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บันทึกของผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุร)ี 

 รายงานประจําปีฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือรวบรวมสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี) ประจําปีงบประมาณ 2561 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสืบคนขอมูลของ
หนวยงานและผูสนใจทั่วไป ผลงานทุกงาน/โครงการสําเร็จลุลวงไดตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายดวยการ
สนับสนุนและคําแนะนําของผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น หนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ และความรวมแรงรวมใจ
ของเจาหนาที่ภายในศูนย์ฯ ทุกคน จึงขอขอบคุณทุก ๆ ทานมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 

                                                        (นางสาวจินตนา  ดํารงไตรภพ) 
                                              ผูอํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี) 
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ประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุร ี
 ดินแดนที่เรียกวาจังหวัดชลบุรี มีผูคนอาศัยอยูตั้งแตสมัยประวัติศาสตร์ ในปี 2522 มีการขุดคน

ทางโบราณคดี ที่ตําบลพนมดี อําเภอพนัสนิคม ไดพบรองรอยของชุมชนโบราณกอนประวัติศาสตร์โคกพนมดี 
เรียกวา เชลล์ มาวด์ (Shell Mould) ซึ่งที่โคกพนมดีเป็นเชลล์ มาวด์ ที่ใหญโตที่สุดซึ่งยังไมเคยพบในประเทศ
ทางเอเชียอาคเนย์อื่นๆ เลย จากหลักฐานทางโบราณวัตถุสถาน ทําใหนักโบราณคดีสันนิษฐานวา ภายในกรอบ
เนื้อที่ 4,363 ตารางกิโลเมตร ของเมืองชลบุรีในอดีตเคยเป็นที่ตั้งชุมชนหรือเมืองโบราณที่เคยมีความ
เจริญรุงเรืองอยู 3 เมือง และนับวาเกาแกที่สุดเทาที่ปรากฏหลักฐาน คือ 
 เมืองศรีพะโร  ตั้งอยูบริเวณบานอูตะเภา ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี หนาเมืองมีอาณา
เขตจดทีตํ่าบล บางทรายในปัจจุบัน เคยมีผูขุดพบโบราณวัตถุหลายอยาง เชน พระพุทธรูปทองคําสัมฤทธิ์ แกว
ผลึก ขันทองคํา ถวยชามสังคโลกคลายของสุโขทัย จระเขปูน กอนศิลามีรอยเทาสุนัข เป็นตน นักโบราณคดี
สันนิษฐานวาเป็นเมืองในสมัยขอมยังเรืองอํานาจอยูในภูมิภาคนี้ รุนเดียวกับสมัยลพบุรีซึ่งอยูหลังยุคอูทอง a และ
กอนยุคอยุธยา คือ ประมาณฟพ.ศ.  1600-1900 

 เมืองพระรถ  เป็นเมืองโบราณยุคเดียวกับเมืองศรีพะโร เพราะปรากฏวามีทางเดินโบราณ
ติดตอกันไดระหวาง 2 เมืองนี้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และเมืองพระรถแหงนี้คงอยูในสมัยเดียวกันกับ
เมืองพระรถหรือ เมืองมโหสถ ที่ดงศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อ พ.ศ.2472 ไดมีผูขุดพบพระพุทธรูป 
"พระพนัสบดี" ที่บริเวณตําบลหนาพระธาตุ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นพระพุทธรูปจําหลักจากศิลาดํา
เนื้อละเอียด เป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดี พระพนัสบดีมีพุทธลักษณะแปลกกวาพระพุทธรูปอ่ืนๆ คือเป็น
พระพุทธรูปปางประทับยืนบนดอกบัว ยกพระหัตถ์ทั้งสองเสมอพระอุระ จีบนิ้วพระหัตถ์ทั้งสองเชนพระพุทธรูป
ปางปฐมเทศนา บนฝุาพระหัตถ์ท้ังสองมีลายธรรมจักร เบื้องพระปฤษฎางค์มีประภามณฑล ประทับยืนบนสัตว์
ที่แปลกพิเศษกวาสัตว์ทั้งหลาย เป็นภาพสัตว์ที่เกิดจากจินตนาการของประติมากรผูสรางพระพุทธรูป คือ นําโค 
ครุฑ หงส์ มารวมเป็นสัตว์ตัวเดียวกัน สัตว์นั้นหนาเป็นครุฑ เขาเป็นโค ปีกเป็นหงส์ โค ครุฑ หงส์ เป็นพาหนะ
ของเทพเจาทั้งสาม คือ พระอิศวรทรงโค  พระนารายณ์ทรงครุฑ  พระพรหมทรงหงส์ เมื่อรวมเขากันจึงเป็น
สัตว์พิเศษที่มีเขาเป็นโค มีจงอยปากเป็นครุฑ และมีปีกเป็นหงส์ ผูสรางอาจหมายถึงพระพุทธเจาอาศัยศาสนา
พราหมณ์เป็นพาหนะในการประกาศพระศาสนา หรือหมายถึง ก ก ก ก ก กพระพุทธเจาทรงชัยชนะแลวซึ่งศาสนาพราหมณ์
ก็ได  พระพนัสบดีที่ขุดพบนี้สูง 45 เซนติเมตร  
 เมืองพญาเร่  ตั้งอยูตําบลบอทอง อําเภอบอทอง เป็นเมืองสมัยทวารวดีเชนเดียวกับเมืองพระรถ 
ตั้งอยูในเขตที่สูงหางจากเมืองพระรถประมาณ 32 กิโลเมตร ลักษณะเมืองเป็นรูปวงรี 2 ชั้น ชั้นแรกมี
เสนผาศูนย์กลางประมาณ 1,100 เมตร สวนชั้นในประมาณ 600 เมตร คูเมืองและคันดินของตัวเมืองชั้นนอก
ทางดานเหนือยังเห็นไดชัดเจน  
 สมัยกรุงศรีอยุธยา  เมืองชลบุรีปรากฏเป็นหลักฐานในทําเนียบศักดินา หัวเมือง ตราเมื่อมหา
ศักราช 1298 ตรงกับ พ.ศ. 1919 ชลบุรีมีฐานะเป็นเมืองจัตวา ผูรักษาเมืองเป็นที่ "ออกเมืองชลบุรีศรี
มหาสมุทร" ศักดินา 2,400 ไร สงสวยไมแดง ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพะงั่ว) ในปี พ.ศ. 
2309 ขณะที่กรุงศรีอยุธยาถูกกองทัพมาลอมอยูนั้น กรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งเป็นพระเจาลูกยาเธอองค์หนึ่งใน
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวบรมโกศ แตถูกเนรเทศไปลังกา ไดกลับมาเกลี้ยกลอมรวบรวมชายฉกรรจ์ทางหัว
เมืองภาคตะวันออก ไดแก จันทบุรี ระยอง บางละมุง ชลบุรี และปราจีนบุรี เขารวมกองทัพอางวาจะยกไปชวย 
กรุงศรีอยธุยารบพมา ในครั้งนั้นชาวชลบุรีไดใหการสนับสนุนเขารวมในกองทัพเป็นจํานวนมากจนกระทั่งเมือง
ชลบุรีแทบจะกลายเป็นเมืองราง เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาขาศึก เมื่อ พ.ศ. 2310 ชาวจังหวัดชลบุรีไดให
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ความรวมมือกับสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ในการกอบกูอิสรภาพอยางใกลชิดจนสามารถกอบกูเอกราช
กลับคืนมา  
 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นตนมา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
ไดเสด็จประพาสชลบุรีหลายครั้ง เพราะชลบุรีเป็นเมืองชายทะเล เหมาะแกการพักผอน มีทัศนียภาพงดงาม
และไมไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก ในจดหมายเหตุพระราชกิจประจําวัน มีหลักฐานปรากฏชัดวา รัชกาลที่ 
4 5 และ 6 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ไดเสด็จประพาสชลบุรีเมื่อไร ทรงมีพระราชกรณียกิจลวนแตเป็นพระ
ราชกรณียกิจพ้ืนฐานสรางชลบุรีใหเจริญรุงเรืองมาจนตราบเทาทุกวันนี้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวเมื่อ พ.ศ. 2437 ไดทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองราชอาณาจักรโดยใหหัวเมือง
ตางๆ ทั่วราชอาณาจักรขึ้นอยูกับกระทรวงมหาดไทยเพียงกระทรวงเดียว คือ การรวบรวมหัวเมืองทั้งหลายขึ้น
เป็นมณฑล การปกครองหัวเมืองเป็นราชการสวนภูมิภาค ไดเริ่มเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมมาเป็นระบบมณฑล
หรือระบบเทศาภิบาลจริงจังตั้งแตปี พ.ศ. 2437 เป็นตนมา คือ จากมณฑลแบงยอยออกเป็นเมือง อําเภอ 
ตําบล หมูบาน โดยมีผูปกครองบังคับบัญชา เรียกวา สมุหเทศาภิบาล ผูวาราชการเมือง นายอําเภอ กํานัน 
ผูใหญบาน ตามลําดับ ครั้นถึง พ.ศ. 2458 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดรวมมณฑลจัดตั้งขึ้นเป็นภาค โดยมีอุปราชเป็น
ผูปกครอง มีอํานาจเหนือสมุหเทศาภิบาล มีดวยกัน 4 ภาค คือ ภาคพายัพ ภาคปักษ์ใต ภาคอีสาน และภาค
ตะวันตก สําหรับภาคกลางใหคงเป็นมณฑลอยูอยางเดิมเรียกวามณฑลอยุธยามีอุปราชปกครองแทน
สมุหเทศาภิบาล การปกครองหัวเมืองแบบแบงเป็นภาค และมีตําแหนงอุปราชเชนวานี้ไดยกเลิก เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2468 ในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยกลับไปใชในลักษณะเป็นมณฑลอยางเดิม  
 

ขนาด และที่ตั้ง 
 จังหวัดชลบุรีตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ริมฝั่งทะเลดานตะวันออกของอาวไทยหาง

จากกรุงเทพมหานครมาตามทางหลวงแผนดินสาย 34 (ถนนบางนา-ตราด) เป็นระยะทางประมาณ 81 
กิโลเมตร และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ถนนมอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลบุรี) เป็นระยะทางประมาณ 79 
กิโลเมตร จังหวัดชลบุรีมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 2,726,875 ไร หรือ 4,363 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นรอยละ 0.85 ของพ้ืนที่
ประเทศไทยซึ่งมีพ้ืนที่รวม 320,696,875 ไร หรือ 513,115 ตารางกิโลเมตร   
 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอบางปะกง อําเภอบานโพธิ์ อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอสนามชัยเขต และก่ิงอําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต   ติดตอกับอําเภอบานฉาง และอําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับฝั่งทะเลตะวันออกของอาวไทย 
 

ภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรีมีการผสมผสานกันมากถึง 5 แบบ ทั้งที่ราบลูกคลื่นและเนิน

เขา ที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ราบลุมแมนาบางปะกง พ้ืนที่สูงชันและภูเขา รวมถึงเกาะนอยใหญอีกมากมาย จังหวัด
ชลบุรีมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 160 กิโลเมตร เวาแหวงคดโคงสวยงาม เกิดเป็นหนาผาหิน หาดทราย ทอดยาว ปุา
ชายเลน ปุาชายหาด ซึ่งอาวหลายแหงสามารถพัฒนาไปเป็นทาจอดเรือกําบังคลื่นลมไดเป็นอยางดี  อาทิ ทา
จอดเรือรบที่อําเภอสัตหีบ เป็นตน สาหรับเกาะสําคัญ ๆ มีอยูไมนอยกวา 46 เกาะ เชน เกาะสีชัง เกาะคางคาว 
เกาะริ้น เกาะไผ เกาะลอย เกาะลาน เกาะครก เกาะสาก เกาะขาม เกาะแสมสารและเกาะครามที่อยูในเขต
ทหารเรือของอําเภอสัตหีบ เป็นแหลงเพาะพันธุ์และอนุบาลเตาทะเลที่หายากและใกลสูญพันธุ์ของไทย เป็นตน 
โดยเกาะเหลานี้ทําหนาที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ชวยปูองกันคลื่นลม ทําใหชลบุรีไมคอยมีคลื่นขนาดใหญ 
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ตางจากจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด ซึ่งมักมีคลื่นใหญกวา ดวยเหตุนี้ทําใหชายฝั่งของจังหวัดชลบุรีจึงเต็ม
ไปดวยทาจอดเรือประมง และเหมาะแกการสรางทาจอดเรือพาณิชย์ขนาดใหญ อาทิ ทาเรือแหลมฉบัง เป็นตน 
ภูมิประเทศอันหลากหลายดังกลาว หลอหลอมใหชลบุรีสามารถพัฒนากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางตอเนื่อง ไมวาจะ
เป็นดานการเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย์ การทองเที่ยว และการคมนาคมที่สะดวกสบาย  

 

เขตการปกครอง 

    จังหวัดชลบุรีแบงเขตการปกครองออกแบงเป็น 11 อําเภอ 92 ตําบล 687 หมูบาน การปกครอง
สวนทองถิ่นประกอบดวยองค์การบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมือง 8 แหง  เทศบาลตําบล  29  แหง องค์การ
บริหารสวนตําบล  60  แหง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แหง  คือ เมืองพัทยา แยกจากการปกครอง
ของอําเภอบางละมุง เนื่องจากเป็นเมืองทองเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว อําเภอทั้ง 
11 ของจังหวัดชลบุรี ไดแก อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอบานบึง อําเภอศรี
ราชา อําเภอเกาะจันทร์ อําเภอบอทอง อําเภอหนองใหญ  อําเภอบางละมุง  อําเภอสัตหีบ และอําเภอเกาะสีชัง 
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ภาพที่ 1 เขตการปกครองจังหวัดชลบุรี 
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ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุร)ี 
 

 
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี) สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการสัตว์น้ําจืด 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยูหมูที่ 11 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดาน
เหนือของอางเก็บน้ําบางพระ หางจากอําเภอเมืองชลบุรี ประมาณ 25 กิโลเมตร และหางจากอําเภอศรีราชา 
10 กิโลเมตร ติดถนนสายบางพระ - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
 

ประวัติความเป็นมา 
ในปี พ.ศ. 2529 กรมประมงไดทําการกอสรางสถานีประมงน้ําจืดชลบุรี โดยขอใชที่ดินจากกรม

ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้ืนที่ประมาณ 98 ไรบริเวณดานทิศเหนือของอางเก็บน้ําบางพระ ใน
โครงการบูรณะแหลงน้ําธรรมชาติขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการประมง โดยใชเงินกูจากประเทศญี่ปุุน (โอ.
อี.ซี.เอฟ.) โดยบริษัท UNITED CONSTRUCTOR INTACON (J.V.) เป็นผูดําเนินการกอสราง ตามสัญญาของ
กรมประมงเลขที่ 81/2529 เริ่มกอสรางเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2529 แลวเสร็จเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2531 ใช
งบประมาณกอสรางทั้งสิ้น 38,668,116.70 บาท สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดชลบุรีตอมาไดเปลี่ยนโครงสรางเป็น
ศูนย์พัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี เมื่อวันที่  26 กันยายน 2533 และเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ํา
จืดชลบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี ประกอบดวยอาคารที่ทําการ โรง
เพาะฟัก โรงเพาะพันธุ์กุงกามกราม โรงเพาะพันธุ์กบ บอจระเข บอตะพาบน้ํา โรงสูบน้ํา โรงกรองน้ํา บอพักน้ํา 
สําหรับบอดินมีขนาด 2,700 ตารางเมตร จํานวน 10 บอ ขนาด 1,000 ตารางเมตร จํานวน 8 บอ และขนาด 
600 ตารางเมตร จํานวน 18 บอ บอซีเมนต์ขนาด 50 ตารางเมตร จํานวน 23 บอ ขนาด 70 ตารางเมตร 
จํานวน 16 บอ ขนาด 10 ตารางเมตร จํานวน 10 บอ บานพักขาราชการ จํานวน 22 หลัง บานพักคนงาน
ขนาด 10 ครอบครัว จํานวน 3 หลัง 
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แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุร)ี 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปราจีนบุร ี

โครงสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุร)ี 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมประมง 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) 

งานประมงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ฉะเชิงเทรา 

งานธุรการ งานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตราด
ตราด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุร)ี 
 รบัผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 7 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
สระแกว ตราด และจันทบุรี มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
 1. ศึกษาคนควาทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด และพันธุ์ไมน้ําจืด เพ่ือนํา
เทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใตขอจํากัดของสภาพพ้ืนที่จริง 
 2. วิจัยและพัฒนาสัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไมน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ําหายาก
หรือใกลสูญพันธุ์ของแตละทองถิ่นเพ่ือพัฒนาใหเป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจ 
 3. ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ํา และพันธุ์ไมน้ําจืดที่ไดรับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกลสูญพันธุ์ 
 4. ผลิตและปลอยพันธุ์สัตว์น้ํา และพันธุ์ไมน้ําจืด โดยเนนชนิดพันธุ์ที่เหมาะกับแหลงน้ําปิดเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ําในแหลงน้ําปิด 
 5. ใหบริการทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและพันธุ์ไมน้ําจืด และใหการ
สนับสนุนทางวิชาการกับหนวยงานภูมิภาคในเรื่องการกํากับดูแลดานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด และพันธุ์ไมน้ํา
จืด 
 6. ควบคุม ตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และมาตรฐานผลผลิตสัตว์
น้ําสวยงามในพ้ืนที่จังหวัดรับผิดชอบ 
 7. เฝูาระวังและปูองกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ําจืด 
 8. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

 
รายนามผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานี / ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 

 
 1. นายไพบูลย์   วรสายัณห์  หัวหนาสถานีฯ (พ.ศ. 2531 – 2533) 
 2. นายพิภพ   กมลรัตน์   ผูอํานวยการศูนย์ฯ (พ.ศ. 2533 – 2535)  
 3. นายนิพนธ์   ศิริพันธ์   ผูอํานวยการศูนย์ฯ (พ.ศ. 2535 – 2540) 
 4. นายเชิดศักดิ์  วงษ์กมลชุณห์  ผูอํานวยการศูนย์ฯ (พ.ศ. 2540 –  2545) 
 5. นายปัญญา   อัศวางกูร   ผูอํานวยการศูนย์ฯ (ม.ค. -  ก.ย.  2546) 
 6. นายศักดิ์สิทธิ์  วิบูลสุข             ผูอํานวยการศูนย์ฯ (ต.ค. 2546 - พ.ค. 2548) 
 7. นายไพบูลย์   วรสายัณห์  ผูอํานวยการศูนย์ฯ (มิ.ย. 2548 -  ม.ค. 2549) 
 8. นายถาวร   จิระโสภณรักษ์  ผูอํานวยการศูนย์ฯ (ม.ค. 2549 -  ก.พ. 2551) 
 9. นางศศิวิมล  เปาลิวัฒน์   ผูอํานวยการศูนย์ ฯ (ก.พ. 2551 – 2559) 
 

รายนามผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) 
 

 10.นางสาวจินตนา ดํารงไตรภพ  ผูอํานวยการศูนย์ ฯ (2559– ปัจจุบัน) 
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อัตรากําลังขาราชการ 9 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ ชลบุรี 7 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา   

เขาหินซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 คน ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 
 
2 
 
 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

นางสาวจินตนา  ดํารงไตรภพ 
 
นายวรมิตร  ศิลปชัย 
 
 
นางสาวแสงเดือน  นาคสุวรรณ 
นางนวพร  ดุลยสิริวิทย์ 
นายกรัณย์  วนิชาชีวะ 
นายไพบูลย์  แปูนประเสริฐ 
นางสาวนารถสุวรรณ  ประเวชไพร 
นางสาวฐานิสา  สุมาลุย ์

ผูอํานวยการศนูย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
เขต 7 (ชลบุรี) 
นักวิชาการประมงชํานาญการ (ปฏิบัติงานหนวยงาน
ประมงสาธิต  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ จ.
ฉะเชิงเทรา) 
นักวิชาการประมงชํานาญการ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นายชางเครื่องกลชํานาญงาน 
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

อัตรากําลังลูกจางประจํา 10 คน ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

นายมานิตย์  เพชรลวน 
นายพงษ์ศักดิ์  จิตเจริญ 
นางศรีรัตน์  แสงจํารัส 
นายคําพันธ์  สายสกุล 
นายธีระ  นุชพงษ์ 
นายฉลวย  ทองรักษ์ 
นายบุญสืบ  ฉวีวงศ์ 
นายสมควร  ผินอินทร์ 
นายสมพงษ์  ซึ่งแสน 
นางสาววรรณรัตน์  ผินอินทร์ 

พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
ชางเครื่องยนต์ ช.4 
พนักงานการเงินและบัญชี ส.2 
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2/หัวหนา 
ชางกอสราง ช.2 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 
ชางเหล็ก ช.2 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 

 
 
 
 
 

ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า 
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อัตรากําลังพนักงานราชการ 26 คน ดังนี้  

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

นายกาศิก  บัวภิบาล 
นางสาวฉัตรมณี  มากพิชัย 
นางสาวจตุพร  นาคทองดี 
นายสุวิทย์  ดําละเอียด 
นางสาวสุพรรษา  เสมอวงษ์ 
นางวิทูล  ซึ่งแสน 
นายปิยะพงศ์  บุญรอด 
นางสาวสุขจร  สินสงวน 
นางไมย์  ขําปั้น 
นายสมพงษ์  ขําปั้น 
นายบุญศักดิ์  เสาร์ชัย 
นายธีระศักดิ์  ชื่นชม 
นายโกศล  อนุโรจน์ 
นายสออน  สาโท 
นายสําเนียง  วงรินยอง 
นายสุเทพ  แกวคํา 

นักวิชาการประมง 
นักวิชาการประมง  
นักวิชาการประมง 
นักวิชาการประมง  
เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

นางสาวสาคร  ผินอินทร์ 
นายไพบูลย์  ทุมรินทร์ 
นางสาวพรทิพย์  ชูเชิด 
นายสมาน  ประกอบศรี 
นางสุจิตรา  สังขวรรณะ 
นายแทน  บุญผึ้ง 
นางสาวคัทลียา  สัตยาลักษณ์ 
นายวิรัตน์  พงษ์เอ่ียม 
นายดาว  ทองรักษ์ 
นายวรกานต์  เกิดม่ันคง 

พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานราชการ 
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อัตรากําลังลูกจางชั่วคราวงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 4 คน ดังนี้  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 
2 
3 
4 

นายเลน  แตมงาม 
นางสาวรัตนา  สุวรรณพิทักษ์ 
นายพงษ์ศักดิ์  เสาะแสวง 
นายมารุตพงศ์  สงวนพงษ์ 

คนงานประมง 
คนงานประมง 
คนงานประมง 
คนงานประมง 

 
การมอบหมายงานในหน้าที่ 

 

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของขาราชการ  ลูกจาง พนักงานราชการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี) เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล สอดคลองกับแผนงาน งานและ
โครงการตางๆ ทุกงาน  โครงการ โดยสามารถบรรลุเปูาหมายของศูนย์ฯที่ไดรับมอบหมายจากกรมประมง  
ศูนย์ฯจึงมีคําสั่งมอบหมายงานใหบุคลากรใชเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปี 2561  ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกจ้างชั่วคราว 
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ค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต7(ชลบุรี) 
ที ่117/2560 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
----------------------------------------------------- 

ด้วยในปีงบประมาณ  2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต7 (ชลบุรี) 
รับผิดชอบงานวิจัยและงานพัฒนาตามแผนงาน/งาน/โครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด กรมประมง  ดังนั้นเพ่ือให้งาน/โครงการต่างๆ บรรลุตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นการตอบสนองนโยบายของกรมประมงและรัฐบาล ศูนย์ฯ จึงยกเลิกค้าสั่งศูนย์ฯ เกี่ยวกับการ
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจ้าและบรรดาค้าสั่งที่ขัดแย้งกับค้าสั่งนี้ทุกค้าสั่ง และ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นแนวทางถือปฏิบัติใหม่ ดังนี้ 

 

  นางสาวจินตนา ด ารงไตรภพ   
                    ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) 
  มีหน้าที่วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ก้ากับดูแล และบริหารงานให้แผนงาน กลุ่มและงาน
ของทุกงาน/โครงการที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย 
 

          1. นางสาวแสงเดือน  นาคสุวรรณ  นักวิชาการประมงช านาญการ 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สินค้าประมง ระบบสัตว์น้้าควบคุม โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่  (ปลานิล) โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง โครงการเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง  

งานพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ งานธุรการและบุคคล รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัด บริการวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า รายงานผ่านเว็บไซด์ของกรมประมง ประชาสัมพันธ์ฯ หน่วยงานและ
งานกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. นางนวพร  ดุลยสิริวิทย ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ผลิตพันธุ์สัตว์น้้า เพาะพันธุ์ไรแดง 
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าและโรคสัตว์น้้าในห้องปฏิบัติการ และ PCR  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
โครงการเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง โครงการทฤษฎีใหม่ บริการทางวิชาการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้้า รายงานความพึงพอใจงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
รายงานผลการปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้้า ประชาสัมพันธ์ฯ หน่วยงาน และงานกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

3. นายกรัณย์  วนิชาชีวะ  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด งานผลิตพันธุ์สัตว์น้้า  งานเงินทุน

หมุนเวียนฯ ดูแลงานเลี้ยงสัตว์น้้าอื่นๆ 
-  งานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
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-  งานโครงการเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง งานทฤษฎีใหม่ 
-  งานบริการประชาชนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  

                     4.  นายไพบูลย์  แป้นประเสริฐ  นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
   มีหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ลงทะเบียน
ครุภัณฑ์และเบิกจ่ายวัสดุ และควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ เรือยนต์ ตรวจสอบบันทึกการใช้รถยนต์ทุกสัปดาห์ 
งานซ่อมบ้ารุงรักษาระบบน้้าไฟฟ้า เครื่องยนต์ รถยนต์ เรือ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งบ่อและ
อาคารบ้านพักของศูนย์ฯ ควบคุมการใช้เรือ รถฟาร์มแทรกเตอร์ รถขนย้ายวัสดุ เครื่องตัดหญ้า วัสดุครุภัณฑ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับงานพัสดุ งานโยธา และงานอ่ืนๆ ควบคุมดูแลการใช้ไฟฟ้าและน้้าให้มีการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจเวรยาม ดูแลความสะอาดและความสวยงามของสถานที่ ดูแลจุดสาธิต
ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  

  5.  นางสาวฐานิสา สุมาลุย์  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านธุรการ  การรับ- ส่งหนังสือราชการงานในระบบ E- สาร
บรรณรายงานต่างๆ ผ่านเว็บไซด์ และงานกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. นางสาวนารถสุวรรณ  ประเวชไพร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานการเงิน เบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามระบบ GFMIS ท้า

บัญชีเงินสดคงเหลือประจ้าวันของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ รายงานการใช้จ่ายเงินทุกงาน /
โครงการ และงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้้าอ่ืนๆ เก็บรักษาเอกสารทางการ
เงิน และน้าส่งเงินจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าและเงินอ่ืนๆ ตามระเบียบของทางราชการ รายงานการใช้พลังงานผ่าน
เว็บไซด์ รายงานสถานะทางบัญชี รายงานการรับ-จ่ายพัสดุประจ้าปี จัดท้าแผนและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตรวจสอบใบส้าคัญก่อนการเบิกจ่าย และด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
หน่วยงานประมงสาธิต โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 1. นายวรมิตร  ศิลปชัย   นักวิชาการประมงช านาญการ 
  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงานประมงสาธิต โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และลูกจ้างภายในหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานผลิตพันธุ์สัตว์น้้า งานส่งเสริมการประมง งานเพาะเลี้ยงกบนา ปลาสวยงาม 
และงานพัฒนาแหล่งน้้าในพ้ืนที่โครงการ ปฏิบัติงานวิจัย รับผิดชอบงานพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ บริการ
วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและพัฒนาแหล่งน้้า  รับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์ทะเบียน 83-3576 ชลบุรี กก-
9398 ฉะเชิงเทรา และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
                           

 1. นายมานิตย์  เพชรล้วน  พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ และรับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฌข-1905 กทม.  

