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ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 
 
ประวัติความเปนมา  

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) เปลี่ยนชื่อมาจากสถาบันวิจัย
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดในการกําหนดโครงสรางหนวยราชการตามกฏกระทรวงแบงสวนราชการกรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕59 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ซ่ึงเดิมสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
จืดมาจากการยุบรวมหนวยงาน 2 หนวยงาน ไดแก สถาบันวิจัยประมงน้ําจืด และศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ํา
จืดพระนครศรีอยุธยาเขาดวยกัน  

- สถาบันวิจัยประมงน้ําจืด เดิมคือ สถาบันประมงน้ําจืดแหงชาติ สรางแลวเสร็จเม่ือป ๒๕๑๙ 
ดวยความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลแคนาดา งบประมาณในการกอสรางมูลคา ๔๐ ลานบาท ใชเวลา
กอสรางท้ังสิ้น ๓ ป ประกอบไปดวยตัวอาคารซ่ึงเปนท่ีทํางาน หองทดลอง โรงเพาะฟก และสถานแสดงพันธุปลาน้ําจืด 

- ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพระนครศรีอยุธยา เดิมคือ ศูนยพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา ประวัติความเปนมาดังนี้  สืบเนื่องจากการท่ี ฯพณฯ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท  
อดีตนายกรัฐมนตรี ไดเดินทางไปเยือนประเทศญ่ีปุน ในระหวางวันท่ี ๔-๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๔   
ซ่ึงในครั้งนั้น นาวาโท สวาง  เจริญผล ร.น. อดีตอธิบดีกรมประมง ไดดําเนินการติดตอขอความชวยเหลือทางดาน
การประมงจากรัฐบาลญ่ีปุน เพ่ือขอความรวมมือในการจัดตั้งศูนยพัฒนาประมงน้ําจืด จํานวน ๓ แหง  
ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรัง และสุราษฎรธานี สําหรับท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น กรมประมงไดรับโอน
ท่ีดินในเขตตําบลโพแตง อําเภอบางไทร จํานวน ๑๘๘ ไร ๒ งาน ๗๗ ตารางวา จากสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
การเกษตร ซ่ึงไดรับพระราชทานมาเพ่ือสงเสริมพัฒนาอาชีพแกราษฎร และไดรับเงินชวยเหลือจากรัฐบาลญ่ีปุน 
จํานวน ๔๕.๒ ลานบาท และเงินงบประมาณของรัฐบาลไทยสมทบอีก จํานวน ๑๓.๗ ลานบาท ท้ังนี้ ใน 
วันอังคารท่ี ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิน 
ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ 
 
สถานท่ีตั้ ง  เลขท่ี ๓๒ หมู ท่ี  ๒ ตําบลโพแตง อําเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๙๐  
โทรศัพท ๐ ๓๕๗๐ ๔๑๗๑, โทรสาร ๐ ๓๕๗๐ ๔๑๗๐ 
 
วัตถุประสงค  

ในการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) กรมประมง
ประสงคท่ีจะใชเปนสถานท่ีสําหรับดําเนินการทดลองคนควาวิจัย และเผยแพรความรู เพ่ือการพัฒนาการประมง
น้ําจืดของประเทศใหกาวหนายิ่งข้ึน วัตถุประสงคดังกลาวคือ 

๑. เพ่ือดําเนินการวิจัยประยุกตท่ีเก่ียวกับสัตวน้ําจืด โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาท่ีเก่ียวกับการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา อาหารสัตวน้ํา โรคสัตวน้ํา คุณสมบัติของน้ํา สิ่งแวดลอม และทรัพยากรประมงในแหลงน้ําจืด 

๒. เพ่ือเพ่ิมปริมาณพันธุสัตวน้ําจืดบางชนิดท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจ โดยการเพาะพันธุและจําหนาย 
จายแจกเพ่ือนําไปเลี้ยง หรือปลอยในแหลงน้ําธรรมชาติ 

๓. เพ่ือเผยแพรความรูโดยการเปนศูนยกลางใหคําแนะนําถึงวิธีการและเทคนิคใหมๆ แกผูสนใจ 
๔. เพ่ือเปนท่ีจัดการฝกอบรมแกผูท่ีสนใจท้ังภายในประเทศและตางประเทศตลอดจนการแลกเปลี่ยน

ความรูระหวางประเทศ 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ศึกษา คนควา ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด และพันธุไมน้ําจืดเพ่ือนํา

เทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใตขอจํากัดของสภาพพ้ืนท่ีจริง      
2. วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดและพันธุไมน้ําจืดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและพันธุสัตวน้ําหายาก

หรือใกลสูญพันธุของแตละทองท่ีเพ่ือพัฒนาใหเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจ      
3. ผลิต และขยายพันธุสัตว และพันธุสัตว และพันธุไมน้ําจืดท่ีไดรับการปรับปรุงพันธุท่ีหายากและใกล

สูญพันธุ      
4. ผลิต และปลอยพันธุสัตวน้ํา พันธุไมน้ําจืดโดยเนนชนิดพันธุท่ีเหมาะสมกับแหลงน้ําปด เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตและความอุดมสมบูรณของสัตวน้ําในแหลงน้ําปด      
5. ใหบริการทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และพันธุไมน้ําจืด และใหการ

สนับสนุนทางวิชาการกับหนวยงานสวนภูมิภาคในเรื่องการกํากับ ดูแลดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และพันธุไมน้ํา
จืด      

6. ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมาตรฐานผลผลิตสัตวน้ํา
สวยงาม ในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ      

7. เฝาระวังและปองกันการเกิดโรคระบาดในสัตวน้ําจืด      
8.ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนุบสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนทีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย  

 
การแบงสวนราชการ แบงงานภายในเปน 3 งาน ดังนี้ 

๑. งานการเงิน งานพัสดุ และงานธุรการ มีหนาท่ีรับผิดชอบงานสารบรรณ งานธุรการ การเงินบัญชี
และพัสดุ งบประมาณ รางโตตอบหนังสือ งานบุคคล 

๒. งานวิจัยและเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืด มีหนาท่ีรับผิดชอบ ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
เพาะพันธุ การเลี้ยงและจัดการพอแมพันธุ การเพาะและอนุบาลสัตวน้ําจืด และวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
เลี้ยงสัตวน้ําจืดโดยเนนการใชเทคโนโลยีชั้นสูง รวมท้ังการวิจัยวิทยาศาสตร พ้ืนฐานท่ีสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพันธุสัตวน้ําจืดชนิดท่ีมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ ชนิดท่ีมีแนวโนมจะพัฒนาเปนสินคาเกษตรตัวใหมใหเพียงพอตอการใชภายในประเทศและสงออก 
เผยแพรและใหบริการเทคโนโลยีการเพาะพันธุสัตวน้ําจืด 

3. งานวิจัยระบบและการจัดการฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืด  มีหนาท่ีรับผิดชอบ ศึกษา คนควา วิจัย 
และพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดและการจัดการฟารม รวมท้ังการวิจัยวิทยาศาสตรพ้ืนฐานท่ีสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาว เพ่ือใหไดรูปแบบของกระบวนการเลี้ยงสัตวน้ําจืดท่ีมีประสิทธิภาพมี
มาตรฐานมีคุณภาพความปลอดภัยตอผูบริโภค ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ือการ
สงออก กําหนดมาตรฐานการตรวจสอบ และรับรองฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ี
กําหนด เผยแพรและใหบริการเทคโนโลยีระบบและการจัดการฟารม ความรูความเขาใจเรื่องการตรวจสอบและ
รับรองฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 
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งานการเงิน งานพัสดุ และงานธุรการ 
 
๑. งานสารบรรณ 
 ทําหนาท่ีเก่ียวกับการรับ-สงหนังสือ รางและโตตอบหนังสือราชการตางๆ เก็บรวบรวมหนังสือราชการ 
และเอกสารตางๆ จัดเปนหมวดหมู ประมวลรายงานตางๆ สงกรมประมง และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ดูแล
จัดเอกสารเพ่ือการสืบคน ตรวจการลงเวลาปฏิบัติราชการ รวมท้ังการลากิจ ลาปวย ลาพักผอนประจําป  
การขาดงาน การมาสายของขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการและลูกจาง ผลการปฏิบัติงานประจําป 
๒๕๕9 มีดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๑   ผลการปฏิบัติงานดานการรับ-สงหนังสือ รางและโตตอบหนังสือราชการประจําป ๒๕60 
 

หนังสือ จํานวน (ฉบับ) 
๑. หนังสือรับภายนอก 
๒. หนังสือรับภายนอกระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส  
๓. หนังสือรับภายในศูนยฯ 
๔. หนังสือสง 
๕. หนังสือสงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส 
๖. คําสั่งศูนยฯ 

1,173 
3,092 
944 
301 

1,187 
87 

 
๒. งานพัสดุ 
 มีหนาท่ีดูแลรักษาพัสดุ ครุภัณฑตางๆ การจัดซ้ือจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ การเบิกจายวัสดุประเภทตางๆ 
สําหรับในปงบประมาณ ๒๕๕9 ไดรับงบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑการเกษตร ครุภัณฑวิทยาศาสตร และ
ครุภณัฑงานบาน-งานครัว โดยดําเนินการจัดซ้ือตามระเบียบพัสดุ ดังนี้ 

๑. สอบราคาซ้ือวัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ เปนเงินจํานวน 1,198,60๐  บาท 
 ๒. สอบราคาซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 4 รายการ เปนงินจํานวน 904,6๐๐  บาท 
 ๓. สอบราคาซ้ือครุภัณฑการเกษตร จํานวน 1 รายการ เปนเงินจํานวน 170,000 บาท 
 4. สอบราคาซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตร จํานวน 6 รายการ เปนเงิน 396,524.50 บาท 
 
๓. งานการเงิน-บัญชี 
 มีหนาท่ีดําเนินการวางฎีกาเบิกจายเงินงบประมาณโครงการตางๆ สําหรับในปงบประมาณ ๒๕60 ไดมี
การวางฎีกาเบิกจายงบประมาณโครงการตางๆ มีรายละเอียดการใชเงินดังนี้ 
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ตารางท่ี 2   งบประมาณและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕60 
 

หมวด งบประมาณท่ี
ไดรับ 

 งบประมาณท่ีใช
ไป  

1. กิจกรรม บุคลากรภาครัฐ     

 - เงินเดือนพนักงานราชการ 5,501,292.83  5,501,292.83  

 - คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   245,880.00    245,880.00  

รวม 5,747,172.83  5,747,172.83  

2. กิจกรรม วิจัยพ้ืนฐาน     

 - คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   125,700.00    125,700.00  

รวม   125,700.00    125,700.00  

3. กิจกรรม วิจัยประยุกต     

 - คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   380,800.00    380,800.00  

รวม   380,800.00    380,800.00  

4. กิจกรรม ระบบสงเสริมเกษตรแปลงใหญ     

 - คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 1,421,400.00  1,294,875.62  

รวม 1,421,400.00  1,294,875.62  

5. กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภารการผลิตสินคาสัตวน้ําใหกับเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีเหมาะสม 

    

 - คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   276,600.00    276,600.00  

รวม   276,600.00    276,600.00  

6. กิจกรรม สงเสริมและพัฒนาสินคาประมง     

 - คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   720,000.00    720,000.00  

รวม   720,000.00    720,000.00  

7. กิจกรรม สนับสนุนการพัฒนาสินคาประมงใหมีคุณภาพได
มาตรฐาน 

    

 - คาสาธารณูปโภค 2,132,500.00  2,132,500.00  

รวม 2,132,500.00  2,132,500.00  

8. กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ     

 - คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ   365,800.00    372,612.13  

 - คาสาธารณูปโภค      10,000.00         3,187.87  

รวม   375,800.00    375,800.00 
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ตารางท่ี ๒   งบประมาณและการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ ๒๕60 (ตอ) 
 

หมวด งบประมาณท่ี
ไดรับ 

งบประมาณท่ีใช
ไป 

9. กิจกรรม ผลิตพันธุสัตวน้ํา (การประมงในเขตพระราชฐาน)     

 - คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   500,000.00    500,000.00  

รวม    500,000.00     500,000.00  

10. กิจกรรม ผลิตพันธุสัตวน้ํา (การประมงในเขตพระราชฐาน)     

- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 2,475,400.00 2,475,400.00  

- คาครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง      59,400.00       59,400.00  

รวม 2,534,800.00  2,534,800.00  

11. กิจกรรม ผลิตพันธุสัตวน้ํา      

- คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ 2,475,400.00  2,475,400.00  

- คาครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง      59,400.00       59,400.00  

รวม 2,534,800.00  2,534,800.00  

12. กิจกรรม ผลิตพันธุสัตวน้ํา      

- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 2,829,700.00  2,829,700.00  

- คาครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง   130,000.00    130,000.00  

รวม 2,959,700.00 2,959,700.00  
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ตารางท่ี ๓   อัตรากําลังขาราชการ ประจาํปงบประมาณ 2560 
 
ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง 

๑ นายวินัย จั่นทับทิม ผูอํานวยการศูนยฯ (พ.ย.52 - มี.ค.60) 
๒ นายวชิระ กิติมศักดิ ์ ผูอํานวยการศูนยฯ (พ.ค.60 – ถึงปจจุบัน) 
๓ นางสาววรรณดา พิพัฒนเจริญชัย นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ  
๔ นายประเสรฐิ สิงหสุวรรณ นักวิชาการประมงชํานาญการ  
๕ นางวีรวรรณ ชินอักษร นักวิชาการประมงชํานาญการ 
6 นางสาวพัทธธีรา สิทธิ์ธนานันท นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
7 นายวัฒนะ คลายสุบรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
8 นางเพลินจิตต ไวยโภคา เจาพนักงานประมงชํานาญงาน  
9 นายปยะพจน เบราวะนะกุล เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

10 นายประภัทร ทองดี เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
๑1 นายผจญ พิลา เจาพนกังานประมงชํานาญงาน (ยาย ต.ค.60) 
๑2 นายประดิษฐ มีมงคล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
13 นางสาวอุรุอาริยา บุญนํามา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
14 นางสาวไปรมา ใสยา เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
ตารางท่ี ๔   อัตรากําลังลูกจางประจํา 
 
ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง 

๑ นางชุติมา  เต็มคําพร พนักงานธุรการ 
๒ นายสมโชค  แจงชะไว พนักงานพัสดุ 
๓ นายบุญเสริม  ดวงแสง พนักงานขับรถยนต 
๔ นายสุรพงษ  สิงหพันธุ พนักงานขับรถยนต 
5 นายณรงค  โพธิ์จันทร พนักงานประมง (ลาออกจากราชการ ก.ย.60) 
6 นายสุนทร  ทาสีดํา พนักงานการประมง 
7 นายทองอาบ  เปรมจิตต พนักงานการประมง 
8 นางบุบผา  รัตนะ พนักงานการประมง 
9 นายสุรศักดิ์  มีศรี พนักงานการประมง (เกษียณ ก.ย.60) 

10 นายเจริญ  ชวนโพธิ ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 
11 นายสุรินทร  จันทรปุย ชางไม (เกษียณ ก.ย.60) 
14 นายสมศักดิ์  วัฒนพิศิษฐ ชางเหล็ก 
16 นายสถาพร  วาทะพุกกณะ ชางไฟฟา 
12 นายประกอบ  ดีเมืองโขง ชางปูน 
13 นายเกษม  ภูวะสุวรรณ ชางปูน 
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ตารางท่ี ๕   อัตรากําลังพนักงานราชการ 
 
ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายปราโมทย เจริญมาก นักวิชาการประมง 
2 นายปรีชา จําแนกวุธ นักวิชาการประมง 
3 นายชาญชัย อองสันเทียะ นักวิชาการประมง 
4 นางชญาณพิมพ พิมพาลัย นักวิชาการประมง 
5 นางสาวจิราภรณ ชัยภูมิ นักวิชาการประมง 
6 นางสาวบุญเลิศ พุฒซอน นักวิทยาศาสตร 
7 นางสุวรรณี ศรีขันแกว พนักงานหองทดลอง 
8 นายสมชาย ไวยโภคา เจาพนักงานประมง 
9 นางสาววรรณดี คุมปรางค เจาพนักงานประมง 

10 นายจักรกฤษณ ปุมเกวียน เจาพนักงานประมง 
11 นายจิระวิทย พิลา เจาพนักงานประมง 
12 นางมณีรัตน มาตหนองจอก เจาหนาท่ีประมง 
13 นางมะลิ จันทรปุย พนักงานผูชวยประมง 
14 นายไพโรจน โมกงาม พนักงานผูชวยประมง 
15 นางทองใบ โพธิจันทร พนักงานผูชวยประมง 
16 นางสายทอง สันติ พนักงานผูชวยประมง 
17 นางมาลี วาทะพุกกณะ พนักงานผูชวยประมง 
18 นายสุรชัย สารวิกโยธิน พนักงานผูชวยประมง 
19 นางจันทรเพ็ญ บุญอาจ พนักงานผูชวยประมง 
20 นางนิตยา ณ มณี พนักงานผูชวยประมง 
21 นายสมมาตร ไทรเกิดศร ี พนักงานผูชวยประมง 
22 นายสุพจน ใบกุหลาบ พนักงานผูชวยประมง 
23 นายพิชานันต ชาแสน พนักงานผูชวยประมง 
24 นายจักรพงษ ทดกลาง พนักงานผูชวยประมง 
25 นายอํานาจ จันทรปุย พนักงานผูชวยประมง 
26 นายไววิทย โมกงาม พนักงานผูชวยประมง 
27 นายบุญมี ศรเีดช พนักงานผูชวยประมง 

28 นายจําลอง พิกุลทอง พนักงานผูชวยประมง 

29 นายณรงคฤทธิ์ จุยพงษ พนักงานผูชวยประมง 
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                                        งานวิจัยและเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืด 
 

ผลการปฏิบัติงานของกลุมงานวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ดําเนินการเพาะพันธุสัตวน้ําในโครงการ
ตาง ๆ ประจําปงบประมาณ 2560 ดังนี้  

๑. แผนงานพัฒนาการผลิตดานการประมง งานพัฒนาการผลิตพันธุสัตวน้ําจืด 
๒. โครงการฟนฟูทรัพยากรปลาและสัตวน้ําจืดไทย 
๓. โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืนๆ 
4. งานเก็บรักษาพันธุปลาไทย 
5. งานวิเคราะหคุณภาพน้ําในเขตพระราชฐาน 

 
ตารางท่ี 6   แสดงผลการปฏิบัติงานของกลุมงานวิจัยการเพาะพันธุสัตวน้ําจืด ประจําปงบประมาณ ๒๕60 
 

แผนงาน/งานโครงการ เปาหมาย (ตัว) ผล (ตัว) 

งานพัฒนาการผลิตพันธุสัตวน้ําจืด 18,900,000 21,574,950 

โครงการฟนฟูทรัพยากรปลาและสัตวน้ําจืดไทย ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา  
พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืนๆ 

3,621,000 1,708,888 

         
ตารางท่ี 7  แผนและผลการสนับสนุนพันธุสัตวน้ําใหกับหนวยงานท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 
              เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ใหการสนับสนุนประจําปงบประมาณ ๒๕60 
 

จังหวัด หนวยงาน 
แผนการสนับสนุน

(ตัว) 
ผลการสนับสนุน

(ตัว) 

พระนครศรีอยุธยา สํานักงานประมงจังหวัด ๕,0๐๐,๐๐๐ 4,612,000 

นนทบุรี สํานักงานประมงจังหวัด ๕,000,๐๐๐ 5,053,500 
กรุงเทพมหานครและ

อ่ืนๆ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 
(พระนครศรีอยุธยา) 

8,90๐,๐๐๐ 10,619,950 

รวม ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ 20,285,450 
 
 **หมายเหตุ : แจกพันธุปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซ.ม. ใหกับเกษตรกรโครงการทฤษฎีใหม                     
จ.พระนครศรีอยุธยา (16 อําเภอ) 552 ราย จํานวน 716,500 ตัว  จ.นครนายก (4 อําเภอ) 333 ราย              
จํานวน 573,000 ตัว รวมท้ังสิ้น 1,289,500 ตัว 
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ภาพท่ี 1   วันท่ี 9 และ 10 มกราคม ๒๕๖๐ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 
              รวมกับสํานักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สงมอบปจจัยการผลิตสัตวน้ําจํานวน 716,500 ตัว 

    ใหแกเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 552 ราย  
 

 
 
ภาพท่ี 2   วันท่ี ๑2 มกราคม ๒๕๖๐ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 

    รวมกับสํานักงานประมงจังหวัดนครนายก สงมอบปจจัยการผลิตสัตวน้ําจํานวน 573,000 ตัว 
    ใหแกเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม จังหวัดนครนายก จํานวน 333 ราย 
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ตารางท่ี 8   แสดงผลการปฏิบัติงานตามแผนงานพัฒนาการผลิตดานการประมง งานพัฒนาการผลิตพันธุ 
        สัตวน้ําจืด ประจําปงบประมาณ ๒๕60 
 
ลําดับท่ี พันธุสัตวน้ํา แผนการผลิตพันธุสัตวน้ําจืด

(ตัว) 
ผลการปลอยพันธุสัตวน้ําจืด  

(ตัว) 

๑ ปลาตะเพียนขาว 9,100,000 12,784,950 

๒ ปลาตะเพียนทอง 2,000,000 1,270,000 

3 ปลายี่สกเทศ 1,000,000 820,000 

4 ปลาบา (โพง) 500,000 380,000 

5 กุงกามกราม 6,300,000 6,320,000 

รวม 18,900,000 21,574,950 
 

  

  
 
ภาพท่ี 3  วันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)  

   รวมกับชุมชนในพ้ืนท่ีนําพันธุกุงกามกรามไปปลอยลงแมน้ําเจาพระยาบริเวณทาน้ําฝงตรงขามวัดโบสถ 
   ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา จํานวน 460,000ตัว ตามแผนผลิตพันธุสัตวน้ํา  
   ประจําปงบประมาณ 2560 เพ่ือฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําในแหลงอาศัยตามธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 4  วันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 

   นําพันธุกุงกามกรามไปปลอยลงแมน้ําเจาพระยา บริเวณทาน้ําโรงเรียนไตรราชวิทยา ม.1 ต.ไมตรา  
   อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา จํานวน 575,000 ตัว ตามแผนผลิตพันธุสตัวน้ํา ประจําปงบประมาณ 
   2560 เพ่ือฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําในแหลงอาศัยตามธรรมชาติ  

 
ตารางท่ี 9  แสดงผลการปฏิบัติงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการฟนฟูทรัพยากร 

    ปลาและสัตวน้ําจืดไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕60 
 
ลําดับท่ี พันธุสัตวน้ํา แผนการผลิตพันธุสัตวน้ําจืด 

(ตัว) 
ผลการปลอยพันธุสัตวน้ําจืด

(ตัว) 

๑ ปลาตะเพียนทอง 250,000 2๕๐,000 

๒ ปลาตะเพียนขาว 620,000 620,000 

๓ ปลาบา(ปลาโพง) 100,000 ๑๐๐,000 

4 ปลาหมอ ๓๐,000 ๓๐,000 

รวม ๑,๐๐๐,000 ๑,๐๐๐,000 
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งานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 - งานเก็บรักษาปลานิลสายพันธุจิตรลดา 
กลุมงานวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดดําเนินการเก็บรักษาปลานิลสายพันธุจิตรลดา ซ่ึงมีการรวบรวมลูก

พันธุปลาจากโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา โดยนําลูกพันธุปลามาพักไวในบอซีเมนตและบอดินเพ่ือแจกจาย
ใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลตอไป 
 

- งานเก็บรักษาพันธุปลาไทย  
กลุมงานวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ดําเนินการเก็บรักษาพันธุปลาไทยเพ่ือการอนุรักษ และเพ่ือปลอย

ในงานพระราชพิธีตาง ๆ เชน วันคลายวันประสูติของพระบรมวงศานุวงศ รวมถึงปลอยในโอกาสสําคัญตางๆ  
ชนิดพันธุปลาไทย มีจํานวน ๑๑ ชนิด คือ ปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียนทอง, ปลากระแห, ปลาสรอย

ขาว, ปลาหมอไทย, ปลากาดํา, ปลายี่สกไทย, ปลาโพง (ปลาบา), ปลากราย, ปลาแกมช้ํา และปลาบึก 
 

  

  
 

ภาพท่ี 5   การเตรียมพันธุสัตวน้ําสําหรับปลอยในงานพระราชพิธีของพระบรมวงศานุวงศ 
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- งานวิเคราะหคุณภาพน้ําในเขตพระราชฐาน 
 
กลุมงานวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ดําเนินการเก็บขอมูลคุณภาพน้ําในเขตพระราชฐานและรายงาน

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา ดังนี้   
๑. บริเวณภายในวังทวีวัฒนา ดําเนินการเก็บขอมูลทุกสัปดาห จํานวน ๖ จุดสํารวจ คือ บริเวณทางน้ํา

เขา, แปลงผัก, สะพาน ๑, สะพาน ๒, วิลลา ๑ และทางน้ําออก 
๒. คลองทวีวัฒนา ดําเนินการเก็บขอมูลคุณภาพน้ําเดือนละ ๑ ครั้ง จํานวน ๕ จุดสํารวจ คือ เหนือ

ประตูชลประทาน, ใตประตูชลประทาน, บริเวณกอนทางน้ําเขาวังทวีวัฒนา, บริเวณหลังทางน้ําเขาวังทวีวัฒนา 
และบริเวณสะพานหนาวัดศาลาแดง 

๓. โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา ดําเนินการเก็บขอมูลเดือนละ ๑ ครั้ง จํานวน ๕ จุดสํารวจ คือ 
ทางน้ําเขา, บอพอแมพันธุ, บอเพาะพันธุปลานิล จํานวน ๓ บอ 

๔. บริเวณอูจอดเรือพระท่ีนั่ง กรมชลประทาน ดําเนินการเก็บขอมูลเดือนละ ๑ ครั้ง จํานวน ๕ จุดสํารวจ 
คือ แมน้ําเจาพระยา, ประตูน้ําแมน้ําเจาพระยา, อูจอดเรือ ๑, ทาเสด็จ และอูจอดเรือ ๒ 
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ตารางท่ี 10   แสดงแผนและผลการปฏิบัติงานการวิเคราะหน้ําในเขตพระราชฐาน ประจําปงบประมาณ ๒๕60 

กิจกรรม 
หนวย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

แผน/ผลการปฏิบัติงาน 
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. 

เก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ํา                               
I. เขตพระราชฐานวังทวีวัฒนา                               
1.เก็บตัวอยางและวิเคราะหตัวอยางน้ํา ตัวอยาง แผน 288 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
ภายในและนอกวังทวีวัฒนา รวม  
6 จุด เก็บตัวอยางสัปดาหละ 1 ครั้ง   

ผล 
 

324 
 

24 
 

24 
 

24 
 

28 
 

28 
 

28 
 

28 
 

28 
 

28 
 

28 
 

28 
 

28 
 

2.เก็บตัวอยางและวิเคราะหตัวอยางน้ํา ตัวอยาง แผน 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
คลองทวีวัฒนา รวม 5 จุด    ผล 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3.เก็บตัวอยางและวิเคราะหตัวอยางน้ํา ตวัอยาง แผน 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
จังหวัดเรือยนตหลวง 904  และ   ผล 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
แมน้ําเจาพระยา รวม 5 จุด                               
II.เขตพระราชฐานวังสวนจิตรลดา                               
4.เก็บตัวอยางและวิเคราะหตัวอยางน้ํา ตัวอยาง แผน 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
ภายในบอปลานิล โครงการสวน   ผล 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
พระองคสวนจิตรลดา จํานวน ๕ จุด                                
เก็บตัวอยางเดือนละ 1 ครั้ง                               
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งานสถานแสดงพันธุสัตวน้ําวังปลา 
 

กลุมงานวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 

รับผิดชอบการดําเนินงานของสถานแสดงพันธุสัตวน้ําวังปลา ซ่ึงตั้งอยูภายในศูนยศิลปาชีพบางไทร ตําบลชาง
ใหญ อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ประวัติความเปนมา 

เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระราชูปถัมภิกาแหงการบํารุงพันธุสัตวน้ําไทย กรมประมงจัดสรางวังปลาแหงนี้ข้ึนในปพุทธศักราช ๒๕๓๕  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและสนองพระมหากรุณาธิคุณ ดวยอํานาจแหงพระปรีชาญาณและพระราชดําริริเริ่ม  
สัตวน้ําไทยหลายชนิดไดสืบสายและแพรพันธุ เปนมรดกแผนดินและมรดกสําหรับลูกหลานในวันขางหนาตราบ
นิตยกาล และเพ่ือเปนการอนุรักษพันธุปลาน้ําจืด และสัตวน้ําของไทยซ่ึงกําลังจะสูญพันธุ พรอมท้ังเปนสถานท่ีใน
การ ศึกษาคนควาทดลอง ชีวประวัติและพฤติกรรมของสัตวน้ําจืดชนิดตาง ๆ โดยมีงบประมาณกอสรางท้ังสิ้น 
๙๙,๕๗๔,๒๙๕ บาท และเริ่มเปดใหเขาชมครั้งแรกเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๑  

 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือการอนุรักษและรวบรวมพันธุสัตวน้ําจืดของไทย  
๒. เปนสถานท่ีศึกษาหาความรูเก่ียวกับชีวิตความเปนอยูของสัตวน้ํา 
๓. เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
๔. เปนการสรางจิตสํานึกใหกับคนไทยในดานการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา 

 
สถานแสดงพันธุสัตวน้ําวังปลา ประกอบดวยอาคารดานหนารูปแปดเหลี่ยม สําหรับจัดนิทรรศการ  

ตัวอาคารหลักสําหรับแสดงพันธุสัตวน้ํา ตกแตงดวยกระจกสี เปนรูปปลาชนิดตาง ๆ ในอาคารมีทางเดินลาดข้ึน
ไปโดยรอบ ตูแสดงพันธุสัตวน้ําจํานวน ๒ ตู เปนตูกระจกขนาดใหญรูปเมล็ดถ่ัวขนาดความจุ ๑,๔๐๐ ตัน และ 
ตูกระจกกลมรปูทรงกระบอกขนาดความจุ ๖๐๐ ตัน ภายในตูจะแสดงใหเห็นการอยูอาศัยรวมกันของปลาน้ําจืด
ชนิดตาง ๆ ท่ีเปนปลาพ้ืนเมืองของไทยรวมท้ังพันธุปลาท่ีหายาก และใกลสูญพันธุบางชนิด   

สวนทางเดินรอบตูจะมีปายบอกรายละเอียด ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร แหลงท่ีพบ และลักษณะสําคัญ
ตาง ๆ ของพันธุปลาน้ําจืด อีกสวนหนึ่งของอาคารหลักเปนหองขนาดความจุ ๑๗๖ ท่ีนั่ง ใชบรรยาย ฉายวีดิทัศน 
แนะนําสถานแสดงพันธุสัตวน้ําวังปลา หรือใหความรูดานสัตวน้ําจืด และเปนหองประชุมสัมมนา ดานนอกอาคาร
เปนคูคลองมีพันธุปลา พรรณไมน้ําตาง ๆ ดานหนึ่งมีภูเขาน้ําตกซ่ึงเปนน้ําจากบอแสดงพันธุสัตวน้ําท่ีผานการ
บําบัดเรียบรอยแลว 
 

สถานท่ีตั้ง 
สถานแสดงพันธุสัตวน้ําวังปลา ตั้งอยูภายในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ ตําบลชางใหญ อําเภอบางไทร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๙๐  
 
เวลาทําการ  

วันอังคาร-วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
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นิทรรศการ 
 

สถานแสดงพันธุสัตวน้ําวังปลามีการจัดแสดงพันธุสัตวน้ําจืด โดยจะเนนเปนสัตวน้ําจืดท่ีมีถ่ินท่ีอยูอาศัย
ในลุมน้ําเจาพระยา เชน ปลาบึก ปลาเทพา ปลาเทโพ ปลาแรด ปลาแรดเผือก ปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียน
ขาว ปลากระแหทอง ปลาตะพาก ปลาน้ําเงิน ปลาสรอยนกเขา ปลาบา ปลากาดํา ปลาหางไหม ปลาแกมช้ํา 
ปลาตะโกก ปลานวลจันทรน้ําจืด ปลากราย ปลาสะตือ ปลาตองลาย ปลาเคาขาว  

สวนในตูปลาขนาดเล็กมีการจัดแสดงพันธุปลาสวยงามท้ังในประเทศไทย และตางประเทศ อาทิ เชน 
ปลาแขยงหิน ปลาสอด ปลาเสือสุมาตรา ปลาทอง ปลาหางไหม นอกจากนี้ยังมีตูปลาสําหรับจัดแสดงปลาเสือพน
น้ํา และยังมีตูจัดแสดงปลาชะโดขนาดใหญ ซ่ึงจัดแสดงแยกจากปลาชนิดอ่ืนๆ  

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการปลาไทยชนิดตาง ๆ ในตูกระจกขนาดเล็กบริเวณดานหนา พรอม
ท้ั ง ใหความรู เ ก่ี ยว กับชี วประวัติ ของปลาชนิดนั้ น  ๆ  ซ่ึ งจะสับ เปลี่ ยนห มุน เวี ยนชนิด พันธุ ปลา ท่ี 
จัดแสดงทุกเดือน บริเวณโถงทางเดินเขาชมรอบวังปลา มีการจัดแสดงชนิดสายพันธุปลาตามลุมน้ําตางๆ  
ของประเทศไทย การจัดแสดงแบบจําลองปลาไทย การจัดแสดงเครื่องมือจับสัตวน้ําประเภทตางๆ และจัด
กิจกรรมพิเศษแจกพันธุปลาสวยงามเพ่ือใหความรูดานพันธุสัตวน้ําและสงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ของเยาวชนในวันเด็กแหงชาติเปนประจําทุกป 

 

  

  
 
ภาพท่ี 6   วันเสารท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 
             จัดกิจกรรมแจกพันธุสัตวน้ําสวยงามใหแกเยาวชน เนื่องในวันเด็กแหงชาติประจําป 2560  

   ณ สถานแสดงพันธุสัตวน้ําวังปลา ศูนยศิลปาชีพบางไทร อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 
  

๑. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนนทบุรี) 
- การดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  

งานรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 
(พระนครศรีอยุธยา) ไดรับมอบหมายใหดําเนินงานโครงการพัฒนาและตรวจรับรองฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตาม
มาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดีและมาตรฐานข้ันปลอดภัย (Safety level) ในพ้ืนท่ี 2 จังหวัด จํานวน 689 
ฟารม  

ตรวจประเมิน/ตรวจติดตาม ทําการตรวจประเมิน/ตรวจติดตามฟารมตามเกณฑท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดีและมาตรฐานข้ันปลอดภัย โดยตรวจสภาพฟารม เก็บตัวอยางสัตวน้ําไป
ตรวจหาสารตกคางในเนื้อสัตวน้ํา โดยสงตรวจท่ีหองปฏิบัติการวิเคราะหสารตกคางในเนื้อสัตวน้ําของศูนยวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) และสุมเก็บปจจัยการผลิต เพ่ือตรวจหาสาร
ตองหามทางราชการ ดวยชุด Test kit 

การรับรอง เม่ือเกษตรกรไดรับการประเมินวาผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว ศูนยฯ จะดําเนินการ
ออกใบรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี/มาตรฐานข้ันปลอดภัย เพ่ือรับรองวาเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํารายนั้นไดรับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี/มาตรฐานข้ันปลอดภัย (พ้ืนท่ีจังหวัด 
นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)  

 
- การดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ํา โดยการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน 
ISO/IEC GUIDE ๖๕  

การตรวจประเมินฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลและกุงทะเล (กุงขาว) ซ่ึงกองพัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน
สินคาประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบคน (กมป.) เปนผูดําเนินการตรวจประเมิน/ตรวจติดตามฟารมตามเกณฑท่ี
กําหนดไวในมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดีของกรมประมง (จี เอ พี กรมประมง) และมาตรฐานสินคาเกษตร
ของสํานักมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ (มาตรฐานสินคาเกษตร 
มกษ.) 
 
- การตรวจวิเคราะหสารตกคางในเนื้อสัตวน้ําของหองปฏิบัติการวิเคราะหสารตกคางในเนื้อสัตวน้ํา 

หองปฏิบัติการวิเคราะหสารตกคางในเนื้อสัตวน้ําของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 
(พระนครศรีอยุธยา) ดําเนินการตรวจวิเคราะหสารตกคาง จํานวน ๖ ชนิด  คือ Tetracycline group, Oxolinic 
acid, Fluoroquinolone, Chloramphenicol,  Nitrofuran metabolite และ Malachite green  

 
ผลการดําเนินงาน 

๑. เกษตรกรไดรับการตรวจประเมิน/ตรวจติดตามฟารม จํานวน 707 ราย คิดเปนรอยละ ๑๐2.6 ของ
เปาหมายท่ีกําหนดไว จํานวน 689 ราย 

๒. เก็บตัวอยางปจจัยการผลิต เพ่ือตรวจวิเคราะหสารตกคางในเนื้อสัตวน้ํา จํานวน 1,032 ตัวอยาง  
คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ ของเปาหมายท่ีกําหนดไว จํานวน 1,032 ตัวอยาง 

๓. เกษตรกรผานการประเมินไดรับใบรับรองจาํนวน 681 ราย (อีก 26 ราย รอการรับรองจาก กมป.)  
๔. การตรวจวิเคราะหสารตกคางในเนื้อสัตวน้ําของหองปฏิบัติการวิเคราะหสารตกคางในเนื้อสัตวน้ํา 

๔.๑ หองปฏิบัติการวิเคราะหสารตกคางในเนื้อสัตวน้ําของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) เริ่มดําเนินการป พ.ศ.๒๕๔๗ 
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ปงบประมาณ ๒๕๔๘ วิเคราะหหาสารตกคางในเนื้อสัตวน้ํา ๓ ชนิดยา คือ Oxytetracycline 
และ Oxolinic acid ดวยเครื่อง HPLC และ Chloramphenicol  ดวยชุดทดสอบ CHLORAMPHENICOL EIA 
ของ EURO-DIAGNOSTICA   

ปงบประมาณ ๒๕๔๙ เริ่มวิเคราะห Nitrofuran metabolite ดวยเครื่อง LC-MS/MS  
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ เริ่มวิเคราะห Malachite green ดวยเครื่อง LC-MS/MS  
ปงบประมาณ ๒๕๕๓  เริ่มวิเคราะห Tetracycline group (Oxytetracycline, Tetracycline 

และ Chlortetracycline ดวยเครื่อง HPLC 
ปงบประมาณ ๒๕๕๔ เริ่มวิเคราะห  Fluoroquinolone ดวยชุดทดสอบ FLUOROQUINO 

LONES EIA ของ EURO PROXIMA   
    ๔.๒ เปาหมายในการดําเนินงานของปงบประมาณ ๒๕๖0 จํานวน ๒,374 ตัวอยางยา โดย

ตรวจวิเคราะหสารตกคาง จํานวน ๖ ยา คือ Tetracycline group, Oxolinic acid, Fluoroquinolone, 
Chloramphenicol, Nitrofurans metabolite และ Malachite green  

           ซ่ึงหองปฏิบัติการฯ สามารถดําเนินการวิเคราะหสารตกคางไดท้ังหมด จํานวน 2,379 
ตัวอยางยา คิดเปนรอยละ ๑00.21 ของเปาหมายท่ีกําหนดไว จํานวน 2,374 ตัวอยางยา  โดยเปนตัวอยางท่ี
ผานเกณฑ จํานวน 2,375 ตัวอยางยา และเปนตัวอยางท่ีไมผานเกณฑ จํานวน 4 ตัวอยางยา  
 
๒. โครงการเฝาระวังและตรวจติดตามสุขอนามัยของแหลงเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืด 

ดําเนินการเฝาระวังและตรวจติดตามสุขอนามัยของแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด เพ่ือใหฟารมเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําจืดนั้นผลิตสัตวน้ําท่ีปลอดจากเชื้อแบคทีเรีย และสารตองหามในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยจะดําเนินการ
เก็บตัวอยางน้ํา ตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย และสารตกคางในสัตวน้ํา (ตรวจ Tetracycline group, Oxolinic acid, 
Chloramphenicol, Nitrofuran metabolite และ Malachite green) 
 