และ ศจ-1075 กทม. จ-1279 ชลบุร ี83-3102 ชลบุร ี และ 83-3103 ชลบุรี ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อม
ที่จะปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา หากรถยนต์ที่ได้รับมอบหมายช้ารุด หรือขัดข้องให้รีบรายงานทันที ช่วยงานซ่อม
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บ้ารุงรถยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ ดูแลท้าความสะอาดและรดน้้าต้นไม้บริเวณโรงจอดรถขับรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ตัดหญ้า ปฏิบัติงานเก็บขยะประจ้าวัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2.  นายพงษ์ศักดิ์  จิตเจริญ  ช่างเครื่องยนต์ ช.4 
ปฏิบัติงานซ่อมบ้ารุงเครื่องยนต์ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือเครื่องใช้อ่ืนๆ ดูแลรักษา

ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโดยรอบโรงพัสดุ  ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ รับผิดชอบและดูแลรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน กง-9606 ชลบุรี ฒฐ-6561 กทม. 83-3102 ชลบุรี  และ 83-3103 ชลบุรี และรถ
ฟาร์มแทรกเตอร์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาหากเรือยนต์หรือรถยนต์ที่ได้รับ
มอบหมายช้ารุดหรือขัดข้องให้รีบรายงานทันทีช่วยงานซ่อมบ้ารุงยานพาหนะดูแลท้าความสะอาดและรดน้้า
ต้นไม้บริเวณโรงจอดรถ ปฏิบัติงานเก็บขยะประจ้าวัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
        

หมายเหตุ  ลูกจ้างประจ้าหมายเลข 1, 2,  ให้ขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้งก่อนน้ารถยนต์ออกนอกศูนย์ฯ 
และบันทึกเลข กม. ทุกครั้ง เมื่อกลับถึงศูนย์ฯ 

 
3.  นายฉลวย  ทองรักษ์  ช่างก่อสร้าง ช.2 
มีหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบ้ารุงสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ่อซีเมนต์ บ่อดิน อาคารที่ท้าการ บ้านพัก 

และอ่ืนๆ ภายในศูนย์ฯ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโดยรอบโรงพัสดุ และปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

4.  นายสมพงษ์  ซึ่งแสน  ช่างเหล็ก ช.2 
 ปฏิบัติงานซ่อมบ้ารุงสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารบ้านพัก โรงเพาะฟัก บ่อซีเมนต์ เพาะพันธุ์และ

อนุบาลปลานิลแปลงเพศ เตรียมพันธุ์ปลาเพ่ือปล่อยและแจกจ่าย ซ่อมแซม ดูแล รักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ และตัดหญ้าบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟัก และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 

 5.  นางศรีรัตน์  แสงจ ารัส  พนักงานการเงินและบัญชี ส.2 
มีหน้าที่รับผิดชอบงานบัญชี เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ได้แก่ จัดท้าทะเบียน

คุมเงินจัดสรร ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน ทะเบียนคุมใบส้าคัญคู่จ่าย ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ สมุดฝาก
ธนาคาร (เงินทดรองราชการ) สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
ทะเบียนรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ ตรวจสอบใบส้าคัญก่อนเบิกจ่าย เก็บรวบรวมใบส้าคัญที่เบิกจ่าย
แล้วรอการตรวจสอบ ตรวจสอบใบส้าคัญค่าน้้าประปาไฟฟ้าที่ใช้ในราชการและบ้านพัก เก็บและดูแลรักษา
ใบส้าคัญทางการเงินและสมุดบัญชีต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมเติมการตรวจสอบใบส้าคัญก่อนเบิกจ่าย เพ่ือ
เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

   6.  นายค าพันธ์  สายสกุล      พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2 
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาทรัพย์สินของทางราชการทุกประเภท  

ภายในศูนย์ฯ ไม่ให้สูญหาย เชิญธงชาติขึ้นลงเป็นประจ้าทุกวัน ดูแลระบบน้้า-ระบบลมในถังพักน้้าและบ่อ
ซีเมนต์ ติดเครื่องปั๊มลมส้ารองเมื่อไฟฟ้าดับในเวลาปฏิบัติหน้าที่ ตีระฆังบอกเวลาทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 
20.00 น. – 05.00 น. รายงานเหตุการณ์ประจ้าวัน และรายงานเหตุการณ์ผิดปกติแก่ผู้ตรวจเวรยามทันทีที่
พบในขณะอยู่ยามเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ รดน้้าต้นไม้และดูแลความสะอาดบริเวณที่อยู่
เวรยาม และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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         7. นายบุญสืบ  ฉวีวงศ์  พนักงานประมงพื้นฐาน บ.2 
มีหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบริเวณสถานที่ ตัดแต่ง

ต้นไม้ ตัดหญ้าภายในศูนย์ฯ ช่วยงานซ่อมบ้ารุงสิ่งปลูกสร้างภายในศูนย์ฯ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

8. นายธีระ  นุชพงษ์  พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2/หัวหน้า 
                     ปฏิบัติหน้าที่เพาะและอนุบาลปลาในบ่อดิน เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ เตรียมพันธุ์ปลาเพ่ือ
ปล่อยและแจกจ่าย บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือล้าเลียง ซ่อมแซมดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ ท้าความสะอาดและตัดหญ้าบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟัก และบ่อซีเมนต์เลี้ยงพ่อ
แม่พันธุ์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  9.  นายสมควร  ผินอินทร์  พนักงานประมงพื้นฐาน บ.2 
ปฏิบัติงานเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตั้งแต่รวบรวมแม่พันธุ์ เพาะและอนุบาล เตรียมพันธุ์กุ้ง  

เพ่ือปล่อยและแจกจ่าย ตลอดจนดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกราม ท้าคว าม
สะอาดและตัดหญ้าบริเวณโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

       10.  นางสาววรรณรัตน์  ผินอินทร์  พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 
ปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงกบ เตรียมพันธุ์กบเพ่ือปล่อยและแจกจ่าย ดูแลรักษาความสะอาดและ

ความระเบียบเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ บริเวณโดยรอบโรงเพาะพันธุ์กบ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป 
 
            สั่ง ณ วันที่  2  เดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 
                                              
 
                                                        (นางสาวจินตนา ด้ารงไตรภพ) 
                                      ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต7(ชลบุรี)      
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ค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต7 (ชลบุรี) 

ที่ 118/2560 
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานราชการ 

----------------------------------------------- 

  ด้วยในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต7(ชลบุรี) 
รับผิดชอบงานวิจัยและงานพัฒนาตามแผนงาน/งาน/โครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง และได้
จ้างพนักงานราชการประจ้าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือปฏิบัติงานในงาน/โครงการต่างๆ เพ่ือให้งานบรรลุตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ฯ จึงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ ดังนี้ 
 

งานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
  1. นายกาศิก  บัวภิบาล   นักวิชาการประมง 
                     ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง งานสัตว์น้้าควบคุม โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) มีหน้าที่รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและตรวจประเมินฟาร์ม
เกษตรกรตามมาตรฐานขั้นปลอดภัยและมาตรฐาน GAP ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตรวจสอบปัจจัยการผลิต ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าและโรคสัตว์น้้าในห้องปฏิบัติการ   ช่วยปฏิบัติงานวิจัยฯ 
งานห้องสมุด และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  2. นางสาวฉัตรมณี  มากพิชัย   นักวิชาการประมง  
    ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง งานสัตว์น้้าควบคุม โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง โครงการเกษตรเชิงรุกด้านประมง  มีหน้าที่รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและตรวจ
ประเมินฟาร์มเกษตรกรตามมาตรฐานขั้นปลอดภัยและมาตรฐาน GAP ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ตรวจสอบปัจจัยการผลิต ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าและโรคสัตว์น้้าในห้องปฏิบัติการ   งาน
ห้องสมุด และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

        

  3. นางสาวจตุพร นาคทองดี   นักวิชาการประมง 
  ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง งานสัตว์น้้าควบคุม โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง โครงการเกษตรเชิงรุกด้านประมง มีหน้าที่รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและตรวจ
ประเมินฟาร์มเกษตรกรตามมาตรฐานขั้นปลอดภัยและมาตรฐาน GAP ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตรวจสอบปัจจัยการผลิต ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าและโรคสัตว์น้้าในห้องปฏิบัติ การ  ตรวจสอบ
คุณภาพสัตว์น้้า ตรวจสอบคุณภาพในบ่อน้้าทิ้ง และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานธุรการ 
  1. นางวิทูล  ซึ่งแสน   พนักงานผู้ช่วยประมง 
   ปฏิบัติหน้าที่เปิด-ปิดอาคารที่ท้าการ และท้าความสะอาดภายในและโดยรอบที่ท้าการ ดูแล
ความสะอาดบ้านรับรองและบ้านพักที่ว่างรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆ ดูแลอุปกรณ์เครื่องดื่มรับแขกและ
เครื่องใช้ในห้องครัว รวมทั้งน้้าดื่ม และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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  2. นางสาวสุขจร   สินสงวน   พนักงานผู้ช่วยประมง 

ปฏิบัติหน้าที่จัดพิมพ์เอกสารค้าสั่งต่างๆ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ จัดเก็บหนังสือในแฟ้มต่างๆ 
จัดพิมพ์รายงานการเดินทางไปราชการ เสนอแฟ้มหนังสือเข้าออก และแฟ้มการลงเวลาปฏิบัติงานประจ้าวัน 
บริการเครื่องดื่มแก่ผู้มาติดต่อราชการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
                                                                                         

  3. นายปิยะพงศ์  บุญรอด   พนักงานผู้ช่วยประมง 
ปฏิบัติหน้าที่รับโทรศัพท์ - โทรสาร พิมพ์เอกสาร ถ่ายเอกสาร และพิมพ์หนังสือราชการทั่วไป 

ช่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง ลงบัญชีใบส้าคัญในสมุดควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ดูแลอัพโหลดข้อมูลในเว็บไซด์ของศูนย์ฯ 
บริการเครื่องดื่มแก่ผู้มาติดต่อราชการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
         

  4. นางสาวสุพรรษา  เสมอวงษ์   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
ปฏิบัติหน้าที่จัดพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการต่างๆ บันทึกข้อมูลต่างๆ ด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์ดูแลการใช้งานและป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลความเรียบร้อยของห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 
รับ-ส่งหนังสือระบบ E-สารบรรณ บันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ e-GP ช่วยงานบันทึกข้อมูลการเงิน บริการ
เครื่องดื่มแก่ผู้มาติดต่อราชการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานเพาะพันธุ์ปลา (บ่อดิน) 
  1.  นายสุวิทย์ ด าละเอียด   เจ้าหน้าที่ประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่ เพาะและอนุบาลปลาในบ่อดิน เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ เตรียมพันธุ์ปลาเพ่ือ
ปล่อยและแจกจ่าย บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือล้าเลียง ซ่อมแซมดูแล รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ ท้าความสะอาดและตัดหญ้าบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟัก และบ่อซีเมนต์เลี้ยงพ่อ
แม่พันธุ์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. นายสุเทพ  แก้วค า   พนักงานผู้ช่วยประมง 
           ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาและท้าความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์เลี้ยงพ่อแม่
พันธุ์ปลาอย่างสม่้าเสมอ บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือการล้าเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจ้าหน่าย 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  3.  นายส าเนียง  วงรินยอง   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาและท้าความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์พ่อแม่พันธุ์
ปลาอย่างสม่้าเสมอ บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือการล้าเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจ้าหน่าย และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  4.  นายสมพงษ์  ข าปั้น   พนักงานผู้ช่วยประมง 
                     ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา จัดเตรียมอาหารปลาและให้อาหารลูกปลาและพ่อแม่พันธุ์ปลา 
ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาและท้าความสะอาดบริเวณโดยรอบโรง
เก็บอาหารปลาอย่างสม่้าเสมอ บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือการล้าเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการ
จ้าหน่าย และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย                                                                                      
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  5.  นายธีระศักดิ์  ชื่นชม   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลา และท้าความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์เลี้ยงพ่อแม่
พันธุ์ปลาอย่างสม่้าเสมอ บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือการล้าเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจ้าหน่าย 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  6.  นายโกศล  อนุโรจน ์  พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาและท้าความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์เลี้ยงพ่อแม่
พันธุ์ปลาอย่างสม่้าเสมอ บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือการล้าเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจ้าหน่าย 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
         

งานรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของสถานที่ 
 

  ๑.  นายสอ้อน  สาโท   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลตัดแต่งต้นไม้และตัดหญ้าบริเวณประตูทางเข้าบริเวณที่ท้าการ สวนหย่อม
บ้านพักข้าราชการที่ว่าง , บ้านรับรอง เรือนเพาะช้า และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  

  2. นายแทน บุญผึ้ง   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลตัดแต่งต้นไม้ และตัดหญ้าภายในศูนย์ฯ ซ่อมบ้ารุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ดูแลสถานที่โดยรอบศูนย์ฯ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  3. นายดาว  ทองรักษ์   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลตัดแต่งต้นไม้ และตัดหญ้าภายในศูนย์ฯ ซ่อมบ้ารุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ดูแลสถานที่โดยรอบศูนย์ฯ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานซ่อมบ ารุงสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ่อซีเมนต์ บ่อดินอาคารที่ท าการ บ้านพัก และอ่ืน ๆ 
   

1.  นายบุญศักดิ์  เสาร์ชัย   พนักงานผู้ช่วยประมง 
ปฏิบัติงานซ่อมบ้ารุง วัสดุอุปกรณ์ ซ่อมบ้ารุงบ่อซีเมนต์ และบ่อดินที่ช้ารุด ดูแลความสะอาด

เรียบร้อยบริเวณโดยรอบโรงพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานอนุบาลลูกปลา (โรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์) 
  ๑.  นางสาวคัทลียา  สัตยาลักษณ์   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่งานเพาะและอนุบาลลูกปลาในโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์ เพาะพันธุ์ปลา
สวยงามและพันธุ์ไม้น้้า ดูแลระบบลมให้อากาศและระบบน้้าในบ่ออนุบาลเป็นประจ้าทุกวัน ดูแลรั กษาความ
สะอาดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาในโรงเพาะฟัก ดูแลความสะอาดภายในโรงเพาะฟัก ดูแล
ส่วนแสดงพันธุ์ปลาและบริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านประมงให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
  2.  นางไมย์  ข าปั้น   พนักงานผู้ช่วยประมง 

    ปฏิบัติหน้าที่อนุบาลลูกปลาในบ่อซีเมนต์ เพาะพันธุ์ปลาสวยงามและพรรณไม้น้้า จัดเตรียม
อุปกรณ์และสารเคมีเพ่ือตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้
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และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือการล้าเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการ
จ้าหน่าย และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ยามรักษาการณ์ 

   1. นายวรกานต์  เกิดม่ันคง   พนักงานผู้ช่วยประมง 
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาทรัพย์สินทุกประเภทของทางราชการ

ภายในศูนย์ฯ ไม่ให้สูญหาย เชิญธงชาติขึ้นลงเป็นประจ้าทุกวัน ดูแลระบบน้้า-ระบบลมในโรงเพาะฟัก ถังพักน้้า
และบ่อซีเมนต์ ติดเครื่องปั๊มลมส้ารองเมื่อไฟฟ้าดับ ตีระฆังบอกเวลาทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.00 น. – 
05.00 น. รายงานเหตุการณ์ประจ้าวัน และรายงานเหตุการณ์ผิดปกติแก่ผู้ตรวจเวรยามทันทีที่พบในขณะอยู่
ยามเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ดูแลความสะอาดและรดน้้าต้นไม้บริเวณจุดเวรยาม และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. นายสมาน ประกอบศรี   พนักงานผู้ช่วยประมง 
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาทรัพย์สินทุกประเภทของทางราชการ

ภายในศูนย์ฯ ไม่ให้สูญหาย เชิญธงชาติขึ้นลงเป็นประจ้าทุกวัน ดูแลระบบน้้า-ระบบลมในโรงเพาะฟัก ถังพักน้้า
และบ่อซีเมนต์ ติดเครื่องปั๊มลมส้ารองเมื่อไฟฟ้าดับ ตีระฆังบอกเวลาทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.00 น. – 
05.00 น. รายงานเหตุการณ์ประจ้าวัน และรายงานเหตุการณ์ผิดปกติแก่ผู้ตรวจเวรยามทันทีที่พบในขณะอยู่
ยามเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ดูแลความสะอาดและรดน้้าต้นไม้บริเวณจุดเวรยาม และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

     

งานเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม 
 

          1. นางสาวสาคร  ผินอินทร์   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งก้ามกราม ท้าความสะอาดบ่อซีเมนต์ และเตรียมอาหาร
ส้าหรับลูกกุ้ง บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือล้าเลียงลูกกุ้งก้ามกราม ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในโรงเพาะพันธุ์กุ้ง
ก้ามกรามและบริเวณโดยรอบโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ  และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
           2. นายไพบูลย์  ทุมรินทร์   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งก้ามกราม ท้าความสะอาดบ่อซีเมนต์ เตรียมน้้าผสม
ส้าหรับลูกกุ้ง บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือล้าเลียงลูกกุ้งก้ามกราม ซ่อมบ้ารุง วัสดุอุปกรณ์ ซ่อมบ้ารุงบ่อซีเมนต์ 
และบ่อดินท่ีช้ารุด ให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
งานเพาะพันธุ์ไรแดง 
 

           1. นางสุจิตรา  สังขวรรณะ   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ไรแดง และคลอเรลล่าเป็นอาหารสัตว์น้้าวัยอ่อน ท้าความสะอาดบ่อ
เตรียมน้้าเพาะไรแดง ดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบบ่อเพาะพันธุ์ไรแดง บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือการล้าเลียง
พันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจ้าหน่าย และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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งานเพาะพันธุ์กบและจระเข้    
 

  1. นางสาวพรทิพย์  ชูเชิด   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์กบนา และอนุบาลกบนา ให้อาหารพ่อแม่พันธุ์กบนา ดูแลให้อาหาร
จระเข้ และเปลี่ยนถ่ายน้้ากบนาและจระเข้ ท้าความสะอาดบ่อซีเมนต์ จัดเตรียมดูแลซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 
บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือล้าเลียงลูกพันธุ์กบนาที่มีการปล่อยและการจ้าหน่าย ดูแลรักษาบริเวณโรงเพาพันธุ์
โดยรอบให้สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.  นายวิรัตน์  พงษ์เอี่ยม   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลให้อาหารจระเข้ ท้าความสะอาดบ่อซีเมนต์ จัดเตรียมดูแลซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือล้าเลียงลูกพันธุ์กบนาที่มีการปล่อยและการจ้าหน่าย ดูแลรักษาบริเวณโรง
เพาพันธุ์โดยรอบให้สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ ดูแลความเรียบร้อยของบริเวณศูนย์เรียนรู้ด้าน
ประมง และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
                                        
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  2  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป 
 
             สั่ง  ณ  วันที่  2  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
               (นางสาวจินตนา ด้ารงไตรภพ) 
                                                ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต7(ชลบุรี) 
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ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2561 
 

 
งานธุรการ 

  
 มีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ งานบุคคล  

ดูแลความเรียบรอยสถานที่ราชการ และเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใชงาน การดูแล  การบํารุงรักษา
ยานพาหนะ 
 1.1 งานสารบรรณ  ดําเนินงานบริหารเกี่ยวกับงานเอกสาร ตั้งแตการจัดทําหนังสือ การรับ-สง
หนังสือ รางโต-ตอบหนังสือ การติดตอประสานงานระหวางสวนราชการในกรมประมงและสวนราชการอ่ืนๆ มี
ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561  ดังนี้  
  

รายการ จ านวน (ฉบับ) 
ลงทะเบียนรับหนังสือ  
ลงทะเบียนสงหนังสือ  
ลงทะเบียนออกคําสั่งศูนย์ฯ  

3,468 
1,099 
148 

รวม  4,715 
 

 1.2 งานการเงินและบัญชี เป็นงานบริหารที่เกี่ยวของกับการเงิน บัญชี ในกิจกรรมตางๆ ของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี ตามแผนงาน/โครงการประจําปีงบประมาณ 2561 ดังรายละเอียดดังนี้ 

 

การใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการต่าง ๆ ประจ าปี 2561 
 

1. แผนงาน  บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
   โครงการ  วิจัยและพัฒนาการประมง 
   กิจกรรม  วิจัยประยุกต์ 
   กิจกรรมย่อย  วิจัยประยุกต์ 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 167,600.00 167,541.50 58.50 

รวม 167,600.00 167,541.50 58.50 
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2. แผนงาน  บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
   โครงการ  วิจัยและพัฒนาการประมง 
   กิจกรรม  วิจัยประยุกต์ 
   กิจกรรมย่อย  วิจัยประยุกต์ 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 72,000.00 71,898.30 101.70 

รวม 72,000.00 71,898.30 101.70 
 

3. แผนงาน  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
   โครงการ  พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
   กิจกรรม  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
   กิจกรรมย่อย  ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 638,720.00 638,704.29 15.71 

รวม 638,720.00 638,704.29 15.71 
 

4.  แผนงาน  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
     โครงการ  พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
     กิจกรรม  พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
     กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer 
 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 312,000.00 311,773.94 226.06 

รวม 312,000.00 311,773.94 226.06 
 

5.  แผนงาน  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
     โครงการ  จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน 
     5.1  กิจกรรม  จัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
           กิจกรรมย่อย  ก ากับดูแล และติดตามสัตว์น้ าควบคุม 
 

 หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 148,500.00 148,042.38 457.62 

รวม 148,500.00 148,042.38 457.62 
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     5.2  กิจกรรม  จัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
           กิจกรรมย่อย  ก ากับดูแล และติดตามสัตว์น้ าควบคุม(ค่าใช้จ่ายในการดูแลและเก็บรักษาของ
กลาง) 
 

 หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 10,000.00 9,940.00 60.00 

รวม 10,000.00 9,940.00 60.00 
 

6. แผนงาน  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
    โครงการ  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
    กิจกรรม  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
    กิจกรรมย่อย  ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 793,170.00 793,111.01 58.99 

รวม 793,170.00 793,111.01 58.99 
 

7. แผนงาน  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
    โครงการ  ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
    กิจกรรม  สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
    กิจกรรมย่อย  สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 292,700.00 292,568.81 131.19 

รวม 292,700.00 292,568.81 131.19 
 
 

8. แผนงาน  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
    โครงการ  ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง 
    กิจกรรม  ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agrimap) 
    กิจกรรมย่อย  ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agrimap) 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 40,000.00 39,673.78 326.22 

รวม 40,000.00 39,673.78 326.22 
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9. แผนงาน  บุคลากรภาครฐั (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) 
    รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร

อย่างเป็นระบบ 
    กิจกรรม  บุคลากรภาครัฐด้านประมง 
    กิจกรรมย่อย  - 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
คาตอบแทนพนักงานราชการ 3,985,890.00 3,985,890.00 - 
คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 186,160.00 186,144.00 16.00 

รวม 4,172,050.00 4,172,034.00 16.00 
 

10. แผนงาน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     โครงการ  พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 
     10.1 กิจกรรม  พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 
            กิจกรรมย่อย  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 1,135,960.00 1,135,859.94 100.06 

รวม 1,135,960.00 1,135,859.94 100.06 
 

  10.2 กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร 
            กิจกรรมย่อย  ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 5,000.00 4,836.40 163.60 

รวม 5,000.00 4,836.40 163.60 
 

     10.3 กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร 
            กิจกรรมย่อย  - 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
คาสาธารณูปโภค 1,002,200.00 997,647.91 4,552.09 

รวม 1,002,200.00 997,647.91 4,552.09 
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11. แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) 
    รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร   

อย่างเป็นระบบ 
     กิจกรรม  บุคลากรภาครัฐด้านประมง (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน) 
      

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,145,200.00 2,145,180.00 20.00 
คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 107,300.00 107,289.00 11.00 

รวม 2,252,500.00 2,252,469.00 31.00 
 

12. แผนงาน  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     โครงการ  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
     12.1 กิจกรรม  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
            กิจกรรมย่อย  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าในโครงการพระราชด าริ (โครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตศูนย์

ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา) 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 631,800.00 631,772.82 27.18 

รวม 631,800.00 631,772.82 27.18 
 
     12.2 กิจกรรม  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
            กิจกรรมย่อย  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าในโครงการพระราชด าริ (โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและ

สัตว์น้ าจืดของไทย) 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 81,500.00 81,264.00 236.00 

รวม 81,500.00 81,264.00 236.00 
 

13. แผนงาน  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     โครงการ  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
     กิจกรรม  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
     กิจกรรมย่อย  พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและพรรณไม้น้ า 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
รายจายอื่น 50,000.00 49,931.20 68.80 

รวม 50,000.00 49,931.20 68.80 
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14. แผนงาน/โครงการอ่ืนๆ 
     งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
คาจางชั่วคราว 449,640.00 448,431.29 1,208.71 
คาตอบแทน ใชสอยวัสดุ 292,000.00 240,134.00 51,866.00 
คาสาธารณูปโภค 50,000.00 36,200.00 13,800.00 

รวม 791,640.00 724,765.29 66,874.71 
 

งานพัสดุ 
การจัดซื้อ  จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 

 

1.  แผนงาน  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
    โครงการ  พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
    กิจกรรม  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
งบลงทุน 
  - คาครุภัณฑ์ 
    ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
    (ตูดูดควันพรอมอุปกรณ์) 

 
292,000.00 

 
292,000.00 

 
- 

รวม 292,000.00 292,000.00 - 
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กิจกรรม  โครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมากพระราชด าริ   
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

1. ความเป็นมาของโครงการ 

 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2522 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเสด็จพระราชดําเนินไปเปิดศาล
บวรราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกลาเจาอยูหัว ณ ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ราษฎรไดนอมเกลาฯ ถวายที่ดินหมูที่ 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํานวน 264 ไร พระองค์ไดเสด็จทอดพระเนตรที่ดินดังกลาว และทรงมี  พระราชดําริกับอําเภอ 
จังหวัด และหนวยงานราชการตางๆ ไดแก กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปุาไม กรมปศุ
สัตว์ ใหรวมกันพัฒนาที่ดินแหงนี้ จัดทําเป็นศูนย์ศึกษาตัวอยางสาธิตการพัฒนาดานการเกษตรกรรม และ
งานศิลปาชีพ เพื่อเป็นแหลงใหเกษตรกรตลอดจนผูที่สนใจเขาชม ศึกษา คนควา หาความรูเพ่ิมเติมไดในการ
ดําเนินงานประกอบดวย หนวยงานหลายกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งภาคเอกชนหนวยงานดังกลาว จึงได
ประชุมปรึกษาหารือกันมอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดินเป็นเจาของเรื่อง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานขึ้นคณะหนึ่ง เรียกวา “กรรมการบริหาร และกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซอนฯ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” คณะกรรมการบริหารไดทําหนังสือในนาม
ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ กษ 0801/1094 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2523 ถึงสํานักราชเลขาธิการฯ เพ่ือนํา
ความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชทานชื่อของศูนย์ฯ เพ่ือเป็นสิริมงคลแกการดําเนินโครงการ
สนองพระราชดําริสืบไป และสํานักราชเลขาธิการฯ ไดแจงใหทราบตามหนังสือที่ รล 0002/3041 ลงวันที่ 
29 มีนาคม 2523 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหชื่อวา “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ อําเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริ ใหมีการพัฒนาศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซอนฯ โดยพระราชทานแนวทางการพัฒนาไว คือ 

 1. พัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ใหเป็นศูนย์ตัวอยางรวมการพัฒนาดานการ
เกษตรกรรมที่สมบูรณ์แบบ ทั้งดานการพัฒนาแหลงน้ํา ฟ้ืนฟูสภาพปุา การพัฒนาดิน วางแผนปลูกพืช และ
เลี้ยงสัตว์ ที่เกษตรกรและผูสนใจสามารถเขามาศึกษา คนควาหาความรูเพ่ิมเติม และนําไปปฏิบัติตามได 
เพ่ือพัฒนาอาชีพและพ้ืนที่ทํากินของตนใหเพ่ิมผลผลิต มีฐานะความเป็นอยูดีขึ้น พรอมทั้งสงเสริมศิลปาชีพ
หัตถกรรมพื้นบานเป็นอาชีพเสริม เพ่ิมรายไดจากอาชีพหลักอีกทางหนึ่ง  

 2. พัฒนาพ้ืนที่ราษฎรรอบศูนย์ฯ บริเวณลุมน้ําโจนใหมีความเจริญขึ้นเป็นตัวอยางแกการ
พัฒนาพ้ืนที่อ่ืนๆ ตอไป ใหนําวิธีการที่ไดผลมาแลวถูกตอง ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดมาดําเนินการ 
นับตั้งแตเริ่มตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ มาไดมีราษฎรที่มีจิตศรัทธานอมเกลาฯ ถวายที่ดิน
เพ่ิมเติมอีก จํานวน 497 ไร ผนวกกับที่ดินบริเวณสวนรุกขชาติและสวนพฤกษศาสตร์ รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด
ของ 

 จากการดําเนินงานตามแผนแมบทที่ผานมากิจกรรมดานการประมง ศูนย์ฯ ไดดําเนินกิจกรรม
ตอเนื่องตลอดมา เชน การผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด การสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การ
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อปลอยลงในแหลงน้ําธรรมชาติ การสาธิตการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําชนิดตางๆ รวมทั้งการ
ฝึกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และการแปรรูปสัตว์น้ํา 

 เนื่องจากแผนแมบทฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2546 - 2549) ไดสิ้นสุดลง สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) จึงไดกําหนดใหจัดทําแผนแมบท
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2550 - 2554) ขึ้นมา ซึ่งในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาและขยายผลการดําเนินงานของ
โครงการ โดยเนนการบูรณาการ การสรางชุมชนใหเขมแข็ง และดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรดานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพื่อใชบริโภคในครัวเรือนและจําหนายเพ่ือเป็น
รายไดเสริม 

2. เพ่ือเป็นแหลงศึกษาวิชาการดานการประมง 
3. เพ่ือเป็นแหลงฝึกอบรมใหความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําใหแกเกษตรกร 
4. เพ่ือเป็นแหลงผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา สําหรับแจกจายใหเกษตรกรและนําไปปลอยสูแมน้ําในพ้ืนที่

โครงการ 
5. เพ่ือเป็นแหลงศึกษาหาความรูและพักผอนหยอนใจแกประชาชน 

 

3. เป้าหมาย 
          1. เกษตรกรมีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ําไวเพื่อการบริโภคและจําหนายเป็นรายไดเสริม 
          2. เกษตรกรไดรับขอมูลดานการประมงเพียงพอสําหรับการนําไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง 
          3. เกษตรกรหมูบานรอบศูนย์ฯ มีผลผลิตสัตว์น้ําจากแหลงน้ําไวบริโภค 
          4. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา จํานวน 4,400,000 ตัว 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
          4.1 กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
 ดําเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด เปูาหมาย 4,400,000 ตัว ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําได 4,451,000 ตัว 
 

ชนิดสัตว์น้ า แผนผลิต (ตัว) ผลผลิต (ตัว) 
ปลาตะเพียนขาว   1,740,000 1,748,000 
ปลายี่สกเทศ 930,000 969,000 
ปลานิล 
ปลาไน 

120,000 
600,000 

120,000 
604,000 

ปลาดุกอุยเทศ 5,000 5,000 
กบนา 5,000 5,000 
กุงกามกราม 1,000,000 1,000,000 

รวม 4,400,000 4,451,000 
 

 4.2 กิจกรรม  ส่งเสริมและการพัฒนาสัตว์น้ า 
   สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด โดย แจกพันธุ์ปลาน้ําจืดใหแกเกษตรกรในพ้ืนที่        
จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน 120 ราย 
 4.3 กิจกรรม  ฝึกอบรมเกษตรกร 
  อบรมเกษตรกรในพ้ืนที่หมูบานรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ จํานวน 6 ครั้ง จํานวน
เกษตรกร  120  ราย 

  4.4 กิจกรรม ติดตามผลและแนะน าเกษตรกร 
  ติดตามผลและแนะนําเกษตรกร จํานวน 10 ครั้ง 
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1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเพ่ือ

พัฒนาแหลงผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดานการเกษตรใหมีความสมบูรณ์และครบวงจรเพ่ือ
แกปัญหาผลผลิตลนตลาด ราคาตกต่ํา และใหผลผลิตที่ไดมีมาตรฐาน โดยสงเสริมใหเกษตรกรรวมกันผลิต
เป็นแปลงใหญ จัดการการเลี้ยงตามมาตรฐาน การจัดหาปัจจัยการผลิต การลดตนทุนการผลิตใหอยูใน
ระดับท่ีเหมาะสม            การจัดการผลผลิต การเพ่ิมมูลคาผลผลิต และการเชื่อมโยงสินคาสูตลาด โดย
มีผูจัดการโครงการ (Project manager) เป็นผูใหคําแนะนํา ติดตาม และประสานงานกับเกษตรกรและ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการในดานตางๆ ดังกลาว  

 ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีผลผลิตสัตว์น้ําจืด 435,765 ตัน มูลคาประมาณ 30,000 ลาน
บาท (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง, 2558) ชนิดสัตว์น้ําที่สําคัญ คือ ปลานิล ดุก 
ตะเพียนขาว สลิด สวาย ยี่สกเทศ และกุงกามกราม เป็นตน ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาดานตนทุน
การผลิตสูง ระบบการเลี้ยงไมไดมาตรฐาน และราคาตกต่ํา ดังนั้นเพ่ือพัฒนาเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
จืดใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ กรมประมงจึงดําเนินการโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 
(สัตว์น้ําจืด) ภายใตแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตใหมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นและลดตนทุนเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด ดวยการเลี้ยงตาม
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี โดยมีการรวมกลุมกันของเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมอํานาจ
ตอรองในการซื้อปัจจัยการผลิตและจําหนายผลผลิต ซึ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตชวยใหเกษตรกรมี
รายเพิ่มข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอยางยั่งยืน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ิมผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของเกษตรกร 
2.2 ลดตนทุนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของเกษตรกร 
2.3 ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเขาสูมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี 
(GAP)  
2.4 พัฒนากลุม วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ผูเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบ
การผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสูตลาดใหแกสมาชิก  
2.5 มีตลาดจําหนายผลผลิตสัตว์น้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
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เป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัด แผน ผล 
3.1 ตัวชี้วัดโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตว์น้ําจืด) ปีงบประมาณ 2559 – 2560 
3.1.1 แตงตั้งผูจัดการแปลง 
 (ภาคเกษตรกร) ครบทุกแปลง 

มีผูจัดการแปลงภาคเกษตรกร
ครบทุกแปลง 

ผจก. ภาคเกษตรกรจังหวัดชลบุรี 
แปลงใหญปีงบประมาณ 2559 

นายพรชัย บัวประดิษฐ์ 
แปลงใหญปีงบประมาณ 2560 

นายตะวัน มีสะอาด 
แปลงใหญปีงบประมาณ 2561 

นางสาวนุจรี บุญมี 
ผจก. ภาคเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

แปลงใหญปีงบประมาณ 2560 
นางลินดา ขมเล็ก 

3.2 ตัวชี้วัดโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตว์น้ําจืด) ปีงบประมาณ 2561 
3 .2 . 1  เกษตรกรที่ เ ข าร วม
โครงการฯ สามารถลดตนทุน
การเลี้ยงสัตว์น้ําจืดได (เฉพาะ
ปีงบประมาณ 2561) 

ไมนอยวารอยละ 20 ลดลงร้อยละ 12.8 

3.2.3 พัฒนากลุมผูเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืด หรือวิสาหกิจชุมชน 
หรือสหกรณ์ แปลงละ 1 กลุม 

1 กลุม 1 กลุม 
 (ชื่อกลุมวิสากิจชุมชนแปลงใหญ  

ต.ทาขาม อ. พนัสนิคม) 
 

4. งบประมาณ 

ได้รับงบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คิดเป็น 
793,170.00 793,111.01 99.99 
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5. กิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

กิจกรรมที่ 1  ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร      
เจาหนาที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดให
ความรูดานระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) 
และความรู ในการใชและขยายเชื้อจุลินทรีย์ ปม 1 ใหแก
เกษตรกร (มี  3 แปลง คือ ปี 2559, 2560 และ 2561 
ดําเนินการอยางนอยแปลงละ 3 ครั้ง) 
 
 

ครั้ง 12 14 

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต ผลิตลูกสัตว์น้ าพันธุ์ดี
สนับสนุนเกษตรกร 

   

สนับสนุนสัตว์น้ าพันธุ์ดี (พันธุ์ปลานิลแปลงเพศ) ตัว 93,000 93,000 
กิจกรรมที่ ๓ ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
(ฟาร์ม GAP)      

   

3.1 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ราย 31 31 
3.2 ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม ราย 19 30 
 

6. เปรียบเทียบต้นทุน ผลผลิต แปลงใหญ่ปลานิล ปี 2561 จ.ชลบุรี 
  
รายการ ก่อนเข้าร่วมโครงการ 

(ค่าเฉลี่ย) 
หลังเข้าร่วมโครงการ 
(ค่าเฉลี่ย) 

อัตราเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

ต้นทุนการผลิต(บาท/กก.) 23.8 20.7 12.8 
ผลผลิต(กก./ไร่) 322 424 31.9 
ราคาผลผลิตของแปลงใหญ่ 25 28 12 
ราคาผลผลิตนอกแปลงใหญ่ 22 22 0 

 

*ข้อมูลจากหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ส านักงานประมงจังหวัดชลบุรี 21 
กันยายน 2561 

7. อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. เกษตรกรบางรายขาดความรูและไมใหความสําคัญ
กับการรวมกลุม  

1. เชิญผูมีความรู เชน จากกรมสงเสริมสหกรณ์มาให
ความรูเรื่องการรวมกลุมและรวมกันจัดทําแผนกลยุทธ์ 
เพ่ือขับเคลื่อนการทํางานของกลุม 

2. กลุมไมมีแผนการดําเนินงานเพื่อลดตนทุน หรือ
การตลาดที่ชัดเจน 

2. ใหความรูเรื่องการรวมกลุมและรวมกันจัดทําแผน
กลยุทธ์ เพ่ือขับเคลื่อนการทํางานของกลุมในดานการ
ลดตนทุน และการจัดการตลาด 
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3. ขาดความตอเนื่องของกิจกรรมหลังจากการสิ้นสุด
การดําเนินโครงการ 3 ปี 

3. จําทําจุดสาธิต สนับสนุนกลุมในรูปวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมที่กลุมดําเนินการแลวประสบ
ความสําเร็จเพื่อเป็นจุดเรียนรูสําหรับกลุมใหมตอไป 

4. การเชื่อมโยง และเครือขายไมแข็งแรง 4. จัดกิจกรรมและเวทีเพ่ือสรางความเขมแข็งของ
เครือขายแปลงใหญ 

5. ขาดความตอเนื่องในการพัฒนาศักยภาพความเป็น
ผูนําของภาคเกษตรกร 

5. จัดใหมีกิจกรรมพัฒนาผูนําเกษตรกรอยางตอเนื่อง  

  
 

  

1. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นประเทศผูผลิตขาวเป็นอันดับตนๆ ของโลก ดวยลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย
นั้นเหมาะสมเป็นอยางยิ่งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานาขาวและการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวตางๆ แตดวยการเปลี่ยนแปลงของโลก ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลายลงไปเป็นอยางมาก 
นํามาสูการเสียสมดุล ปัญหาราคาผลผลิตที่ตกต่ํากลับยิ่งตอกย้ําวา บัดนี้ การทํานาขาวหรื อการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวนั้น มิใชอาชีพที่เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมกับทุกๆ คน ทุกๆ พ้ืนที่เสมอไป ดังนั้น ประเทศไทย
จึงตองมองหาทางเลือกอ่ืนๆ มาใชเพ่ือทดแทนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการทํานาขาว หรือการเพาะปลูกพืช
เชิงเดี่ยว โดยรัฐบาลมีนโยบายการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม หรือ “เกษตรโซนนิ่ง” (Zoning by Agri-
Map) เป็นนโยบายที่มีเปูาหมายเพ่ือแกปัญหาหลายๆ อยางในภาคการเกษตรไทย โดยการใชแนวทางการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรดวยการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่กับชนิดของพืชผลทางการเกษตรที่จะ
ปลูกวาสอดคลองเหมาะสมกันหรือไม หากไมเหมาะสมจะสามารถเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพไดอยางไร 
ทางหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของก็จะเขามาชวยเสนอแนวทางเลือกใหมๆ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ตอไป 
 โดยในปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาขาวเขาสูกิจกรรมดานอ่ืนๆ ให
เหมาะสมกับพ้ืนที่ และเพ่ือเป็นการสนับสนุนขอมูลใหเกษตรกรใชประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ ดวย
เหตุนี้ กรมประมง ซึ่งเป็นหนวยงานที่สงเสริมใหมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพ้ืนที่ๆ เหมาะสม และสรางอาชีพ
สรางรายไดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา อีกทั้งไดมีสวนรวมในการจัดทําฐานขอมูลพ้ืนที่ๆ เหมาะสมกับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ตามนโยบายเกษตร โซนนิ่ง  (Zoning by Agri-Map) กรมประมงจึงมีแนวคิดที่จะถายทอด
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นท่ี ไมเหมาะสมกับการทํานาขาว เพ่ือทดลองปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และสามารถพัฒนาเป็น จุดสาธิตดานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําใหแกเกษตรกรในชุมชนไดอยาง
ตอเนื่องตอไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสงเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาว ปรับเปลี่ยนกิจกรรมสูการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ํา  
 2.2 เพ่ือสงเสริมอาชีพทางเลือกใหแพรหลายสูเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้นและมีความ
ยั่งยืนในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

กิจกรรม  โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map) 
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3. เป้าหมาย   

ตัวช้ีวัด แผน ผล 
3.1 การประเมินผลดานปริมาณ   
เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ลด
พ้ืนที่ปลูกขาวในพ้ืนที่ S3 และ N 
โดยคิดจากบอในไรนาของกรม
พัฒนาที่ดิน (บอจิ๋ว) ขนาด 1,260 
ลูกบาศก์เมตร สามารถลดพ้ืนที่ปลูก
ขาวได 1 ไร 

95 ไร 95 ไร 

3.2 การประเมินดานคุณภาพ   
รอยละ 80 ของเกษตรกรที่เขารวม
โครงการฯ มีผลผลิตสัตว์น้ําไมนอย
กวา 50 กิโลกรัม/ไร/ปี 

50 กิโลกรัม/ไร/ปี 224 กิโลกรัม/ไร/ปี 

4. งบประมาณ 
ได้รับงบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คิดเป็น 

280,250.00 280,063.56 99.93 
 
5. กิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

กิจกรรมที่ 1  สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม      
สนับสนุนปัจจัยการผลิตใหแกเกษตรกร 2,350 บาท/ราย 
ประกอบดวย 
1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดผลิตพันธุ์ปลา
ขนาดตั้งแต 3 เซนติเมตร ขึ้นไป จํานวน 3,200 ตัว/ราย โดย
พิจารณาชนิดพันธุ์ปลาจากความเหมาะสมของพ้ืนที่และความ
ตองการของตลาด 
2) อาหารเม็ดเพ่ือใชชวงเริ่มปลอยลูกปลารายละ 1 กระสอบ/
ราย 
3) ปูนขาว เพ่ือใชปรับสภาพน้ํา 40 กก./ราย  
4) วัสดุสําหรับทําปุยหมักเพ่ือสรางอาหารธรรมชาติในบอปลา  
(คาวัสดุสามารถถัวจายได) 

ราย 95 95 

กิจกรรมที่ 2 ติดตามและประเมินผล    
2.1 ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า (เพื่อเตรียมการ รายละ 1 ครั้ง) 

ครั้ง 95 95 

2.2 ถายทอดใหความรูดานการเลี้ยงสัตว์น้ํา (เพ่ิมเติม เพ่ือให
คําแนะนํา รายละ 2 ครั้ง) 

ครั้ง 190 190 

2.3 ติดตามและประเมินผล ครั้ง 95 95 
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๖. การประเมินผลผลิต 
วิธีการประเมิน จ านวน

ตัวอย่าง 
(ราย) 

ผลผลิต กก./บ่อ 
(ประมาณ 400 ตร.ม.) 

ผลผลิต 
กก./ไร ่

หมายเหตุ 

แบบสอบถาม 95 56 224  
สุมดวยแห 13 71 284 เพ่ือตรวจสอบผลจากการสัมภาษณ์ 
 
หมายเหตุ 
ปลอยปลาประมาณ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2561 สํารวจผลผลิต เดือนสิงหาคม 2561  
ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 6 เดือน 
ปลานิลมีความยาวเฉลี่ย   17.1 เซนติเมตร   น้ําหนักเฉลี่ย  143.9 กรัม 
ปลาตะเพียนความยาวเฉลี่ย 12.5 เซนติเมตร   น้ําหนักเฉลี่ย   19.3 กรัม 
 
6. อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. เกษตรกรบางรายขาดการรับรูเรื่องความสําคัญและ
ที่มาของโครงการในเรื่องรัฐบาลตองการลดการปลูก
ขาวในพื้นท่ีที่ไมเหมาะสม   

1. ทําเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ เชน แผนพับ 

2. เนื่องจากไมมีประสบการดานการเลี้ยงสัตว์น้ํา จึง
ยังเตรียมบอ และทําปุยหมักในบอไมถูกตอง 

2. จัดทําจุดสาธิต ในบานสมาชิกที่เป็นหมอดินอาสา
เพราะมีความสามารถเรื่องการถายทอดความรู 

3. การประเมินผลผลิตทําไดยาก เนื่องจากบอลึก 3 
ถึง 4 เมตร มีการใสกิ่งไมไวในบอเพ่ือปูองกันขโมย 
เกษตรกรเลี้ยงไวกินในครัวเรือน ไมมีการจําหนาย 

3. สุมประเมินผลผลิตแบงเป็นกลุมที่เลี้ยงดวยอาหาร
ธรรมชาติเป็นหลัก และกลุมที่มีการเสริมอาหารเม็ด
ระหวางการเลี้ยง 
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1. หลักการและเหตุผล 
 ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แตการผลิตดาน

เกษตรยังมีผลผลิตคุณภาพต่ํา เกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยคอนขางต่ํา สวนหนึ่งเนื่องจากเกษตรกรทําการผลิตโดย
ขาดความรูในเรื่องที่ทําขอมูลขาวสารดานการตลาดเพ่ือประกอบการตัดสินใจสําหรับวางแผนการผลิต 
ตลอดจนการขาดความรูในดานการรักษาคุณภาพหรือพัฒนาผลผลิตใหเป็นสินคาประมงที่ปลอดภัยและได
มาตรฐาน จึงตองมีการพัฒนาเพ่ือใหเกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer มีความรูในเรื่องที่ทําอยู มีขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค มีความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม/สังคมเกี่ยวกับสินคา และมีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร จึงมีความจําเป็นจัดตั้งศูนย์กลาง
ขอมูลเกษตร (War Room) ที่มีขอมูลทั้งแหลงผลิต ฤดูกาลที่ผลผลิตออก ปริมาณผลผลิต สภาพภูมิอากาศ โดย
เชื่อมขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีการเชื่อมขอมูลลงทุกจังหวัด เพ่ือใหขาราชการนําไปแนะนํา
เกษตรกร โดยสรางเป็นเครือขายขอมูล รวมถึงกระจายขอมูลถึงเกษตรกรผานศูนย์ ICT ชุมชน เจ็ดหมื่นกวา
หมูบาน การดําเนินการทีวีเกษตร เพ่ือใหเกษตรกรไดรับรูขาวสารและขอมูลดานการเกษตร การคนหาผูประสบ
ความสําเร็จในการทําอาชีพการเกษตรแตละดานในมิติประสิทธิภาพ ผลตอบแทน และผลผลิตตอไร เพ่ือเป็น
แหลงเรียนรูจากผูมีประสบการณ์จริงของเกษตรกรใกลเคียง 

หนวยงานของกรมประมงที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกษตรกรและชาวประมงจํานวน 600,000 ราย และ
ครอบครัวชาวประมงจํานวน 50,000 ครัวเรือน ในปัจจุบันนี้มีสภาพทั่วไปของการประกอบอาชีพที่คลายกับ
เกษตรกรสวนใหญ คือ ประสบปัญหาตนทุนการเลี้ยงสัตว์น้ําสูง การเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมโดยทั่วไป
และการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ํา โครงการฯ จะดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรและใหความรูทั้งทางตรงและ
ทางออม  โดยมีเจาหนาที่เขาไปดูและอยางใกลชิด ซึ่งกรมประมงสรางเจาหนาที่ปราดเปรื่อง (Smart Officer)  
ใหเป็นพี่เลี้ยงดูแลเกษตรกรตลอดระยะเวลาของโครงการฯ จะสงผลใหเกษตรกรใหมีรายไดสูงขึ้น ดวยการนอม
นําแนวทางการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” โดยมุงใหกลุมเกษตรกร
กลุมนี้พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหเกษตรกรมีความมั่นคง 
มั่งค่ังและยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาใหเกษตรกรมีศักยภาพ ทั้งทางดานการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบ

อาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการประมง 
2.2 เพ่ือพัฒนาใหเกษตรกรกลุมเปูาหมายมีรายไดเพ่ิมข้ึน โดยใชแนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎี

ใหม และองค์ความรูที่ไดจากสื่อที่กรมประมงจัดทําและใหคําแนะนํา 
2.3 เพ่ือสงเสริมแหลงเรียนรูของเกษตรกรตนแบบดานการประมงในการประกอบอาชีพ ฝึกอบรมการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําใหแกเกษตรกรและการประยุกต์ใชเทคโนโลยีจากแหลงเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
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3. เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด แผน ผล 

พัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
จํานวน 450 ราย สามารถผานการ
ประเมินเป็นกลุม Existing ได 
100% 

100% 100% 

 

4. งบประมาณ 
 

ได้รับงบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คิดเป็น 
312,000.000 311,773.94 99.92 

 

5. กิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) 
 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

1. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer      
  1.1 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer ครั้งที่ 1    

จังหวัดชลบุรี ราย 250 250 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ราย 200 200 

  1.2 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer ครั้งที่ 2 ราย - - 
2. ติดตามและประเมินผล    
2.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาคร้อยละ 10)     

จังหวัดชลบุร ี ราย 25 25 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ราย 20 20 

      6.  อุปสรรคและข้อเสนอแนะ   - 
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หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันผูนําเขาสินคาเกษตรไดใชเรื่องความปลอดภัยดานอาหารเป็นขอตอรองทางการคา เชน 
เรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมี การเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย ซึ่งทวีความเขมขนเพ่ิมขึ้น ประกอบกับ
รัฐบาลไดประกาศใหปี 2547 เป็นปีแหงความปลอดภัยดานอาหาร กรมประมงจึงมีมาตรการในการพัฒนา
ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ปราศจากยาปฏิชีวนะ และสารตกคางในกลุมตางๆ อีกทั้ง
ฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์น้ําตองมีระบบการเพาะเลี้ยงที่มีสุขอนามัย โดยกรมประมงทําการตรวจและรับรองฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงท่ีดี (GAP) 
 

วัตถุประสงค์ 
1. ใหเกษตรกรไดเขาใจ มีความรูดานเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย 

และมาตรฐานที่การปฏิบัติทางประมงที่ดี มีการรวมกลุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

2. ดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ตามมาตรฐานตางๆของกรมประมง 
 

ผลการด าเนินงาน 
ดําเนินการตรวจประเมิน และรับรองฟาร์มตามมาตรฐานการรับรองฟาร์มของกรมประมง โดยมีการ

ดําเนินงานดังนี้ 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
แผน 
(ราย) 

ผล 
(ราย) 

  1. จํานวนฟาร์มท่ีตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเกษตรกร GAP และข้ันปลอดภัย  
(Safety Level)  

 2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
  - เกษตรกรที่ไดรับใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี (GAP)  

 จังหวัดชลบุรี 
  - เกษตรกรที่ไดรับใบรับรองการผลิตสัตว์น้ําขั้นปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 

- เกษตรกรที่ไดรับใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี  (GAP)  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- เกษตรกรที่ไดรับใบรับรองการผลิตสัตว์น้ําขั้นปลอดภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา 

460 
 
 
 

 
 
 
 

462 
 

193 
21 
 

13 
105 

 
54 

 
 
 
 
 

หลักการและเหตุผล                                                                                                                                    

 จากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรอยางตอเนื่อง เป็นผลใหความตองการใชทรัพยากรตางๆ มี
เพ่ิมมากขึ้นซึ่งสัตว์น้ําจืดเป็นทรัพยากรหนึ่งที่มีความตองการเพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็ว  จนมีแนวโนมลดลงได

กิจกรรม  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
            กิจกรรมย่อย ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อปล่อยในแหล่งน้ า 
 

กิจกรรม  สนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
            กิจกรรมย่อย สนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
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หากขาดการอนุรักษ์หรือการทดแทนสวนที่ถูกใชไปในธรรมชาติ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา รัฐบาลไดมี
มาตรการตางๆ เพ่ือปูองกัน และควบคุมไมใหเกิดการทําลายทรัพยากรจนเกินขอบเขต อยางไรก็ตามมาตรการ
ที่ตองปฏิบัติควบคูกับการอนุรักษ์คือ งานพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด ซึ่งถือเป็นงานหลักอยางหนึ่งที่ตองเรง
ดําเนินการ เพ่ือศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดใหมีคุณภาพควบคูกับการเพ่ิมชนิด 
และจํานวนของสัตว์น้ําจืด เป็นการทดแทนสวนที่ถูกใชไปในธรรมชาติ เพ่ือรักษาสมดุลของปริมาณสัตว์น้ําให
มากพอกับความตองการของประชาชนที่เพ่ิมมากขึ้น และสนับสนุนใหราษฎรไดมีความรูความชํานาญในด าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือใชบริโภคภายในครัวเรือน  

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด ใหมีปริมาณเพียงพอกับความตองการของผูบริโภค ภายในประเทศ    
    และสงออก  
2. พัฒนาเทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่เหมาะสมในแตละพ้ืนที่  
3. พัฒนาศักยภาพของแหลงทาการประมง ใหมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น  
4. ปูองกันและแกไขปัญหาอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดในปัจจุบันและอนาคต  
5. สงเสริมและใหความรูทางวิชาการดานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดแกบุคคลทั่วไป 

ผลการด าเนินงาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี ) มีเปูาหมายผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด 
13,700,000 ตัว ผลการดําเนินงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ําได 14,089,000 ตัว รายละเอียดดังนี้ 

 
 

ชนิดสัตว์น้ า แผนผลิต (ตัว) ผลผลิต (ตัว) 
ปลานิล 30,000 266,000 
ปลาไน 1,300,000 1,191,000 
ปลาตะเพียนขาว 2,000,000 1,785,000 
ปลายี่สกเทศ 800,000 1,052,000 
ปลาดุกอุย 50,000 66,000 
กุงกามกราม 9,500,000 9,700,000 
กบนา 20,000 29,000 

รวม 13,700,000 14,089,000 
 
    

 
 
หลักการและเหตุผล  

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุงและพันธุ์สัตว์น้ําอ่ืนๆ เป็นโครงการที่กรมประมงได
จัดสรรเงินงบประมาณ เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจําหนายแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุน
โครงการตางๆ ที่ไดเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาในดานการประมงหรือการสงเสริมใหมีความรูในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเชน โครงการประมงหมูบาน ซึ่งผลผลิตที่ไดรับทําใหเกษตรกรเป็นจํานวนมากสนใจที่จะ

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
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เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพ่ือใชบริโภคในครัวเรือนและเหลือจําหนายเป็นการเพ่ิมรายไดโดยเกษตรกรผูที่สนใจการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา สามารถติดตอขอซื้อพันธุ์ปลาชนิดตางๆ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหารใน
ราคาที่กรมประมงกําหนด 
วัตถุประสงค์  

1. ผลิตพันธุ์ปลานาจืดชนิดตางๆ ที่เหมาะสมตอการเลี้ยง และเป็นที่นิยมเลี้ยงจาหนายใหแก เกษตรกร 
              ผูสนใจ  

2. เป็นการสงเสริมอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เป็นการเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรและเพ่ิม อาหาร 
              โปรตีนประเภทปลาในทองถิ่น  

3. สงเสริมใหเกษตรกรไดพันธุ์ปลาที่ดีนาไปเลี้ยงตอไป 
 

ผลการด าเนินงาน 

 ดําเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําตามเปูาหมาย 3,511,000 ตัว ผลิตได 2,808,520 ตัว 
ชนิดสัตว์น้ า                   จ านวน (ตัว) จ านวนเงิน (บาท) 