ผลการดําเนินงาน 

ไดดําเนินการเฝาระวังและตรวจติดตามสุขอนามัยของแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด จํานวน ๑ ราย  
ในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ฟารมศรีอยุธยาเหรียญทอง จํากัด (ฟารมจระเขศรีอยุธยา) ของนายวิเชียร 
เรืองเนตร เลขท่ี ๑๒๘ หมูท่ี ๘ ตําบลหนองขนาก อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยสงตัวอยางน้ํา
ตรวจเชื้อโรคท่ีหองปฏิบัติการของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี และตัวอยางสัตวน้ําตรวจสาร
ตกคางท่ีหองปฏิบัติการของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ซ่ึง
ดําเนินการแลว ๒ ครั้งตอป  
 
๓. กิจกรรมแผนการควบคุมสารตกคางในสัตวน้ําจืดจากการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืด 

ดําเนินการเก็บตัวอยางสัตวน้ําเพ่ือสุมตรวจหา Tetracycline group, Oxolinic acid, Chloramphenicol, 
Nitrofurans, Malachite green, Fluoroquinolone อ่ืนๆ, Stilbenes, Nitroimidazole, Sulphonamide, 
Chemicalelements, Steriod และ Organochlorine โดยลําดับท่ี ๑-๕ สงตรวจท่ีหองปฏิบัติการของศูนยวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) , ลําดับท่ี ๖-๑๑ สงตรวจท่ีหองปฏิบัติการของ
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา (กตส.) และลําดับท่ี ๑๒ สงตรวจท่ี
หองปฏิบัติการของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด (กปจ.) ซ่ึงมีเปาหมาย ๕  ตัวอยาง ปจจุบันไดสงตัวอยางสัตว
น้ําเพ่ือตรวจแลว จํานวน ๖๗ ตัวอยาง (ศพจ.เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) จํานวน ๓๓ ตัวอยาง, กตส. จํานวน 
๓๓ ตัวอยาง และ กปจ. จํานวน ๑ ตัวอยาง) 
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๔. การรักษามาตรฐานของหองปฏิบัติการวิเคราะหสารตกคางในเนื้อสัตวน้ําตามระบบบริหารงานคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ : ๒๐๐๕  
 เริ่มดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๕๒ จัดทําเอกสารของระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 
๑๗๐๒๕ : ๒๐๐๕ และไดทําการยื่นขอรับการรับรองความสามารถของหองปฏิบัติการกับสํานักมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ในปงบประมาณ ๒๕๕๓  ณ ปจจุบัน ไดรับ
การรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ : ๒๐๐๕ และขอกําหนดและเง่ือนไขการรับรอง
ความสามารถหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข ของสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข (รายการทดสอบ Tetracycline group : 
Chlortetracycline, Oxytetracycline, Tetracycline ; วิธีทดสอบ In-house Method T-๑ Based on 
AOAC (๒๐๐๕) ๙๙๕.๐๙ by HPLC Technique.) ใหไว ณ วันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ (ไดรับการรับรองครั้ง
แรก และหมดอายุเม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖) และไดรับการตรวจประเมินตออายุ และขยายขอบขาย 
(รายการทดสอบ Tetracycline group ในเนื้อสัตวน้ํา, Oxolinic acid ในเนื้อสัตวน้ํา และ Fluoroquinolone 
ในเนื้อสัตวน้ํา) ในวันท่ี ๒6 กันยายน ๒๕๕๖ ซ่ึงปจจุบันหองปฏิบัติการไดรับการตรวจประเมินความสามารถของ
หองปฏิบัติการเพ่ือตออายุการรับรองเปนประจําทุก 2 ป 
 

 

       
 
ภาพท่ี 7   วันท่ี 3-4 สิงหาคม 2560 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)  
     ตอนรับคณะเจาหนาท่ีจากสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือเขาตรวจ 

    ประเมินหองปฏิบัติการวิเคราะหสารตกคางในเนื้อสัตวน้ําของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง   
    สัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) เพ่ือตออายุการรับรอง (Reassessment) ตามมาตรฐานสากล 
    ISO/IEC 17025: 2005 
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5. โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ (ปลานิล) 
 งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 
(พระนครศรีอยุธยา) ดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ 
(ปลานิล) ดังนี้  
 5.1 ผลิตลูกพันธุปลานิลคุณภาพแจกจายใหเกษตรกร จํานวน 250,000 ตัว 
 5.2 เก็บขอมูลพรอมท้ังใหคําแนะนําในการเพ่ิมผลผลิตปลานิลของเกษตรกรกอนเลี้ยงและระหวางเลี้ยง 
จํานวน 40 ราย 
 5.3 สนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกฟารมตัวอยางดานการเพ่ิมผลผลิต จํานวน 1 ฟารม 
 5.4 แจกจายจุลินทรียใหแกเกษตรกร (รายละ 50 ลิตร) 
 5.5 จัดทําและแจกจายคูมือเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดตนทุนการเลี้ยงปลานิล พรอมท้ังใหคําแนะนํา
การเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดตนทุนการเลี้ยงปลานิล จํานวน 40 ราย 
 5.6 เก็บขอมูล/สรุปผล ตนทุนการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรหลังเขารวมโครงการป 2559 จํานวน 61 ราย 

 

  
 
ภาพท่ี 8   ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) มอบลูกพันธุปลานิลคุณภาพ 
    แจกจายใหเกษตรกรในโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ (ปลานิล) 
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ภาพท่ี 9   ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) สนับสนนุปจจัยการผลติ 
   ใหแกฟารมตัวอยางดานการเพ่ิมผลผลิตและแจกจายจุลินทรียใหเกษตรกรในโครงการบริหารจัดการ 
   เขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ (ปลานิล) 
 

   
 

ภาพท่ี 10   เจาหนาท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) แจกจายคูมือ 
       เพ่ิมประสิทธิภาพและการลดตนทุนการเลี้ยงปลานิล ใหคําแนะนําใหแกเกษตรกรในโครงการ 
       บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ (ปลานิล) และเก็บขอมูลตนทุนการเลี้ยง 
        ปลานิลของเกษตรกรหลังเขารวมโครงการ 
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โครงการกอสรางศิลปาชีพ ตําบลเกาะเกิด 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
๑. ประวัติความเปนมา 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ ทรงงานหนักเคียงขางพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาโดยตลอด การทรงงานสวนใหญของสมเด็จพระนางเจาสิริ กิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ เปนงานท่ีเสริมงานพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช อาทิ เชน โครงการปารักน้ํา เปนโครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสราง
แหลงน้ํา และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ ทรงมุงสรางปาเพ่ือฟนคืนความอุดม
สมบูรณ คืนชีวิตใหแกธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษย สัตวและสรรพสิ่ง
ท้ังหลาย เปนตน นับเปนศาสตรแหงการพัฒนาท่ีสมบูรณแบบเปนอยางยิ่ง  

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ ทรงต้ังปณิธานในการชวยเหลือราษฎรใหมี
ชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยอาศัยพ้ืนฐานความชํานาญและภูมิปญญาของราษฎรเปนหลัก เม่ือทรงเห็นวาราษฎร
มีความชํานาญในการผลิตหัตถกรรมพ้ืนบาน ซ่ึงสวนใหญเปนสิ่งท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน การทอผาไหม ผาฝาย  
ผาตีนจก เย็บปกถักรอย ปนถวยชาม เครื่องเงิน เครื่องถม แกะสลักหนังตะลุง ตลอดจนจักสานเครื่องใชสอย 
ในครัวเรือนและเครื่องมือทํามาหากิน เปนตน จึงไดพระราชทานพระราชดําริใหนํางานหัตถกรรมพ้ืนบานมา
พัฒนาใหเกิดเปนชิ้นงานท่ีมีความประณีตสวยงามและมีคุณคามากข้ึน การเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมเยียน
ราษฎรตามภูมิภาคตาง ๆ ทําใหทรงพบเห็นผลงานท่ีมีลักษณะเดนของแตละทองถ่ิน ซ่ึงมีผลงานเปนจํานวนมาก
จึงกอใหเกิดเปน “งานศิลปาชีพ” ท่ัวทุกภาคของประเทศ เม่ือราษฎรผลิตชิ้นงานออกมา สิ่งสําคัญตอมา คือ การ
สรางตลาดรองรับสินคา เพ่ือกอใหเกิดรายไดท่ีม่ันคงจากงานศิลปาชีพ สิ่งสําคัญท่ีทรงตระหนัก คือ การทํางาน
ฝมือเหลานี้ใหสามารถดํารงคงอยูในสังคมไดไมสูญหายไปในกระแสวัฒนธรรมตะวันตกท่ีแทรกเขามา ดังนั้นจึง
จําเปนตองมีสถานท่ีสําหรับการเรียนรู การฝกทักษะเพ่ือเพ่ิมความชํานาญใหแกคนรุนหลัง และสามารถนํา
ผลงานมาจัดแสดงใหเห็นถึงความละเอียดประณีต ความตั้งใจในงานฝมือ สามารถจําหนายใหแกประชาชนท่ีเห็น
คุณคาในงานฝมือระดับชางท่ีผานการฝกฝนมาอยางดีแลว  

โครงการกอสรางศิลปาชีพ ตําบลเกาะเกิด อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงไดกอกําเนิด
ข้ึนตามพระราชเสาวนีย เม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ ใหจัดตั้งศูนยศิลปาชีพฯ บนพ้ืนท่ีประมาณ ๒,๐๐๐ ไร 
ในเขตตําบลเกาะเกิด และตําบลบานพลับ อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหเปนแหลงรวมของ
ศิลปาชีพสาขาตาง ๆ ในมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ มีโรงเรียนฝกสอนการทํางานศิลปาชีพ มีพ้ืนท่ีทําการ
เกษตรกรรม เชน ทํานา ทําสวน ทําไร ปศุสัตว และประมง เปนตน เพ่ือเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และ
สงเสริมใหประชาชนมีรายไดและมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน ดวยมีพระราชประสงคใหเปนศูนยรวมและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมท้ังการดําเนินวิถีชีวิตแบบไทย และอาชีพการเกษตรใหอยูคูแผนดินของเราสืบตอไป 
ทางโครงการฯ ไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแต ป พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีหนวยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และผูเก่ียวของรวมเปนคณะทํางาน 
 
๒. ท่ีตั้ง 

เลขท่ี ๙๙๙ หมูท่ี ๓ ตําบลเกาะเกิด อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
 

๓. ประเภทของโครงการ  
      โครงการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร 
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๔. วัตถุประสงคของโครงการ 
เพ่ือเปนแหลงรวบรวมผลิตภัณฑศิลปาชีพจากทุกภูมิภาค มีอาคารแสดงสินคาโรงฝกงานแผนกตาง ๆ 

จัดใหเปนหมูบานศิลปาชีพท่ีมีกิจกรรมศิลปาชีพควบคูกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีแสดงภาพวิถีชีวิตไทย 
แบบโบราณ การเกษตรแบบดั่งเดิม จัดใหเกษตรกรและนักเรียนศิลปาชีพ มีสถานท่ีเพ่ือทดสอบสาธิตการทํานา 
แบบกาวหนา นําเทคโนโลยีท่ีไดรับการวิจัยและพัฒนาแลวจากหนวยงานของรัฐมาปรับใชในพ้ืนท่ีของโครงการ 
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถถายทอดเทคโนโลยีสาขาตาง ๆ สูเกษตรกรเพ่ือนํามาเปนแบบอยางในการ
ประกอบอาชีพตอไป  

 
โครงการสงเสริมการเล้ียงสัตวน้ําในศูนยศิลปาชีพแหงใหม 
ตําบลเกาะเกิด อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
๑. ความเปนมาของโครงการ 

มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ ไดดําเนินการกอสรางศูนยศิลปา
ชีพแหงใหม บริเวณตําบลเกาะเกิด อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเปนสถานท่ีอาศัยประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและทํางานศิลปาชีพสําหรับเกษตรกรจากท่ีตางๆ ท่ัวประเทศ ในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ซ่ึงสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ ทรงมีพระราชดําริใหมในการสงเสริม
อาชีพตาง ๆ ใหแกเกษตรกรในโครงการฯ รวมท้ังโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําในศูนยศิลปาชีพแหงใหม เพ่ือ
สงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําใหเกษตรกรมีความรู ความสามารถในการเลี้ยงสัตวน้ํา มีรายไดเสริมและเพ่ือการอนุรักษ
พันธุสัตวน้ํา ซ่ึงมีแนวโนมอาจจะสูญพันธุในอนาคต โดยในปงบประมาณ ๒๕๔๓ ไดขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน ๕๒๐,๐๐๐ บาท 
สําหรับการเลี้ยงปลาดุกอุยรวมกับปลาสลิด และจํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท สําหรับการเลี้ยงปลาบูทรายในกระชัง 
โดยขอตั้งงบประมาณของกรมประมงสําหรับใชปฏิบัติงานโครงการฯ ในปตอไป 

 
๒. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือสาธิต ฝกอบรมการเลี้ยงสัตวน้ําชนิดตาง ๆ ใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี เจาหนาท่ี นักศึกษาภายใน
ศูนยฯ และเกษตรกรบริเวณใกลเคียง 
  ๒. เพ่ือสงเสริมและใหบริการแกเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพดานการประมง 

๓. เพ่ือเปนการอนุรักษพันธุสัตวน้ําของไทย 
 
๓. เปาหมาย 

๑. ผลิตพันธุสัตวน้ํา จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว เพ่ือปลอยพันธุสัตวน้ําลงในแหลงน้ําธรรมชาติ 
๒. สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน ๒๐ ราย  
๓. ฝกอบรมเกษตรกรดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน ๒๐ ราย 

 ๔. จุดเรียนรูและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน ๑ แหง 
๕. ติดตามและแนะนําสงเสริมเกษตรกร ๑๐ ครั้ง (เดือน) 
 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
  เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ํ าในศูนย ศิลปาชีพแหงใหม  ตําบลเกาะเกิด  
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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๕. วิธีการดําเนินงาน 
 
ตารางท่ี 11   แผนการดําเนินงานป ๒๕๖๐ โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําในศูนยศิลปาชีพแหงใหม 
   ตําบลเกาะเกิด 
 
กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย 
๑. ผลิตพันธุสัตวน้ํา 
    ๑.๑ ปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาต ิ

ตัว 
ตัว 

๓๐๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

๒. สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
    ๒.๑ สงเสริมการเลี้ยงกบในกระชัง (มุงเขียว) 

ราย 
ราย 

๒๐ 
๒๐ 

๓. จุดเรียนรูและสาธิตการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
    ๓.๑ การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 
    ๓.๒ การเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
    ๓.๓ การเลี้ยงปลาดุก 
    ๓.๔ การเลี้ยงปลาในรองสวน 
    ๓.๕ การเลี้ยงปลาเพ่ือการอนุรักษ 

แหง ๑ 

๔. ฝกอบรม 
   ๔.๑ ฝกอบรมเกษตรกรดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

ราย 
ราย 

๒๐ 
๒๐ 

๕. ติดตามและแนะนําสงเสริมเกษตรกร ครั้ง ๑๐ 
 
๖. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
 เดือนตุลาคม ๒๕๕๙-เดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
 
๗. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

๑. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต ๘ (พระนครศรีอยุธยา) กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด   

๒. กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
 

๘. งบประมาณป ๒๕๖๐    
งบดําเนินงาน จํานวน ๑๗๖,๙๐๐ บาท 
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ผลการดําเนินงาน 
 
๑. ผลิตพันธุสัตวน้ําเพ่ือปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ  

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต ๘ (พระนครศรีอยุธยา) ดําเนินการผลิตพันธุสัตวน้ํา 
เพ่ือปลอยในแหลงน้ําภายในโครงการฯ และสําหรับจุดเรียนรูและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ 
ตัว ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 12   การผลิตพันธุสัตวน้ําเพ่ือปลอยในแหลงน้ําภายในโครงการฯ   
  
 

วัน เดือน ป ชนิดปลา จํานวน (ตัว) 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 
 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ 
๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ตะเพียนขาว 
ตะเพียนทอง 
แกมช้ํา 
กระแห 
นิลแปลงเพศ 
นิลแปลงเพศ 
นิลแปลงเพศ 
นิลแปลงเพศ 
ตะเพียนขาว 
ตะเพียนขาว 
ตะเพียนทอง 
กระแห 
แกมช้ํา 
หมอไทย 
ตะเพียนขาว 
ตะเพียนทอง 
กระแห 
แกมช้ํา 
นิลแปลงเพศ 

๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

รวม  ๓๐๐,๐๐๐ 
 
๒. สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

สงเสริมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ จํานวน ๒๐ ราย ใหดําเนินการเลี้ยงกบในกระชัง (มุงเขียว) โดย
มอบกระชัง (มุงเขียว) รายละ ๑ กระชัง พันธุกบ รายละ ๓๐๐ ตัว อาหารกบ รายละ ๒ กระสอบ และอาหาร
สัตวน้ําวัยออน รายละ ๑ ถุง พรอมท้ังจัดเจาหนาท่ีติดตามดูแล และใหคําแนะนําแกเกษตรกรตลอดระยะเวลา
การเลี้ยง โดยมีเกษตรกรเขารวมโครงการ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 13   รายชื่อเกษตรกรเขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา     
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ท่ีอยู 
หมายเลขบัตร 

ประจําตัวประชาชน บานเลขท่ี หมูท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด 

๑ นายสราวุธ  เกษร ๙๙๙ ศ ๑ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๑ ๑๓๙๙ ๐๐๐๗๔ ๙๐ ๑ 
๒ นายประมวล  เกษมสันต ๙๙๙ ศ ๒ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๓๓๐๔ ๐๑๕๐๑ ๒๘ ๒ 
๓ นายธนยศ  ฉายพากย ๙๙๙ ศ ๓ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๑๒๐๑ ๐๑๙๓๔ ๐๙ ๖ 
๔ นายธัชสิต  ฤทธิลึก ๙๙๙ ศ ๔ ๓ เกาะเกดิ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๑ ๑๔๑๐ ๐๐๐๕๘ ๖๖ ๐ 
๕ นายชัดชัย  สะแม ๙๙๙ ศ ๕ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๑๔๑๐ ๐๐๑๙๔ ๘๐ ๒ 
๖ นายจรัญ  ฤทธิลึก ๙๙๙ ศ ๖ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๑๔๑๒ ๐๐๑๑๓ ๔๑ ๕ 
๗ นายสาและ  สะแม ๙๙๙ ศ ๗ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๙๐๐๕ ๐๐๐๗๘ ๓๐ ๗ 
๘ นายปญญา  เท่ียงเจริญ ๙๙๙ ศ ๘ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๒๔๐๑ ๐๐๔๔๑ ๙๕ ๘ 
๙ นางจีรพรรณ  จันที ๙๙๙ ศ ๙ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๑๐๑๖ ๐๐๖๗๗ ๑๕ ๔ 
๑๐ นายสุนทร  ใยไม ๙๙๙ ศ ๑๐ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๖๔๐๕ ๐๐๕๐๒ ๑๖ ๑ 
๑๑ นายลัทธพล  เศรษฐผล ๙๙๙ ศ ๑๑ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๑๙๐๔ ๐๐๐๔๓ ๙๘ ๓ 
๑๒ นายเสนห  เทียมพูล ๙๙๙ ศ ๑๒ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๑๔๑๔ ๐๐๓๕๓ ๐๙ ๖ 
๑๓ นายมนตรี  จิตรีชาติ ๙๙๙ ศ ๑๓ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๑๔๐๖ ๐๐๓๒๖ ๗๘ ๔ 
๑๔ นายวีรยุทธ  สุพงษ ๙๙๙ ศ ๑๔ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๑ ๑๐๐๕ ๐๐๗๑๘ ๓๐ ๗ 
๑๕ นายนอย  ยุระปกษ ๙๙๙ ศ ๑๕ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๓๐๑๖ ๐๐๔๒๐ ๙๖ ๘ 
๑๖ นายชลอ  ทิทอง ๙๙๙ ศ ๑๖ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๖๕๐๗ ๐๐๑๑๖ ๗๒ ๘ 
๑๗ นายสัมพันธ  เกษร  ๙๙๙ ศ ๑๗ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๑ ๑๔๙๙ ๐๐๒๘๐ ๙๒ ๗ 
๑๘ นายปรีดา  กองแกว ๙๙๙ ศ ๑๘ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๑๗๐๓ ๐๐๐๕๐ ๕๑ ๑ 
๑๙ นายรัตน  นวมดี ๙๙๙ ศ ๑๙ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๗๐๐๔ ๐๐๖๐๕ ๕๕ ๒ 
๒๐ นายสิทธิศักด์ิ  ฤกษนิมิตร ๙๙๙ ศ๒๐ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๑๔๑๒ ๐๐๓๘๑ ๙๓ ๒ 