ปลานิล ขนาด 2-3 ซม. 323,800 32,380 
ปลานิล ขนาด 3-5 ซม. 5,000 1,000 
ปลานิลแดง ขนาด 2-3 ซม. 79,900 15,980 
ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 ซม. 1,150,180 345,054 
ปลานิลแดงแปลงเพศ ขนาด 2-3 ซม. 350,250 140,100 
ปลาไน ขนาด 2-3 ซม. 36,500 3,650 
ปลาดุกอุย ขนาด 2-3 ซม. 260,400 104,160 
ปลาดุกอุย ขนาด 3-5 ซม. 6,600 5,280 
ปลาตะเพียนขาว ขนาด 2-3 ซม. 225,300 22,530 
ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม. 4,500 900 
ปลายี่สกเทศ ขนาด 2-3 ซม. 8,500 850 
ปลาอีกง ขนาด 2-3 ซม.  150,000 22,500 

ชนิดสัตว์น้ า                   จ านวน (ตัว) จ านวนเงิน (บาท) 
กุงกามกราม ขนาด 1-1.5 ซม. 63,500 12,700 
กบนา ขนาดตัวละ 1 บาท 48,190 48,190 
ปลาชะโอน ขนาด 2-3  ซม. 95,900 57,540 

รวมทั้งสิ้น 2,808,520 812,814 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

  
 

 

ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ฯรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมทั้งหมด 6 สถาบัน 
จํานวน 18 คน ดังนี้ 

 

ล าดับ สถาบัน ระดับการศึกษา ระยะเวลา 
จ านวน 
(คน) 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย จ.ตรัง 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปริญญาตรี 
 

ปริญญาตรี 
 

ปริญญาตรี 
 

ปริญญาตรี 
 

ปริญญาตรี 

26 มีนาคม 2561 - 30 เมษายน 2561 
 

4 มิถุนายน 2561 - 27 มิถุนายน 2561 
 

4 กรกฎาคม 2561 - 25 กรกฎาคม 2561 
 
25 มิถุนายน 2561 - 25 กรกฎาคม 2561 
 
27 กันยายน 2561 – 7 ตุลาคม 2561 

3 
 
3 
 
3 
 
5 
 
6 

 
 
 

 

 ดวยทางสํานักงานจังหวัดชลบุรี  ดําเนินโครงการหนวยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชนใน
พ้ืนที่ โดยกําหนดจัดโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งทางศูนย์ฯไดเขารวมออกหนวยใหบริการและใหความชวยเหลือแก
ประชาชน โดยการนําพันธุ์สัตว์น้ําไปแจกจาย  พรอมทั้งจัดนิทรรศการเรื่องการเพาะพันธุ์สัตว์น้ําและการตรวจ
รับรองมาตรฐานฟาร์มและดานอาหารปลอดภัย ดังนี้ 

ล าดับ สถานที ่ วันที่ งานที่ให้บริการ 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

ณ โรงเรียนบานขลอด หมูที่ 1 ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุร ี
ณ องค์การบริหารสวนตําบลเขาคันทรง ตําบลเขาคันทรง 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ณ วัดหนองรี ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
 
ณ โรงเรียนทาขามพิทยาคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 
ณ โรงเรียนชุมชนบานคลองพลู ตําบลคลองพลู อําเภอหนอง
ใหญ จังหวัดชลบุรี 
ณ ลานอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตําบลโปุง ตําบลโปุง อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี   
ณ วัดชากนิมิต ตําบลหนองซ้ําซาก  อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 
 

17 มกราคม 2561 
 

21 กุมภาพันธ์ 2561 
 

21 มีนาคม 2561 
 

16 พฤษภาคม 2561 
 

20 มิถุนายน 2561 
 

18 กรกฎาคม 2561 
 

15 สิงหาคม 2561 
 

- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 

งานบริการทางด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ปฏิบัติงานโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 
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8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

ณ วัดบานงิ้ว หมูที่ 5 ตําบลหนองกะขะ อําเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุร ี
ณ ศูนย์ราชการเทศบาลตําบลเกาะสีชัง หมูที่ 6 ตําบลทาเทว
วงษ์ อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 
ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตําบลทาบุญมี อําเภอเกาะจันทร์ 
จังหวัดชลบุร ี
ณ โรงเรียนบานคลองมือไทร (สวางไสวราษฎร์บํารุง) หมูที่ 5 
ตําบลธาตุทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี 

19 กันยายน 2561 
 

17 ตุลาคม 2561 
 

21 พฤศจิกายน 2561 
 

19 ธันวาคม 2561 

- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 

 
 
 

 
  ปีงบประมาณ 2561 มีหนวยงานราชการและภาคเอกชนเขาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรม  
การดําเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี) รวม 1 หนวยงาน จํานวน 16 
คน ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน วันที่ 
จ านวน 
(คน) 

เรื่อง 

1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 

4. 

อ.น.ส.พ.กุลชัย  นาคบุปผา 
คณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
อ.น.ส.พ.ณพัทธ์  ปัณฑุกําพล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์  
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
นายกองค์การบริหารสวนตําบลบางพระ 
และคณะเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
นางสาวเอมอร  สิทธิ 
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 

11 เมษายน 2561 
 
 
 

25 เมษายน 2561 
 
 

25 เมษายน 2561 
 
 
 

9 สิงหาคม 2561 

10 
 
 
 
7 
 
 

200 
 
 
 

45 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
 
 
 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
 
 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
 
 
 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
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เรื่องท่ี            หนา  
 

1 ปริมาณสารฆาแมลงกลุมออร์กาโนคลอรีนในแมน้ําบางปะกงและแมน้ําปราจีนบุรี 46 

2 เปรียบเทียบการอนุบาลลูกปลาสลิด ขนาด 2-3 เซนติเมตร ถึงขนาด 5-7  เซนติเมตร   
ในบอดิน ดวยอาหารตางกัน 2 ชนิด 

53 

3 การประเมินสภาวะชนบทแบบมีสวนรวมและบทบาทของชุมชน องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น ในการจัดการทรัพยากรประมงในอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ  
จังหวัดกาญจนบุรี 

70 

4 ความหลากหลาย ปริมาณ และการแพรกระจายของแพลงก์ตอน                                      
ในแมน้ําบางปะกงและแมน้ําปราจีนบุรี 

89 

5 การเลี้ยงปลาสลิดในบอดินโดยใชอัตราปลอยตางกัน 2 ระดับ 100 

6 ผลของฮอร์โมนสังเคราะห์ ตอมใตสมอง และ HCG ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนหิน 117 

7 สภาวะการเลี้ยงปลาในกระชังและศักยภาพการรองรับในอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ               
จังหวัดกาญจนบุรี 

137 

8 สภาวะการทําการประมง เศรษฐกิจและสังคมของชาวประมง                                            
ในลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี 

149 

9 การเพาะและอนุบาลปลาชะโอน 159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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ปริมาณสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในแม่น้ าบางปะกงและแม่น้ าปราจีนบุรี 
Quantity of Organochlorine Insecticides in the Bangpakong River  

and the Prachinburi River 
 

นางสาวบุณฑริกา  ศิริ และนางมุกดา  อุตรพงศ์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาปริมาณสารฆาแมลงกลุมออร์กาโนคลอรีนในแมน้ําปราจีนบุรี จํานวน 3 สถานี และ
แมน้ําบางปะกง จํานวน 2 สถานี ในเดือนธันวาคม 2551 และเดือนกันยายน 2552 ดวยวิธีแก฿สโครมาโตกราฟ
ฟี สารฆาแมลงกลุมออร์กาโนคลอรีนที่ตรวจวิเคราะห์ 4 กลุม คือ กลุม Dichlorodiphenylethanes (DDTs) 
ไดแก Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), Dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE) กลุม 
Hexachlorocyclohexane (HCH) ไดแก alpha-Hexachlorocyclohexane (alpha-HCH), beta-
Hexachlorocyclohexane (beta-HCH), delta-Hexachlorocyclohexane (delta-HCH), gamma-
Hexachlorocyclohexane (gamma-HCH) กลุม Heptachlor ไดแก Heptachlor, Heptachlor-exo-
epoxide (cis-, isomer B), trans-Heptachlor epoxide (Isomer A) และ กลุม Endosulfan ไดแก 
alpha-Endosulfan, beta-Endosulfan, Endosulfan sulfate  
 ผลการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสาร Organochlorine pesticides (OCPs) จากตัวอยาง
น้ําและปลา ทั้งหมด 28 ตัวอยาง พบ OCPs ในตัวอยางน้ํา 19 ตัวอยาง หรือคิดเป็น 95% เป็นสารกลุม DDTs 
ปริมาณ 0.054 – 1.155 µg/L สารกลุม HCH ปริมาณ 0.007 – 0.701 µg/L สารกลุม Heptachlor ปริมาณ 
0.004 – 0.377 µg/L และสารกลุม Endosulfan ปริมาณ 0.013 – 8.883 µg/L ปริมาณ OCPs รวมทั้งหมด
ในตัวอยางน้ํา 35.626 µg/L ซึ่งไมเกินคามาตรฐานน้ําผิวดิน (50 µg/L) เป็นสารกลุม DDTs เกินมาตรฐานน้ํา
ผิวดิน จํานวน 1 ตัวอยาง จากจุดสํารวจที่ 4 ในเดือนกันยายน 2552 สาร alpha-HCH เกินมาตรฐานน้ําผิวดิน 
จํานวน 6 ตัวอยาง ในเดือนธันวาคม 2551 จากจุดที่ 1, จุดที่ 6 และจุดที่ 10 ในเดือนกันยายน 2552 จากจุดที่ 
4, จุดที่ 6 และจุดที่ 10  
 สารกลุม Heptachlor เกินมาตรฐานน้ําผิวดิน จํานวน 1 ตัวอยาง ในเดือนกันยายน 2552 จุดที่ 
10 พบ OCPs ในตัวอยางปลา 6 ตัวอยาง หรือคิดเป็น 75% เป็นสารกลุม DDTs ปริมาณ 0.002 – 0.018 
mg/kg สารกลุม HCH ปริมาณ 0.002 – 0.014 mg/kg สารกลุม Heptachlor ปริมาณ 0.001 – 0.018 
mg/kg และสารกลุม Endosulfan ปริมาณ 0.002 – 0.056 mg/kg ไมมีตัวอยางปลาที่พบสาร OCPs ที่เกินคา
มาตรฐาน 
  
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาชนิด  ปริมาณ  และการแพรกระจายของสารฆาแมลงในกลุมออร์กาโนคลอรีน  ดวยวิธีแก฿ส
โครมาโตกราฟฟี  และเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
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วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
1. การเก็บตัวอยาง 
 1.1 กําหนดจุดเก็บตัวอยาง จํานวน 5 จุด ดังนี้ 
  จุดสํารวจที่ 1  สะพานทาประชุม อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
  จุดสํารวจที่ 2   เหนือฝายกั้นน้ําคลองสารภี อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 
  จุดสํารวจที่ 3   สะพานบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 
  จุดสํารวจที่ 4   ปากแมน้ําปราจีนบุรี อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 
  จุดสํารวจที่ 5   สะพานบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพแสดง จุดสํารวจปริมาณสารฆาแมลงกลุมออร์กาโนคลอรีน ในแมน้ําบางปะกงและแมน้ําปราจีนบุรี 

 

 ดําเนินการเก็บตัวอยางเพ่ือศึกษา จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2551 ครั้งที่ 2 เดือน
กันยายน 2552 โดยเก็บตัวอยางน้ํา จุดสํารวจละ 2 ตัวอยางตอเที่ยวสํารวจ  เก็บตัวอยางปลาตะเพียนทอง 1 
ครั้ง เดือนธันวาคม 2551 จํานวน 8 ตัวอยาง 
  
 1.2 วิธีการเก็บตัวอยาง 
  - ตัวอยางน้ํา ใชกระบอกเก็บตัวอยางชนิด Kemmerer เก็บตัวอยางน้ําที่ระดับกึ่งกลางความ
ลึกของแมน้ํา จํานวน 2 ลิตร ใสขวดโพลีเอธิลีน แชเย็น  
  - ตัวอยางปลา  เก็บตัวอยางปลาใสถุงพลาสติก แชเย็น แลวนํากลับไปจําแนกชนิด ชั่งน้ําหนัก 
วัดขนาด และแลเนื้อเก็บแชแข็งไวทําการวิเคราะห์ตอไป 
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2. การปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ 
 2.1 การเตรียมตัวอยาง ตัวอยางน้ํา นํามากรองเอาสิ่งแปลกปลอมออกดวย glass wool กอน
นําไปสกัด ตัวอยางปลา จําแนกชนิด ชั่งน้ําหนัก วัดความยาวตัว นํามาปั่นหรือสับใหละเอียด      
 2.2 สกัดสารออร์กาโนคลอรีนในน้ํา โดยใชน้ํา 800 มิลลิลิตร เติมเฮกเซน 100 มิลลิลิตร เขยา
ดวย shaker 10 นาที ตั้งทิ้งไวใหแยกชั้น แยกเอาชั้นน้ําดานลางออก เก็บชั้นบนที่เป็นชั้นเฮกเซน นําไปขจัด
สิ่งเจือปนโดยผานคอลัมน์ที่บรรจุอลูมินาออกไซด์ ลดปริมามาตรเกือบแหงและปรับปริมาตรดวยเฮกเซน 2 
มิลลิลิตร วิเคราะห์ดวยเครื่องแก฿สโครมาโตกราฟฟี GC-ECD 
 2.3 สกัดสารออร์กาโนคลอรีนในปลา ชั่งเนื้อปลาสับละเอียด 10 กรัม สกัดดวยอะซีโตน :  เฮ
กเซน อัตรา 35 : 10 และเฮกเซน : ไดเอทธิอีเธอร์ อัตรา 9 : 1 กรองสารละลายที่ได และสกัดซ้ําดวยเฮกเซน 
นําไปขจัดสิ่งเจือปนโดยผานคอลัมน์ที่บรรจุอลูมินาออกไซด์ ลดปริมามาตรเกือบแหงและปรับปริมาตรดวยเฮ
กเซน 2 มิลลิลิตร วิเคราะห์ดวยเครื่องแก฿สโครมาโตกราฟฟี GC-ECD 
 
 ชนิดของสารฆ่าแมลงในกลุ่มออร์กาโนคลอรีนที่ด าเนินการวิเคราะห์ 
  1. กลุม Dichlorodiphenylethanes (DDTs) ไดแก Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), 
Dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE) 
 2. กลุม Hexachlorocyclohexane (HCH) ไดแก alpha-Hexachlorocyclohexane (alpha-HCH), 
beta-Hexachlorocyclohexane (beta-HCH), delta-Hexachlorocyclohexane (delta-HCH), gamma-
Hexachlorocyclohexane (gamma-HCH) 
 3. กลุม Heptachlor ไดแก Heptachlor, Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B), trans-
Heptachlor epoxide (Isomer A) 
 4. กลุม Endosulfan ไดแก alpha-Endosulfan, beta-Endosulfan, Endosulfan sulfate 
 
ผลการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสาร  
  ผลการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสาร Organochlorine pesticides (OCPs) จากตัวอยาง
น้ําและปลา ทั้งหมด 28 ตัวอยาง พบวา  
  - ในตัวอยางน้ํา 20 ตัวอยาง พบ OCPs 19 ตัวอยาง หรือ 95% เป็นสารกลุม DDTs จํานวน 12 
ตัวอยาง ปริมาณ 0.054 – 1.155 µg/L สารกลุม HCH จํานวน 13 ตัวอยาง ปริมาณ 0.007 – 0.701 µg/L 
สารกลุม Heptachlor จํานวน 10 ตัวอยาง ปริมาณ 0.004 – 0.377 µg/L และสารกลุม Endosulfan จํานวน 
19 ตัวอยาง ปริมาณ 0.013 – 8.883 µg/L 
 - เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําของกรมควบคุมมลพิษ พบสาร OCPs ใน
ตัวอยางน้ําปริมาณที่พบรวมทั้งหมด 35.626 µg/L ซึ่งไมเกินคามาตรฐาน (50 µg/L) เมื่อแยกเป็นรายกลุมสาร
พบวา 
  สารกลุม DDTs เกินมาตรฐาน (1.0 µg/L) จํานวน 1 ตัวอยาง สาร DDT ปริมาณ 1.155 
µg/L จากจุดสํารวจที่ 4 ในเดือนกันยายน 2552  
  สาร alpha-HCH เกินมาตรฐาน (0.02 µg/L) จํานวน 6 ตัวอยาง ปริมาณ 0.032 – 0.476 
µg/L ในรอบสํารวจเดือนธันวาคม 2551 จุดที่ 1 ปริมาณ 0.161 µg/L, จุดที่ 6 ปริมาณ 0.476 µg/L, จุดที่ 10 
ปริมาณ 0.032 µg/L เดือนกันยายน 2552 จุดที่ 4 ปริมาณ 0.089 µg/L, จุดที่ 6 ปริมาณ 0.034 µg/L, จุดที่ 
10 ปริมาณ 0.127 µg/L 
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  สารกลุม Heptachlor เกินมาตรฐาน (0.2 µg/L) จํานวน 1 ตัวอยาง สาร cis_Hep ปริมาณ 
0.377 µg/L ในเดือนกันยายน 2552 จุดที่ 10 
 - ในตัวอยางปลา 8 ตัวอยาง พบ OCPs 6 ตัวอยาง หรือ 75% เป็นสารกลุม DDTs จํานวน 6 ตัวอยาง 
ปริมาณ 0.002 – 0.018 mg/kg สารกลุม HCH จํานวน 5 ตัวอยาง ปริมาณ 0.002 – 0.014 mg/kg สารกลุม 
Heptachlor จํานวน 3 ตัวอยาง ปริมาณ 0.001 – 0.018 mg/kg และสารกลุม Endosulfan จํานวน 6 
ตัวอยาง ปริมาณ 0.002 – 0.056 mg/kg  
 ไมพบตัวอยางที่พบสาร OCPs ที่เกินเกณฑ์มาตรฐานปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปื้อนจาก
สาเหตุที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได 
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ตารางท่ี 1 ชนิดและปริมาณของสารที่ตรวจพบจากแมน้ําบางปะกงและแมน้ําปราจีนบุรี ในเดือนธันวาคม  
              2551 และเดือนกันยายน 2552 
 

รอบสํารวจ ตัวอยาง 
จํานวนตัวอยาง 

ช่ือสาร 
ปริมาณ 

ตัวอยาง
ทั้งหมด 

ตัวอยาง
ที่พบ 

น้ํา (µg/L) 
ปลา (mg/kg) 

ธันวาคม 2551 น้ํา 10 1 DDTs ; DDT 0.740 
   8 DDTs ; DDE 0.054 – 0.162 
   4 HCH : alpha_HCH 0.007 – 0.476 
   0 HCH : beta_HCH nd 
   2 HCH : del_HCH 0.031 – 0.070 
   5 HCH : gam_HCH 0.042 – 0.115 
   0 Heptachlor : Heptachlor nd 
   0 Heptachlor : cis_Hep nd 
   2 Heptachlor : tran_Hep 0.088 – 0.167 
   7 Endosulfan : alpha-Endo 0.013 – 0.248 
   4 Endosulfan : beta_Endo 0.047 – 0.210 
   7 Endosulfan : endo_SO4 0.099 – 0.638 
 ปลา 8 1 DDTs ; DDT 0.002 
   6 DDTs ; DDE 0.003 – 0.018 
   4 HCH : alpha_HCH 0.004 – 0.014 
   0 HCH : beta_HCH nd 
   2 HCH : del_HCH 0.002 – 0.005 
   5 HCH : gam_HCH 0.003 – 0.014 
   2 Heptachlor : Heptachlor 0.001 
   3 Heptachlor : cis_Hep 0.003 – 0.016 
   2 Heptachlor : tran_Hep 0.002 – 0.018 
   5 Endosulfan : alpha-Endo 0.004 – 0.044 
   5 Endosulfan : beta_Endo 0.002 – 0.019 
   3 Endosulfan : endo_SO4 0.016 – 0.056 

กันยายน 2552 น้ํา 10 4 DDTs ; DDT 0.191 – 1.155 
   0 DDTs ; DDE nd 
   3 HCH : alpha_HCH 0.034 – 0.127 
   4 HCH : beta_HCH 0.013 – 0.701 
   1 HCH : del_HCH 0.066 
   7 HCH : gam_HCH 0.043 – 0.239 
   4 Heptachlor : Heptachlor 0.004 – 0.075 
   4 Heptachlor : cis_Hep 0.075 – 0.377 
   1 Heptachlor : tran_Hep 0.117 
   3 Endosulfan : alpha-Endo 3.319 – 8.883 
   6 Endosulfan : beta_Endo 0.083 – 1.138 
   7 Endosulfan : endo_SO4 0.051 – 0.944 

หมายเหตุ nd = not detected 
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ตารางท่ี 2  ชนิดและปริมาณของสารที่ตรวจพบในตัวอยางน้ําเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน จากแมน้ําบางปะกง 
               และแมน้ําปราจีนบุรี ในเดือนธันวาคม 2551 และเดือนกันยายน 2552 
 
 

รายชื่อสาร 
ความเขมขนที่ตรวจพบ (µg/L) 

ระดับความเขมขน
สูงสุด 

ธ.ค.-51 ก.ย.-52 
ที่ยินยอมใหมีได 

(µg/L) 
Total organochlorine pesticide nd – 0.740 nd – 1.155 50  

กลุม DDTs 
  

1.0 
  - DDT nd – 0.740 nd – 1.155 

 
  - DDE nd – 0.162 nd 

 
กลุม Hexachlorocyclohexane 

   
  - alpha_HCH nd – 0.476 nd – 0.127 0.02 
  - beta_HCH nd nd – 0.701 

 
  - del_HCH nd – 0.070 nd – 0.066 

 
  - gam_HCH nd – 0.115 nd – 0.239 

 
กลุม Heptachlor & epoxide 

  
0.2 

  - Heptachlor nd nd – 0.075 
 

  - Heptachlor-exo-epoxide (cis-Hep) nd nd – 0.377 
 

  - trans-Heptachlor epoxide (tran_Hep) nd – 0.167 nd – 0.117 
 

กลุม Endosulfan 
   

  - alpha-endosulfan nd – 0.248 nd – 8.883 
 

  - beta-endosulfan nd – 0.210 nd – 1.138 
 

  - Endosulfan sulphate nd – 0.638 nd – 0.944 
 

 
หมายเหตุ nd = not detected 
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ตารางท่ี 3 ชนิดและปริมาณของสารที่ตรวจพบในตัวอยางปลาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน จากแมน้ําบางปะกง 
              และแมน้ําปราจีนบุรี ในเดือนธันวาคม  2551 และเดือนกันยายน 2552 
 
 

รายชื่อสาร 
ความเขมขนที่ตรวจพบ 

(mg/kg) 
ระดับความเขมขนสูงสุดที่
ยินยอมใหมีได (mg/kg) 

Total organochlorine pesticide 0.012 – 0.138  

กลุม DDTs 0.010 – 0.018 1 
  - DDT 0.002  
  - DDE 0.003 – 0.018  
กลุม Hexachlorocyclohexane 0.007 – 0.019 

 
  - alpha_HCH 0.004 – 0.014 

 
  - beta_HCH nd 

 
  - del_HCH 0.002 – 0.005 

 
  - gam_HCH 0.003 – 0.014 

 
กลุม Heptachlor & epoxide 0.015 – 0.022 0.2 
  - Heptachlor 0.001 

 
  - Heptachlor-exo-epoxide (cis-Hep) 0.003 – 0.016 

 
  - trans-Heptachlor epoxide 
(tran_Hep) 

0.002 – 0.018 
 

กลุม Endosulfan 0.004 – 0.101 
 

  - alpha-endosulfan 0.004 – 0.044 
 

  - beta-endosulfan 0.002 – 0.019 
 

  - Endosulfan sulphate 0.016 – 0.056 
 

หมายเหตุ nd = not detected 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
FAO/SIDA. 1983. Manual of methods in aquatic environment  research. Part 9. Analysis of 

metals and organochlorine in fish.  FAO Fish. Tech. Pap. (212) : 33 p. 
กรมควบคุมมลพิษ. 2537. กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537), ราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537. 
กรมควบคุมมลพิษ. 2537. กําหนดประเภทของแหลงน้ําในแมน้ําบางปะกง แมน้ํานครนายก และแมน้ํา

ปราจีนบุรี.ประกาศกรมควบคุมมลพิษ,ราชกิจจานุเบกษาเลม 111ตอนที่ 62 ง วันที่ 4 สิงหาคม 2537. 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2560. บัญชีหมายเลข 4 ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปื้อนจาก

สาเหตุที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได (Extraneous Maximum Residue Limit, EMRL) แนบทายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เลขที ่387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง 
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เปรียบเทียบการอนุบาลลูกปลาสลิด ขนาด 2-3 เซนติเมตร ถึงขนาด 5-7  เซนติเมตร                
ในบ่อดิน ด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด 

 
นายนิติกร ผิวผ่อง นางนวพร ดุลยสิริวิทย์ นายหิรัณย์ บ ารุงพันธุ์  

นายชัยสิทธิ์ เสนา นายวิไชย ไขยแก้ว 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี)                                            
 

บทคัดย่อ 
 

                  การอนุบาลลูกปลาสลิดขนาด 2-3 เซนติเมตร ถึงขนาด 5-7  เซนติเมตร ในบอดิน ดวยอาหาร
ตางกัน 2 ชนิด ไดแก รําละเอียดผสมอาหารกุง และอาหารปลาวัยออน  ที่อัตราการปลอยลูกปลาสลิด บอละ 
15,000 ตัว สถานที ่ทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี)  ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปทุมธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดระยอง เพ่ือศึกษาการ
เจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนัก บันทึกการใชอาหาร และตรวจนับอัตรารอด เพ่ือศึกษาตนทุนและ
ผลตอบแทน เป็นระยะเวลา 75 วัน มีผลการศึกษาดังนี้ 
 ลูกปลาสลิดที่ใชในการทดลองมีความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 2.10±0.22 เซนติเมตร และน้ําหนัก
เริ่มตนเฉลี่ย 0.17±0.09 กรัม เมื่ออนุบาลเป็นระยะเวลา 75 วัน พบวาลูกปลาสลิดมีการเจริญเติบโต
ดานความยาวสุดทายเฉลี่ยเทากับ 7.10±1.31 และ 7.431±1.39 เซนติเมตร และน้ําหนักสุดทายเฉลี่ย
เทากับ 5.73±2.20 และ 6.78±4.37 กรัม ตามลําดับ  สวนความยาวเพ่ิมตอวัน 0.07+0.004 และ 0.07+ 
0.005เซนติเมตรตอวัน น้ําหนักที่เพ่ิมขึ้นตอวันเฉลี่ยเทากับ 0.07±0.01 และ 0.07±0.01 กรัมตอวัน 
ตามลําดับ ซึ่งผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบวาน้ําหนักและความยาวของลูกปลาสลิดเมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยความยาวและน้ําหนักเพ่ิมตอวัน พบไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  สวนอัตราการแลกเนื้อ มีคาเทากับ 1.17±0.59 และ 0.82±0.15 ตามลําดับ 
และอัตราการรอดตายมีคาเทากับ  63.46±19.66  และ 61.08±17.23 ตามลําดับ 
 ตนทุนและผลตอบแทน พบวาการอนุบาลลูกปลาสลิดดวยรําละเอียดผสมอาหารกุง และอาหาร
ปลาวัยออน มีตนทุนการผลิตทั้งหมด 10,073.77 และ 17,855.91 บาทตอบอ มีกําไรสุทธิ 8,964.23 และ 
468.09 บาทตอบอ หรือที่ตนทุนการผลิต 1.06 และ 1.95 บาทตอตัว ผลตอบตอการลงทุน 88.99 และ 2.62 
เปอร์เซนต์ ตามลําดับ ดังนั้นชนิดอาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาสลิดในบอดิน จากขนาด 2 -3 
เซนติเมตร ถึงขนาด 5.-7 เซนติเมตร ควรใชรําละเอียดผสมอาหารกุงในอัตราสวน 1:1  

 
ค าส าคัญ : การอนุบาล  ปลาสลิด บอดิน อาหารในการอนุบาล   
ผู้รับผิดชอบ : *๔๔/๑ หมู่ ๑๑ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐ โทร. ๐ ๓๘๓๔ ๑๑๖๖, ๐ ๓๘๓๔ ๒๒๓๐ 
e-mail : ifchonburi@hotmail.co.th   
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ค าน า 
            

 ปลาสลิด เป็นสัตว์น้ําทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย เป็นที่นิยมของผูบริโภค
สามารถนําไปประกอบอาหารไดหลายรูปแบบ โดยเฉพาะปลาสลิดที่แปรรูปเป็นปลาสลิดแหงแหลงเลี้ยงปลา
สลิดทีส่ําคัญอยูทีจ่ังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา มูลคาผลผลิตจากการเลี้ยงปลาสลิด ลดลง
ตั้งแตปี 2554-2558 เทากับ 2,007.1, 1,711.0, 1,774.9, 1523.4 และ 1,111.2 ลานบาท ตามลําดับ  (สถิติ
การประมงแหงประเทศไทย,2558) การเพาะพันธุ์ปลาสลิดสวนใหญนิยมใชแบบธรรมชาติคือปลอยพอแมพันธุ์
ผสมกันในบอดิน การปลอยมากบางนอยบางไมแนนอน ทําใหไมทราบอัตรารอดตายและจํานวนลูกปลาที่มีอยู
ในบอ ดังนั้นการใหอาหาร เชนอาหารธรรมชาติอยางเดียว หรือใหอาหารธรรมชาติผสมกับรํา ผัก หญาและ
อ่ืนๆ จึงไมสามารถคํานวณไดอยางถูกตอง ปัญหาที่ตามมาคือ ปลาไมโต ขนาดไมสม่ําเสมอ โดยเฉพาะปลาสลิด
วัยออนมีขนาดเล็กการอนุบาลใหมีอัตรารอดสูงจึงเป็นขอจํากัดของปลาชนิดนี้  สําหรับวิธีการอนุบาลมีหลาย
รูปแบบ เชนใชการหมักหญาในบอเพ่ือสรางอาหารธรรมชาติในการอนุบาลลูกปลา ใชรําละเอียดผสมอาหารกุง 
หรือใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิดตางๆ ซึ่งปลาสลิดก็สามารถที่จะกินไดทั้งหมดซึ่งขึ้นอยูกับเทคนิคของแตละ
ฟาร์ม จึงมีความหลากหลายในวิธีการใหอาหาร  และไมมีรายงานดานการเจริญเติบโตในการอนุบาลที่ชัดเจน 
ทําใหประสิทธิภาพในการอนุบาลปลาสลิดจึงยังไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับศักยภาพของขนาดบอ  
 บรรจง และคณะ (2535) รายงานวาลูกปลาสวนใหญตองการอาหารที่มองเห็นได แขวนลอยอยู
ในน้ําไดนาน มีขนาดไมใหญเกินไปท่ีจะกินได มีคุณคาทางโภชนาการและรสชาติชวนกิน ปัจจัยของความสําเร็จ
ในการกินอาหารของลูกปลาขึ้นอยูกับ 1) ขนาดที่เหมาะสมกับขนาดปากลูกปลา 2) ความหนาแนของอาหาร/
เหยื่อ 3) การเคลื่อนไหวของอาหาร/เหยื่อ 4) ความคลองแคลวของลูกปลา 5) แสงสวางและความขุนใสของน้ํา 
6) ความโปรงใสของเหยื่อ ดวยปัจจัยดังกลาวแพลงค์ตอนสัตว์จึงเป็นอาหารที่ลูกปลาวัยออนแทบทุกชนิดกิน
เป็นอาหาร สวนอาหารและอุปนิสัยในการกินอาหารของลูกปลาสลิดวัยออน โดยทั่วไปลูกปลาสลิดจะเริ่มกิน
อาหารเมื่อถุงอาหารยุบ คือ 3-7 วัน นับตั้งแตวันที่ออกเป็นตัว และน้ําเขียวในบอซึ่งประกอบดวยพืชเล็กๆ จะ
เป็นอาหารของลูกปลาสลิดไดเป็นอยางดี การใหอาหารสมทบจําพวกรําออนในตอนแรกมักไมมีความจําเป็น 
และไมควรทําเพราะหากใหมากเกินไปจะทําใหน้ําเสียและลูกปลาตายคราวละมากๆ ตอเมื่อลูกปลาอายุ 20 วัน
ขึ้นไป จึงเริ่มใหอาหารสมทบ (ดํารง, 2512) 
 การอนุบาลลูกปลาสลิดอายุ 5 วัน ในตูกระจกขนาดพ้ืนที่ผิวน้ํา 0.85 ตารางเมตร ในอัตราตูละ 
500, 700 และ 900 ตัวตอตู จนไดขนาดลูกปลา 2-3 เซนติเมตร ในเวลา 21 วัน โดยเปรียบเทียบอาหารที่ใชใน
การอนุบาลระหวางไรแดง กับรําละเอียด พบวาการเจริญเติบโตของลูกปลาที่อนุบาลดวยไรแดงสูงกวาลูกปลาที่
อรุบาลดวนรําละเอียด อยางมีนัยสําคัญยิ่ง แตอัตรารอดตายไมมีความแตกตางกัน สรุปวาการอนุบาลลูกปลา
สลิดอายุ 5 วันถึง 21 วัน ควรใชไรแดง และปลอยอนุบาลในอัตรา 1,500 ตัวตอตารางเมตร (สุปราณี, 2513 )  
สวนนิพนธ์ (2536) อนุบาลลูกปลาสลิดวัยออนขนาด 1 นิ้ว ในตูกระจกดวยการใหน้ําเขียว ไรแดง และน้ําเขียว
รวมกับไรแดง พบวาการใหไรแดงรวมกับน้ําเขียว และไรแดงอยางเดียวมีอัตรารอดใกลเคียงกัน โดยที่การใหไร
อดงรวมกับน้ําเขียวมีอัตรารอดสูงสุด 86 เปอร์เซ็นต์ สวนการใหน้ําเขียวในการอนุบาลลูกปลาสลิดพบวาลูก
ปลาสลิดมีอัตรารอดตายต่ําเพียง 4 เปอร์เซ็นต์ สรุปไดวาปลาสลิดเป็นปลากินแพลงค์ตอนสัตว์เป็นอาหาร สวน
การอนุบาลลูกปลาสลิดจากขนาด 1 นิ้ว เป็น 3 นิ้ว ในบอซีเมนต์ดวยการเปรียบเทียบอัตราการปลอย 100 
และ 200 ตัวตอตารางเมตร มีการใหอากาศและอาหารเสริมอยางเดียวกันคือ รําและปลาปุน ในอัตราสวน 1 : 
1 พบวาปลาสลิดมีความยาว 5- 7 เซนติเมตร ภายในระยะเวลา 58 วัน และมีอัตรารอดตาย 42 เปอร์เซ็นต์ 
การเจริญเติบโตของปลาสลิดทั้ง 2 อัตราปลอย ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
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 จากผลการศึกษาดังกลาวแสดงวาปลาสลิดเป็นปลาที่กินแพลงค์ตอนสัตว์เป็นอาหาร ซึ่งมีระดับ
โปรตีนสูงกวาแพลงค์ตอนพืช คุณคาทางโภชนาการของแพลงค์ตอนพืชและแพลงตอนสัตว์ (%/น้ําหนักแหง) 
คลอเรลลา โปรตีน 55.4 ไขมัน 3.8 เปอร์เซ็นต์ตอน้ําหนักแหง ไรแดง โปรตีน 68.1 ไขมัน 9.1 เปอร์เซ็นต์ตอ
น้ําหนักแหง https://www.fisheries.go.th/if-roiet/images/stories/KM/text%20km%2054website.pdf (2561) 
และจากรายงานการศึกษาท่ีผานพบมีเฉพาะการทดลองในบอซีเมนต์และตูกระจก สวนขนาดปลาสลิดที่ไดจาก
การทดลองไมสอดคลองกับความตองการของเกษตร   
 ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้เป็นการทดลองในบอดิน ขนาด 800 ตารางเมตร  และอนุบาลลูกปลา
สลิดจากขนาด 2-3 เซนติเมตร ใหไดขนาด 5-7 เซนติเมตร  ดวยอาหารตางกัน 2 ชนิด คิอ 1) อาหารที่มี
โปรตีนสูงเฉพาะกับการอนุบาลลูกปลาวัยออน  2) รําผสมกับอาหารกุงที่มีองค์ประกอบของโปรตีนสูงกวาการ
ใชรําละเอียดอยางเดียว ซึ่งมีโปรตีน 12 เปอร์เซ็นต์ และไขมัน 12 เปอร์เซ็นต์ ถาเป็นรําที่ไดจากโรงสีขาวขนาด
กลางหรืดขนาดเล็ก จะมีโปรตีนต่ําประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ 
http://nutrition.dld.go.th/exhibision/feed_stuff/rice_bran.htm  (2561) เพ่ือเป็นขอมูลการเลี้ยงปลาสลิดใหแก
เกษตรกรโดยการเพ่ิมขนาดกอนปลอย และสงเสริมการเลี้ยงปลาสลิดในบอขนาดเล็กใหกับเกษตรกรตอไป 

 

วัตถุประสงค์ 
 

 เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย  และตนทุนผลตอบแทนจากการอนุบาลลูกปลาสลิด
ขนาด 2-3 เซนติเมตร ใหไดขนาด 5- 7 เซนติเมตร ในบอดิน ดวยอาหารตางกัน 2 ชนิด 

 

วิธีด าเนินการ 
 

1. การวางแผนการศึกษา 
 

  1.1. วางแผนการทดลองแบบสุมบล็อก  (randomized completely block design : RCBD) 
โดยปัจจัยคงที่ คือ อาหารที่ใชในการทดลองที่แตกตางกัน 2 ชนิด และบล็อกที่ตางกัน 3 สถานที่ โดยแตละ
สถานที่ใชในบอดิน ขนาด 800 ตารางเมตร จํานวน 2 บอ  ปลอยลูกปลาสลิดอนุบาลบอละ 15,000 ตัว ตาม
ชุดการทดลองดังนี้   

 ชุดการทดลองที่ 1  รําละเอียดผสมอาหารกุง  จํานวน 3 บอ 

   ชุดการทดลองที่ 2  อาหารปลาวัยออน  จํานวน 3  บอ 
 

 1.2 สถานที่ทดลองและระยะเวลาดําเนินการ  
          ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 3 สถานที่ ดังนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปทุมธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ํา
จืดระยอง เป็นระยะเวลา 75 วัน 
 

2. การวางแผนการทดลอง 
 

     2.1 บอทดลอง 
  เตรียมบอดินขนาด 800 ตารางเมตร ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 
(ชลบุรี) จํานวน 2 บอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปทุมธานี  จํานวน  2 บอ  และศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้ําจืดระยอง จํานวน 2 บอ รวมทั้งสิ้น  6  บอ โดยกอนปลอยลูกปลาทดลอง มีการเตรียมบอ
โดยใชปูนขาวหวานใหทั่วบอ และเติมน้ําเขาบอ  
     2.2 ปลาทดลอง 

https://www.fisheries.go.th/if-roiet/images/stories/KM/text%20km%2054website.pdf
http://nutrition.dld.go.th/exhibision/feed_stuff/rice_bran.htm
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 ลูกปลาทดลองเป็นปลารุนเดียวกันที่ไดจากการเพาะพันธุ์โดยใชพอแมพันธุ์ชุดเดียวกัน โดยใชวิธี
ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ และอนุบาลใหไดปลาที่มีขนาดเฉลี่ย 2-3 เซนติเมตร จํานวน 120,000 ตัว  สุมปลาที่มี
ขนาดใกลเคียงกันเพ่ือนํามาใชในการทดลอง ปลอยลูกปลาลงบอทดลอง บอละ 15,000 ตัว ทั้งหมดจํานวน 
90,000 ตัว และในระหวางการทดลองตองคงความหนาแนนไวตลอดการทดลอง กรณีที่มีปลาตายหรือการขาด
หายไปของกลุมตัวอยาง (Experimental mortality) ตองนําตัวอยางปลาชุดเดียวกันมาใสเพ่ิมใหครบจํานวน
ในชวงระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 7 วันแรกของการทดลอง) 
 

3. การจัดการทดลอง 
 

      3.1 อาหารทดลอง 
            อาหารทดลองที่ใช คือ 1) รําละเอียดระดับโปรตีน 12.69 % ผสมอาหารกุง ระดับโปรตีน 39.83 
% ในอัตราสวน 1 ตอ 1 กิโลกรัม  2) อาหารสําเร็จรูปสําหรับลูกปลาวัยออน ระดับโปรตีน 43.40 โดยอาหารที่
ใชตลอดการทดลองเป็นอาหารชุดเดียวกัน และเตรียมใหเพียงพอกับการทดลอง โดยเก็บในอุณหภูมิหองและ
ปูองกันความชื้น  การใหอาหารปลาใหวันละ 2 ครั้ง เวลา 8.00 น และ 16.00 น. ใหกินจนอ่ิมโดยปรับปริมาณ
ที่ใหตามเปอร์เซ็นต์น้ําหนักตัว   
 3.2 ตรวจสอบการเจริญเติบโตโดยสุมชั่งน้ําหนักและวัดความยาวปลา ในชวงแรก 30 วัน ซึ่งปลา
มีการเจริญเติบโตเร็วมาก จึงปรับการสุมชั่งน้ําหนักและวัดความยาวปลาทุก 15 วัน จํานวนบอละ 200 ตัว  
เพ่ือตรวจสอบการเจริญเติบโต เมื่อสิ้นสุดการทดลองสุมวัดความยาว เพ่ือทราบการกระจายของความยาวปลา 
(size distribution) ตรวจนับจํานวนปลาที่เหลือทัง้หมด เพ่ือทราบอัตรารอด   
 3.3  การตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ําทุกสัปดาห์ เวลา 08.00 น. ดังนี้  

- อุณหภูมิของน้ํา โดยใชเทอร์โมมิเตอร์ 
- คาความเป็นกรดเป็นดางของน้ํา(pH) โดยใช pH Meter 
- คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํา(DO) โดยใช DO Meter ยี่หอ HACH sension 378 
- คาความเป็นดางของน้ํา(alkalinity)โดยวิธี titration ตามวิธีของไมตรี และจารุวรรณ 

(2528) 
- คาความกระดางของน้ํา(hardness)โดยวิธี titration ตามวิธีของไมตรี และจารุวรรณ 

(2528) 
- คาแอมโมเนียรวม (total ammonia) โดยเครื่องมือวิเคราะห์น้ํายี่หอ HACH รุน DR/ 

4000v spectrophotometer 
- วัดคาความโปรงแสง ของน้ําโดยใช sechi disc  

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

        4.1 การเจริญเติบโตโดยความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาในแตละบอ ดวยการวัดดวยไม
บรรทัดวัดความยาวที่ความละเอียด 0.1 เซนติเมตร และโดยน้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ดวยเครื่องชั่งไฟฟูาที่ความ
ละเอียด 0.1 กรัม 
 4.2 อัตราการเจริญเติบโต โดยน้ําหนักเพ่ิมตอวัน และความยาวเพ่ิมตอวัน  (average daily  
gain, ADG; กรัม/วันและเซนติเมตรตอวัน ) วิเคราะห์ดังนี้ 
 
 ADG =    น้ําหนัก/ควมายาวปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง-น้ําหนัก/ความยาวปลาเริ่มตนการทดลอง 

จํานวนวันที่ใชทดลอง 
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 4.3 อัตรารอดตาย (survival rate; เปอร์เซ็นต์) เมื่อสิ้นสุดการทดลองในแตละชวงอายุตรวจนับ
จํานวนปลาชะโอนทดลองที่คงเหลือในแตละบอ เพ่ือวิเคราะห์อัตรารอดตายดังนี้ 
 

      อัตรารอดตาย =                                                                  X 100 
 

4.4 อัตราการแลกเนื้อ (feed conversion ratio) บันทึกปริมาณอาหารที่ใหในแตละวันเพื่อรวม
น้ําหนักอาหารที่ปลากินไป โดยวิธีดังนี้ 

 

   FCR =                      
 

 
        4.6 การทดสอบความแตกตางแตละชุดทดลองดวยวิธีวิเคราะห์ทางสถิติดวยวิธี Genera liner 
Model Univarate  ซึ่งปัจจัยหลักคงที่ คือ อาหารที่ใชในการทดลองแตกตางกัน 2 ชุดการทดลอง 
(treatment)  และ 3 สถานที่ (Block) ของการเจริญเติบโดยความยาว น้ําหนัก และน้ําหนักเพ่ิมตอวัน 
สวนขอมูลความถี่ความยาวของและชวงความยาวของ 2 ชุดการทดลอง ทดสอบความแตกตางดวยวิธีไคสแคว์ 
(Chi-Square test) โดยตั้งสมมุติฐานสัดสวนในแตละชวงความยาวมีสัดสวน 1:1 ที่คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
95 เปอร์เซนต์ 

 

5. การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ 
 

  วิเคราะห์ตนทุนการอนุบาลลูกปลาสลิดในบอดินดวยอาหารตางกัน ตามวิธีของสมศักดิ์ (2530) 
และ Kay (1986) ดังนี้ 
 

 5.1 ตนทุนการผลิต  
 ตนทุนทั้งหมด                  =  ตนทุนคงท่ี+ตนทุนผันแปร 
 ตนทุนผันแปร                  =  คาพันธุ์ปลา+คาอาหาร+คาสารเคมี+คาแรงงาน+ 
                                                       คาเสียโอกาสในการลงทุน 
 ตนทุนคงท่ี                     =  คาเสื่อมราคาอุปกรณ์+คาเสียโอกาสในการลงทุน 
 คาเสียโอกาสในการลงทุน     =  คาเสียโอกาสในการลงทุนไปประกอบกิจการอ่ืนๆ โดย 
                                                         คํานวณจากอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจํา 6 เดือน ปี 2559  
                                                    รอยละ 1.35 ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
 คาเสื่อมราคาอุปกรณ์คิดคาเสื่อมราคาแบบวิธีเสนตรง (straight-line depreciation method) 
โดยกําหนดใหมูลคาซากจากศูนย์เมื่อหมดอายุการใชงานตามประเภทอุปกรณ์ 
 
 
 5.2 รายไดและผลตอบแทน คํานวณจากสูตรตางๆ ดังนี้ 
     

- รายไดทั้งหมด             =  ผลผลิต (ตัว) X ราคาผลผลิตที่จําหนายได 
 

- รายไดสุทธิ                 =  รายไดท้ังหมด-ตนทุนผันแปร 
 

- กําไรสุทธิ                   = รายไดท้ังหมด – ตนทุนทั้งหมด 
 

จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (ตัว) 
จํานวนปลาเมื่อเริ่มตนทดลอง (ตัว) 

น้ําหนักอาหารแหงที่ปลากิน 
น้ําหนักปลาที่เพ่ิมข้ึน 
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- ผลตอบแทนตอการลงทุน (รอยละ)       =                              x100  
 
 

- ตนทุนการผลิต (บาทตอตัว)                 =  
 
 

ผลการศึกษา 
 

 ผลการศึกษาการอนุบาลลูกปลาสลิดในบอดิน ขนาด 800 ตารางเมตร ที่อัตราการปลอยบอละ 
15,000 ตัวตอบอ  ดวยอาหารตางกัน 2 ชนิด คือ ชุดการทดลองที่ 1 รําละเอียดผสมอาหารกุง ชุดการทดลอง
ที่ 2 อาหารปลาวัยออน  โดยปลาสลิดมีความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 2.10±0.22 เซนติเมตร และน้ําหนักเริ่มตน
เฉลี่ย 0.17±0.09 กรัม เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 75 วัน มีผลการศึกษาดังนี้ 
 

1. การเจริญเติบโต 
     

  1.1 การเจริญเติบโตโดยความยาวของลูกปลาสลิดที่อนุบาลในบอดิน ที่ความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 
2.10±0.22 เซนติเมตร โดยทดสอบอาหาร 2 ชุดการทดลอง (treatment) เป็นระยะเวลา 75 วัน พบ
ลูกปลาสลิดมีความยาวสุดทายเฉลี่ย  7.16+0.28 และ 7.43+0.34 เซนติเมตร ผลการทดสอบความ
แตกตางโดยความยาวเมื ่อสิ ้นสุดการทดลอง  พบความยาวของลูกปลาสลิดมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และการสุมในบล็อกสมบูรณ์ (station) ของความยาวสุดทายไมมีความแตกตาง
กันทางสถิต ิ(p>0.05) (ตารางที่ 1 และตารางทื่ 2 และภาพที่ 1) 
 
 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย (mean±SD) ของความยาวลูกปลาสลิด (เซนติเมตร) ที่อนุบาลในบอดิน ดวยอาหาร  
             ตางกัน 2 ชนิด  เป็นระยะเวลา 75 วัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาเลี้ยง  ชนิดอาหาร 
(วัน) รําละเอียดผสมอาหารกุง  อาหารปลาวัยออน   
0 2.10±0.22 2.10±0.22  
30 4.26±1.05 3.92±0.89 
45 5.61±0.82 5.79±1.10 
60 6.51±1.28 6.40±1.17 
75  7.16±1.31a  7.43±1.39b 

รายไดสุทธิ 
ตนทุนทั้งหมด 
 

ตนทุนทั้งหมด             
ผลผลิต (ตัว) 
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ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบความแตกตางของความยาวลูกปลาสลิด (เซนติเมตร) ที่อนุบาลในบอดินดวย 
             อาหารตางกัน 2 ชนิด  เป็นระยะเวลา 75 วัน  
 

Source Type III Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 11.762a 3 3.921 2.147 .093 
Intercept 31966.700 1 31966.700 1.750E4 .000 
treatment 10.908 1 10.908 5.973 .015 
station .854 2 .427 .234 .792 
Error 1088.507 596 1.826   
Total 33066.970 600    
Corrected Total 1100.270 599    
 Squared = .011 (Adjusted R Squared = .006)   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ความยาวเฉลี่ยของลูกปลาสลิด (เซนติเมตร) ที่อนุบาลในบอดิน ดวยอาหารตางกัน 2 ชนิด เป็น 
           ระยะเวลา 75 วัน  
 

 1.2 การเจริญเติบโตโดยน้ําหนักของลูกปลาสลิดที่อนุบาลในบอดิน ที่น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 
0.17±0.09  กรัม โดยทดสอบอาหาร 2 ชุดการทดลอง (treatment) เป็นระยะเวลา 75 วัน พบลูกปลา
สลิดมีน้ําหนักสุดทายเฉลี่ย 5.73+2.26 และ 6.78+4.37 กรัม ผลการทดสอบความแตกตางโดยน้ําหนัก
เมื่อสิ ้นสุดการทดลอง พบน้ําหนักของลูกปลาสลิดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
และการสุมในบล็อกสมบูรณ์ (station) น้ําหนักสุดทายไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3 
และตารางทื่ 4 และภาพที่ 2) 
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ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ย (mean±SD) ของน้ําหนักลูกปลาสลิด (กรัม) ที่อนุบาลในบอดิน ดวยอาหารตางกัน 2  
             ชนิด  เป็นระยะเวลา 75 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางท่ี 4  ผลการทดสอบความแตกตางของน้ําหนักลูกปลาสลิด (กรัม) ที่อนุบาลในบอดิน ดวย 
             อาหารตางกัน 2 ชนิด  เป็นระยะเวลา 75 วัน 
 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 100.130a 3 33.377 2.046 .106 
Intercept 24662.989 1 24662.989 1.512E3 .000 
Treat 80.689 1 80.689 4.946 .027 
Block 19.441 2 9.721 .596 .551 
Error 9722.707 596 16.313   
Total 34485.826 600    
Corrected Total 9822.837 599    

a. R Squared = .010 (Adjusted R Squared = .005)   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาเลี้ยง  ชนิดอาหาร 
(วัน) รําละเอียดผสมอาหารกุง  อาหารปลาวัยออน   
0 0.17±0.09 0.17±0.09 
30 2.08±1.12 1.60±0.95 
45 2.78±1.14 2.90±1.77 
60 4.34±2.26 4.00±2.99 
75 5.73±2.26a 6.78±4.37b 
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ภาพที่ 2  น้ําหนักเฉลี่ยของลูกปลาสลิด(กรัม) ที่อนุบาลในบอดิน ดวยอาหารตางกัน 2 ชนิด เป็น     
            ระยะเวลา 75 วัน  
 

1.3 ความยาวเพ่ิมตอวัน วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลาสลิดชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลอง
ที่ 2 มีความยาวเพ่ิมตอวันเฉลี่ย 0.07±0.004 กรัมตอวัน และ 0.07±0.005 เซนติเมตรตอวัน ตามลําดับ 
โดยความยาวเพ่ิมขึ้นตอวันของลูกปลาสลิดไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และการสุมในบล็อก
สมบูรณ์ความยาวที่เพ่ิมขึ้นตอวันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  (ตารางที่ 5 และตารางที่ 6 และ
ภาพที่ 3) 

 

ตารางท่ี 5  คาเฉลี่ย (mean±SD) ความยาวเพ่ิมตอวันของลูกปลาสลิด (เซนติเมตรตอวัน) ที่อนุบาลใน 
             บอดินดวยอาหารตางกัน 2 ชนิด  เป็นระยะเวลา 75 วัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาเลี้ยง  ชนิดอาหาร 
(วัน) รําละเอียดผสมอาหารกุง  อาหารปลาวัยออน   
30 0.07±0.015 0.06±0.008 
45 0.08±0.009 0.08±0.010 
60 0.07±0.011 0.07±0.008 
75 0.07±0.004a 0.07±0.005a 
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ตารางท่ี 6  ผลการทดสอบความแตกตางของความยาวเพ่ิมตอวัน (เซนติเมตร/วัน) ของลูกปลาสลิดที่อนุบาล 
              ในบอดินดวยอาหารตางกัน 2 ชนิด  เป็นระยะเวลา 75 วัน 
 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model .271a 3 .090 1.032 .526 
Intercept .217 1 .217 2.472 .257 
Treatment .091 1 .091 1.042 .415 
Station .180 2 .090 1.028 .493 
Error .175 2 .088   
Total .663 6    
Corrected Total .447 5    
a. R Squared = .608 (Adjusted R Squared = .019)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3  ความยาวเพ่ิมตอวันของลูกปลาสลิด(เซนติเมตร/วัน) ที่อนุบาลในบอดิน ดวยอาหารตางกัน 2  
           ชนิด เป็นระยะเวลา 75 วัน  

 
1.4 น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนตอวัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลาสลิดชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลอง

ที่ 2 มีน้ําหนักที่เพ่ิมขึ้นตอวันเฉลี่ย 0.07±0.01 กรัมตอวัน และ 0.09±0.01 กรัมตอวัน ตามลําดับ โดย
น้ําหนักเพ่ิมขึ้นตอวันของลูกปลาสลิดไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และการสุมในบล็อกสมบูรณ์
น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนตอวันไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิ(p>0.05)  (ตารางที่ 7 และตารางที่ 8 และภาพที่ 4) 
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ตารางท่ี 7  คาเฉลี่ย (mean±SD) น้ําหนักเพ่ิมตอวันของลูกปลาสลิด (กรัมตอวัน) ที่อนุบาลในบอดิน  
             ดวยอาหารตางกัน 2 ชนิด  เป็นระยะเวลา 75 วัน 

 
 

 

 

ตารางท่ี 8  ผลการทดสอบความแตกตางของน้ําหนักเพ่ิมตอวัน (กรัม/วัน) ของลูกปลาสลิดที่อนุบาลใน 
             บอดินดวยอาหารตางกัน 2 ชนิด  เป็นระยะเวลา 75 วัน 

 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model .000a 3 .000 2.000 .350 
Intercept .042 1 .042 625.000 .002 
treatment .000 1 .000 4.000 .184 
block .000 2 6.667E-5 1.000 .500 
Error .000 2 6.667E-5   
Total .042 6    
Corrected Total .001 5    
a. R Squared = .750 (Adjusted R Squared = .375)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 น้ําหนักเพ่ิมตอวันของลูกปลาสลิด(กรัม/วัน) ที่อนุบาลในบอดิน ดวยอาหารตางกัน 2 ชนิด เป็น 
          ระยะเวลา 75 วัน  
 
 

ระยะเวลาเลี้ยง  ชนิดอาหาร 
(วัน) รําละเอียดผสมอาหารกุง  อาหารปลาวัยออน   
30 0.06±0.02 0.05±0.01 
45 0.06±0.01 0.06±0.01 
60 0.07±0.01 0.08±0.02 
75 0.07±0.01a 0.09±0.01a 



64 
 
2. อัตราการแลกเนื้อ และอัตรารอดตาย 
 

 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลาสลิดชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลองที่ 2  มีอัตราการแลกเนื้อ  
1.17±0.59 และ 0.82±0.15  ตามลําดับ และอัตราการรอดตาย   63.46±19.66 และ 61.08±17.23   
ตามลําดับ (ตารางท่ี 9) 
 

ตารางท่ี 9 คาเฉลี่ย (mean±SD) ของการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ อัตรารอด ของลูกปลาสลิดที่อนุบาล  
             ในบอดิน ดวยอาหารตางกัน 2 ชนิด เป็นระยะเวลา 75 วัน  
 