 
๓. จุดเรียนรูและสาธิตการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
 ๓.๑ การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 
      ดําเนินการสาธิตการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบอดิน ขนาด ๒ ไร จํานวน ๒ บอ อัตราปลอยไรละ 
๕,๐๐๐ ตัว  
 ๓.๒ การเลี้ยงปลานิลในกระชัง  
      ดําเนินการสาธิตการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง ขนาดกระชัง ๕ x ๕ x ๒ เมตร จํานวน  
๒ กระชัง อัตราการปลอย ๕๐ ตัวตอตารางเมตร  
 ๓.๓ การเลี้ยงปลาดุก 
      ดําเนินการสาธิตการเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต ขนาดบอ ๕ x ๖ เมตร จํานวน ๒ บอ อัตราปลอยบอ
ละ ๒,๐๐๐ ตัว  
 ๓.๔ การเลี้ยงปลาในรองสวน 

     ดําเนินการสาธิตการเลี้ยงปลาในรองสวน บริเวณสวนผกัของโครงการฯ พ้ืนท่ี ๑๐ ไร จํานวน ๑ แหง 
๓.๕ การเลี้ยงปลาเพ่ือการอนุรักษ 
     ดําเนินการผลิตและปลอยพันธุสัตวน้ํา เชน ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาแกมช้ํา  

ปลากระแห ปลาหมอไทย ลงในอางเก็บน้ําของโครงการฯ พ้ืนท่ีรวม ๔๐๐ ไร เพ่ือการอนุรักษพันธุปลาไทย  
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๔. ฝกอบรม 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต ๘ (พระนครศรีอยุธยา) ไดจัดการฝกอบรม หลักสูตร 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการอนุรักษทรัพยากรประมง ใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ จํานวน ๒๐ ราย  
โดยกําหนดใหมีการอบรม ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จัดใหมีการบรรยายในหัวขอการ

เพาะไรแดง การเพาะพันธุกบ และการเลี้ยงกบ มีเกษตรกรเขารวมการฝกอบรม ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 14   รายชื่อเกษตรกรเขารวมโครงการฝกอบรม หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการอนุรักษ 
         ทรัพยากรประมง 
  

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ท่ีอยู 
หมายเลขบัตร 

ประจําตัวประชาชน บานเลขท่ี หมูท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด 

๑ นายสราวุธ  เกษร ๙๙๙ ศ ๑ ๓ เกาะเกิด บางปะอนิ พระนครศรีอยุธยา ๑ ๑๓๙๙ ๐๐๐๗๔ ๙๐ ๑ 
๒ นายประมวล  เกษมสันต ๙๙๙ ศ ๒ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๓๓๐๔ ๐๑๕๐๑ ๒๘ ๒ 
๓ นายธนยศ  ฉายพากย ๙๙๙ ศ ๓ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๑๒๐๑ ๐๑๙๓๔ ๐๙ ๖ 
๔ นายธัชสิต  ฤทธิลึก ๙๙๙ ศ ๔ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๑ ๑๔๑๐ ๐๐๐๕๘ ๖๖ ๐ 
๕ นายชัดชัย  สะแม ๙๙๙ ศ ๕ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๑๔๑๐ ๐๐๑๙๔ ๘๐ ๒ 
๖ นายจรัญ  ฤทธิลึก ๙๙๙ ศ ๖ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๑๔๑๒ ๐๐๑๑๓ ๔๑ ๕ 
๗ นายสาและ  สะแม ๙๙๙ ศ ๗ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๙๐๐๕ ๐๐๐๗๘ ๓๐ ๗ 
๘ นายปญญา  เท่ียงเจริญ ๙๙๙ ศ ๘ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๒๔๐๑ ๐๐๔๔๑ ๙๕ ๘ 
๙ นางจีรพรรณ  จันที ๙๙๙ ศ ๙ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๑๐๑๖ ๐๐๖๗๗ ๑๕ ๔ 
๑๐ นายสุนทร  ใยไม ๙๙๙ ศ ๑๐ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๖๔๐๕ ๐๐๕๐๒ ๑๖ ๑ 
๑๑ นายลัทธพล  เศรษฐผล ๙๙๙ ศ ๑๑ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๑๙๐๔ ๐๐๐๔๓ ๙๘ ๓ 
๑๒ นายเสนห  เทียมพูล ๙๙๙ ศ ๑๒ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๑๔๑๔ ๐๐๓๕๓ ๐๙ ๖ 
๑๓ นายมนตรี  จิตรีชาติ ๙๙๙ ศ ๑๓ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๑๔๐๖ ๐๐๓๒๖ ๗๘ ๔ 
๑๔ นายวีรยุทธ  สุพงษ ๙๙๙ ศ ๑๔ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๑ ๑๐๐๕ ๐๐๗๑๘ ๓๐ ๗ 
๑๕ นายนอย  ยุระปกษ ๙๙๙ ศ ๑๕ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๓๐๑๖ ๐๐๔๒๐ ๙๖ ๘ 
๑๖ นายชลอ  ทิทอง ๙๙๙ ศ ๑๖ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๖๕๐๗ ๐๐๑๑๖ ๗๒ ๘ 
๑๗ นายสัมพันธ  เกษร  ๙๙๙ ศ ๑๗ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๑ ๑๔๙๙ ๐๐๒๘๐ ๙๒ ๗ 
๑๘ นายปรีดา  กองแกว ๙๙๙ ศ ๑๘ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๑๗๐๓ ๐๐๐๕๐ ๕๑ ๑ 
๑๙ นายรัตน  นวมดี ๙๙๙ ศ ๑๙ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๗๐๐๔ ๐๐๖๐๕ ๕๕ ๒ 
๒๐ นายสิทธิศักด์ิ  ฤกษนิมิตร ๙๙๙ ศ๒๐ ๓ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๓ ๑๔๑๒ ๐๐๓๘๑ ๙๓ ๒ 

 
๕. ติดตามและแนะนําสงเสริมเกษตรกร 
  

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต ๘ (พระนครศรีอยุธยา) จัดนักวิชาการประมงเขาไปให
คําแนะนําเก่ียวกับการเพาะพันธุสัตวน้ํา การเลี้ยงสัตวน้ํา ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ ทางดานประมง ใหแกเกษตรกร 
เจาหนาท่ีของโครงการฯ และนักเรียนศิลปาชีพเปนประจําทุก ๒ สัปดาห  
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                    มอบกระชัง (มุงเขียว) ใหเกษตรกร                         มอบอาหารกบใหเกษตรกร 
 

           
 

                      มอบพันธุกบใหเกษตรกร          เตรียมกระชังเลี้ยงกบ 
 

           
 

การเลี้ยงกบในกระชัง (มุงเขียว) 
 

ภาพท่ี 11   กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําในศูนย 
       ศิลปาชีพแหงใหม ตําบลเกาะเกิด อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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                    สาธิตการเลีย้งปลานิลแปลงเพศ                           สาธิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง                                   
 

           
 

                       สาธิตการเลี้ยงปลาดุก      สาธิตการเลี้ยงปลาในรองสวน                              
 

           
 

ปลอยพันธุปลาเพ่ือการอนุรักษ 
 

ภาพท่ี 12   กิจกรรมจุดเรียนรูและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในศูนยศิลปาชีพแหงใหม ตําบลเกาะเกิด  
       อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ภาพท่ี 13   กิจกรรมการฝกอบรมเกษตรกรในโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําในศูนยศิลปาชีพแหงใหม  

      ตําบลเกาะเกิด อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

            
 

           
 

ภาพท่ี 14   กิจกรรมการติดตามและใหคําแนะนําคําแนะนําเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา            
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โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา 
ROYAL CHITRALADA PROJECTS 

๑. ช่ือโครงการ 
 

การเพาะพันธุปลานิลสายพันธุจิตรลดา 
 

๒. ความเปนมา  หลักการและเหตุผล 
 ปลานิลเปนปลาท่ีเลี้ยงงาย  โตเร็วและท่ีสําคัญเปนปลาท่ีมีเนื้อสีขาว จึงเปนท่ีนิยมบริโภคและเลี้ยงกัน

แพรหลายท่ัวโลก ท้ังในทวีปเอเชีย  อเมริกาใตและแอฟริกา  โดยเฉพาะในเขตรอนและก่ึงเขตรอน “ปลานิล
จิตรลดา” เปนปลาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไดรับการนอมเกลาถวายจากสมเด็จพระ
จักรพรรดิอากิฮิโตแหงประเทศญี่ปุนเม่ือครั้งดํารงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมาร เม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ 
จํานวน ๕๐ ตัว  ในระยะแรกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนํา
ปลาดังกลาวไปเลี้ยงในบอซีเมนต บริเวณพระตําหนักสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ตอมาจากนั้นไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหยายปลาลงเลี้ยงในบอดิน และตอมาในเวลาประมาณ ๕ เดือนเศษ ปรากฏวาในบอท่ีเลี้ยงมี
ลูกปลาเกิดข้ึนจํานวนมาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขุด
บอดินเพ่ิมข้ึนเปน ๖ บอ เม่ือวันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดทรงปลอยปลาลงเลี้ยงในบอเหลานั้นดวยพระองค
เอง ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเจาหนาท่ีกรมประมงทําการตรวจสอบการเจริญเติบโตของปลาทุกเดือนซ่ึง
ผลตรวจสอบพบวา ปลาชนิดนี้เจริญเติบโตไดรวดเร็วมาก มีขนาดเฉลี่ยถึง ๑๗๘.๘ กรัม ในระยะเวลา ๖ เดือน 

ในวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระ 
กรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานลูกปลาดังกลาวขนาดความยาว ๓-๕ เซนติเมตร จํานวน ๑๐,๐๐๐ ตัว จากบอดิน
ในบริเวณพระตําหนักสวนจิตรลดาแกกรมประมงเพ่ือนําไปขยายพันธุ ณ แผนกทดลองและเพาะเลี้ยงในบริเวณ
เกษตรกลางบางเขน จังหวัดพระนครและสถานีประมงตางๆ ๑๕ แหง ท่ัวพระราชอาณาจักรเพ่ือทําการขยายพันธุ 
แลวแจกจายใหกับราษฎรผูสนใจนําไปเลี้ยง จนปลานิลเปนพันธุปลาหลักท่ีกรมประมงใชสงเสริมใหราษฎรเลี้ยง
เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎร 

ปจจุบันในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ยังคงมีการเพาะพันธุปลานิลเปนบอดินจํานวน 3 บอและบอพอ
แมพันธุ ๑ บอ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมประมง
นําลูกพันธุปลานิลท่ีทรงเพาะพันธุไวไปแจกจายใหแกราษฎรเปนประจําทุกเดือน ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันท่ัวโลกในนามวา 
“ปลานิลสายพันธุจิตรลดา” ซ่ึงเปนปลานิลสายพันธุแทมีการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมของประเทศไทยไดเปน
อยางดี มีความแข็งแรงและไมเปนโรคในขณะท่ีปลานิลสายพันธุอ่ืนเกิดโรคระบาด จึงเปนท่ีมาของการเพาะพันธุ
ปลานิลสวนจิตรลดาเพ่ือใหศูนยและสถานีประมงน้ําจืดท่ีมีอยูท่ัวประเทศไดมีปลานิลพระราชทานสําหรับการ
รักษาสายพันธุ กระจายพันธุ และขยายพันธุเพ่ือปลอยลูกปลาในโอกาสสําคัญ อาทิ วันพืชมงคล วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวามหาราช อีกท้ังแจกจายแกเกษตรกรท่ี
ตองการพอแมพันธุปลานิลท่ีแข็งแรงโตเร็วเพ่ือเปนม่ิงขวัญมงคลแกเกษตรกรท้ังหลาย  
 
๓.วัตถุประสงคของโครงการ 

๓.๑ เพ่ืออนุรักษ และฟนฟูปลานิลจิตรลดาสายพันธุดั้งเดิมไวใหคงอยู    
๓.๒ เพ่ือความหลากหลายของสายพันธุท่ีจะนําไปใชประโยชนไดอยางยั่งยืนตอไป 
๓.๓ เพ่ือแจกจายพันธุปลานิลจิตรลดาสายพันธุดั้งเดิมแกเกษตรกรเพ่ือการเพาะเลี้ยงเปนพอแมพันธุ 
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๔. พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ  
โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ  
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)  
 

๕. แผนและผลดําเนินงานประจําป 2560 
5.๑ การเตรียมบอ: ลางบอ ๒ ครั้งตอป  
5.๒ การคัดพอแมพันธุปลานิลและเพาะพันธุปลานิล: คัดพอแมพันธุปลานิล ๒ ครั้งตอป  

วันท่ี 14-15 กันยายน 2560 เคลื่อนยายพอแมพันธุบอเพาะพันธุ 4, 5 และ 6 มายังศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากมีการถมบอสรางโรงผลิตนม 

5.๓ การเก็บเก่ียวลูกพันธุปลานิล: 10 ครั้งตอป จํานวนลูกพันธุปลานิลท่ีเก็บเก่ียวไดประจําป
งบประมาณ ๒๕60 จํานวน 44,600 ตัว  

5.๔ การอนุบาลลูกพันธุปลานิล: อนุบาลลูกปลาขนาด ๑-๒ เซนติเมตรในบอซีเมนตจนมีขนาด 
๓-๕ เซนติเมตร ดําเนินการอยางตอเนื่องท้ังป  

5.๕ การวิเคราะหคุณภาพน้ํา: คุณภาพน้ําอยูในเกณฑท่ีเหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
5.๖ การตรวจโรคสัตวน้ํา: จํานวน ๒ ครั้งตอเดือน ปลานิลมีสุขภาพแข็งแรงไมพบการตาย 
5.๗ การแจกจายลูกพันธุปลานิล: จํานวน 44,600 ตวั 

 

กิจกรรมการเพาะพันธุปลานิลสายพันธุจิตรลดา 
 

  
 

  
 

 

 
ภาพท่ี 15   การเตรียมบอและการคัดเลือกพอแมพันธุปลานิลท่ีสมบูรณเพศเพ่ือขนยายลงบอเพาะพันธุ 
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ภาพท่ี 16   การเก็บเก่ียวลูกพันธุปลานิลเพ่ือปลอยในกระชังเพ่ือพักปลา หลังจากนั้นขนยายมาอนุบาลท่ี 
       ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)   

 
 

  
 
ภาพท่ี 17   สถานท่ีเก็บรักษาลูกพันธุปลานิลจิตรลดา ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8  
       (พระนครศรีอยุธยา)   
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ตารางท่ี 15   แผนผลการปฏิบัติงานดานการประมง ณ พระราชวังดุสิตฯสวนจิตรลดา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖0 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรมดําเนินงาน 
เปาหมาย แผนและผลการดําเนินงาน 

หนวยนับ ปริมาณงาน 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. 
๑ กิจกรรมลางบอปลา ครั้ง/ป แผน ๒ - - 1 - - - - 1 - - - - 

  
 

  ผล ๒ - - 1 - - - - 1 - - - - 

๒ กิจกรรมคัดพอแมพันธุและ ครั้ง/ป แผน ๒ - - 1 - - - - 1 - - - - 

  เพาะพันธุปลานิล   ผล ๒ - - 1 - - - - 1 - - - - 

๓ 
  

กิจกรรมเก็บเก่ียวลูกพันธุปลานิล 
  

ครั้ง/ป 
  

แผน 10 1 1 ๑ - 1 1 1 ๑ - 1 1 ๑ 
ผล 10 1 1 ๑ - 1 1 1 ๑ - 1 1 ๑ 
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ตารางท่ี 16  สรุปผลการเก็บเก่ียวลูกพันธุปลานิลจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯสวนจิตรลดาประจําปงบประมาณ ๒๕60 
 
 

        บอ          

๔ ๕ ๖ รวม 
เดือน 

ตุลาคม ๒๕๕9 1,200 800 400 2,400 

พฤศจิกายน ๒๕๕9 1,0๐๐ 6๐๐ 4๐๐ 2,000 

ธันวาคม ๒๕๕9 ๑,5๐๐ 5๐๐ 1,0๐๐ ๓,๐๐๐ 

มกราคม ๒๕60 - - - 0 

กุมภาพันธ ๒๕60 2,500 1,50๐ 1,00๐ 5,00๐ 

มีนาคม ๒๕60 8,0๐๐ 4,๐๐๐ 3,๐๐๐ 15,0๐๐ 

เมษายน ๒๕60 3,600 2,400 1,200 7,200 

พฤษภาคม ๒๕60 3,000 2,000 1,000 6,000 

มิถุนายน ๒๕60 - - - 0 

กรกฎาคม ๒560 1,500 1,000 500 3,000 

สิงหาคม ๒๕60 500 350 150 1,000 

กันยายน ๒๕60 0 0 0 0 

รวม 22,8๐๐ 13,150 8,650 44,600 
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ตารางท่ี 17  สรุปผลคุณภาพน้ําบอปลานิลโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ประจําปงบประมาณ ๒๕60 
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕9 ถึงเดือนกันยายน ๒๕60 

 

 พารามิเตอร 

คา
มาตรฐาน/

ชวงท่ี
เหมาะสม 

จุดท่ี 1 จุดท่ี 2 จุดท่ี 3 จุดท่ี 4 จุดท่ี 5 

คาเฉล่ีย คาพิสัย คาเฉล่ีย คาพิสัย คาเฉล่ีย คาพิสัย คาเฉล่ีย คาพิสัย คาเฉล่ีย คาพิสัย 

อุณหภูมิอากาศ (°C) ไมเกิน 40 33.1 5.0 33.1 5.0 33.1 5.0 33.1 5.0 33.1 5.0 

อุณหภูมิน้ํา (°C) 25-32 30.9 6.9 31.4 6.3 28.5 34.2 30.3 7.0 30.3 7.0 

ความลึก (m.) ไมเกิน 2.0 0.9 0.2 1.1 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 

ความโปรงแสงของน้ํา (cm.) 30-60 51 60 11 10 18 5 14 5 13 10 

ความขุนของน้ํา (FTU) 25-100 29 130 154 303 67 36 91 84 92 87 

ความเค็ม (ppt) ไมเกิน 0.5 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 

การนําไฟฟาของน้ํา (µ/cm) ไมเกิน 1,500 419 212 432 406 384 233 377 265 355 318 

ความเปนดาง (mg/l) 25-500 93 56 83 54 92 54 94 72 85 120 

ความกระดาง (mg/l) 100-300 163 138 161 142 163 146 157 148 152 174 

pH 6.5-9.0 7.0 1.1 7.1 0.9 7.1 0.9 7.2 1.2 7.1 1.3 

DO (mg/l) ไมต่ํากวา3.0 3.7 4.0 4.6 2.3 4.7 4.4 5.7 3.4 5.9 4.4 

แอมโมเนีย (mg/l) ไมเกิน 0.5 1.170 1.561 0.464 0.805 0.572 1.029 0.446 1.132 0.816 3.195 

ไนไตรท (mg/l) ไมเกิน 0.1 0.306 0.577 0.280 0.859 0.286 0.782 0.286 1.340 0.303 0.934 

 

หมายเหตุ จุดเก็บตัวอยางน้ํา จุดท่ี 1 ทางน้ําเขา จุดท่ี 2 บอพอแมพันธุ  จุดท่ี 3 บอเพาะพันธุปลานิล 4  จุดท่ี 4 บอเพาะพันธุปลานิล 5   จุดท่ี 5 บอเพาะพันธุปลานิล 6 
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โครงการกอสรางวังทวีวัฒนา ดานประมง 
 

กรมประมงรวมเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ถวายงานในโครงการกอสรางวังทวีวัฒนาตั้งแตปพุทธศักราช 
๒๕๔๗ เปนตนมา โดยมอบหมายใหศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 
ดําเนินการสนับสนุนกิจกรรมดานประมง ดังนี้ กิจกรรมการสนับสนุนงานกอสราง กิจกรรมการเลี้ยงและดูแลพันธุ
สัตวน้ํา กิจกรรมการปลูกพรรณไมน้ํา และกิจกรรมการติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ํา ซ่ึงการดําเนินงานท่ีผาน
เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดรับมอบหมายโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
๑. กิจกรรมการสนับสนุนงานกอสราง 

กรมประมงรับผิดชอบงานกอสราง โครงการกอสรางวังทวีวัฒนา โดยดําเนินการกอสรางอาคารและ
สิ่งกอสรางแลวเสร็จท้ังสิ้น จํานวน  ๘ รายการ และดําเนินการสงมอบใหแกวังทวีวัฒนาเรียบรอยแลวท้ังหมด ดังนี้ 
๑. ตาขายกันปลาทางน้ําออก ๒. ประตูกันปลาพรอมระบบควบคุม ๓. โรงเพาะพันธุกบ ๔. ทางเคลื่อนยายเรือข้ึน-
ลง ๕. อาคารจอดเรือ ๖. อาคารจอดพักเรือ ๗. เครื่องเติมอากาศใตน้ํา ๘. บอพรรณไมน้ํา ปจจุบันอาคารและ
สิ่งกอสรางอยูในสภาพพรอมใชงานตามปกติ ในปงบประมาณ ๒๕60 ไดดําเนินการทําความสะอาดอาคารจอด
เรือ และบอเพาะเลี้ยงกบ จํานวน ๔ บอ 

   
๒. กิจกรรมการเล้ียงและดูแลพันธุสัตวน้ํา 
     ๒.๑ สถานการณสัตวน้ําภายในวังทวีวัฒนา 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ไดรายงานสถานการณสัตวน้ําท่ี
เลี้ยงภายใน Grand Lake วังทวีวัฒนา โดยสรุปจนถึงปจจุบันพบวามีปลาจํานวน ๒5 ชนิด รวม 408,494 ตัว 

๒.๒ กิจกรรมการเพาะเลี้ยงกบ 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ไดเริ่มดําเนินการเพาะเลี้ยงกบ

บริเวณโรงเพาะพันธุกบ เม่ือวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยพันธุกบท่ีดําเนินการเพาะเลี้ยงเปนกบพันธุพ้ืนเมือง 
(กบจาน) เปนการเลี้ยงนํารองในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และเม่ือกบโตไดขนาดจะดําเนินการปลอยภายในบริเวณวัง
ทวีวัฒนา ปจจุบันได ดําเนินการปลอยพันธุกบไปแลว จํานวน 43 ครั้ง จํานวนรวมท้ังสิ้น 30,664 ตัว 
  ๒.๓ กิจกรรมการปลอยเตา 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)  ไดรวมดําเนินการปลอยเตา
ภายในวังทวีวัฒนาเนื่องในวโรกาสตางๆ ตั้งแตวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จนถึงปจจุบัน จํานวน 28 ครั้ง จํานวน
รวมท้ังสิ้น 1,535 ตัว 
 
๓. กิจกรรมการปลูกพรรณไมน้ํา 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ไดดําเนินการปลูกและดูแล
บํารุงรักษาพรรณไมน้ําในบริเวณรอบเกาะสะทอนและฝงตรงขามรอบ Grand Lake ภายในวังทวีวัฒนา ปจจุบัน
สภาพสมบูรณ โดยดําเนินการดูแล บํารุงรักษา ตัดตกแตง ใสปุย อยางสมํ่าเสมอ 
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๔. กิจกรรมดานประมงในเขตพระราชฐานบานรับรองสวนหนาวังทวีวัฒนา 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ไดดําเนินการดูแลสัตวน้ําและ

พรรณไมน้ํา ตลอดจนทําความสะอาดบอเลี้ยงและระบบกรองน้ําของบอปลาบานรับรองสวนหนาพ้ืนท่ีควบคุมวัง
ทวีวัฒนา ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางการปรับปรุงของกรมชลประทาน พรอมท้ังสนับสนุนอาหารสัตวน้ําบานรับรอง
สวนแยกพ้ืนท่ีควบคุม 
 
๕. กิจกรรมการติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณโครงการกอสรางวังทวีวัฒนาเปนประจําทุกสัปดาห และบริเวณ
แผนกเรือยนตหลวง ๙๐๔ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปนประจําทุกเดือน ซ่ึงผลการตรวจสอบพบวา 
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 

     
 

ภาพท่ี 18   กิจกรรมการเลี้ยงและดูแลพันธุสัตวน้ํา และกิจกรรมการตรวจวัดคุณภาพประจําวันภายใน  
     Grand Lake วังทวีวัฒนา 

 

    
 
ภาพท่ี 19   กิจกรรมกิการสนับสนุนงานกอสราง ทําความสะอาดโรงจอดเรือ โรงเพาะพันธุกบ ภายในวังทวีวัฒนา 
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ภาพท่ี 20   กิจกรรมการเพาะพันธุกบจาน 
 

  
 

   
 
ภาพท่ี 21   กิจกรรมการปลอยพันธุกบจานบริเวณสวนสมุนไพร วังทวีวัฒนา 
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ภาพท่ี 22   การดูแลบํารุงรักษาและตัดแตงพรรณไมน้ําบริเวณรอบเกาะสะทอนภายในวังทวีวัฒนา 

 

    
 
ภาพท่ี 23    การตรวจวัดคุณภาพน้ําภายในวังทวีวัฒนาและบริเวณคลองทวีวัฒนา 
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ตารางท่ี 18   แผนและผลการดําเนินงานดานประมงในเขตพระราชฐานวังทวีวัฒนา ตั้งแตเดือน ตุลาคม ๒๕๕9 ถึงเดือน กันยายน ๒๕60 
 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรมดําเนินงาน 
เปาหมาย แผนและผลการดําเนินงาน 

    หนวยนับ ปริมาณ 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. 

๑ กิจกรรมดูแลสัตวน้ําใน ครั้ง/ป แผน 365 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 

 
Grand Lake 

 
ผล ๓๖๕ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๑ ๒๘ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๐ ๓๑ 31 ๓๐ 

๒ กิจกรรมตัดแตงพรรณไมน้ํา ครั้ง/ป แผน 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

      ผล 6 - ๑ - ๑ - ๑ - ๑ - ๑ - ๑ 

๓ กิจกรรมเพาะเลี้ยงกบ                                                                                                    

  ๓.๑ เพาะพันธุกบจาน ครั้ง/ป แผน 3 - - - - - 1 - - 1 - - 1 

      ผล ๓ - - - - - ๑ - - ๑ - - ๑ 

  ๓.๒ ปลอยกบจาน ครั้ง/ป แผน 3 - - - - - 1 - - 1 - - 1 

      ผล ๓ - - - - - ๑ - - ๑ - - ๑ 
๔ กิจกรรมอาคารและสิ่งกอสราง ครั้ง/ป แผน 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  ทําความสะอาดอาคาร ๓ หลัง    ผล 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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กิจกรรมอ่ืนๆ ของศูนยวิจัยและพัฒนาการการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 
ท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการประจําปงบประมาณ 2560 

 

  

 
 

ภาพท่ี 24   วันท่ี 18 ตุลาคม ๒๕๕๙ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 
                ตอนรับเจาหนาท่ีประมงจาก Department of Fisheries แควนปญจาบ (Punjab) สาธารณรัฐ 

      อิสลามปากีสถาน จํานวน 17 ราย เขาเยี่ยมชมศูนยฯ เพ่ือดูงานดานเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 

   
 

ภาพท่ี 25   วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8  
                (พระนครศรีอยุธยา) ตอนรับคณะผูผลิตรายการ “บานและสวน” ของบริษัท อมรินทรเทเลวิชั่น 
                 จํากัด เพ่ือบันทึกภาพกิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิล สําหรับจัดทําเทปพิเศษ “พ้ืนท่ีของพอ”  
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ภาพท่ี 26   วันท่ี 7 ธันวาคม 2559 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)  
       ตอนรับผูตรวจราชการกรมประมง นางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ และหัวหนาสวนราชการการ 
                ประมงเขต 1 เพ่ือเขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2560  
                ณ หองประชุมศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต ๘ (พระนครศรีอยุธยา)  
 

  

   
 
ภาพท่ี 27   วันท่ี 14 และ 20 ธันวาคม 2559 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8  

(พระนครศรีอยุธยา) ตอนรับนักศึกษา อาจารยจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ระนอง 
พังงา สุราษฎรธานี กระบี่ ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา และเจาหนาท่ีโครงการเกษตรเพ่ือชีวิต 
"เกษตรกรรุนใหม ใสใจมาตรฐาน" รุนท่ี 3 จากสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
จํานวน 100 คน เขาเยี่ยมชมหนวยงานและรับฟงการบรรยายเรื่อง กระบวนการผลิตสัตวน้ํา 
กระบวนการตรวจตัวอยาง และการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงท่ีดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตวน้ําจืด 
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ภาพท่ี 28   วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรอียุธยา) 

      ตอนรับคณะอาจารยและนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก จากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
      เขาเยี่ยมชมศูนยวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตวน้ําเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) และแลกเปลี่ยนขอมูล 
      ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 

 

 
 

ภาพท่ี 29   วันท่ี 15 กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)  
      รับฟงการสรุปผลการฝกงานของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานเพาะเลี้ยง 
       สัตวน้ํา จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนยศิลปาชีพบางไทร สถาบันการอาชวีศึกษาเกษตรภาค 
       กลาง จํานวน 5 ราย ท่ีเขารับการฝกประสบการณในหนวยงานตั้งแตวันท่ี 6 ธันวาคม 2560 ถึง 
      วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2560 
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ภาพท่ี 30   วันท่ี 21 มีนาคม 2560 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 
        ตอนรับเจาหนาท่ีจากองคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) ประจําประเทศไทย  

     เจาหนาท่ีกรมประมงจากประเทศ Myanmar และเจาหนาท่ีความรวมมือระหวางประเทศ (TICA)  
     กระทรวงการตางประเทศ เยี่ยมชมศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนาจืดเขต 8   
     (พระนครศรีอยุธยา) และรวมหารือเก่ียวกับความรวมมือในอนาคตดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

 

   
 
ภาพท่ี 31   วันท่ี 15 มีนาคม 2560 เจาหนาท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8  
       (พระนครศรีอยุธยา) เขาตรวจประเมินโรงเพาะฟกของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

สิงหบุรีประจําปงบประมาณ 2560 เพ่ือประเมินโรงเพาะฟกและอนุบาลสัตวน้ําของหนวยงานกรม
ประมงตามมาตรฐานการปฏบิัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี (Good Aquaculture Practice: GAP) 
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ภาพท่ี 32   วันท่ี 28-30 มีนาคม 2560 เจาหนาท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี เขาตรวจ 
       ติดตามคุณภาพภายในหองปฏิบัติการวิเคราะหสารตกคางในเนื้อสัตวน้ําของศูนยวิจัยและ 
       พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 2560  
       ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 
 

 

   
 

ภาพท่ี 33   วันท่ี 11 พฤษภาคม 2560 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)  
      ตอนรับคณะผูเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานในหัวขอเรื่อง “Training on Snakehead 
      Breeding and Grow-out and Advanced Aquaculture” จากสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
      (Asian Institute of Technology) จํานวน 17 ราย เพ่ือเขาเยี่ยมชมศูนยวิจัยและพัฒนาการ  
      เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)  
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ภาพท่ี 34   วันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 

     รวมกับศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดปทุมธานีและศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
     สัตวน้ําจืดอางทอง สนับสนุนพันธุปลาน้ําจืด จํานวน 1,000,000 ตัว เพ่ือใชปลอยในพิธีประกาศ 
     กําหนดฤดูปลามีไขและกําหนดชนิด ขนาด และวิธีใชเครื่องมือประมงนานน้ําภายใน ประจําป 2560 
     และรวมจัดตูแสดงพันธุสัตวน้ําจืดท่ีพบในแมน้ําเจาพระยา บริเวณทาชัยยุทธ ศูนยศิลปาชีพ 
     บางไทร ตําบลชางใหญ อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 
 
ภาพท่ี 35   วันท่ี  5 มิถุนายน 2560 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)  

     รวมจัดนิทรรศการเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงปลาชอนในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเรื่อง 
     “การสงเสริมการเพาะเลี้ยงปลาชอนในพ้ืนท่ีปลูกขาว” ณ หองประชุมอานนท กรมประมง  
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ภาพท่ี 36   วันท่ี 21 กรกฎาคม 2560 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)  

   ตอนรับคณะจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ผูเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานในหัวขอ 
   เรื่อง“Training on Snakehead Breeding and Grow-out” จากสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
   (Asian Institute of Technology) เพ่ือเขาเยี่ยมชมและศึกษาวิธีการเพาะพันธุปลาชอนของ 
   ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 
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การใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาวในอาหารปลาอีกงขนาดเล็ก 
 

ชัยสิทธิ์  เสนา* อนันต บุญอินทร เกรียงไกร  สหัสสานนท และ วิไชย  ไชยแกว 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดปทุมธาน ี

 
บทคัดยอ 

 
 การทดลองอนุบาลปลาอีกงขนาดเล็กในตูกระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร อัตราปลอยตูละ 40 
ตัว ดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาวตางกัน 5 ระดับ คือ 0 (ชุดควบคุม), 25, 50, 75 และ 100 
เปอรเซ็นต จากความยาวตัวเริ่มตนเฉลี่ย 5.44±0.27, 5.40±0.35, 5.28±0.36, 5.45±0.29 และ 5.58±0.33 
เซนติเมตร ตามลําดับ  น้ําหนักตัวเริ่มตนเฉลี่ย 1.74±0.30, 1.83±0.31, 1.66±0.36, 1.70±0.42 และ 
1.94±0.35 กรัม ตามลําดับ ดําเนินการทดลองท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปทุมธานี ระหวางเดือน
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2558 เปนระยะเวลาอนุบาล 12 สัปดาห  
 ผลการทดลองพบวาลูกปลาอีกงท่ีอนุบาลดวยสูตรอาหารชุดควบคุมมีคาการเจริญเติบโต ไดแกวามยาว
สุดทายเฉลี่ย น้ําหนักสุดทายเฉลี่ย ความยาวเพ่ิมเฉลี่ย น้ําหนักสุดทายเฉลี่ย ความยาวเพ่ิม น้ําหนักเพ่ิม และอัตรา
การเจริญเติบโตจําเพาะ มีคามากกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับลูกปลาท่ีไดรับอาหารท่ีใชมัน
สําปะหลังทดแทนปลายขาว 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต แตหากเปรียบเทียบเฉพาะการเจริญเติบโตของลูก
ปลาอีกงขนาดเล็กท่ีไดรับอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาวท่ีระดับ  25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต 
พบวาลูกปลามีการเจริญเติบโตท้ังดานน้ําหนัก และความยาวไมแตกตางกัน สวนคาอัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพ
ของอาหาร และอัตรารอดตาย พบวาลูกปลาอีกงท่ีไดรับอาหารในทุกชุดการทดลองมีคาแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เชนเดียวกับคาดัชนีตับ พบวาลูกปลาอีกงท่ีไดรับอาหารทุกชุดการทดลองมีคาดัชนี
ตับไมแตกตางกัน  ตนทุนการผลิตเทากับ 231.72, 229.14, 226.46, 228.81 และ 228.16 บาท/ตู ตามลําดับ 
ผลตอบแทนตอการลงทุน -32.35, -32.68, -31.44, -31.71  และ -31.73 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จากการศึกษาใน
ครั้งนี้สรุปไดวาสามารถใชมันสําปะหลังบดทดแทนปลายขาวในอาหารสําหรับอนุบาลปลาอีกงขนาดเล็กไดเปน
ระยะเวลา 10 สัปดาห หลังจากนั้นควรปรับเปลี่ยนเปนอาหารท่ีไมผสมมันสําปะหลังบด 
 
คําสําคัญ : ปลาอีกง มันสําปะหลัง ปลายขาว                                                                                     
ผูรับผิดชอบ :  ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 โทร. 02 546 3186 
e-mail : chse@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:if.pathumthani@gmail.com
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คํานํา 
 

  ปลาอีกงเปนปลาท่ีมีรสชาติดี เลี้ยงงาย โตเร็วพฤติกรรมการกินอาหารจะรวมกันเปนกลุมสังเกตงาย 
ตลาดทองถ่ินบางแหงมีความตองการสูง และคาดวาจะเปนปลาท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งท่ีมีศักยภาพ
ในการพัฒนาจนสามารถสงเสริมใหเกษตรกรเพาะเลี้ยงโดยเฉพาะในบอเลี้ยงกุงท่ีประสบปญหาสิ่งแวดลอม ปลาอี
กงเพาะพันธุไดครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 2536 และไดทําการศึกษาคนควาวิจัยเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรีไดทําการเพาะพันธุปลาอีกง เพ่ือปลอยแหลงน้ํา และจําหนายใหเกษตรกรท่ีสนใจนําไป
เลี้ยงตอในบอดิน ใชเวลาเลี้ยง 8 เดือน ถึง 1 ป สามารถเก็บผลผลิตจําหนายได 

อาหารปลานับวาเปนสิ่งท่ีสําคัญในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและเปนตนทุนการผลิตท่ีมากท่ีสุด ซ่ึง จูอะ
ดี และคณะ (2545) กลาววา ตนทุนในการเลี้ยงปลาสวนใหญประมาณ 50-60 เปอรเซ็นต เปนตนทุนคาอาหาร 
ดังนั้นการเลี้ยงปลาใหมีผลตอบแทนท่ีดี จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองหาแนวทางลดตนทุนคาอาหารใหนอยลง และ
เนื่องจากปลาในกลุม catfish มีความตองการโปรตีนในอาหารไมต่ํากวา 30 เปอรเซ็นต (Lovell, 1989) ในขณะท่ี
ปลาอีกงตองการปริมาณโปรตีนในอาหารไมสูงมากเพียง 25 เปอรเซ็นต (วิทยา และคณะ, 2547) ดังนั้นอาหารท่ี
ใชเลี้ยงจึงสามารถใชวัตถุดิบอาหารประเภทพืชผสมในอาหาร โดยปลาสามารถใชประโยชนเพ่ือการเจริญเติบโต 
แหลงคารโบไฮเดรตในอาหารปลาสวนใหญไดมาจากปลายขาวและแปงสาลี แตมีราคาคอนขางสูง โดยท่ีราคา
ปลายขาวมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึนทุกป ท้ังนี้ตั้งแตป 2541-2559 ราคาปลายขาวเฉลี่ยหนาโรงงานอยูระหวาง 
5.44-15.88 บาท/กิโลกรัม โดยป 2559 ปลายขาวมีราคาเฉลี่ย 10.61 บาท/กิโลกรัม แตมันสําปะหลังเสนมีราคา
เฉลี่ย 5.95 บาท/กิโลกรัม (สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย, 2559)  ดังนั้นถาสามารถหาวัตถุดิบทองถ่ินชนิดอ่ืนท่ี
สามารถผลิตไดจํานวนมากมาทดแทนการใชปลายขาว ก็จะเปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีสามารถชวยลดตนทุนการผลิต
ลดลงไดอีกท้ังยังเปนการลดปญหาเม่ือวัตถุดิบทางการเกษตรชนิดใดชนิดหนึ่งมีราคาสูงข้ึนหรือขาดตลาด   

มันสําปะหลัง (cassava) จัดเปนวัตถุดิบชนิดหนึ่งท่ีมีมากในทุกภาคของประเทศ หาไดงายในทองถ่ิน 
และมีราคาถูก สามารถนํามาใชเปนสวนประกอบของอาหารปลาได เนื่องจากปลาสามารถใชเปนแหลงพลังงานได
อยางดี  สามารถใชไดท้ังในรูปหัวมันสด มันเสนบด และแปงมันสําปะหลัง (อรพินท, 2546) สวนมันสําปะหลังท่ี
นิยมใชเปนสวนประกอบในอาหารสัตว เชน มันเสน (cassava chip) มันสําปะหลังอัดเม็ด (cassava pellet) ซ่ึงมี
องคประกอบทางเคมี คือ มีความชื้น 13 เปอรเซ็นต โปรตีน 2 เปอรเซ็นต เยื่อใย 4-5 เปอรเซ็นต และแปง 65-70 
เปอรเซ็นต (Kanto and Juttupornpong, 2005 สําหรับมันสําปะหลังในประเทศไทย อุทัย และคณะ (2540) 
รายงานวาสามารถลดปริมาณสารพิษในมันสําปะหลังไดโดยการนําหัวมันสําปะหลังสดมาหั่นเปนชิ้นเล็กๆ แลวผึ่ง
แดดใหแหงประมาณ 3-4 วัน (การทํามันเสน) ปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคลดลงเหลือประมาณ 30 สวนตอลาน
สวน (ppm) และจากรายงานการศึกษาของ Tewe and Lyayi (1989) กลาววามันสําปะหลังชนิดมันเสน 
(cassava chip) มีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคประมาณ 23.1-41.6 สวนตอลานสวน (ppm) ซ่ึงเปนระดับท่ีไมเปน
อันตรายตอตัวสัตว  