3. การกระจายของขนาดปลา (size distribution) 
 

 การกระจายโดยความยาวของลูกปลาสลิด เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 75 วัน โดยลูกปลามีความยาว 
3.0-12.9 เซนติเมตร  เมื่อแบงคาชวงความยาว 2 เซนติเมตร  แบงได 5 ชวง คือ 3.0-4.9 เซนติเมตร,5.0 – 6.9 
เซนติเมตร,  7.0-8.9 เซนติเมตร 9.0-10.9 เซนติเมตร และ 11.0-12.9 เซนติเมตร  พบวาลูกปลาสลิดที่อนุบาล
ดวยอาหารตางกัน 2 ชนิด มีการกระจายของความยาวในชวง 7.0-8.9 เซนติเมตร มากที่สุดรอยละ 40.21 และ
41.75 ตามลําดับ เมื่อทดสอบสัดสวนของแตละชวงความยาวลูกปลาสลิดที่อนุบาลในบอดิน ที่อาหารตางกัน 2 
ชนิด ดวยวิธีไค-สแคว์ โดยตั้งสมมุติฐานสัดสวนในแตละชวงความยาวปลาทดลองมีสัดสวน 1 :1 ที่คาความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ พบปลาทดลองในทุกชวงความยาวสัดสวนที่พบไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  
(p>0.05)  (ตารางท่ี 10 และภาพท่ี 5) 
 

ตารางท่ี 10  สัดสวน (รอยละ) การกระจายความยาวของลูกปลาสลิด ที่อนุบาลในบอดิน ดวยอาหารตางกัน  
               2 ชนิด เป็นระยะเวลา 75 วัน  
 

ความยาว 
(เซนติเมตร) 

ชนิดอาหาร 
คา ไค-สแคว์ 

คาความเชื่อมั่น 
(p) รําละเอียดผสมอาหารกุง อาหารปลาวัยออน 

3.0-4.9 0.09 0.23 - - 
5.0-6.9 33.06 30.68 0.062 0.803 
7.0-8.9 40.21 41.75 0.049 0.825 
9.0-10.9 24.03 23.13 0.021 0.884 
11.0-12.9 2.61 4.21 0.143 0.705 

คาเฉลี่ย ชนิดอาหาร 
 รําละเอียดผสมอาหารกุง  อาหารปลาวัยออน   
ความยาวเริ่มตนเฉลี่ย (ซม.) 2.10+0.22 2.10+0.22 
ความยาวเฉลี่ยสุดทาย (ซม.) 7.10+1.31a 7.43+1.39b 
น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย (กรัม) 0.17+0.09 0.17+0.09 
น้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย (กรัม) 5.73+2.20a 6.78+4.37b 
ความยาวที่เพ่ิมข้ึนตอวัน (เซนติเมตร/วัน) 0.07+0.004a 0.07+0.005a 
น้ําหนักเพ่ิมตอวัน (กรัม./วัน) 0.07+0.01a 0.07+0.01a 
อัตราการแลกเนื้อ 1.17±0.59  0.82±0.15 
อัตรารอด 63.46± 19.66 61.08± 17.23 
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ภาพที่ 5  สัดสวน (รอยละ) การกระจายความยาวของลูกปลาสลิด ที่อนุบาลในบอดิน ดวยอาหารตางกัน 2  
           ชนิด เป็นระยะเวลา 75 วัน  
 
4. คุณสมบัติของน้ า 
 

 คุณภาพน้ําระหวางการเลี้ยงปลาสลิดในบอดิน เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 75 วัน พบวา
ความเป็นกรดเป็นดางของน้ํามีคาอยูในชวง 7.0-8.2 ความเป็นดางของน้ํามีคาอยูในชวง  45-96  มิลลิกรัมตอ
ลิตร ความกระดางของน้ํา อยูในชวง 90-127 มิลลิกรัมตอลิตร คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํา อยูในชวง 3.7 – 
5.9 มิลลิกรัมตอลิตร และคาแอมโมเนียรวม มีคาอยูระหวาง 0.02 – 0.20 มิลลิกรัมตอลิตร (ตารางท่ี 11) 
 

ตารางท่ี 11  คุณสมบัติของน้ําระหวางการอนุบาลลูกปลาสลิด ในบอดิน ดวยอาหารตางกัน 2 ชนิด เป็น 
               ระยะเวลา 75 วัน  
 

คุณสมบัติของน้ํา ความหนาแนน (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 
รําละเอียดผสมอาหารกุง อาหารปลาวัยออน 

1. อุณหภูมิของน้ํา (องศาเซลเซียส) 30.0-32.0 30.0-32.0 
2. ความเป็นกรดเป็นดางของน้ํา 7.0-8.2 7.0-8.1 
3. ความเป็นดางของน้ํา (มิลลิกรัมตอลิตร) 45-88 51-96 
4. ความกระดางของน้ํา (มิลลิกรัมตอลิตร)  90-113 92-127 
5. คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (มิลลิกรัมตอลิตร) 3.7-5.2 3.8-5.9 
6. คาแอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมตอลิตร) 0.02-0.20 0.02-0.25 
 
5. ต้นทุนและผลตอบแทน 
 

        ผลการทดลองอนุบาลลูกปลาสลิดในบอดินเป็นระยะเวลา 75 วัน ดวยอาหารที่ตางกัน 2 ชนิด  
พบวาแตละชุดการทดลองมีตนทุนและผลตอบแทนตอบอ ดังนี้  ชุดการทดลองที่ 1 อนุบาลดวยรําละเอียดผสม
อาหารกุง มีตนทุนทั้งหมดเทากับ 5,927.76 บาท และชุดการทดลองที่ 2 อนุบาลดวยอาหารปลาวัยออน มี
ตนทุนทั้งหมดเทากับ 7,659.93  บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 12) 
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 5.1 ตนทุนคงท่ี รวม 2,812.82  บาทตอบอ ของทุกชุดการทดลองดังนี้ 
 - คาเสื่อมราคาของบอดิน คาจางในการขุดบอ 400,000 บาทตอบอ อายุการใชงาน 30 ปี ใชใน
การทดลอง 75 วัน เทากับคาเสื่อมราคา 2,739.73 บาทตอบอ 
 - คาเสื่อมราคาของเครื่องสูบน้ํา เครื่องสูบน้ําเครื่องละ 65,000 บาท อายุการใชงาน 5 ปี ใช 1 
วันในการสูบน้ําเขาบอ เทากับคาเสื่อมราคา 35.62 บาทตอบอ 
 - คาเสียโอกาสในการลงทุน คํานวณจากตนทุนคงที่ จากดอกเบี้ยฝากประจํา 6 เดือน ของ
ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ รอยละ 1.35 การทดลองครั้งนี้ใชเวลา 75วัน จึงคํานวณคาเสียโอกาสในการลงทุน 
6 เดือนเทากับ 37.47 บาท  
 5.2 ตนทุนผันแปร 7,260.96 และ 15,043.10 บาท ตามลําดับ[  
  - คาพันธุ์ปลาสลิดขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 0.15 บาท ตามประกาศกรมประมง 
ดังนั้นตนทุนคาพันธุ์ปลาเทากับ 2,250.00 บาทตอบอ ตามลําดับ 
     - คาแรงงานในการใหอาหารรวม 2 มื้อ วันละ 10 นาที รวม 75 วัน เทากับ 750 นาที  โดย
คาแรงขั้นต่ําจังหวัดชลบุรีเทากับ 330 บาทตอวัน จําแนกเป็นนาทีละ 0.68 บาท พบมีตนทุนคาแรงตอบอ
เทากับ 510.00 บาท ของทุกชุดการทดลอง 
 - คาปูนขาวในการเตรียมบอกอนปลอยลูกปลาสลิด ใชละ 40 กิโลกรัม ราคาตอหนวย 4.75 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น 190 บาทตอบอ 
 - คาน้ํามันเชื้อเพลิงในการสูบน้ํากอนปลอยลูกปลา 40 ลิตร ราคาตอหนวยเฉลี่ย 29 บาท เป็น
เงิน 1,160 บาทตอบอ 
 - คาอาหารปลาของชุดการทดลองที่ 1 ราคารําละเอียด 14 บาทตอกิโลกรัม อาหารกุงกิโลกรัม
ละ 98บาท ในการเตรียมอาหารอนุบาล 1 กิโลกรัมใชอยางละ 0.5 กิโลกรัม ราคาตอกิโลกรัมเทากับ 56 บาท 
ใชอาหารในการทดลองทั้งสิ้น 54.54 กิโลกรัม เป็นเงินทั้งสิ้น 3,054.24 บาทตอบอ  
 ชุดการทดลองที่ 2 ใชอาหารปลาวัยออน ที่ราคากิโลกรัมละ 116.66 บาท นต์ โดยใชอาหารทอ
ลองท้ังสิ้น 62 กิโลกรัม เป็นเงิน 10,732.72 
 -  คาเสียโอกาสในการลงทุน คํานวณจากตนทุนผันแปร จากดอกเบี้ยฝากประจํา 6 เดือน ของ
ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ รอยละ 1.35 ดังนั้นคาเสียโอกาสในการลงทุนเทากับ 96.72 บาท และ 200.38 
บาท ตามลําดับ  
 5.3 ผลตอบแทนหรือรายไดทั้งหมดจากการอนุบาลลูกปลาสลิดในบอดินเป็นระยะเวลา 75 วัน 
ชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลองท่ี 2 ไดผลผลิตตอบอเทากับ  9,519  ตัว และ  9,162  ตัว  ตามลําดับ มี
รายไดทั้งหมดเฉลี่ยตอบอเทากับ 19,038.00  บาท และ 18,324.00  บาท กําไรสุทธิเฉลี่ยตอบอเทากับ 
8,964.23 และ468.09 บาท ตามลําดับ ผลตอบแทนตอการลงทุนเทากับ 88.99  และ 2.62 เปอร์เซ็นต์  และมี
ตนทุนการผลิตตอตัวเฉลี่ยเทากับ 1.06 และ 1.95  บาท ตามลําดับ (ตารางที่ 12) 
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ตารางท่ี 12  ตนทุนและผลตอบแทน ของการอนุบาลลูกปลาสลิดในบอดิน  ดวยอาหารตางกัน 2 ชนิด  
               เป็นระยะเวลา 75 วัน  

 

ตนทุนการผลิต 
(บาทตอบอ) 

ชนิดอาหาร  
รําละเอียดผสมอาหารกุง อาหารปลาวัยออน 

1. ต้นทุนคงท่ี  รอยละ  รอยละ 
 - คาเสื่อมราคาบอดิน 2,739.73 27.20 2,739.73 15.34 
 - คาเสื่อมราคาเครื่องสูบน้ํา 320.55 0.35 320.55 0.20 
 - คาเสียโอกาสลงทุน 41.31 0.37 41.31 0.21 
รวมตนทุนคงที่  3,101.59 27.92 3,101.59 15.75 
2. ต้นทุนผันแปร     
 - คาพันธุ์ปลา 2,250.00 22.34 2,250.00 12.60 
 - คาแรงงาน 510.00 30.32 510.00 60.11 
 - คาปูนขาว 190.00 5.06 190.00 2.86 
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1,160.00 1.89 1,160.00 1.06 
 - คาอาหารปลา 3,054.24 11.52 10,732.72 6.50 
 - คาเสียโอกาสในการลงทุน 96.72 0.96 200.38 1.12 
รวมตนทุนผันแปร  7,260.96 72.08 15,043.10 84.25 
ตนทุนการผลิตทั้งหมด  10,073.77 100.00 17,855.91 100.00 
3. ผลตอบแทน    
จํานวนปลาที่ผลิตได (ตัว) 9,519 9,162  
ตนทุนการผลิต (บาท/ตัว) 1.06 1.95  
ราคาปลาที่จําหนาย (บาท/ตัว) 2.00 2.00  
รายไดทั้งหมด (บาท/บอ) 19,038.00 18,324.00  
รายไดสุทธิ (บาท/บอ) 11,777.04 3,280.09  
กําไรสุทธิ (บาท/บอ) 8,964.23 468.09  
ผลตอบแทนตอการลงทุน (เปอร์เซ็นต์) 88.99 2.62  

 
 ผลการวิเคราะห์มูลคาทางเศรษฐศาสตร์ของการอนุบาลลูกปลาสลิดในบอดิน ดวยอาหารตางกัน 
2 ชนิด พบวาเป็นตนทุนผันแปรถึงรอยละ 72.08 และ 84.25 ของตนทุนทั้งหมด ตามลําดับ โดยตนทุน
คาอาหารมีสัดสวนสูงสุดรอยละ 30.32 และ 60.11 ของตนทุนทั้งหมดตามลําดับ  
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สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 

การทดลองอนุบาลลูกปลาสลิดในบอดิน จากขนาด 2-3 เซนติเมตร ถึงขนาด 5-7 เซนติเมตร 
ดวยอาหารตางกัน 2 ชนิด ไดแก รําละเอียดผสมอาหารกุง และอาหารปลาวัยออน  ที่อัตราการปลอยลูกปลา
สลิดบอละ 15,000 ตัว ดําเนินการอนุบาลที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดระยอง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปทุมธานี เป็นระยะเวลา 75 วัน พบวาปลาสลิดมี
การเจริญเติบโตโดยความยาวสุดทายเฉลี่ยเทากับ 7.10±1.31 และ 7.43±1.39 เซนติเมตร และน้ําหนัก
สุดทายเฉลี่ยเทากับ 5.73±2.20 และ 16.78±4.37 กรัม ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนดวยวิธี
บล฿อกสมบูรณ์ พบมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนความยาวเพ่ิมตอวันเฉลี่ยเทากับ 
0.07±0.01 และ 0.07±0.01 เซนติเมตรตอวัน น้ําหนักที่เพ่ิมขึ้นตอวันเฉลี่ยเทากับ 0.07±0.004 และ 
0.07±0.005 กรัมตอวัน ตามลําดับ พบมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)   

สวนอัตราการแลกเนื้อมีคาเทากับ 1.17±0.59 และ 0.82±0.15 ตามลําดับ  อัตราการรอดตาย
มีคาเทากับ  63.46± 19.66  และ 61.08±17.23 ตามลําดับ และสัดสวนการกระจายในแตละชวงความ
ยาว 3.0 -12.9 เซนติเมตร พบวาลูกปลาสลิด มีการกระจายของความยาวในชวง 7.0-8.9 เซนติเมตร มาก
ที่สุดรอยละ 40.21 และ41.75 ตามลําดับ เมื่อทดสอบสัดสวนของแตละชวงความยาวลูกปลาสลิดที่อนุบาลใน
บอดิน พบปลาทดลองในทุกชวงความยาวสัดสวนที่พบไมมีความแตกตางกันทางสถิติ   (p>0.05)  คุณภาพน้ํา
ระหวางการเลี้ยงปลาสลิดในบอดิน พบวาคุณภาพน้ํามีความเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตว์น้ํา 
 ผลการวิเคราะห์มูลคาทางเศรษฐศาสตร์ ของการอนุบาลลูกปลาสลิดในบอดิน   ดวยรําละเอียด
ผสมอาหารกุง และอาหารปลาวัยออน มีตนทุนการผลิตทั้งหมด 7,260.96 และ 15,043.10 บาทตอบอ 
ตามลําดับ โดยตนทุนผันแปรมีสัดสวนสูงรอยละ 72.08 และ 84.25 ของตนทุนทั้งหทมด ตามลําดับ โดยเฉพาะ
คาอาหารปลาที่มีสัดสวนสูงที่สุดรอยละ 30.32 และ 60.11 รายไดตอบอ   เป็นตนทุนผันแปรถึงรอยละ 72.08 
และ 84.25 ของตนทุนทั้งหมด ตามลําดับ โดยคาอาหารมีสัดสวนสูงสุดรอยละ 30.32 และ 60.11 ของตนทุน
ทั้งหมดตามลําดับ   

เมื่อพิจารณาจากรายไดสุทธิ และผลตอบแทนตอการลงทุน  การอนุบาลลูกปลาสลิดดวยรํา
ละเอียดผสมอาหารกุง มีผลตอบแทนสูงกวาอนุบาลดวยอาหารปลาวัยออน ที่ผลตอบแทนรอยละ 88.99 และ 
2.62 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ  ดังนั้นอาหารที่เหมาะการอนุบาลลูกปลาสลิดในบอดินจากขนาด 2-3 เซนติเมตร 
ถึงขนาด 5-7 เซนติเมตร  ดวยรําละเอียดผสมอาหารกุง ที่อัตราสวน 1:1 มีตนทุนต่ํากวาอาหารลูกปลาวัยออน 
และสัดสวนของขนาดความยาวลูกปลาสลิดที่ขนาด 7.0-8.9 เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดความยาวที่ตองการทราบ
ในการศึกษาครั้งนี้ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)   

จากการศึกษาครั้งนี้ที่อัตราปลอยประมาณ 18 ตัวตอตารางเมตร มีตนทุนการผลิตตอตัวสูงกวา
เป็นผลมาจากใชเวลาในการอนุบาลยาวนานกวา จากรายงานของ อรพิมพ์ และธงชัย (2538) ที่มีการอนุบาล
การอนุบาลลูปลาสลิดจากความยาว 1 นิ้ว เป็น 3 นิ้ว ที่อัตราความหนาแนน 25 และ 50 ตัวตอตารางเมตร 
โดยใหอาหารรําละเอียดผสมปลาปุนในอัตราสวน 1 :1 เป็นระยะเวลา 45 วัน ลูกปลามีอัตรารอดตายเฉลี่ย
คอนขางต่ํา 52.5 และ 65.0 เปอร์เซ็นต์ โดยมีตนทุนการผลิต 0.46 และ 0.39 บาทตอตัว  
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การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วมและบทบาทของชุมชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการทรพัยากรประมง 

ในอ่างเก็บน้ าเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

     อรุณา เมืองหมุด๑* วิวิธนนท์ บุญยัง๒ และ สิรินทิพย์ พละเจริญ๓                                                                                                             
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลพบุรี                                                                                                                     

๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดราชบุรี                                                                                                                                                                                 
๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท 

 
บทคัดย่อ 

 
การประเมินสภาวะชนบทแบบมีสวนรวม และบทบาทของชุมชน องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 

ในการจัดการทรัพยากรประมงในอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ  จังหวัดกาญจนบุรี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
สภาวะทั่วไปของชุมชน ลักษณะการทําการประมงของชุมชน ปัญหาที่เกี่ยวของกับการทําประมง และการ  
มีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรประมงของชุมชน และองค์กรปกครองสวนทองถิ่น สุมตัวอยางจากชุมชน  
ที่อาศัยโดยรอบอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ จํานวน 12 หมูบาน ระหวางเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือน
กันยายน 2553 โดยใชแบบสอบถามและการรวมสนทนากลุมยอยกับชุมชนเพ่ือหาแนวทางแกไขรวมกัน 

อางเก็บน้ํ าเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี  ถูกสรางขึ้นเ พ่ือกักเก็บน้ํ าสนับสนุน  
ดานเกษตรกรรมและการผลิตกระแสไฟฟูา จากสภาพพ้ืนที่ทําใหอางถูกแบงเป็น 3 บริเวณ คือ บริเวณตอนบน 
บริเวณตอนกลาง บริเวณตอนลาง สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปมีทัศนียภาพสวยงาม เป็นแหลงทองเที่ยวสําคัญของ
จังหวัดกาญจนบุรี มีกลุมชาวประมงจากตางจังหวัดและชุมชนชาวพมาอพยพมาตั้งถิ่นฐานเพ่ือทําการประมง 
มีการดําเนินธุรกิจแพทองเที่ยว การเลี้ยงปลาในกระชังและรวบรวมสัตว์น้ําเพ่ือสนับสนุนธุรกิจทองเที่ยว 
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพนิเวศวิทยา ปัญหาปริมาณสัตว์น้ําลดลงและจากการที่ชุมชนดั้งเดิมสวน
ใหญเป็นกลุมของคนจากประเทศพมาที่อพยพเขามาตั้ งถิ่นฐาน เป็นผลใหเกิดปัญหาดานการศึกษา 
การรักษาพยาบาลและการประกอบอาชีพที่มั่นคง  

การเสนอแนวคิดดานปัญหาและแนวทางแกไขรวมกันของผูนําชุมชนและชุมชน พบวาปัญหาการ
เสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมสงผลกระทบตอการเลี้ยงปลาในกระชัง การลดจํานวนของทรัพยากรสัตว์น้ํา เป็น
ปัญหาหลักที่ตองการใหกรมประมงเขามารวมหาแนวทางแกไข สวนปัญหาดานการศึกษา และ  
การประกอบอาชีพของคนตางดาวตองไดรับการหาแนวทางแกไขโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

ค าส าคัญ : อางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ การประเมินสภาวะชนบทแบบมีสวนรวม 
*ผูรับผิดชอบ : ๙๙/๑ หมูที่ ๓ ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐  
e – mail : arunamua1@yahoo.com                                           
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Participatory Rural Appraisals (PRA) and Roles of Communities, Local  
Administration Organizations on Fisheries Resource Management  

In Vajiralongkorn Reservior, Kanchanaburi Province 
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1Lopburi Inland Fisheries Research and Development Center 
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3Chainat Inland Fisheries Development Center 
 

Abstract  
 

Participatory rural appraisals and roles of communities, local administrative 
organizations on fisheries resource management in Vajiralongkorn reservoir, Kanchanaburi  
province object to study general community, fisheries characteristic of communities, fisheries 
problem including  participatory in fisheries management of communities and local 
administrative organization. The data had sampling between October 2009 until September 
2011 from 12 villages that are communities around Vajiralongkorn reservoir, Kanchanaburi  
province by questionnaires and interview group communities that find tendency to solve the 
problem together. 

Vajiralongkorn reservoir, Kanchanaburi province had built to storage water for 
agriculture and electric production. The ground area of reservoir has 3 parts that is upper 
area, middle area and lower area. The general area is beautiful and important tourism place 
of Kanchanaburi province. About fisheries, have fisher come from different provinces and 
Myanmar community, have many business such as tourism floating house, Fish cage culture 
and collect the aquatic animal for tourism supporting. The activities effect change ecology 
system and aquatic animal decreasing. Besides the most local traditional communities are 
the people come from Myanmar settle down in the area that cause to occur education 
problem, medical problem and security occupational problem.  

The idea of problem and the way of solve from header of communities and 
people in communities are decadent of environmental problem has effect fish cage culture 
and aquatic animal decreasing which main problem for find the solve together between 
communitis and department of fisheries. For education problem, medical problem and 
security occupational problem should be find the solve from another relative government. 
 

Keyword  :  Vajiralongkorn  reservior,  participatory  rural  appraisals  
Corresponding author : 99/1 Village No.3, Sadiang sub – district, Muang district, Petchabun 
province 67000  e – mail : arunamua1@yahoo.com     
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ค าน า 
 

อางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแหลงน้ําที่มีความสําคัญยิ่งของจังหวัด
กาญจนบุรี น้ําจากเขื่อนวชิราลงกรณไหลลงสูแมน้ําแควนอย  และแมน้ําแมกลอง เพ่ือหลอเลี้ยงจังหวัด
กาญจนบุรี เป็นอางเก็บน้ําที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญอันดับตนๆ ของประเทศไทย สรางขึ้นเพ่ือเปูาหมาย 
ดานเกษตรกรรม การผลิตกระแสไฟฟูา การใชน้ําเพ่ือการชลประทาน การอุปโภคบริโภค การบรรเทาอุทกภัย
ในชวงฤดูน้ําหลาก ประโยชน์ดานการทองเที่ยว ตลอดจนประโยชน์ดานการประมงเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
การจับสัตว์น้ําเพ่ือบริโภคและจําหนาย จากสภาพพ้ืนที่บริเวณรอบอางเก็บน้ํามีแหลงชุมชนอยูรายลอม  
มีการใชน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค และกิจกรรมแพทองเที่ยวอยางเดนชัด โดยแตละปี 
มีปริมาณของเสียตางๆระบายลงสูอางเก็บน้ําอยางตอเนื่อง ทําใหคุณภาพน้ําและแหลงที่อยูอาศัยของสัตว์น้ํา 
มีการเปลี่ยนแปลง สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทางน้ํา ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ จากการที่คุณภาพ
น้ําและแหลงที่อยูอาศัยของสัตว์น้ําเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั้น  สงผลใหผลผลิตสัตว์น้ําลดลง 
อยางตอเนื่องทําใหเสียสมดุลในระบบนิเวศ และสัตว์น้ํายังถูกจับขึ้นมาใชประโยชน์อยางขาดความรูความเขาใจ 
ในการอนุรักษ์ อาจทําใหภาพรวมของอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณเสื่อมโทรมไป  
 กรมประมง เป็นหนวยงานหนึ่งที่มีหนาที่ดูแลการใชทรัพยากรประมง จึงทําการศึกษาเกี่ยวกับ
สภาวะชุมชนทั่วไป ปัญหาที่เกี่ยวของกับการทําประมงและขอเสนอแนะ แนวทางแกไขของชุมชน  ลักษณะ 
การทําการประมงของชุมชน บทบาทของชุมชนและองค์กรบริหารสวนทองถิ่นในอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ 
จังหวัดกาญจนบุรี  เ พ่ือเป็นขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการบริหารและจัดการทรัพยากรประมง  
ใหเกิดประโยชน์และอยางยั่งยืน ปัจจุบันทรัพยากรประมงและแหลงทรัพยากรประมงเสื่อมโทรมลงมาก สาเหตุ
สําคัญจากการกระทําของมนุษย์และความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี เชน การขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรมสูชุมชนในชนบท  การทําการเกษตรที่มุงเนนผลผลิตสูงทําใหเกิดการปนเปื้อนของสารเคมี 
ลงสูแหลงน้ํา การทําการประมงเกินขนาดและผิดกฎหมายทําใหทรัพยากรประมงลดลง มนุษย์เป็นสวนหนึ่ง 
ของระบบนิเวศมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม การที่จะดํารงใหทรัพยากรธรรมชาติเกิดความยั่งยืน มนุษย์จําเป็นตองศึกษาความเหมาะสม 
ในการใชประโยชน์และการจัดการที่เหมาะสม เพ่ือใหเกิดความสมดุลและสอดคลองกับการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและสังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติจึงตองเปิดโอกาสใหสาธารณชนทราบถึงการตัดสินใจ 
เรื่องตางๆ โดยผานกระบวนการที่เปิดเผย มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่ฉับไว รวมกันจัดทําแผนงาน
โครงการตางๆ ดานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของแตละหนวยงานและชุมชนในพ้ืนที่ใหเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน หลักการที่สําคัญในการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน คือ รัฐทําการมอบอํานาจหนาที่ใน  
การจัดการใหชุมชน โดยรัฐทําหนาที่เป็นเพียงที่ปรึกษาวิชาการแกชุมชน ชุมชนมีสิทธิครอบครองดูแลแหลง
ประมงทีร่ัฐมอบหมายใหและทําหนาที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพยากรตางๆ ในพ้ืนที่ที่ชุมชนรับผิดชอบ  
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วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนในอางเก็บน้ําวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี 
2. เพ่ือศึกษาบทบาทหญิงชายของชุมชนในการประกอบอาชีพและความเป็นอยูของชุมชนในอางเก็บน้ํา 

เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี 
3. เ พ่ือศึกษาขอมูลการทําการประมงและปัญหาของชาวประมงในอางเก็บน้ํา เขื่อนวชิราลงกรณ   

จังหวัดกาญจนบุรี 
4. เพ่ือศึกษาปัญหาสําคัญของชุมชนในอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรีและแนวทางแกไข 

 
วิธีด าเนินการ 

 
1. การวางแผนการศึกษา 

1.1 ขอบเขตเนื้อหาการศึกษา ประกอบดวย 
1.1.1 การศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชน  
1.1.2 ขอมูลพื้นฐานชุมชนดานสังคม ประเพณแีละวัฒนธรรม  

  1.1.3 ขอมูลดานการประกอบอาชีพ  
  1.1.4 ขอมูลเกี่ยวกับการทําการประมง  
  1.1.5 ขอมูลเกี่ยวกับปัญหาของชุมชนและแนวทางแกไขปัญหาตามทัศนคติของชุมชน 
 1.2 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา และประชากรเปูาหมาย 
 1.2.1 เก็บขอมูลจากชุมชนที่อาศัยในพ้ืนที่ โดยรอบอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ  
จังหวัดกาญจนบุรี รวม 65 หมูบานจาก 10 ตําบล ทําการคัดเลือกชุมชนเพ่ือเป็นชุมชนเปูาหมายโดยวิธีการ 
สุมตัวอยางรวม 12 หมูบาน แบงเป็นหมูบานบริเวณตอนบน บริเวณตอนกลางและบริเวณตอนลาง 
ดังตารางที่ 1 
                         1.2.2 ประชากรเปูาหมาย ไดแก ชุมชน ชาวบาน ผูอาวุโส กลุมผูนํา กลุมแมบาน  