เอกพจนและคณะ (2551) ศึกษาการใชมันสําปะหลังผสมในอาหารสําหรับเลี้ยงปลาแรดในกระชัง
ดวยอาหารท่ีมีปริมาณมันสําปะหลัง 0 (สูตรควบคุม), 25, 30, 35 และ 40 เปอรเซ็นต พบวาอาหารท่ีมีมัน
สําปะหลัง 30 เปอรเซ็นต มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของปลาแรด และเนื่องจากการเลี้ยงปลาอีกงยัง
ขาดขอมูลทางดานอาหาร ซ่ึงเปนขอมูลท่ีสําคัญและจําเปนในการเลี้ยงปลาอีกงใหไดผลผลิตท่ีคุมคา ดังนั้น
การศึกษาปริมาณท่ีเหมาะสมในการใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาวในอาหารปลาอีกงขนาดเล็ก จึงเปนแนวทาง
ในการลดตนทุนการเลี้ยงใหกับเกษตรกรไดในระดับหนึ่ง และสงผลใหเกษตรกรผูเลี้ยงปลาอีกงไดรับผลตอบแทน
จากการเลี้ยงท่ีสูงข้ึน 
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วัตถุประสงค 
 

 เพ่ือทราบปริมาณมันสําปะหลังท่ีเหมาะสมเพ่ือทดแทนปลายขาวในอาหารสําหรับเลี้ยงปลาอีกงขนาด
เล็กโดยพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอด และตนทุนการอนุบาล 

 
วิธีดําเนินการ 

 
1. การวางแผนการศึกษา 

1.1  การวางแผนการทดลอง  
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design) ประกอบดวย 5 ชุดการ

ทดลอง ๆ (treatments) ละ 3 ซํ้า (replications)  โดยแตละชุดการทดลองใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาวใน
ระดับตางกัน  ดังนี้ 

 ชุดการทดลองท่ี 1 ใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว   0 เปอรเซ็นต (สูตรควบคุม)   
 ชุดการทดลองท่ี 2 ใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว  25 เปอรเซ็นต   
 ชุดการทดลองท่ี 3 ใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว  50 เปอรเซ็นต  
 ชุดการทดลองท่ี 4 ใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว  75 เปอรเซ็นต 
 ชุดการทดลองท่ี 5 ใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 100 เปอรเซ็นต 

อาหารแตละชุดการทดลองมีระดับโปรตีนและระดับพลังงานใกลเคียงกัน โดยมีระดับโปรตีนใน
อาหาร  30  เปอรเซ็นต  และระดับพลังงานรวม  (gross  energy,  GE) ประมาณ  400  กิโลแคลอรี/อาหาร 
100 กรัม  
  1.2 สถานท่ีและระยะเวลาดําเนินการทดลอง 
  ดําเนินการทดลองท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปทุมธานี ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธาน ี
ระหวางเดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม 2558 เปนระยะเวลา 12 สัปดาห 
 
2. อุปกรณและวิธีการทดลอง 

2.1 ตูทดลอง 
ใชตูกระจกขนาด 45 x 90 x 45 เซนติเมตร จํานวน 15 ตู เติมน้ําใหสูงท่ีระดับ  35 เซนติเมตร ให

อากาศผานหัวทรายตูละ 1 จุด เพ่ือรักษาระดับออกซิเจนท่ีละลายในน้ําไมต่ํากวา 3 มิลลิกรัม/ลิตร ดูดตะกอน
และเปลี่ยนถายน้ําในตูทดลองประมาณ 30 เปอรเซ็นต ของปริมาตรน้ําท้ังหมดกอนใหอาหารม้ือเชา 
 2.2 ปลาทดลอง   

ปลาทดลอง เปนลูกปลาอีกงท่ีเพาะพันธุในรุนเดียวกันท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี 
นํามาฝกใหกินอาหารโดยใชอาหารสูตรควบคุม ใหกินวันละ 2 ครั้ง เวลา 08.30 และ 16.30 น. โดยใหกินจนอ่ิม 
เปนเวลา 2 สัปดาห จนลูกปลามีขนาดขนาด 5 เซนติเมตร จากนั้นคัดขนาดปลาท่ีใกลเคียงกัน จํานวน 300 ตัว  
สุมลงตูทดลอง จํานวน 20 ตัว/ตู โดยการสุมจับฉลาก 
 2.3 อาหารและการใหอาหาร 

2.3.1 อาหารทดลอง  
เตรียมอาหารโดยนําสวนผสมวัตถุดิบอาหารท่ีบดละเอียดแลว (ผสมมันสําปะหลังเสนท่ีผานการ

บดละเอียดแลวทดแทนปลายขาว 0, 25, 50, 75, และ 100 เปอรเซ็นต) ตามลําดับ นําวัตถุดิบอาหารแตละสูตร
ผสมใหเขากันแลวเติมน้ําประมาณ 20 เปอรเซ็นตของน้ําหนักอาหาร จากนั้นนํามาอัดเม็ดดวยเครื่องบดเนื้อ ท่ีมีรู
หนาแวนขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.6 มิลลิเมตร นํามาผึ่งลมใหแหง (ความชื้นในอาหารควรนอยกวา 10 
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เปอรเซ็นต) สุมอาหารท่ีผานการอัดเม็ดจํานวน 200 กรัม นําไปวิเคราะหคุณคาองคประกอบทางเคมีของอาหาร 
(proximate analysis) ท่ีบริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด โดยการวิเคราะหองคประกอบทาง
เคมีใชวิธีดังนี้ 

- โปรตีนวิเคราะหโดยวิธี In-house method : TE-CH-012 based on AOAC (2012), 
981.10 

- เยื่อใยวิเคราะหโดยวิธี In-house method : TE-CH-122 based on AOAC (2012), 978.10 
- ไขมันวิเคราะหโดยวิธี In-house method : TE-CH-160 based on AOAC (2012), 920.39 
- ความชื้นวิเคราะหโดยวิธี AOAC (2012), 930.15 
- เถาวิเคราะหโดยวิธี AOAC (2012), 942.05 
สวนปริมาณคารโบไฮเดรตท่ีละลายน้ํา (NFE) และพลังงานรวม (gross energy, GE)  ใชวิธีการ

คํานวณตามวิธีของ NRC (1993) ดังนี้ 
คารโบไฮเดรต (เปอรเซ็นต)  = 100 - (%โปรตีน + %ไขมัน + %กาก + %เถา + %ความชื้น)  
พลังงานรวม (GE)           = (%โปรตีน x 5.64)+(%ไขมัน x 9.44)+(%คารโบไฮเดรต x 4.11)   
        (กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม) 

 2.3.2 การใหอาหาร  
ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง เวลา 08.30 น. และ 16.00 น. โดยใหกินจนอ่ิม และบันทึกปริมาณ

อาหารท่ีใหทุกครั้ง 4 2ห 4 2ากมีอาหารเหลือหลังจากเริ่มใหอาหารแลว 30 นาที ทําการเก็บอาหารท่ีเหลือนํามาอบให
แหงท่ีอุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง หรือจนอาหารมีความชื้นไมเกิน 10 เปอรเซ็นต นําไปชั่ง
น้ําหนักเพ่ือนําน้ําหนักอาหารท่ีเหลือลบออกจากปริมาณอาหารท่ีให 

2.4 คุณสมบัติน้ํา 
ตรวจสอบคุณสมบัติของน้ําในตูกระจกทุกวันเวลา 08.00 น. โดยวัดคาปริมาณออกซิเจนท่ีละลายใน

น้ํา ความเปนกรดเปนดาง และ อุณหภูมิ สวนคาความเปนดาง ความกระดาง แอมโมเนียรวม และไนไตรท ตรวจ
วิเคราะหทุก 7 วัน ดังนี้ 

- ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา หนวยเปน มิลลิกรัมตอลิตร (mg/L) ดวยวิธีไตเตรท ตามวิธี
Standard Method ท่ีอางโดยไมตร ีและจารุวรรณ (2528) 

- ความเปนกรดเปนดาง ดวยเครื่องวิเคราะหคุณภาพน้ํายี่หอ Eutech Cyberscan รุน pH 310 
- อุณหภูมิหนวยเปน องศาเซลเซียส (๐C) ดวยเทอรโมมิเตอร 

- ความเปนดาง หนวยเปน มิลลิกรัมตอลิตรของ CaCO3 (mg/L as CaCO3) ดวยวิธีไตเตรท ตามวิธี 
Standard Method ท่ีอางโดยไมตรี และจารุวรรณ (2528) 

  - ความกระดาง หนวยเปน มิลลิกรัมตอลิตรของ CaCO3 (mg/L as CaCO3) ดวยวิธีไตเตรท ตาม
วิธี Standard Method ท่ีอางโดยไมตรี และจารวุรรณ (2528) 

- แอมโมเนียรวม และไนไตรท หนวยเปน มิลลิกรัมตอลิตร (mg/L) วิเคราะหโดยใช      
Spectrophotometer ยี่หอ HACH รุน DR 2800 ตามวิธี cadmium reduction method committed Ca-
ed reduction step อธิบายไวใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 
(APHA, AWWA and WPCF, 1995)  

2.5 การรวบรวมขอมูล 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการชั่งน้ําหนัก วัดความยาว และตรวจนับจํานวนปลาทุก 2 สัปดาห เพ่ือ

ตรวจสอบการเจริญเติบโต และอัตรารอด ใชเวลาทดลอง 12 สัปดาห 
เม่ือสิ้นสุดการทดลองสุมเก็บตัวอยางปลาทุกชุดการทดลอง นําปลาแตละชุดการทดลองบดให

ละเอียดท้ังตัวแลวสุมตัวอยาง 200 กรัม เพ่ือนําไปวิเคราะหองคประกอบทางเคมีในตัวปลา  
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ตารางท่ี  1  องคประกอบและผลการวิเคราะหคุณคาทางเคมี (เปอรเซ็นต) ของสูตรอาหารทดลอง  

วัตถุดิบอาหาร 
ปริมาณมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว  (เปอรเซ็นต)   

0 25 50 75 100 
ปลาปน 32 32 32 32 32 
กากถ่ัวเหลืองปน 20 20 20 20 20 
ปลายขาว 32 24 16 8 0 
มันสําปะหลังบด 
รําละเอียด 

0 
1 

8 
3 

16 
5 

24 
9 

32 
10.6 

น้ํามันปลาทะเล 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
น้ํามันปาลม 1 1 1 1 1 
สารเหนียว 
Vitamin Premix 
Trace Mineral Premix 
Ascorbic acid 
โคลีนคลอไรด 

1 
1 
1 

0.1 
0.1 

1 
1 
1 

0.1 
0.1 

1 
1 
1 

0.1 
0.1 

1 
1 
1 

0.1 
0.1 

1 
1 
1 

0.1 
0.1 

แกลบบด 9.6 7.6 5.6 1.6 0 
รวม 100 100 100 100 100 

ผลวิเคราะหทางเคมี (เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง)  

โปรตีน 31.78 32.58 32.49 32.70 32.49 
ไขมัน 6.46 3.69 5.03 5.81 6.64 
ใยอาหาร 2.74 4.70 4.83 4.31 4.41 
เถา 12.06 11.62 11.82 12.12 12.14 
คาจากการคํานวณ       

คารโบไฮเดรต (เปอรเซ็นต) 38.12 40.46 37.81 38.51 36.77 
พลังงานรวม 396.89 384.88 386.13 397.55 397.05 
(กิโลแคลอร/ีอาหาร 100 กรัม)      

หมายเหตุ  วิตามินและแรธาตุตอกิโลกรัมอาหาร ประกอบดวย วิตามิน A 4,000 IU; วิตามิน D3  2,000 IU; วิตามิน E 50 IU; menadione sodium bisulfite 10 mg; thiamine 20 

mg; riboflavin 20 mg; niacin 150 mg; calcium panthothenate 20 mg; folic acid 5 mg; pyridoxine 20 mg; vitamin B12  0.2 mg; biotin 2 mg; and 

inositol 400 mg; manganese (MnSO4 . H2O) 25 mg; zinc (ZnSO4 .7H2O) 20 mg; copper (CuSO4 .5H2O) 5 mg; iodine (KI) 5 mg; cobalt 

(CoCl2 .6H2O) 0.05 mg; selenium (Na2SeO3) 0.3 mg and iron (C6H5 FeO7 .H2O) 30 mg 
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3. การวิเคราะหขอมูล 
 
 เม่ือสิ้นสุดการทดลอง นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหผลการตอบสนองของปลาอีกงขนาดเล็กตอการใช
มันสําปะหลังทดแทนปลายขาวในระดับตางกัน โดยพิจารณาจากคาดังนี้  
 3.1 วิเคราะหขอมูลการเจริญเติบโต 
   3.1.1 น้ําหนักเพ่ิมตอวัน (average daily weight gain, ADG; กรัม/วัน) 
 

  
= 

น้ําหนักปลาเม่ือสิ้นสุดการทดลอง – น้ําหนักปลาเริ่มตน 

ระยะเวลาการอนุบาล 
  3.1.2 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR; เปอรเซ็นต/วัน)  

   
= 

ln (ความยาวปลาเม่ือสิ้นสุดการทดลอง) – ln (ความยาวปลาเริ่มตน) 
X 100 

ระยะเวลาการอนุบาล 
  3.1.3 อัตรารอดตาย (survival rate; เปอรเซ็นต)   

   
= 

จํานวนปลาเม่ือสิ้นสุดการทดลอง 
X 100 

จํานวนปลาเริ่มตน 
  3.1.4 ความยาวเพ่ิม (เปอรเซ็นต)  

   
= 

ความยาวปลาเม่ือสิ้นสุดการทดลอง – ความยาวปลาเริ่มตน 
X 100 

ความยาวปลาเริ่มตน 
               3.1.5 น้ําหนักเพ่ิม (percent weight gain, PWG; เปอรเซ็นต) 

   
= 

น้ําหนักปลาเม่ือสิ้นสุดการทดลอง – น้ําหนักปลาเริ่มตน 
X 100 

น้ําหนักปลาเริ่มตน 
  3.1.6 ปริมาณอาหารท่ีปลากิน (total feed intake, FI; กรัม/ตัว) 

   
= 

น้ําหนักอาหารท้ังหมดท่ีปลากิน 
 

จํานวนปลาเม่ือสิ้นสุดการทดลอง 
  3.1.7 อัตราแลกเนื้อ (feed conversion ratio, FCR) 

   
= 

ปริมาณอาหารท่ีปลากิน 
 

น้ําหนักปลาท่ีเพ่ิมข้ึน 
  3.1.8 hepatosomatic index (HIS; เปอรเซ็นต) 

   
= 

น้ําหนักตับปลา 
X 100 น้ําหนักปลาเม่ือสิ้นสุดการ

ทดลอง 
  3.1.9 ประสิทธิภาพของอาหาร (feed efficiency, FE; เปอรเซ็นต) 

   
= 

น้ําหนักปลาท่ีเพ่ิมข้ึน 
X 100 

น้ําหนักอาหารท่ีกิน 
  3.1.10 ปริมาณโปรตีนท่ีปลากิน  

    =  ปริมาณอาหารท่ีปลากิน x เปอรเซ็นตโปรตีนในอาหาร 
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 คํานวณขอมูล วิเคราะหผล และเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของลูกปลาอีกงท่ีอนุบาลดวย
อาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาวในระดับตางกัน โดยวิเคราะหความแปรปรวนแบบ one way 
analysis of variance  และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางชุดการทดลองดวยวิธี Duncan’s new 
multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ขอมูลที่เปน
อัตราสวน แปลงขอมูลดวยวิธี angular transformation ในรูปของ arcsine เพื่อใหขอมูลมีการกระจายเปน
แบบปกติ (normal distribution) กอนนําไปวิเคราะห 
 3.2 การวิเคราะหผลทางเศรษฐศาสตร 

นําขอมูลตนทุนการอนุบาลลูกปลาบูมาวิเคราะหตามวิธีของ สมศักดิ์ (2530) ดังนี้ 
 3.2.1 ตนทุนการผลิต 

จุดคุมทุน (บาท/ตัว)    = 
ตนทุนท้ังหมด (บาท)  

จํานวนปลาท่ีไดท้ังหมด (ตัว)  
ตนทุนท้ังหมด                        = ตนทุนคงท่ี+ตนทุนผันแปร 
ตนทุนคงท่ี         = คาเสื่อมราคาอุปกรณ+คาเสียโอกาสในการลงทุน 
ตนทุนผันแปร         = คาอาหาร+คาพันธุปลา+คาไฟฟา+คาสารเคมี+คาเสีย

โอกาสในการลงทุน     
คาเสียโอกาสในการลงทุน    = คํานวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน ป พ.ศ.  

2558 อัตรารอยละ 1.00 ของการลงทุนทุกประเภทของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน (http://www.ktb.co.th) 

คาเสื่อมราคา                        = คิดโดยวิธีเสนตรงโดยกําหนดมูลคาซากเปนศูนยเม่ือ
หมดอายุการใชงาน 

     3.2.2 รายได และผลตอบแทน 
รายไดท้ังหมด      = จํานวนผลผลิต (ตัว) x ราคาผลผลิตท่ีจําหนาย (บาท/ตัว) 
รายไดสุทธิ      = รายไดท้ังหมด–ตนทุนผันแปร 
กําไรสุทธิ      = รายไดท้ังหมด–ตนทุนท้ังหมด 

 

 ผลตอบแทนตอการลงทุน (%)     = 
        

รายไดสุทธิ 
X 100 

      ตนทุนท้ังหมด (บาท) 
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ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาการการอนุบาลลูกปลาอีกงขนาดเล็กในตูกระจกโดยใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาวใน
อาหารท่ีระดับตางกัน 5 ระดับ คือ 0 (ชุดควบคุม), 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา  12  สัปดาห 
จากความยาวตัวเริ่มตนเฉลี่ย 5.44±0.27, 5.40±0.35, 5.28±0.36, 5.45±0.29 และ 5.58±0.33 เซนติเมตร 
ตามลําดับ  น้ําหนักตัวเริ่มตนเฉลี่ย 1.74±0.30, 1.83±0.31, 1.66±0.36, 1.70±0.42 และ 1.94±0.35 กรัม 
ตามลําดับ ปรากฏผลดังนี้ 
 
1. การเจริญเติบโต 
 1.1 ความยาวตัวเฉลี่ย 
 เมื่อสิ ้นสุดการทดลอง พบวาลูกปลาอีกงมีคาความยาวตัวสุดทายเฉลี ่ยเทากับ 8.29±0.29, 
7.64±0.26, 7.39±0.23, 7.76±0.11 และ 7.78±0.25 เซนติเมตร ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา  ลูก
ปลาอีกงท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 0 เปอรเซ็นต (ชุดควบคุม) มีคาความยาวตัว
เฉลี่ยมากกวาลูกปลาท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และลูกปลาท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 25, 50, 
75 และ 100 เปอรเซ็นต มีคาความยาวตัวเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 2 
และภาพท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 2  ความยาวตัวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของลูกปลาอีกงท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทน 
              ปลายขาวในระดับตางกัน 5 ระดับ เปนระยะเวลา 12 สัปดาห      

                                ปริมาณมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 
(เปอรเซ็นต) 

  สัปดาหท่ี เริ่มตน 25 50 75 100  

เริ่มตน 5.44±0.27 a 5.40±0.35a 5.28±0.36a 5.45±0.29a 5.58±0.33a  
2 6.25±0.20 a 6.02±0.16a 6.03±0.17a 6.28±0.11a 6.10±0.09a  
4 6.90±0.13a 6.52±0.20b 6.38±0.18b 6.69±0.14ab 6.56±0.19b  
6 7.37±0.28a 7.00±0.26ab 6.80±0.26b 7.06±0.24ab 6.95±0.23ab  
8 7.78±0.26a 7.26±0.27b 6.98±0.21b 7.44±0.20ab 7.28±0.29b  
10 8.06±0.29a 7.51±0.19bc 7.14±0.12c 7.68±0.09ab 7.61±0.28b  
12 8.29±0.29a 7.64±0.26b 7.39±0.23b 7.76±0.11b 7.78±0.25b  

หมายเหตุ  คาเฉลี่ย (mean±SD) ในแถวเดียวกัน ท่ีกํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันแสดงวามีความ    
แตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 
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ภาพท่ี 1  ความยาวตัวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของลูกปลาอีกงท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทน  ปลาย

ขาวในระดับตางกัน 5 ระดับ เปนระยะเวลา 12 สัปดาห  
  
 1.2 น้ําหนักตัวเฉลี่ย 
 เมื ่อสิ ้นสุดการทดลอง พบวาลูกปลาอีกงมีคาน้ําหนักตัวสุดทายเฉลี่ยเทากับ 7.68±1.14, 
6.22±0.49, 5.06±0.43, 6.04±0.39 และ 5.99±0.66 กรัม ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา  ลูกปลาอี
กงท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 0 เปอรเซ็นต (ชุดควบคุม) มีคาน้ําหนักตัวเฉลี่ย
มากกวาลูกปลาท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และลูกปลาท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 25, 50, 75 
และ 100 เปอรเซ็นต มีคาความยาวตัวเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 3 และ
ภาพท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 3  น้ําหนักตัวเฉลี่ย (กรัม) ของลูกปลาอีกงท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาวใน    
              ระดับตางกัน 5 ระดับ เปนระยะเวลา 12 สัปดาห 

 ปริมาณมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว (เปอรเซ็นต) 
    สัปดาหท่ี เริ่มตน   25 50 75 100  

เริ่มตน 1.74±0.30a 1.83±0.31a 1.66±0.36a 1.70±0.42a 1.94±0.35a  
2 2.87±0.34a 2.57±0.22a 2.60±0.40a 2.86±0.30a 2.54±0.09a  
4 4.12±0.46a 3.68±0.25a 3.36±0.50a 3.84±0.31a 3.48±0.34a  
6 5.08±0.80a 4.39±0.73ab  3.86±0.49b 4.48±0.48ab 4.07±0.41ab  
8 6.22±0.90a 5.31±0.65ab 4.36±0.49b 5.36±0.56ab 4.82±0.59b  
10 7.05±1.09a 6.01±0.56ab 4.99±0.44b 6.04±0.37ab 5.69±0.67b  
12 7.68±1.14a 6.22±0.49b 5.06±0.43b 6.04±0.39b 5.99±0.66b  

หมายเหตุ  คาเฉลี่ย (mean±SD) ในแถวเดียวกัน ท่ีกํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันแสดงวามีความ    
แตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 
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ภาพท่ี 2  น้ําหนักตัวเฉลี่ย (กรัม) ของลูกปลาอีกงท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาวในระดับ 

ตางกัน 5 ระดับ เปนระยะเวลา 12 สัปดาห  
 
 1.3 ความยาวเพ่ิมเฉลี่ย 
 เม่ือสิ้นสุดการทดลอง พบวาลูกปลาอีกงมีคาความยาวเพ่ิมเฉลี่ยเทากับ 0.034±0.00, 0.027±0.00, 
0.025±0.00, 0.027±0.00 และ 0.026±0.00 เซนติเมตร ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา ลูกปลาอีกง
ท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 0 เปอรเซ็นต (ชุดควบคุม) มีคาความยาวเพ่ิมเฉลี่ย
มากกวาลูกปลาท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และลูกปลาท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 25, 50, 75 
และ 100 เปอรเซ็นต มีคาความยาวเพ่ิมเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4) 
  1.4 น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ย 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาลูกปลาอีกงมีคาน้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยเทากับ 0.071±0.01, 0.052±0.01, 
0.041±0.01, 0.052±0.00 และ 0.048±0.01 กรัม ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา  ลูกปลาอีกงท่ี
อนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 0 เปอรเซ็นต (ชุดควบคุม) มีคาน้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยมากกวา
ลูกปลาท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และลูกปลาท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 25, 50, 75 
และ 100 เปอรเซ็นต มีคาน้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4) 
 1.5 ความยาวเพ่ิม  
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาลูกปลาอีกงมีคาความยาวเพ่ิมเทากับ 52.39±5.32, 41.55±4.74, 
39.99±4.44, 42.30±2.02 และ 39.39±4.49 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา ลูกปลาอีกง
ท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 0 เปอรเซ็นต (ชุดควบคุม) มีคาความยาวเพ่ิมมากกวาลูก
ปลาท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) และลูกปลาท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 25, 50, 75 และ 100 
เปอรเซ็นต มีคาความยาวเพ่ิมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4) 
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 1.6 น้ําหนักเพ่ิม 
 เม่ือสิ้นสุดการทดลอง พบวาลูกปลาอีกงมีคาน้ําหนักเพ่ิมเทากับ 341.26±65.79, 240.07±26.61, 
204.95±25.73, 255.38±23.12 และ 208.78±34.11 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา  
ลูกปลาอีกงท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 0 เปอรเซ็นต (ชุดควบคุม) มีคาน้ําหนักเพ่ิม
มากกวาลูกปลาท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และลูกปลาท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 25, 50, 75 
และ 100 เปอรเซ็นต มีคาน้ําหนักเพ่ิมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4) 
 1.7 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาลูกปลาอีกงมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยเทากับ 1.76±0.18, 
1.45±0.09, 1.32±0.10, 1.51±0.08 และ 1.34±0.13 เปอรเซ็นต/วัน ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา  
ลูกปลาอีกงท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 0 เปอรเซ็นต (ชุดควบคุม) มีอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยมากกวาลูกปลาท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 25, 50, 75 
และ 100 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และลูกปลาท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลัง
ทดแทนปลายขาว 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4) 
   
ตารางท่ี 4  การเจริญเติบโตของลูกปลาอีกงท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาวในระดับ  
              ตางกัน ระยะเวลา 12 สัปดาห 

    ดัชน ี     ปริมาณมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว (เปอรเซ็นต) 
0 25 50 75 100  

ความยาวเริ่มตนเฉล่ีย (ซม.) 5.44±0.27a 5.40±0.35a 5.28±0.36a 5.45±0.29a 5.58±0.33a  

ความยาวสุดทายเฉล่ีย (ซม.) 8.29±0.29a 7.64±0.26b 7.39±0.23b 7.76±0.11b 7.78±0.25b  

นํ้าหนักเริ่มตนเฉล่ีย (กรัม) 1.74±0.30a 1.83±0.31a 1.66±0.36a 1.70±0.42a 1.94±0.35a  

นํ้าหนักสุดทายเฉล่ีย (กรัม) 7.68±1.14a 6.22±0.49b 5.06±0.43b 6.04±0.39b 5.99±0.66b  

ความยาวเพ่ิมเฉล่ีย (ซม./วัน) 0.034±0.00a 0.027±0.00b 0.025±0.00b 0.027±0.00b 0.026±0.00b  

นํ้าหนักเพ่ิมเฉล่ีย (กรัม/วัน) 0.071±0.01a 0.052±0.01b 0.041±0.01b 0.052±0.00b 0.048±0.01b  

ความยาวเพ่ิม (เปอรเซ็นต) 52.39±5.32a 41.55±4.74b 39.99±4.44b 42.30±2.02b 39.39±4.49b  

นํ้าหนักเพ่ิม (เปอรเซ็นต) 341.26±65.79a 240.07±26.61b 204.95±25.73b 255.38±23.12b 208.78±34.11b  

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน) 1.76±0.18a 1.45±0.09b 1.32±0.10b 1.51±0.08b 1.34±0.13b  

อัตราแลกเน้ือ 2.04±0.12a 2.31±0.80a 1.66±0.35a 2.07±0.36a 1.79±0.80a  

ปริมาณอาหารท่ีปลากิน (กรัม/ตัว) 12.16±2.74a 9.66±3.44ab 5.38±0.48b 8.97±2.18ab 8.37±1.72ab  

ปริมาณโปรตีนท่ีปลากิน (กรัม/ตัว) 3.86±0.87a 3.15±1.12ab 1.75±0.16b 2.93±0.71ab 2.72±0.56ab  

ประสิทธิภาพของอาหาร (เปอรเซ็นต) 49.09±2.92a 48.30±21.17a 62.42±14.97a 49.34±8.55a 49.87±18.72a  

ดัชนีตับ 2.50±0.38a 2.50±0.48a 2.53±0.18a 2.31±0.46a 2.35±0.45a  

อัตรารอดตาย (%) 100.00±0.00a 93.33±2.89a 95.00±5.00a 98.33±2.89a 96.67±5.77a  

หมายเหตุ  คาเฉลี่ย (mean±SD) ในแถวเดียวกัน ท่ีกํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกัน แสดงวามีความ  
              แตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 
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2. อัตราแลกเนื้อ 
 

เม่ือสิ้นสุดการทดลอง พบวาลูกปลาอีกงมีคาอัตราแลกเนื้อเทากับ 2.04±0.12, 2.31±0.80, 
1.66±0.35, 2.07±0.36 และ 1.79±0.80 ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา ลูกปลาอีกงท่ีอนุบาลดวย
อาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 0, 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต เปอรเซ็นต มีคาอัตราแลกเนื้อ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4) 
 
3. ปริมาณอาหารท่ีปลากิน 
 

เม่ือสิ้นสุดการทดลอง พบวาปริมาณอาหารท่ีลูกปลากินมีคาเทากับ 12.16±2.74, 9.66±3.44, 
5.38±0.48, 8.97±2.18 และ 8.37±1.72 กรัม/ตัว ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา ลูกปลาอีกงท่ี
อนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 0 (ชุดควบคุม) และ 50 เปอรเซ็นต มีคาปริมาณอาหารท่ี
กินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ลูกปลาท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลาย
ขาว 0 (ชุดควบคุม), 25, 75 และ 100 เปอรเซ็นต มีคาปริมาณอาหารท่ีลูกปลากินแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) และลูกปลาอีกงท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 25, 50, 75 และ 
100 เปอรเซ็นต มีคาปริมาณอาหารท่ีลูกปลากินแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4) 
 
4. ปริมาณโปรตีนท่ีปลากิน 
 

เม่ือสิ้นสุดการทดลอง พบวาปริมาณโปรตีนท่ีลูกปลากินมีคาเทากับ 3.86±0.87, 3.15±1.12, 
1.75±0.16, 2.93±0.71 และ 2.72±0.56 กรัม/ตัว ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา ลูกปลาอีกงท่ี
อนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 0 (ชุดควบคุม) และ 50 เปอรเซ็นต มีคาปริมาณโปรตีนท่ี
กินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ลูกปลาท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลาย
ขาว 0 (ชุดควบคุม), 25, 75 และ 100 เปอรเซ็นต มีคาปริมาณโปรตีนท่ีลูกปลากินแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) และลูกปลาอีกงท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 25, 50, 75 และ 
100 เปอรเซ็นต มีคาปริมาณอาหารท่ีลูกปลากินแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4) 

 
5. ประสิทธิภาพของอาหาร 
 

เม่ือสิ้นสุดการทดลอง พบวาประสิทธิภาพของอาหารมีคาเทากับ 49.09±2.92, 48.30±21.17, 
62.42±14.97, 49.34±8.55 และ 49.87±18.72 ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา ลูกปลาท่ีอนุบาลดวย
อาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 0, 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต มีคาประสิทธิภาพของอาหาร
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4) 
 
6. ดัชนีตับ 
  

เม่ือสิ้นสุดการทดลอง พบวาคาดัชนีตับมีคาเทากับ 2.50±0.38, 2.50±0.48, 2.53±0.18, 
2.31±0.46 และ 2.35±0.45 ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา ลูกปลาท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมัน
สําปะหลังทดแทนปลายขาว 0, 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต มีคาดัชนีตับแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4) 
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7. อัตรารอดตาย 
 
เม่ือสิ้นสุดการทดลอง พบวาลูกปลาอีกงมีคาอัตรารอดตายเทากับ 100.00±0.00, 93.33±2.89, 

95.00±5.00, 98.33±2.89  และ 96.67±5.77 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา ลูกปลาท่ี
อนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 0, 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต มีอัตรารอดตาย
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 5) 

 
ตารางท่ี 5  อัตรารอดตาย (เปอรเซ็นต) ของลูกปลาอีกงท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลาย

ขาวในระดับตางกัน ระยะเวลา 12 สัปดาห 
ระยะเวลา 
(สัปดาห) 

              ชนิดอาหารมีชีวิต  
0 25     50        75             1100 

เร่ิมตน 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a  
2 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a  
4 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a  
6 100.00±0.00a 98.33±2.89a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 98.33±2.89 a  
8 100.00±0.00a 96.67±2.89a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 98.33±2.89a  
10 100.00±0.00a 96.67±2.89a 98.33±2.89a 98.33±2.89a 96.67±5.77a  
12 100.00±0.00a 93.33±2.89a 95.00±5.00a 98.33±2.89a 96.67±5.77a  

หมายเหตุ  คาเฉลี่ย (mean±SD) ในแถวเดียวกัน ท่ีกํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกัน แสดงวามีความ
แตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 
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ภาพท่ี 3  อัตรารอดตาย (เปอรเซ็นต) ของลูกปลาอีกงท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาวใน

ระดับตางกัน ระยะเวลา 12 สัปดาห 
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8. คุณสมบัติของน้ํา 
  
คุณสมบัติของน้ําระหวางการทดลอง พบวามีคาใกลเคียงกันทุกชุดการทดลอง ปริมาณออกซิเจนท่ี

ละลายในน้ํามีคา 6.34±0.14, 6.40±0.08, 6.40±0.08, 6.41±0.10 และ 6.35±0.09 มิลลิกรัมตอลิตร  อุณหภูมิ
น้ํามีคา 29.32±0.46, 29.20±0.46, 29.24±0.46, 29.22±0.07 และ 29.19±0.07 องศาเซลเซียส ความเปนกรด
เปนดางมีคา 8.24±0.06, 8.29±0.07, 8.20±0.14, 8.27±0.07 และ 8.30±0.08 ความเปนดางมีคาระหวาง 
125±8.39, 121±8.92, 125±9.59, 123±8.16 และ 126±7.35 มิลลิกรัมตอลิตร (mg/L as CaCO3) ความ
กระดางมีคา 185±23.32, 196±21.92, 181±20.11, 186±21.47 และ 164±25.12 มิลลิกรัมตอลิตร (mg/L as 
CaCO3) ปริมาณแอมโมเนียรวมมีค า  0.21±0.02,  0.20±0.03,  0.16±0.04,  0.17±0.05 และ 0.16±0.04 
มิลลิกรัมตอลิตร และไนไตรทมีคา 1.03±0.32, 0.53±0.45, 0.33±0.66, 0.66±0.64 และ 0.50±0.63 มิลลิกรัม
ตอลิตร (ตารางท่ี 6) 

 
ตารางท่ี 6  คุณสมบัติของน้ําตลอดระยะเวลาของการอนุบาลลูกปลาอีกงท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 
              ในระดับตางกัน  

      คุณสมบัติน้ํา ปริมาณมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว (เปอรเซ็นต) 
0 25 50     75    100  

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (มก/ล.) 6.34±0.14 6.40±0.08 6.40±0.08 6.41±0.10 6.35±0.09  

อุณหภูมิของน้ํา (องศาเซลเซียส) 29.32±0.46 29.20±0.46 29.24±0.46 29.22±0.07 29.19±0.07  

ความเปนกรดเปนดาง (pH) 8.24±0.06 8.29±0.07 8.20±0.14 8.27±0.07 8.30±0.08  

ความเปนดาง (มิลลิกรัม/ลิตร) 125±8.39 121±8.92 125±9.59 123±8.16 126±7.35  

ความกระดาง (มิลลิกรัม/ลิตร) 185±23.32 196±21.92 181±20.11 186±21.47 164±25.12  

ปริมาณแอมโมเนียรวม (มิลลิกรัม/ลิตร) 0.21±0.02 0.20±0.03 0.16±0.04 0.17±0.05 0.16±0.04  

ปริมาณไนไตรท (มิลลิกรัม/ลิตร) 1.03±0.32 0.53±0.45 0.33±0.66 0.66±0.64 0.50±0.63  

 
9. องคประกอบทางเคมีของตัวปลา 
  
 เม่ือสิ้นสุดการทดลองมีโปรตีนในตัวปลาเทากับ 13.55±0.28, 11.88±0.23, 12.67±0.21, 
12.67±0.25 และ 12.38±0.77  เปอรเซ็นต ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา  ลูกปลาอีกงท่ีอนุบาลดวย
อาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 0  (ชุดควบคุม) และ 100 เปอรเซ็นต มีคาโปรตีนในตัวปลาแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  และมีคามากกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับลูกปลาท่ี
อนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 25 เปอรเซ็นต นอกจากนี้พบวาปลาท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ี
ใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต มีคาโปรตีนในตัวปลาแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  และมีคามากกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับลูกปลาท่ีอนุบาลดวย
อาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 25 เปอรเซ็นต  
 ไขมันในตัวปลาเทากับ 18.47±1.20, 15.39±0.44, 13.56±1.09, 15.35±0.30 และ 14.68±1.27  
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา  ลูกปลาอีกงท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทน
ปลายขาว 0 เปอรเซ็นต (ชุดควบคุม) มีคาไขมันในตัวปลามากกวาลูกปลาท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลัง
ทดแทนปลายขาว 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และลูกปลาท่ีอนุบาล
ดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต มีคาไขมันในตัวปลาแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
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 เยื่อใยในตัวปลาเทากับ 0.25±0.05, 0.31±0.10, 0.20±0.09, 0.26±0.09 และ 0.19±0.06  
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา  ลูกปลาอีกงท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทน
ปลายขาว 0, 25, 50, 75 และ 100  เปอรเซ็นต มีเยื่อใยในตัวปลาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05) 
 เถาในตัวปลาเทากับ 2.86±0.33, 3.06±0.25, 3.29±0.54, 3.60±0.41 และ 3.54±0.51  
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา  ลูกปลาอีกงท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทน
ปลายขาว 0, 25, 50, 75 และ 100  เปอรเซ็นต มีเถาในตัวปลาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 ความชื้นในตัวปลาเทากับ 64.56±0.63, 69.30±1.00,  70.61±2.73,  68.42±0.78 และ 
69.14±0.87  เปอรเซ็นต ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา  ลูกปลาอีกงท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมัน
สําปะหลังทดแทนปลายขาว 0 เปอรเซ็นต (ชุดควบคุม) มีคาความชื้นในตัวปลานอยกวาลูกปลาท่ีอนุบาลดวย
อาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
และลูกปลาท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต มีคาไขมัน
ในตัวปลาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 6) 
 

ตารางท่ี 7  องคประกอบทางเคมีของตัวปลากอน และหลังการทดลอง 
องคประกอบ 

ทางเคมี 
ปริมาณมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว (%)  

กอนทดลอง 0 25 50 75 100  
โปรตีน 16.96 13.55±0.28 a 11.88±0.23 c 12.67±0.21 b 12.67±0.25 b 12.83±0.77 ab  

ไขมัน 10.25 18.47±1.20 a 15.39±0.44 b 13.56±1.09 b 15.35±0.30 b 14.68±1.27 b  

เยื่อใย 0.01 0.25±0.05 0.31±0.10 0.20±0.09 0.26±0.09 0.19±0.06  

เถา 1.97 2.86±0.33 3.06±0.25 3.29±0.54 3.60±0.41 3.54±0.51  

ความชื้น 73.40 64.56±0.63 b  69.30±1.00 a 70.61±2.73 a 68.42±0.78 a 69.14±0.87 a  

ที่มา : บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 
 
10. ตนทุนการผลิต รายได และผลตอบแทน 
  
 10.1 ตนทุนการผลิต 
 การการอนุบาลลูกปลาอีกงขนาดเล็กในตูกระจกโดยใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาวในอาหารท่ี
ระดับตางกัน 5 ระดับ คือ 0 (ชุดควบคุม), 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา  12  สัปดาห พบวา
ตนทุนการผลิตของแตละชุดการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 231.72, 229.14, 226.46, 228.81 และ 228.16 บาท/
ตู เปนตนทุนคงท่ี 126.76 บาท ตนทุนผันแปร 104.96, 102.38, 99.70, 102.05  และ 101.40 บาท ตามลําดับ 
ตนทุนการผลิตตอตัวเทากับ 11.59, 12.50, 11.92, 11.63  และ 11.80 บาท/ตัว ตามลําดับ (ตารางท่ี 8) 
 