1.3 ขอบเขตระยะเวลาการศึกษา 
 ทําการศึกษา 1 ปี ตั้งแตเดือนตลุาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553  
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 2.1 แหลงขอมูล มีดังนี ้
  2.1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) ไดแก ขอมูลที่ไดจากการประชุมกลุมรวมกับชุมชน 
ชาวบาน ผูอาวุโส กลุมผูนํา กลุมแมบาน ดวยการประชุมกลุมยอย (focus group) การเดินสํารวจหมูบาน   
การเก็บขอมูลรวมกับชุมชน การวิเคราะห์ขอมูลรวมกับชุมชนโดยใชทัศนคติของชุมชนเป็นหลักสําคัญ และ
ทบทวนขอมูลที่ไดโดยการประชุมรวมกับผูใหขอมูล 
  2.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ไดแก ขอมูลที่ไดจากการรวบรวมจากเอกสาร
ทางราชการ หรือหนวยงานที่เผยแพรในรูปแบบตางๆ ไดแก รายงาน เอกสารวิชาการ แผนพัฒนาตําบล แผนที่
หมูบาน สถิติตางๆ ดานประชากร การศึกษา ประวัติหมูบาน เพ่ือใชประกอบในการเก็บขอมูลและการ
วิเคราะห์รวมกับขอมูลปฐมภูมิ 
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 2.3 เทคนิคการศึกษา 
 ในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิภาคสนาม ใชเทคนิคการประเมินสภาวะชนบทแบบมีสวนรวม 
ของชุมชน (PRA) โดยการประชุมรวมกับชุมชน ผูนําชุมชน ผูอาวุโส กลุมผูนํา กลุมแมบาน หรือเจาหนาที่
หนวยงานรัฐ ผูมีสวนไดสวนเสีย เป็นตน เพ่ือรวบรวมขอมูลที่สําคัญในดานตางๆของชุมชน โดยการประชุม 
กลุมยอย (focus group) เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ประเด็นการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา  
โดยจัดแบงกลุมประชากรเปูาหมายใหมีบทบาทเป็นผูใหขอมูล ผูจดบันทึก และผูวาดภาพ เพ่ือศึกษาในแตละ
ประเด็นศึกษา โดยใชเครื่องมือ ดังนี้ 

1. การทําแผนที่ชุมชน (social and resources mapping)  
2. ประวัติและลําดับเหตุการณ์สําคัญตามชวงเวลา (historical timeline)  
3. ปฏิทินฤดูกาล (seasonal calendar 

 4. บทบาทหญิงชาย (gender in labour of division)  
 5. การจัดลําดับฐานะทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน (ranging of the socio-economic) 
 6. ขอมูลการทําการประมง และการใชเครื่องมือประมง 
 2.4 นําขอมูลที่ไดจากการประชุมกลุมยอยตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยใหตัวแทนแตละ
กลุมนําเสนอขอมูลในที่ประชุม และใหผูเขารวมประชุมตรวจสอบ เสนอขอมูลเพ่ิมเติมใหครบถวน แลวให
ผูเขารวมประชุมเสนอปัญหาของชุมชน หาสาเหตุและแนวทางแกไขรวมกัน โดยลําดับความสําคัญของปัญหา 
จากนั้นใหผูเขารวมประชุมใหคะแนนแตละประเด็นปัญหาดวยการยกมือ สรุปลําดับปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ
ปัญหา (cause) และระดมความคิดเห็น เพ่ือหาแนวทางแกไขปัญหาของชุมชนรวมกัน 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

นําขอมูลที่ไดจากการประชุม การสัมภาษณ์ การสังเกต จัดกลุมขอมูลที่อยูในประเด็นเดียวกัน ทํา
การวิเคราะห์ขอมูลใชวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยอิงทัศนคติของชุมชน หาความเชื่อมโยงกัน
ระหวางขอมูลขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ ประมวลผลขอมูลที่ไดและนําเสนอในรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา 
(descriptive analysis)  
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ตารางท่ี 1                 ชุมชนเปูาหมายในเขตพ้ืนที่ศึกษาการประเมินสภาวะชนบทแบบมีสวนรวมและบทบาทของชุมชน 

องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรประมงในอางเก็บน้ําเข่ือนวชิราลงกรณ 
จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 

 
บริเวณ ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ 
ตอนบน บานใหมดงสัก หนองลู สังขละบุรี 
 บานหลังเขา หนองลู สังขละบุรี 
 บานรันตี หนองลู สังขละบุรี 
ตอนกลาง บานลิเจีย ปรังเผล สังขละบุรี 
 บานเรดาร์(บน) ปรังเผล สังขละบุรี 
 บานเรดาร์(หลังโรงเรียน) ปรังเผล สังขละบุรี 
 บานโชคดีสุพรรณ ปรังเผล สังขละบุรี 
ตอนลาง บานโบออง ปิล็อก ทองผาภูมิ 
 บานปิล็อก ปิล็อก ทองผาภูมิ 
 บานวังปะโท ปิล็อก ทองผาภูมิ 
 บานโปุงชาง หวยเขยง ทองผาภูมิ 
 บานหนองปะแล ทาขนุน ทองผาภูมิ 
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ภาพถายดาวเทียมจาก LANDSAT-5TM วันท่ี 18 มกราคม 2543 มาตราสวน 1 : 250000 

 
ภาพที่ 1         แผนที่แสดงพ้ืนที่สํารวจอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี แบงเป็นบริเวณตอนบน 

ตอนกลาง ตอนลาง ในการประเมินสภาวะชนบทแบบมีสวนรวมและบทบาทของชุมชน องค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรประมงในอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัด
กาญจนบุรี ระหวางเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 

 

N 
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ผลการศึกษา 

1. สภาพทั่วไปของชุมชนในอ่างเก็บน้ าเขื่อนวชิราลงกรณ  
 การศึกษาครั้งนี้แบงพ้ืนที่ศึกษาเป็น 3 บริเวณ ไดแก บริเวณตอนบน จํานวน 3 หมูบาน บริเวณ
ตอนกลาง จํานวน 4 หมูบาน บริเวณตอนลาง จํานวน 5 หมูบาน รวม 12 หมูบาน ตามตารางที่ 1 ผล
การศึกษาที่ไดจากเทคนิคและเครื่องมือในการเก็บขอมูลแยกตามประเด็นศึกษาทําใหเขาใจสภาพทั่ว ไปของ
ชุมชน วิถีชุมชน ปัญหาของชุมชนและความตองการที่แทจริงชุมชน ดังประเด็นศึกษา ดังนี้ 
 1.1 การท าแผนที่ชุมชน (social and resources mapping)   
 ศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้งหมูบาน ประวัติหมูบาน การสรางถิ่นฐานและลําดับเหตุการณ์สําคัญตาม
ชวงเวลา (historical timeline) พบวาประชากรที่อาศัยอยูภายในอางเก็บน้ําสวนใหญเป็นผูที่อพยพมาเพ่ือ 
ตั้งถิ่นฐาน เริ่มแรกการสรางถิ่นฐานของหมูบานจะอยูบริเวณตอนบนของอางเก็บน้ํา เมื่อประชากรเพ่ิมจํานวน
มากขึ้นจึงมีการขยายพื้นท่ีหมูบานออกไปบริเวณรอบอางเก็บน้ํา ประชากรสวนใหญเป็นชาวพมาที่อพยพเขามา
ตามความศรัทธาในเจาอาวาสวัดวังก์วิเวการาม นาม“หลวงพออุตตมะ” โดยทานเป็นผูจัดสรรที่อยูอาศัยให 
และตั้งชื่อหมูบานตามภูมิประเทศ  
 ก) การสรางถิ่นฐานบริเวณหมูบานตอนบน เป็นหมูบานที่มีตนสักจํานวนมากจึงตั้งชื่อหมูบานวา
“บานใหมดงสัก” ปัจจุบันมีกลุมคนจากจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตรและจังหวัดขอนแกนอพยพเขามาตั้งถิ่น
ฐาน บริเวณนี้เป็นอางเก็บน้ําตอนบนเป็นพ้ืนที่รับน้ําจากแมน้ําตนกําเนิด สวน“บานหลังเขา”ตั้งชื่อตามภูมิ
ประเทศที่เป็นภูเขามีชื่อตามที่ตั้งหมูบานซึ่งอยูหลังภูเขาประชากรยังคงเป็นชุมชนดั้งเดิมของชาวพมาที่อพยพ
เขามาตั้งถิ่นฐาน สวน“บานรันตี”เป็นชื่อหมูบานที่ตั้งขึ้นใหมตามชื่อสะพานที่สรางขึ้นขามแมน้ํารันตีหลังการ
ปิดเขื่อนโดยมีชื่อเดิมวา“บานหนองปะโดง” สวนเหตุการณ์สําคัญของหมูบานรันตี ในปีพ.ศ.2547-2548  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดําเนินมาปลอยกุงกามกราม (ภาพท่ี 2-4) 
 ข) การสรางถิ่นฐานของหมูบานบริเวณตอนกลาง เป็นชุมชนกลุมชาวกะเหรี่ยงที่อพยพหนีน้ําทวม
จากการปิดเขื่อนขึ้นมาตั้งหมูบานบริเวณที่สูง อาศัยอยูบริเวณ“บานลิเจีย”ซึ่งลิเจียเป็นภาษากระเหรี่ยงแปลวา 
น้ํารอด ปัจจุบันมีกลุมคนจากจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดราชบุรี จังหวัดอุบลราชธานี และ
กรุงเทพมหานคร อพยพมาตั้งถิ่นฐาน สวนการสรางถิ่นฐานของหมูบานที่เกิดขึ้นหลังจากการปิดเขื่อน 
คือ “หมูบานเรดาร์” การสรางถิ่นฐานของหมูบานนี้เป็นชาวบุรีรัมย์ที่อพยพมาเพ่ือทําการประมงและกลุมคน
จากหมูบานลิเจียที่ยายเขามาอยูหมูบานใหม การตั้งชื่อหมูบานมาจากเป็นที่ตั้งฐานเรดาร์ของกองทัพอากาศ
ที่ตั้งประจําอยูบริเวณดังกลาว สวนหมูบาน“โชคดีสุพรรณ”การสรางถิ่นฐานของหมูบานนี้มาจากกลุมชน 
ที่อพยพมาจากจังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือทําการประมงและ 
รับซื้อสัตว์น้ําสงจําหนายไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดเชียงราย การตั้งชื่อหมูบานมา
จากชื่อสุพรรณภรรยาของนายสุรินทร์ที่เป็นแกนนําชุมชนรวมกับความคิดของคนในชุมชนวาคนที่เขามาอยู
หมูบานนี้จะโชคดี จึงเป็นที่มาของชื่อบานโชคดีสุพรรณ (ภาพท่ี 5-8) 
 ค) การสรางถิ่นฐานของหมูบานบริเวณตอนลางของชุมชนเดิมกอนการกอสรางเขื่อน มีหมูบาน
เดิมชื่อวาไรคลองเธ฿ะ หลังจากปิดเขื่อนเกิดน้ําทวมหมูบานจึงไดตั้งชื่อหมูบานใหมวา “บานโบออง” สวนใหญ
เป็นชาวมอญ กะเหรี่ยง ที่อพยพยายมาตั้งถิ่นฐานและมีคนไทยมาจากจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยภูมิยายเขา
มาอยูภายในหมูบาน (ภาพท่ี 9-13) 
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แผนที่หมูบานตอนบน บานใหมดงสัก                           แผนที่หมูบานตอนบน บานหลังเขา 
ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี                            ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่หมูบานตอนบน บานรันตี                                          แผนที่หมูบานตอนกลาง บานลิเจีย  
ตําบลปรังเผล อําเภอสังขละบุร ี                            ตาํบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่หมูบานตอนกลาง บานโชคดีสุพรรณ                     แผนที่หมูบานตอนกลาง บานเรดาร์ (บน) 
ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี                            ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 
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แผนที่หมูบานตอนกลาง บานเรดาร์ (หลังโรงเรียน)             แผนที่หมูบานตอนลาง บานโบออง 
ต.ปรังเผล อ. สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี                            ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่หมูบานตอนลาง บานปิล็อก                             แผนที่หมูบานตอนลาง บานวังปะโท  
ต. ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี                          ต. ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่หมูบานตอนลาง บานโปุงชาง                               แผนที่หมูบานตอนลาง บานหนองปะแล 
ต. หวยเขยง อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี                         ต. ทาขนุน อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี 
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1.2 ประวัติของชุมชน การสร้างถิ่นฐานและล าดับเหตุการณ์ส าคัญตามช่วงเวลา (historical  
timeline)  

หลังการปิดเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ํา เกิดการอพยพของชุมชนเพ่ือหนีน้ําทวมในปีพ.ศ.2527 โดยชุมชน
ตอนบนมีการอพยพตั้งถิ่นฐานขึ้นที่สูง พรอมตั้งชื่อหมูบานใหม“บานใหมดงสัก”ตามบริเวณท่ีมีตนสักขนาดใหญ
จํานวนมาก มีการกอสรางวัดวังก์วิเวการามใหมทดแทนวัดเดิมที่ถูกน้ําทวมปัจจุบันเป็นสถานที่ทองเที่ยวขึ้นชื่อ
ของจังหวัดกาญจนบุรี มีการสรางสะพานไมแทนสะพานเดิมที่ถูกน้ําทวมเพ่ือขามแมน้ําซองกาเรีย เรียกวา 
“สะพานมอญ”และเกิดชุมชนใหมที่มีการอพยพเขามาเพ่ือประกอบอาชีพประมง ทําใหอาชีพประมงแพรหลาย
มากขึ้น สวนการเลี้ยงปลาในกระชังเริ่มมีการเลี้ยงในปีพ.ศ.2528 โดยในชวงแรกเป็นการรวบรวมลูกปลา 
จากธรรมชาติมาเลี้ยง เชน ปลาชะโด ปลาแรด ปลาบู ปลากดเหลือง อาหารที่ใหเป็นปลาขนาดเล็กที่มาจาก
การใชเครื่องมือขายและเป็นสวนเหลือที่จากการบริโภคหรือจําหนาย ปีพ.ศ.2531 หลังจากลูกปลาในธรรมชาติ
ลดปริมาณลงมีการเปลี่ยนแปลงชนิดปลาที่เลี้ยงในกระชังเป็นชนิดที่ ไดจากการเพาะฟัก เชน ปลากดคัง 
ปลาทับทิม ปลาดุกลูกผสม อาหารที่ใชเป็นปลาขนาดเล็กที่มาจากการใชเครื่องมือแพสะดุงหรือยอ และขาย  
ปัจจุบันกลุมผูเลี้ยงที่มีเงินทุนจะเลี้ยงอาหารเม็ดสําเร็จรูปรวมดวย ปลายปีพ.ศ. 2548 เริ่มมีธุรกิจแพพัก 
เพ่ือรองรับนักทองเที่ยวที่มาเพ่ือการพักผอนและกีฬาตกปลา ดังแสดงในตารางที่ 3  

บริเวณหมูบานตอนกลาง เกิดจากการอพยพของชุมชนเพ่ือหนีน้ําทวมจากการปิดเขื่อน และ 
การเพ่ิมของประชากรในหมูบานเดิม มีการขยายหมูบานโดยรอบบริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ ชุมชน
เกิดการจากการหนีน้ําทวมเขื่อน ตอมาเริ่มมีกลุมคนจากจังหวัดสุพรรณบุรี พิษณุโลก ราชบุรี อุบลราชธานี 
และกรุงเทพมหานครเขามาทําประกอบอาชีพประมงและตั้งถิ่นฐาน ดังแสดงในตารางที่ 4 

หมูบานบริเวณตอนลาง ประกอบดวยประชากรชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง ชาวไทยจากจังหวัดอุทัยธานี
และชัยภูมิที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน เป็นชุมชนขนาดเล็ก กระจายตัวทั่วบริเวณสวนใหญอาศัยอยูในแพพัก ประกอบ
อาชีพประมงเป็นหลัก มีการใชเครื่องมือประมงหลายชนิด เชน แพสะดุงหรือยอ ขายขนาดตาตางกัน ลอบยืน
และเบ็ดราว  

งานประเพณีของชุมชนบริเวณรอบอางเก็บน้ําที่เปน็ไปตามปฏิทินที่มีการปฏิบัติโดยทั่วไป ไดแก  
การทําบุญปีใหมประจําหมูบาน สวนการทําบุญปีใหมที่ตางจากหมูบานอ่ืนๆ คือบานลิเจียจะทําบุญกลางบาน
ทุกวันที่ 2 มกราคมของทุกปี สวนบานโบอองจะเป็นงานพระธาตุโบอองที่มีประเพณีการขึ้นเขาไหวพระธาตุเพ่ือ
เป็นศิริมงคล งานประเพณีสงกรานต์ที่มีความจําเพาะคือเป็นงานสงฆ์น้ําพระที่วัดวังก์วิเวการามหรือที่ชุมชน
เรียกวาวัดหลวงพออุตตมะ โดยกลุมชาวกระเหรี่ยง ชาวมอญ ชาวพมาเชื้อสายมอญและชาวพมาจากประเทศ
พมา มารวมกลุมพบปะสังสรรค์เพ่ือประกอบพิธีสรงน้ําพระ สวนประเพณีเขาพรรษา ออกพรรษาและงานลอย
กระทงมีการทําบุญที่วัด ประเพณีเฉพาะของหมูบานใหมดงสักเป็นประเพณีฟาดขาวในเดือนธันวาคมและ
ประเพณีรําตงชาวกระเหรี่ยงในเดือนมิถุนายน 

 

2. บทบาทหญิงชายของชุมชนในการประกอบอาชีพต่างๆในอ่างเก็บน้ าเขื่อนวชิราลงกรณ 
บทบาทหญิงชายของชุมชนบริเวณตอนบนพบเพศหญิงปฏิบัติกิจกรรมในสัดสวนที่สูงกวารอยละ 

50.0 เชน แปรรูปสัตว์น้ํา เลี้ยงปลาในกระชัง คาขาย รับจางทั่วไปและทําไรมันสําปะหลัง สวนเพศชายปฏิบัติ
กิจกรรมการหาปลาเป็นกิจกรรมหลักมีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 77.0 สวนชุมชนบริเวณตอนกลางกิจกรรม 
สวนใหญเพศหญิงและเพศชายรวมกันปฏิบัติในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน มีเพียงกิจกรรมหาของปุาที่เพศชายเป็น 
ผูปฏิบัติ  สวนชุมชนบริเวณตอนลางการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ คลายคลึงกับชุมชนบริเวณตอนกลางกลาวคือ 
เพศหญิงและเพศชายรวมกันปฏิบัติกิจกรรมในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน กิจกรรมที่เพศหญิงปฏิบัติมากกวา 
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เพศชาย คือ แปรรูปสัตว์น้ําและคาขายคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 97.0 และ 80.0 ตามลําดับ สรุปคือการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ สวนใหญสมาชิกในครัวเรือนรวมกันปฏิบัติ เพศหญิงจะปฏิบัติกิจกรรมที่สามารถทําไดที่บาน
หรือไมหางจากบานมากนัก เชน แปรรูปสัตว์น้ํามีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 74.0 และคาขายคาเฉลี่ยเทากับ 
รอยละ 77.0 สวนเพศชายจะปฏิบัติกิจกรรมที่ตองปฏิบัตินอกบาน ตองใชเวลา แรงงานและกิจกรรมที่มี 
ความเสี่ยงดานความปลอดภัย ไดแก การหาปลามีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 62.0 และการเลี้ยงสัตว์มีคาเฉลี่ยเทากับ
รอยละ 70.0 

 

3. การจัดล าดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชน 
จากการประชุมกลุมรวมกับชุมชน โดยชุมชนเป็นผูกําหนดแตละระดับ จากผลการจําแนก

ดังกลาวบริเวณตอนบนของอางเก็บน้ําจาก 3 หมูบาน พบวาจํานวนผูที่มีฐานะคอนขางรวยจํานวน 17 
ครัวเรือนหรือที่สัดสวนรอยละ 5.3 จํานวนผูที่มีฐานะปานกลางจํานวน 114 ครัวเรือนหรือที่สัดสวนรอยละ 
35.3 และผูที่มีฐานะคอนขางยากจน 192 ครัวเรือนหรือที่สัดสวนรอยละ 59.4 แสดงวาระดับฐานะของบุคคล
ในชุมชนบริเวณตอนบนของอางเก็บน้ําสวนใหญมีฐานะคอนขางยากจน โดยเฉพาะบานรันตี เนื่องจากเป็นกลุม
ชุมชนตางดาวที่ขาดที่ทํากิน ไมมีอาชีพที่มั่นคง มีอาชีพรับจางทั่วไป และขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพทํา
การประมง  เชน มีเครื่องมือทําการประมงตอรายจํานวนนอย      มีหนี้สินจากการกูยืมนอกระบบ สวนหมูบาน
ใหมดงสักมีฐานะคอนขางรวยเนื่องจากเป็นกลุมที่มีเงินทุนจากการแปลงสินทรัพย์เพ่ือประกอบอาชีพทางดาน
การทองเที่ยวและเป็นพอคาคนกลางสินคาทางดานประมง ดวยเหตุนี้จึงเป็นกลุมที่มีเงินทุนสนับสนุนกลุมคน
ฐานะที่ดอยกวา โดยผลตอบแทนเป็นเงินตามสัดสวนที่ตกลงกัน 

บริเวณตอนกลางของอางเก็บน้ําจํานวน 4 หมูบาน พบวาจํานวนผูที่มีฐานะคอนขางรวยจํานวน 
20 ครัวเรือนหรือที่สัดสวนรอยละ 28.6 จํานวนผูที่มีฐานะปานกลางจํานวน 49 ครัวเรือนหรือที่สัดสวนรอยละ 
70.0 แสดงวาระดับฐานะของบุคคลในชุมชนบริเวณตอนกลางของอางเก็บน้ําสวนใหญมีฐานะปานกลาง โดยใช
ทรัพย์สินที่ครอบครองเป็นตัวชี้วัด เชน การมีบาน มีแพพักสําหรับนักทองเที่ยวที่ทําจากไมจริง มีรถยนต์ มีเรือ
ติดเครื่องยนต์ มีจักรยานยนต์ ในบางรายมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

ตอนลางของอางเก็บน้ําจาก 5 หมูบาน พบวาผูมีฐานะปานกลางจํานวน 46 ครัวเรือนหรือที่
สัดสวนรอยละ 58.2 และผูที่มีฐานะคอนขางยากจน 33 ครัวเรือนหรือที่สัดสวนรอยละ 41.8 แสดงวาระดับ
ฐานะของบุคคลในชุมชนบริเวณตอนลางของอางเก็บน้ําสวนใหญมีฐานะปานกลาง เนื่องจากสวนใหญเป็นกลุม
ที่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ มีบานและแพพักสําหรับนักทองเที่ยว มีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือติด
เครื่องยนต์  

 

4. การท าประมงและการใช้เครื่องมือ  
ผลการสอบถามการทําการประมงและการใชเครื่องมือของชาวประมง เกี่ยวกับประเภทและ

ขนาดเครื่องมือ ชวงเวลาการทําการประมง ชนิดสัตว์น้ําที่จับได ปริมาณสัตว์น้ําที่จับได จากผลการประมวล
ขอมูลพบวาเครื่องมือที่นิยมใชมากที่สุด คือ เครื่องมือขายเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใชทําการประมงไดตลอดปี ชนิด
ปลาที่จับได ไดแก ปลากะมัง ปลาตะเพียน ปลาสรอยขาว ปลาซา ปลาสรอยนกเขา ปลากระสูบขีด  ปลาแขยง
ขางลาย ปริมาณที่จับไดตอครั้งเทากับ 5–40 กิโลกรัมตอชาวประมง 1 ราย จากจํานวนขาย 20 ผืน ขายที่ใช
เริ่มจากขนาดชองตา 3.5-24 เซนติเมตร  

บริเวณตอนบนนิยมใชขายขนาดชองตา 3.5 และ 8 เซนติเมตร โดยการใชขายขนาดชองตา 3.5 
เซนติเมตร เพื่อวัตถุประสงค์จับปลาขนาดเล็กเป็นอาหารสําหรับปลาที่เลี้ยงในกระชัง สวนการใชขายขนาดชอง
ตา 8 เซนติเมตร เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจับปลาเพ่ือจําหนายในลักษณะปลาสดที่มีการตัดแตงใหกับแมคาใน
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หมูบานและผูประกอบการแพทองเที่ยวที่มีรานอาหาร สวนปลาที่ไมคงรูปเป็นปลาสด นํามาใชเลี้ยงปลาใน
กระชังเชนเดียวกัน  

บริเวณตอนกลางนิยมใชขายขนาดชองตา 3.5 ถึง 8 เซนติเมตร เพ่ือวัตถุประสงค์ใชปลาขนาด
เล็กเป็นอาหารเลี้ยงปลาในกระชังและแปรรูปเป็นปลาแดดเดียว บรรจุถุงพลาสติกคงรูปดวยน้ําแข็ง          
แปรรูปเป็นปลารมควัน จําหนายในชุมชนและผูสัญจร สวนขายขนาดชองตา 24 เซนติเมตร ทําการประมงเพ่ือ
เลือกจับปลาขนาดใหญ สงจําหนายพอคาที่รวบรวมในชุมชน ไปสงยั งพอคาตลาดใหญในอําเภอ 
ทองผาภูม ิอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดนครสวรรค์  

บริเวณตอนลางนิยมใชขายขนาดชองตาระหวาง 4 ถึง 16 เซนติเมตร โดยใชขายขนาดชองตา 
4-8 เซนติเมตรเพ่ือจับปลาขนาดเล็กเป็นอาหารสําหรับปลาที่เลี้ยงในกระชัง สวนขายที่มีขนาดชองตามากกวา 
8 เซนติเมตร เพ่ือเลือกจับปลาขนาดใหญสงจําหนายพอคาที่รวบรวมในชุมชนไปสงยังพอคาตลาดใหญใน
อําเภอทองผาภูมิ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกลเคียง 

เครื่องมือที่นิยมใชรองลงมา คือ แพสะดุงหรือยอเป็นเครื่องมือที่ใชทําการประมงปีละ 2 ชวง คือ 
ชวงที่ 1 ในเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม ชวงที่ 2 ในเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม ในบางปีตองหยุดทํา
การประมงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม เนื่องจากเป็นชวงฤดูแลงปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา 
มีนอยสงผลใหปริมาณสัตว์น้ําที่จับไดนอยลง ชนิดปลาที่จับไดโดยแพสะดุงหรือยอสวนมากเป็นปลาที่มีขนาด
เล็ก ไดแก ปลาซิวแกว ปลาแปูนแกว ปลาถั่วงอกและปลาขาวสาร ปริมาณปลาที่จับไดแตกตางกันตามฤดูกาล
ในฤดูฝนเป็นชวงที่จับปลาไดมากที่สุดเฉลี่ย  20-30 กิโลกรัมตอชาวประมง 1 รายตอจํานวน 
แพสะดุงหรือยอ 2 หลัง สวนในฤดูแลงปริมาณปลาที่จับไดเฉลี่ย 3-5 กิโลกรัมตอชาวประมง 1 รายตอจํานวน
แพสะดุงหรือยอ 2 หลัง ขนาดของแพสะดุงที่นิยมใชกันมาก 5×5 เมตร 8×8 เมตร และ10×10 เมตร ตาม
ขนาดความยาวของไมไผที่ใชทําแพ ปลาที่จับไดจะนํามาทําการคัดแยกโดยจะแยกปลาซิวแกวออกจากปลา
ชนิดอ่ืน เพ่ือแปรรูปเป็นปลาแหงจําหนายแกผูสัญจร สวนปลาที่เหลือจะนํามาใชเป็นอาหารของปลากดคัง  ที่
เลี้ยงในกระชัง 

ลอบยืนเป็นอีกเครื่องมือที่สามารถทําการประมงไดตลอดทั้งปี แตจะเก็บผลผลิตสัตว์น้ําเฉพาะใน
คืนเดือนมืด เนื่องจากจะไดปลาจํานวนมากกวาในชวงคืนเดือนหงาย ชนิดสัตว์น้ําที่ได คือ ปลาหมอ   ปลา
สรอยขาว ปลานิล ปลาแขยงใบขาว ปลาสลาด ปลากดเหลือง ปลากะมังและปลากระสูบขีด 