 10.2 รายได และผลตอบแทน 
 รายไดท้ังหมดเทากับ 30.00, 27.50, 28.50, 29.51  และ 29.00 บาท/ตู  มีรายไดสุทธิเทากับ  -74.96, 
-74.89, -71.20, -72.54 และ -72.41 บาท/ตู กําไรสุทธิเทากับ -201.72, -201.65, -197.96, -199.30, และ -199.17 
บาท/ตู จุดคุมทุนของราคาขายเทากับ 11.59, 12.50, 11.92, 11.63  และ 11.80 บาท/ตัว   และผลตอบแทนตอ
การลงทุนเทากับ -32.35, -32.68, -31.44, -31.71  และ -31.73 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางท่ี 9) 
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ตารางท่ี 8  ตนทุนการผลิตลกูปลาอีกงท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาวในระดับ  
ตางกัน ระยะเวลา 12 สัปดาห 

รายละเอียด 
ตนทุน 

ปริมาณมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว (เปอรเซ็นต) 
0 25 50 75 100 

บาท    % บาท     % บาท      % บาท   % บาท     % 
ตนทุนคงท่ี           
-คาเสื่อมตูกระจก 115.07 49.66 115.07 50.22 115.07 50.81 115.07 50.29 115.07 50.43 
- คาเสื่อมเครื่องให
อากาศ 

11.39 4.92 11.39 4.97 11.39 5.03 11.39 4.98 11.39 4.99 

- คาเสียโอกาส 0.30 0.13 0.30 0.13 0.30 0.13 0.30 0.13 0.30 0.13 
รวมตนทุนคงท่ี 126.76 54.70 126.76 55.32 126.76 55.97 126.76 55.40 126.76 55.56 
ตนทุนผันแปร           

-ราคาพันธุปลา 5.00 2.16 5.00 2.18 5.00 2.21 5.00 2.19 5.00 2.19 

- คาอาหาร 8.70 3.75 6.13 2.68 3.46 1.53 5.80 2.53 5.15 2.26 

- คาสารเคมี 1.56 0.67 1.56 0.68 1.56 0.69 1.56 0.68 1.56 0.68 

- คาไฟฟา 89.45 38.60 89.45 39.04 89.45 39.50 89.45 39.10 89.45 39.21 

- คาเสียโอกาส 0.25 0.11 0.24 0.10 0.23 0.10 0.24 0.10 0.24 0.11 

รวมตนทุนผันแปร 104.96 45.30 102.38 44.68 99.70 44.03 102.05 44.60 101.40 44.44 

ตนทุนการผลิตทั้งหมด 
ผลผลิตทั้งหมด(ตัว/ตู) 
ตนทุนการผลิต/ตัว 

231.72 
20 

11.59 

100 229.14 
18.67 
12.50 

100 226.46 
19.00 
11.92 

100 228.81 
19.67 
11.63 

100 228.16 
19.33 
11.80 

100 

หมายเหตุ - ราคาปลาอีกงขนาด 3-5 เซนติเมตร ราคาตัวละ 0.50 บาท (ราคาประกาศกรมประมง) 
    - เคร่ืองเพิ่มอากาศ 1 เคร่ือง เปนเงิน 49,500 บาท อายุการใช 5 ป คิดเปนคาเสื่อมราคาปละ  
      49.50 บาท/บอ 
 

ตารางท่ี 9  ผลตอบแทนการอนุบาลลูกปลาอีกงท่ีอนุบาลดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาวในระดับ
ตางกัน ระยะเวลา 12 สัปดาห 

 ปริมาณมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว (เปอรเซ็นต) 

0      25        50      75 100 
ตนทุนผันแปร (บาทตอตู) 104.96 102.38 99.70 102.05 101.40 
ตนทุนคงท่ี (บาทตอตู) 126.76 126.76 126.76 126.76 126.76 
ตนทุนท้ังหมด (บาทตอตู) 231.72 229.14 226.46 228.81 228.16 
ผลผลิต (ตัวตอตู) 20.00 18.33 19.00 19.67 19.33 
รายไดท้ังหมด (บาทตอตู) 30.00 27.50 28.50 29.51 29.00 
รายไดสุทธิ (บาทตอตู) -74.96 -74.89 -71.20 -72.54 -72.41 
กําไรสุทธิ (บาทตอตู) -201.72 -201.65 -197.96 -199.30 -199.17 
จุดคุมทุนของราคาขาย (บาทตอตัว)  11.59 12.50 11.92 11.63 11.80 
ผลตอบแทนตอการลงทุน (%) -32.35 -32.68 -31.44 -31.71 -31.73 
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วิจารณผล 
 

 การศึกษาการอนุบาลปลาอีกงขนาดเล็กในตูกระจก ดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว
ตางกัน 5 ระดับ คือ 0 (ชุดควบคุม), 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา  12  สัปดาห จากความยาวตัว
เริ่มตนเฉลี่ย 5.44±0.27, 5.40±0.35, 5.28±0.36, 5.45±0.29 และ 5.58±0.33 เซนติเมตร ตามลําดับ  น้ําหนัก
ตัวเริ่มตนเฉลี่ย 1.74±0.30, 1.83±0.31, 1.66±0.36, 1.70±0.42 และ 1.94±0.35 กรัม ตามลําดับ ใชเวลา
อนุบาล 12 สัปดาห พบวา ลูกปลาท่ีไดรับอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 0 เปอรเซ็นต (สูตรควบคุม) 
มีคาการเจริญเติบโต ไดแก ความยาวสุดทายเฉลี่ย น้ําหนักสุดทายเฉลี่ย ความยาวเพ่ิมเฉลี่ย น้ําหนักสุดทายเฉลี่ย 
ความยาวเพ่ิม น้ําหนักเพ่ิม และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ มีคามากกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือ
เปรียบเทียบกับลูกปลาท่ีไดรับอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากอาหารสูตรดังกลาวมีปริมาณมันสําปะหลังในระดับท่ีสูง ซ่ึงอาจทําใหปลายอยอาหารไดไมเต็มท่ี 
ความสามารถในการยอยของปลายังข้ึนอยูกับชวงอายุของปลาอีกดวย โดยปลาท่ีมีอายุนอยหรือยังมีขนาดเล็กจะมี
ความสามารถในการยอยต่ํากวาปลาท่ีมีอายุมากข้ึน หรือมีขนาดใหญข้ึน เพราะการทํางานของเอนไซมท่ีชวยยอย
อาหารของลูกปลาจะนอยกวาปลาโตเต็มวัย (Kolkovski, 2001) การทดลองครั้งนี้พบวาอาหารสูตรท่ีใชมัน
สําปะหลังบดเปนสวนผสมมีปริมาณไขมันตํ่าเม่ือเทียบกับอาหารสูตรควบคุม ซ่ึงอาหารท่ีมีไขมันต่ําจะสงผลตอ
ลักษณะทางกายภาพของอาหารไดแก ความเหนียวและความแข็งกระดางของอาหารซ่ึงจะทําใหความนากินลด
นอยลง (พันทิพา, 2547) จากการสังเกตพบวาอาหารทดลองท่ีมีสวนผสมของมันสําปะหลังบดเพ่ิมมากข้ึนมีผลทํา
ใหอาหารมีความเหนียวและจับตัวกันเปนกอนแข็งมากข้ึนดวย จึงอาจสงผลตอการกินอาหารของปลา ทําใหการ
เจริญเติบโตไมดีเทาท่ีควร การศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับ สมพงษ (2543) ท่ีไดทดลองเลี้ยงปลานิลสีแดงแปลงเพศ
โดยใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาวในอัตราสวนท่ีแตกตางกัน 5 ระดับ พบวาอาหารทดลองสูตรท่ี 4 ซ่ึงมีปลาย
ขาวเปนองคประกอบมากกวา และไมมีมันสําปะหลังเปนสวนประกอบเหมือนกับสูตรอ่ืนๆ ปลามีการเจริญเติบโต 
อัตรารอด อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะดีกวาปลานิลสีแดงแปลงเพศท่ีเลี้ยง
ดวยอาหารสูตรอ่ืนๆ เนื่องจากอาหารท่ีมีมันสําปะหลังเพ่ิมข้ึนทําใหปริมาณแปงรวมและเยื่อใยสูงข้ึนดวย จึงมีผล
ทําใหการยอยโปรตีนลดลง  อาจกลาวไดวา หากใชแปงมันสําปะหลังในสูตรอาหารมากเกินไปแลว นาจะไปมีผล
ตอประสิทธิภาพการยอยอาหารได ท้ังการยอยท้ังหมด (dry matter digestibility) และการยอยโปรตีน (protein 
digestibility)  (บุญรัตน, 2553) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Keong (1987) ท่ีไดใชใบมันสําปะหลังเปน
สวนผสมในอาหารเลี้ยงปลานิลทดแทนโปรตีนจากปลาปน 0-100 เปอรเซ็นต พบวาเม่ือเพ่ิมปริมาณใบมัน
สําปะหลังในอาหารในระดับสูงข้ึน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะจะมีคาลดลง นอกจากนี้อาหารสูตรควบคุมยังมี
ปริมาณไขมันสูง ซ่ึงมีผลตอการยอยอาหารไดดีกวา สอดคลองกับการศึกษาของ Jantrarotai et al. (1996) ท่ี
พบวาเม่ือเพ่ิมโปรตีนและพลังงานในรูปไขมันในอาหารปลาดุกลูกผสม มีผลใหการเจริญเติบโตและการใช
ประโยชนจากอาหารไดดีข้ึน อยางไรก็ตามหากเปรียบเทียบการเจริญเติบโตเฉพาะลูกปลาอีกงขนาดเล็กท่ีไดรับ
อาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาวท่ีระดับ 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต พบวาลูกปลามีการ
เจริญเติบโตท้ังดานน้ําหนัก ความยาว และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไมแตกตางกัน 
 การศึกษาครั้งนี้แตกตางกับ อรพินท และคณะ (2549) ไดทดลองใชมันสําปะหลังทดแทนขาวโพดใน
อาหารปลาดุกลูกผสม โดยพบวาสามารถใชแทนได 0-100% โดยไมมีผลตอการเจริญเติบโต สุขภาพปลา และ
คุณภาพซาก สาวิตรี (2553) ท่ีไดทดลองเลี้ยงปลาหมอขนาดเล็กโดยใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาวเปนเวลา 8 
สัปดาห พบวา สามารถใชมันสําปะหลังเสนไดในระดับ 0-39% ในสูตรอาหาร โดยไมมีผลตออัตราการเจริญเติบโต 
อัตราแลกเนื้อ อัตราการกินอาหารและอัตรารอด โดยมีขอสังเกตวาปลาหมอท่ีไดรับอาหารท่ีมีสวนผสมของมัน
สําปะหลังเสนบดท่ีตมสุกท่ีระดับ 39% ของสูตรอาหาร มีแนวโนมท่ีใหคาการเจริญเติบโตสูงกวาปลาชุดท่ีไดรับ
อาหารท่ีมีสวนผสมของมันสําปะหลังดิบท่ีระดับเดียวกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากปลามีความสามารถในการยอย
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วัตถุดิบท่ีผานการทําใหสุกแลวดีกวา โดยมีรายงานการวิจัยของ Stone et al., (2003) พบวาลูกปลา silver 
perch สามารถใชประโยชนจากแปงสาลีสุกไดดีกวาแปงสาลีดิบ จึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีควรคํานึงถึงในการ
เลือกใชมันสําปะหลังดิบเปนอาหารสัตว คือ ตองเลือกใชมันสําปะหลังท่ีผานการตากแหงโดยผึ่งแดด เพ่ือลด
ปริมาณการใชกรดไฮโดรไซยานิคลง เพราะถึงแมวาในขบวนการอัดเม็ดจะชวยสามารถทําลายกรดดังกลาวลง
เหลือประมาณ 11.82 ppm ซ่ึงเปนระดับท่ีไมเปนอันตรายตอสัตว (Khajarem et al., 1978) การใชมัน
สําปะหลังดิบในอาหารสัตวน้ํา โดยเฉพาะอาหารสําหรับสัตวน้ําท่ีมีอายุนอยหรือมีขนาดเล็ก ควรตองพิจารณาถึง
เรื่องปริมาณกรดไฮโดรไซยานิครวมถึงระดับการใชใหเหมาะสมดวยเชนกัน  
 คาอัตราแลกเนื้อ และประสิทธิภาพของอาหารมีผลในแนวทางเดียวกัน คือ ลูกปลาอีกงท่ีไดรับ
อาหารในทุกชุดการทดลองมีคาไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาคาดัชนีตับ พบวาลูกปลาอีกงท่ีไดรับอาหารทุกชุดการ
ทดลองมีคาดัชนีตับไมแตกตางกัน ซ่ึงการท่ีไมมีผลกระทบตอดัชนีตับเปนดัชนีชี้วัดอยางหนึ่งวาวัตถุดิบมัน
สําปะหลังไมไดไปสรางปญหาทางกายภาพของเซลลตับ การทํางานของตับไมบกพรองตลอดระยะเวลาการทดลอง 
โดยลูกปลาท่ีไดรับอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาวท่ีระดับ 100 เปอรเซ็นต มีคาดัชนีตับนอยกวาลูก
ปลาท่ีไดรับอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาวท่ีระดับ  0, 25 และ 50  เปอรเซ็นต เล็กนอย แตกตางกับ 
เอกพจน และคณะ (2551) ท่ีรายงานวา คา HIS มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนเม่ือเลี้ยงปลาดวยอาหารท่ีมีปริมาณมัน
สําปะหลังเพ่ิมมากข้ึน แตสอดคลองกับ บุญรัตน (2553) ท่ีไดศึกษาผลของการใชแหลงคารโบไฮเดรตจากมัน
สําปะหลังในการทดแทนปลายขาวและแปงสาลีในสูตรอาหารกุงขาว โดยพบวา สามารถนําแปงมันสําปะหลังมาใช
เปนแหลงของคารโบไฮเดรตทดแทนปลายขาวและแปงสาลีในอาหารกุงขาวเพ่ือลดตนทุนการผลิตไดถึง 7.5% 
โดยไมมีผลกระทบตอดัชนีตับ การทํางานของตับไมบกพรองตลอดระยะเวลาเลี้ยง 2 เดือน จึงไมสงผลตอเนื่องไป
ถึงระบบการยอยอาหารและการดูดซึม ซ่ึงตับของกุงมีบทบาทสําคัญมากตอระบบดังกลาว  และจากรายงานของ 
สุดชาดา และคณะ (2556) ระบุวา ดัชนีตับของปลานิลในแตละกลุมท่ีไดรับการเสริม  Schizochytrium sp. มี
ความสัมพันธกับน้ําหนักปลา โดยดัชนีตับจะมีคาเพ่ิมข้ึน เม่ือน้ําหนักของปลาเพ่ิมมากข้ึน สวนอัตรารอดตายของ
ทุกชุดการทดลองมีคาระหวาง 93.33-100.00 เปอรเซ็นต ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวาลูกปลาอีกงท่ีไดรับ
อาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาวท่ีระดับตางกัน มีอัตรารอดตายไมแตกตางกัน   
 จากการทดลองพบวามีตนทุนการผลิตท้ังหมดอยูระหวาง 226.46 - 231.72 บาทตอตู เม่ือพิจารณา
ราคาอาหารทดลอง พบวา อาหารสูตรควบคุมท่ีไมใชมันสําปะหลังเปนสวนปะกอบมีราคา 35.77 บาทตอกิโลกรัม 
สวนอาหารท่ีใชปริมาณมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 100 เปอรเซ็นต มีราคา 31.93 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึง
สามารถลดตนทุนคาอาหารลงได 3.84 บาทตอกิโลกรัม หรือ 3,840 บาทตอตัน ในสวนของรายได และ
ผลตอบแทนตอการลงทุนพบวา ปลาท่ีอนุบาลดวยดวยอาหารท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 50 เปอรเซ็นต 
มีรายไดสุทธิและมีกําไรสุทธิท้ังหมดสูงกวาปลาท่ีเลี้ยงดวยอาหารทุกชุดการทดลอง แสดงใหเห็นวาปลาท่ีอนุบาล
ดวยอาหารท่ีมีปริมาณมันสําปะหลังทดแทนปลายขาว 50 เปอรเซ็นต เปนระดับท่ีใหผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตรสูงสุด แตปลาท่ีอนุบาลดวยอาหารทุกชุดการทดลองไมมีกําไรเหนือตนทุนท่ีเปนเงินสด และไมมีกําไร
สุทธิ แสดงใหเห็นวาการอนุบาลลูกปลาอีกงขนาดเล็กในตูกระจกอัตราความหนาแนน 20 ตัว/ตู และใหอาหาร
ทดลองท่ีใชมันสําปะหลังทดแทนปลายขาวในระดับตางกันไมมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรหรือเปนระดับท่ีไม
เหมาะสมทางเศรษฐศาสตร  
 

 
 
 
 
 



67 
 

สรุป 
 

 จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปไดวาสามารถใชมันสําปะหลังบดทดแทนปลายขาวในอาหารสําหรับ
อนุบาลปลาอีกงขนาดเล็กไดเปนระยะเวลา 10 สัปดาห หลังจากนั้นควรปรับเปลี่ยนเปนอาหารท่ีไมผสมมัน
สําปะหลังบด เนื่องจากมันสําปะหลังบดมีคารโบไฮเดรตเปนองคประกอบสูง โดยท่ัวไปแลวสัตวน้ําสามารถยอย
คารโบไฮเดรตไดคอนขางต่ํา คือ ประมาณ 30-60 เปอรเซ็นต ข้ึนอยูกับชนิดของสัตวน้ํา ชนิดของคารโบไฮเดรต 
และปริมาณคารโบไฮเดรตในอาหาร (วิมล, 2537) จึงทําใหปลาอ่ิมเร็ว กินอาหารไดนอย การเจริญเติบโตจึงชา
กวา และขอท่ีควรคํานึงถึงในการใชมันสําปะหลังเปนอาหารสัตวน้ําคือ ควรเลือกใชมันสําปะหลังท่ีผานการตาก
แหงโดยการผึ่งแดด หรือผานกระบวนการทําใหสุกดวยความรอน เพ่ือเปนการลดปริมาณกรดไฮโดรไซยานิลง 
เพราะถึงแมวาในกระบวนการอัดเม็ดจะสามารถทําลายกรดดังกลาวลงเหลือ 11.82 ppm ซ่ึงเปนระดับท่ีไมเปน
อันตรายตอสัตว (Khanjarem et al., 1978)  และอาหารท่ีมีสวนผสมของมันสําปะหลังท่ีผานกระบวนการทําให
สุกมีแนวโนมท่ีใหปลาหมอมีผลการเจริญเติบโตในแงของน้ําหนักเฉลี่ยสูงกวาปลาชุดท่ีไดรับอาหารท่ีมีสวนผสม
ของมันสําปะหลังเสนดิบท่ีระดับเดียวกัน (สาวิตรี, 2553) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากปลามีความสามารถในการยอย
วัตถุดิบท่ีตมสุกแลวไดดีกวา โดยมีรายงานวิจัยของ Stone et al. (2003) พบวาปลา silver perch สามารถใช
ประโยชนจากแปงสาลีสุกไดดีกวาแปงสาลีดิบ  สอดคลองกับ Forde Skjaervik et al. (2006) ท่ีรายงานวา ปลา 
cod ท่ีมีขนาดใหญจะมีความสามารถยอยแปง เถา และกรดอะมิโนหลายๆ ชนิด ไดดีกวาปลา cod ขนาดเล็กท่ีมี
อายุยังไมมาก  ดังนั้นการใชมันสําปะหลังในอาหารสัตวน้ํา โดยเฉพาะปลาอีกงท่ีมีอายุนอยหรือมีขนาดเล็ก ควร
ตองพิจารณาถึงเรื่องปริมาณกรดไฮโดรไซยานิครวมถึงระดับการใชใหเหมาะสมดวย  
 

ขอเสนอแนะ 
 

 ควรศึกษาการใชมันสําปะหลังบดในอาหารปลาอีกงขนาดเล็กโดยการผลิตเปนอาหารเม็ดลอยน้ํา
หรือใชมันสําปะหลังท่ีผานกระบวนการทําใหสุกดวยความรอน เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยอยและการใช
ประโยชนจากมันสําปะหลังในรูปแบบสุกและดิบ 
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