เครื่องมืออีกหนึ่งชนิดที่สามารถทําการประมงไดตลอดปี คือ เบ็ดราว โดยจะใชเบ็ดเบอร์ 7  
ถึง 10 เบ็ดราวหนึ่งเสนจะมีเบ็ดตั้งแต 200 ตัวจนถึง 1,500 ตัว แลวแตสภาพของแหลงน้ําโดยใชลูกปลาบู  ลูก
ปลาสรอยขาวและลูกปลาชะโดเป็นเหยื่อ ชนิดสัตว์น้ําที่จับได คือ ปลากดเหลือง ปลากราย ปลาชอน ปลาเคา
ดํา และปลากดคัง ชาวประมงบางรายมีเบ็ดราวที่ใชทําการประมงในชวงเดือนเมษายนถึงธันวาคม หยุดทําการ
ประมงในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเนื่องจากปริมาณปลาที่จับไดนอย โดยชาวประมงที่ใชเบ็ดเบอร์ 8 
ถึง 10 เบ็ดราว 1 ชุด มีจํานวนตัวเบ็ด 200 ถึง 300 ตัว ขนาดปลาที่จับไดจะมีตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ 
ชนิดปลาที่จับได คือ ปลากดเหลือง ปลากราย ปลาเคาดํา ปลาชอน ปลาชะโด ปลาบู ปลากดคัง ปลาที่จับได
จะสงจําหนายใหพอคาที่รวบรวมในชุมชน ไปสงยังพอคาตลาดใหญในอําเภอทองผาภูมิ อําเภอสังขละบุรี และ
จําหนายใหแกผูสัญจร นอกจากเครื่องมือดังกลาวยังมีการใช ฉมวก และปืนยิงปลา ซึ่งเป็นเครื่องมืออีกประเภท 
ทีส่ามารถทําการประมงไดตลอดทั้งปีและยังสามารถจับปลาไดทุกชนิดที่มีขนาดใหญ 



83 
 

 
 

5.  ปัญหาและแนวทางแก้ไขตามความต้องการของชุมชนในอ่างเก็บเขื่อนวชิราลงกรณ 
จากผลการประชุมเพ่ือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสาเหตุของการเกิดปัญหาผลกระทบของ

ปัญหา และแนวทางแกไขปัญหาโดยชุมชนที่ไมไดกําหนดกลุมอาชีพหรือบทบาทใดๆ ที่เกี่ยวของกั บชุมชน 
จากบริเวณตอนบนของอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ จาก 12 หมูบาน ตามลําดับความสําคัญของปัญหาเหลานี้ 
ดังนี้ 

1. ปัญหาการเลี้ยงปลาในกระชัง 
เป็นปัญหาสําคัญที่พบในทุกหมูบาน โดยชุมชนไดรวมแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่พบ 
1) ปลาตายในชวงระยะเวลาการอนุบาลและชวงตอของฤดูฝนกับฤดูหนาว อันเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในรอบวัน โดยปลามีลําตัวและโคนครีบแดง โดยเฉพาะในหมูบานบริเวณตอนกลาง 
สาเหตุมาจากปริมาณน้ํานอยในชวงฤดูแลงตองทําการเลื่อนกระชังเลี้ยงปลาทําใหปลาเกิดการบอบช้ําและตาย
ในที่สุด บริเวณตอนลางพบปลาตายดวยอาการครีบบวม เหงือกมีสีดํา ปีละ 2 ครั้งในชวงฤดูรอนและฤดูหนาว  

2) การขาดแคลนอาหารธรรมชาติ จากการใชเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย เชน การใชไฟฟูาช็อต 
การใชยาเบื่อเมา การใชเครื่องมือประมงที่มีขนาดชองตาที่มีขนาดเล็กลง รวมถึงการเพ่ิมจํานวนของแพสะดุง
หรือยอ และการที่มีแพสะดุงหรือยอเกินกวาจํานวนที่เสียภาษีและขอขัดแยงในเรื่องการทําการประมงโดยใช 
แพสะดุงหรือยอระหวางชาวประมงกับหนวยงานที่รับผิดชอบ   

3) ลูกพันธุ์ปลามีราคาแพงและขาดคุณภาพ ไมมีความทนทานตอโรคและการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ       

4) การขาดแคลนไมไผในการซอมแซมกระชังเลี้ยงปลา เนื่องจากกรมปุาไมไมอนุญาตใหตัดไมไผ  
แนวทางแกไขปัญหาการเลี้ยงปลาในกระชังชุมชนไดเสนอแนวคิดดังนี้ ควรไดรับคําแนะนําจาก

กรมประมงในเรื่องของโรคปลา การปูองกันและการดูแลรักษา ความชัดเจนในเรื่องของกฎหมายการใช
เครื่องมือประมง การจัดตั้งกองทุนของกรมประมงหรือเทศบาลเพื่อสนับสนุนดานวัสดุการสรางกระชังเลี้ยงปลา
ทดแทนการใชไมไผในการทําทุน และจัดหาแหลงซื้อลูกพันธุ์ปลาที่มีคุณภาพจากแหลงผลิตที่เชื่อถือได  การ
เก็บภาษีเครื่องมือแพสะดุงควรมีความชัดเจนในเรื่องจํานวนเงินและใบเสร็จรับเงิน 

2. ปัญหาการลดจ านวนลงของทรัพยากรสัตว์น้ า  
เป็นปัญหาที่พบในทุกหมูบานโดยชุมชนไดเสนอสาเหตุของปัญหา ดังนี้  
1) การเพ่ิมของจํานวนประชากรที่อาศัยในอางเก็บน้ํา เกิดจากการอพยพยายถิ่นของประชากร

ตางถ่ินเขามาอยูอาศัยในพื้นที่รอบอางเพ่ิมมากขึ้นทั้งคนไทยและตางดาว  
2) การเพ่ิมมูลคาของปลาแปรรูปขนาดเล็ก สงผลใหมีการนําปลาขนาดเล็กมาใชประโยชน์เพ่ิม

มากขึ้น  
3) การปลอยน้ําเสียจากชุมชนชาวแพและน้ําเสียจากการเกษตรกรรม ชุมชนไดเสนอแนวคิดใน

การแกไขปัญหาการลดจํานวนลงของทรัพยากรสัตว์น้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ โดยใหหนวยงา น
ราชการที่เก่ียวของจัดสรรงบประมาณ จัดหาสัตว์น้ําเพื่อปลอยลงอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ 

3. ปัญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
เป็นปัญหาสําคัญของชุมชนที่อาศัยในพ้ืนที่ที่มีสภาพภูมิประเทศสวนใหญเป็นภูเขา ไดแก 

บานหลังเขา บานรันตี บานลิเจีย บานเรดาร์ (บน) บานเรดาร์ (หลังโรงเรียน) บานโบออง บานวังปะโท และ 
บานหนองปะแล คือ  

1) การประสบปัญหาไมสามารถเดินทางเขาออกหมูบานโดยทางรถยนต์ไดในชวงฝนตกชุกของทุก
ปี โดยเฉพาะบานอาวลิเจียและบานโบอองพบถนนเขาหมูบานชํารุดและมีความลาดชันมากข้ึนทุกปี  
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2) ปัญหาการขัดของของกระแสไฟฟูาและไมมีไฟฟูาใชในบานหนองปะแล ตําบลทาขนุน อําเภอ
ทองผาภูมิ สวนบานวังปะโท ตําบลปิล็อก อําเภอทองผาภูมิ ขาดแคลนแผงโซลาเซลล์   

3) ปัญหาน้ําประปาหมูบานซึ่งเป็นน้ําจากภูเขาไหลไมสม่ําเสมอและไมสะอาดโดยเฉพาะในพ้ืนที่ 
3 หมูบานตอนกลาง ไดแก บานอาวลิเจีย บานเรดาร์ (บน) บานเรดาร์ (หลังโรงเรียน)  

4) ปัญหาดานการใชสิทธิการรักษาพยาบาลของประชากรในชุมชนบานหลังเขาและบานรันตี 
เนื่องจากประชากรของทั้งสองชุมชนสวนใหญเป็นประชากรที่อพยพยายถิ่นเขามา  

แนวคิดในการแกไขปัญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภคพ้ืนฐานโดยชุมชนเป็นผูนําเสนอ ตองการ 
ใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของจัดสรางถนนคอนกรีตเขาหมูบาน ทําการปรับปรุงระบบไฟฟูา ประปาหมูบาน 
และชวยเหลือใหไดรับสิทธิการรักษาพยาบาลของประชากรที่อาศัยรอบอางเก็บน้ําเข่ือนวชิราลงกรณ 

4. ปัญหาด้านการศึกษา 
คือ สถานศึกษาระดับประถมศึกษาหางไกลจากชุมชนที่อยูอาศัยตองใชเวลามากในการเดินทาง 

สงผลถึงคาใชจายที่เพ่ิมขึ้น พบเป็นปัญหาของประชากรในหมูบานรันตี  อําเภอสังขละบุรี บานโปุงชางและ 
บานโบอองในเขตอําเภอทองผาภูมิ เนื่องจากประชากรสวนใหญของหมูบานเป็นกลุมผูอพยพยายถิ่นเขามา 

แนวทางการแกไขท่ีนําเสนอโดยชุมชน คือ ตองการใหหนวยงานราชการที่รับผิดชอบจัดตั้ง 
สถานศึกษาหรือจัดการเรียนการสอนภายในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกลเคียง 

5. ปัญหาด้านอาชีพ  
เป็นปัญหาของประชากรในหมูบานบริเวณตอนบนของอางเก็บน้ํา จํานวน 3 หมูบาน ไดแก  

บานใหมดงสัก บานหลังเขา และหมูบานรันตี หมูบานบริเวณตอนกลาง จํานวน 4 หมูบาน ไดแก บานลิเจีย 
บานโชคดีสุพรรณ บานเรดาร์ (บน) และบานเรดาร์ (หลังโรงเรียน) เป็นกลุมประชากรที่ประสบปัญหาการ
ประกอบอาชีพ คือ  

1) ไมมีเงินทุนในการซื้อหรือซอมแซมเครื่องมือประมงและแพพักอาศัย โดยนายทุนจะหัก
คาใชจายจากมูลคาสัตว์น้ําที่นํามาขาย สงผลกระทบถึงรายไดที่ไมเพียงพอกับคาใชจายประจําวัน เป็นการกอ
หนี้สินผูกพันจากการลงทุนซื้อเครื่องมือประมง  

2) ไมมีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองเนื่องจากเป็นกลุมที่มีรายไดนอย เกือบทั้งหมดของประชากร
กลุมนี้มอีาชีพรับจางและกลุมคนตางดาว  

3) รายไดนอยไมเพียงพอกับคาใชจายประจําวัน  เนื่องจากมีรายไดจากการทําการประมง 
ดานเดียว  

4) ราคาสัตว์น้ําไมคงท่ีไมคุมคากับการลงทุน  
5) มีการเรียกเก็บภาษีเครื่องมือแพสะดุงหรือยอ โดยออกใบเสร็จรับเงินไมตรงตามการจายจริง

จากเจาหนาที่ของกรมประมง  
แนวทางแกไขปัญหาที่ไดรับขอเสนอแนะจากชุมชน คือ ใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ

ชวยเหลือดานอาชีพเสริมใหมีรายไดเสริม นอกจากรายไดท่ีไดจากแพสะดุงและการเลี้ยงปลาในกระชัง   
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สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 
 

1. สภาพทัว่ไปของชุมชนในอ่างเก็บน้ าเขื่อนวชิราลงกรณ 
จากการสอบถามกลุมตัวอยางผูนําชุมชนและการรวมประชุมกลุมยอยกับชุมชน จํานวน 147 ราย 

พบวาสวนใหญเป็นประชากรที่อพยพมาจากจังหวัดใกลเคียงและประเทศพมาเพ่ือตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพดาน
การทองเที่ยวและการประมงเป็นหลัก การกอตั้งหมูบานใหมใกลกับหมูบานเดิมที่ถูกน้ําทวมจากการกักเก็บน้ําใน
อางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ การประกอบอาชีพ ประเพณีแตกตางกันในแตละหมูบานตามสภาพ  
ทางภูมิศาสตร์และทรัพยากร ฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนโดยรวมมีฐานะคอนขางยากจน เนื่องจากชุมชน
สวนใหญเป็นชาวพมาท่ีอพยพเขามาขาดที่ทํากิน ไมมีอาชีพมั่นคง ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

ปัญหาที่พบมากในสังคมคือ  
1) ปัญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภค อาทิ การขาดแคลนเสนทางสัญจรในหมูบานที่อยูหางไกล

โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน การไมมีไฟฟูาใช ความไมเพียงพอของแผงโซลาเซลล์  
2) ปัญหาดานการศึกษา เนื่องจากบางชุมชนเป็นชุมชนที่อพยพมาจากประเทศพมาจึงมีปัญหา

ดานสัญชาติ สงผลใหไมสามารถศึกษาในระบบการศึกษาของไทยได  
3) ปัญหาดานการประกอบอาชีพ เป็นผลตอเนื่องจากการไมไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทําให 

ไมสามารถประกอบอาชีพที่มั่นคงและยังสงผลถึงการไมมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ  
 
2. บทบาทหญิงชายในอ่างเก็บน้ าเขื่อนวชิราลงกรณ 
  รูปแบบของกิจกรรมที่หญิงชายปฏิบัติรวมกันสวนใหญเพ่ือการประกอบอาชีพ หารายไดเพ่ือ 
การใชจายในครัวเรือน ผูชายจะปฏิบัติกิจกรรมที่ตองใชความอดทน ใชเวลาและมีความเสี่ยงสูง ไดแก 
การหาของปุา การเลี้ยงสัตว์ การหาปลา ผูหญิงจะปฏิบัติกิจกรรมที่มีรายไดอยางเป็นรูปธรรม ไดแก 
การคาขาย การแปรรูปสัตว์น้ําเพื่อจําหนาย สวนกิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชังเป็นกิจกรรมที่ผูหญิงและผูชาย
รวมกันปฏิบัติในสัดสวนที่เทากัน อยางไรก็ตามทุกกิจกรรมทีป่ฏิบัติเป็นการรวมมือระหวางผูหญิงและผูชาย  
 
3. การท าการประมงและการใช้เครื่องมือประมงของชุมชนในอ่างเก็บน้ าเขื่อนวชิราลงกรณ 
 ชุมชนในอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ สวนใหญประกอบอาชีพดานประมงเป็นอาชีพหลัก ไดแก 
การเลี้ยงปลาในกระชัง การหาปลาและการประกอบธุรกิจเรือทองเที่ยวขนาดเล็กสําหรับกีฬาตกปลา  
 เครื่องมือประมงที่นิยมใช คือ ขาย ขนาดชองตาที่นิยม 3.5 และ 8 เซนติเมตร เนื่องจากมีตนทุน
ตอเครื่องมือต่ําและสามารถทําการประมงไดตลอดปี และสามารถกําหนดขนาดของสัตว์น้ําที่ตองการจับไดโดย
ขนาดของตาขาย ชนิดสัตว์น้ําที่จับได คือ ปลาสรอยขาว ปลาสรอยนกเขา และปลาตะเพียนขาว ปลาที่จับได
หากยังคงรูปจะถูกนําไปตัดแตงจําหนายในรูปปลาสด สวนที่เหลือเป็นอาหารของปลาที่เลี้ยงในกระชัง 
เครื่องมือที่นิยมรองลงมา ไดแก แพสะดุงหรือยอ สามารถทําการประมงไดทั้งปี ทําการเก็บผลผลิตในชวง  
คืนเดือนมืดเพราะเป็นชวงเวลาที่ไดปลามากกวาปกติ ชนิดปลาที่จับไดมาก คือ ปลาซิวแกว ปลาแปูนแกว       
ปลาถั่วงอก จะถูกนําไปแปรรูปเป็นปลาแหงเพ่ือจําหนาย เครื่องมือที่นิยมอีกชนิด คือ เบ็ดราว เบอร์ 7-10 
เป็นเครื่องมือที่จับไดปลาขนาดใหญ ไดแก ปลากดแกว ปลากดคัง ปลาชอน ปลาชะโด นําไปแปรรูปเป็น 
ปลาสด ปลาเค็ม ปลารมควัน สอดคลองกับฉวีวรรณและคณะ (2557) ชนิดของเครื่องมือประมงที่ชาวประมง
นิยมใชคลายคลึงกันแตกตางขนาดกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ เชน ชาวประมงในแมน้ําบางปะกงและ
แมน้ําปราจีนบุรี นิยมใชขาย ขนาดชองตา 2-20 เซนติเมตร และเบ็ดราว เบอร์ 1-16  
 ปัญหาดานการประมงท่ีสําคัญของชุมชนในอางเก็บน้ําเข่ือวชิราลงกรณ คือ  
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1) ปัญหาการตายของปลาที่เลี้ยงในกระชังชวงตอระหวางของฤดูหนาวและฤดูรอน  
2) ปัญหาการลดจํานวนลงของทรัพยากรสัตว์น้ําในธรรมชาติเนื่องจากน้ําเสียจากชุมชนและ  

แพทองเที่ยว สอดคลองกับอําพร (2553) กลาวถึงสาเหตุของการลดชนิดและปริมาณลงของทรัพยากรสัตว์น้ํา
ในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดจากน้ําเนาเสีย การทําการประมงผิดกฎหมายและสารเคมีจากการ
ทําการเกษตรรวมถึงการนําปลาที่มีขนาดเล็กข้ึนมาใชประโยชน์เพิ่มมากขึ้น    

นอกจากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําที่ทําใหเกิดการลดจํานวนลงของทรัพยากร 
สัตว์น้ําแลว ยังเกิดจากการทําการประมงตลอดปีและการใชเครื่องมือที่ขนาดของชองตาขายเล็กกวา 
5 เซนติเมตร การใชเครื่องมือแพสะดุงหรือยอ เป็นการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย มีชุมชนเพียงบางสวน
เทานั้นที่เห็นความสําคัญของทรัพยากรประมงโดยมีการจัดการแขงขันตกปลาทุกปี เพ่ือเป็นทุนในการจัดซื้อ  
ลูกพันธุ์ปลาปลอยในอางเก็บน้ํา สอดคลองกับพงศ์พัฒน์ (2539) กลาววาระบบการจัดการโดยชุมชนอาจจะ 
ไมเหมาะสมกับทุกชุมชนประมง ดังนั้นการนําระบบการจัดการโดยชุมชนมาใชตองมีการเริ่ มตนสนับสนุนให
ชุมชนประมงมีความตื่นตัว ไมควรนําเงื่อนไขทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองหรือการปกครองมาเป็น
แรงจูงใจ 
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ภาคผนวก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพผนวกที่ 1   การประชุมรวมกับชุมชนตัวอยางรอบอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ ในการประเมินสภาวะ
ชนบทแบบมีสวนรวมและบทบาทของชุมชน องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรประมงในอางเก็บน้ําเขื่อน วชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางเดือนตุลาคม 
2552 ถึง เดือนกันยายน 2553 
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ภาพผนวกที่ 2   เอกสารเกี่ยวกับการทําการประมงในอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ ออกโดยเจาหนาที่ของ
กรมประมง ในการประเมินสภาวะชนบทแบบมีสวนรวมและบทบาทของชุมชน องค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรประมงในอางเก็บน้ําเขื่อน วชิราลงกรณ 
จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางเดือนตุลาคม 2552 ถึง เดือนกันยายน 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพผนวกที่ 3   เครื่องมือแพสะดุงหรือยอที่ใชในอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ ในการประเมินสภาวะชนบท

แบบมีสวนรวมและบทบาทของชุมชน องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากร
ประมง ในอางเก็บน้ําเขื่อน วชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางเดือนตุลาคม 2552 ถึง 
เดือนกันยายน 2553 
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ความหลากหลาย ปริมาณ และการแพร่กระจายของแพลงก์ตอน ในแม่น้ าบางปะกงและแม่น้ าปราจีนบุรี 
 

นายจงกล บุญงาม1 นายประภาส สุตันติราษฎร์ นายวีร์ กี่จนา  
1ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้าํจืดระยอง 

---------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาชนิด ปริมาณ และ การแพรกระจายของแพลงก์ตอนในแมน้ําบางปะกง และแมน้ําปราจีนบุรี 
ดําเนินการตั้งแตเดือนธันวาคม 2551 – เดือนมีนาคม 2553 ทําการเก็บตัวอยางแพลงก์ตอนจํานวน 10 จุด
สํารวจตั้งแตตนน้ํา รวม 4 ครั้ง คือ ในเดือนธันวาคมปริมาณน้ํามาก ในเดือนมีนาคมปริมาณน้ํานอย ในเดือน
มิถุนายนปริมาณน้ําทรง เดือนกันยายนปริมาณน้ําหลาก ที่ระดับความลึก 0.5 เมตร  
 ผลการศึกษาพบวาพบชนิดแพลงก์ตอนทั้งหมด 9 ไฟลัม 104 สกุล โดยมีปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ย 
49 x 106 หนวยตอลูกบาศก์เมตร ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ย 2.6 x 106 หนวยตอลูกบาศก์เมตร มีแพลงก์
ตอนพืชในไฟลัม Chromophyta (สาหรายสีน้ําตาลและไดอะตอม) เป็นโครงสรางหลัก ชนิดที่สําคัญไดแก 
Coscinodiscus, Chaetoceros และ Nitzschia ไฟลัม Chlorophyta (สาหรายสีเขียว) เป็นโครงสรางรอง 
ชนิดที่สําคัญไดแก แพลงก์ตอนในสกุล Pediastrum, Scenedesmus และแพลงก์ตอนสัตว์ในไฟลัม 
Arthopoda เป็นโครงสรางหลัก กลุมที่สําคัญไดแก Cyclopoid  ไฟลัม Protozoa เป็นโครงสรางรอง ชนิดที่
สําคัญไดแก Tintinnidium  การแพรกระจายของชนิดแพลงก์ตอนตามจุดสํารวจ พบวามีการแพรกระจายชนิด
มากที่สุด ในจุดสํารวจที่ 2 สําหรับการแพรกระจายในเดือนสํารวจพบว ามีการแพรกระจายชนิดมากที่สุดใน
เดือนมิถุนายน 2552  
 
 
ค าส าคัญ  :  ชนิด  ปริมาณ  ความหลากหลาย  แพลงก์ตอน  แมน้ําเจาบางปะกง  แมน้ําปราจีนบุรี 
   
*๓๗๓ หมู  ๓  ต.แมน้ําคู  อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง  ๒๑๑๔๐  โทร. ๐๓๘-๐๒๗๙๐๕-๖   
 e-mail : jongkolbb@gmail.com 
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ค าน า 
 แมน้ําบางปะกงเป็นแมน้ําขนาดใหญสายหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย   มีตนแมน้ําเกิด
จากแมน้ํา 2 สาย คือ แมน้ําปราจีนบุรี และแมน้ํานครนายก ไหลมารวมกัน ที่เสนแบงเขต 3 จังหวัด คือ 
บริเวณอําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รวมความยาวของแมน้ํา 122 กิโลเมตร  เป็นแมน้ําที่อุดมสมบูรณ์ไปดวยสัตว์น้ําสําคัญที่มีคุณคา
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกุงกามกราม ปลากะพงขาว และปลากระบอก เป็นตน (ไมตรี และคณะ, 2526)  จาก
การพัฒนาอุตสาหกรรมทางดานชายฝั่งตะวันออกของไทยบริเวณ 2 ขางฝั่งแมน้ําบางปะกง มีโรงงาน
อุตสาหกรรมตั้งอยูเป็นจํานวนมากถึง 155 โรงงาน ตลอดลําแมน้ํา (คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2526) 
โดยเฉพาะบริเวณปากแมน้ําบางปะกง ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูถึง 43 โรง เชน โรงสีขาว 11 แหง โรงอัด
มันเม็ดเสน 11 แหง เป็นตน (เพ่ิมสุข, 2525) จากการที่แมน้ําบางประกง เป็นแมน้ําที่ปากแมน้ําติดตอกับทะเล 
พบวาคุณภาพน้ําในแมน้ําบางประกงจะมีความเค็มในบางชวงเวลา โดยจะพบวาบริเวณหนาอําเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในชวงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม น้ํามีความเค็ม 11.1 – 17.1 พีพีที  สวนชวงเดือนอ่ืน ๆ พบ
มีความเค็มอยูระหวาง 0.1 – 5.1 (ไมตรี และคณะ, 2526)  จากการพัฒนาดานตาง ๆ เชน การสรางโรงงาน
อุตสาหกรรม การเกษตรที่มีการใชสารเคมี การเลี้ยงปลาในกระชัง และการสรางเขื่อนกั้นน้ําเค็ม ซึ่งสิ่งเหลานี้
ยอมมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมในแมน้ําบางประกง และจากระบบนิเวศของแมน้ําเจาบางปะกงที่มีความ
หลากหลาย เนื่องจากมีทั้งระบบน้ําจืดและน้ํากรอย ที่ไดรับอิทธิพลทั้งจากน้ําจืดและน้ําทะเล นอกจากนี้
การศึกษาเกี่ยวกับแพลงค์ตอนในแมน้ําเจาพระยาที่ผานมา ก็เป็นการศึกษาเพียงบางชวงของแมน้ําเทานั้น 
(ไมตร ีและคณะ, 2526; จรัลและคณะ, 2540)  

 แพลงค์ตอนเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งลองลอยอยูในน้ําขึ้นกับการเคลื่อนที่ของคลื่น ลม และกระแสน้ํา
ที่จะพาไป แพลงค์ตอนมีประโยชน์หลายประการในแหลงน้ําธรรมชาติและการใชประโยชน์โดยทั่วไป ไดแก 
เป็นองค์ประกอบของหวงโซอาหารเบื้องตนหรือเป็นผูผลิตในแหลงน้ํา เป็นตัวชี้วัดระดับความอุดมสมบูรณ์ของ
แหลงน้ํารวมทั้งความเจาะจงเฉพาะชนิดของแพลงค์ตอนก็สามารถบงบอกวาบริเวณนั้นมีธาตุอาหารสมบูรณ์
หรือไม  และมีสัตว์น้ําที่เกี่ยวเนื่องกับแพลงค์ตอนมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ยังใชตรวจสอบมลภาวะของ
แหลงน้ํา เป็นตัวบงบอกกระแสน้ํา นํามาเป็นอาหารสัตว์น้ํา เป็นอาหารแกมนุษย์ นํามาผลิตเป็นยา ใชใน
อุตสาหกรรมน้ํามัน ใชในการกรองน้ํา หรือแมกระทั่งใชเป็นฉนวนไฟฟูา รวมถึงการนํามาศึกษาพิษวิทยา ดาน
ตางๆ (ลัดดา, 2544) แมน้ําบางปะกงเป็นอีกแมน้ําที่มีการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  และการอุตสาหกรรม
เขามาเกี่ยวของซึ่งจําเป็นตองหาตัวชี้วัดที่สามารถบงบอกลักษณะทางคุณภาพได แพลงค์ตอนก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่ง
ซึ่งสามารถทําใหรูวาแหลงน้ําดังกลาวมีสภาพเป็นอยางไร บริเวณใดบางที่เหมาะสมตอการเกษตร การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และมีมลพิษมากนอยเพียงใด ดังนั้นการศึกษาชนิด ปริมาณ และการแพรกระจายของ
แพลงค์ตอนในแมน้ําบางปะกง เป็นแผนงานวิจัยยอย ในชุดโครงการระบบนิเวศ ทรัพยากรประมงและการ
จัดการทรัพยากรในแมน้ําบางปะกง เพ่ือใหทราบชนิดปริมาณและการแพรกระจายของแพลงค์ตอนในแมน้ํา
บางปะกงและสาขา และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห์และประเมินดวยคาดัชนีทางนิเวศวิทยา และโครงสราง
ประชาคมสิ่งมีชีวิต เพื่อประกอบเป็นขอมูลในชุดโครงการใหญ ซึ่งจะสามารถนําไปใชในการวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรประมงในแมน้ําเพื่อใหเกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนตอไป 

 

วัตถุประสงค์ 
 

1.  ความหลากหลายของแพลงก์ตอนในแมน้ําปราจีนบุรีและบางปะกง 
2.  ปริมาณของแพลงก์ตอนในแมน้ําปราจีนบุรีและบางปะกง 
3.  การแพรกระจายของแพลงก์ตอนในแมน้ําปราจีนบุรีและบางปะกง 
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วิธีด าเนินการ 
 

1. การก าหนดจุดส ารวจ  
ดําเนินการศึกษาโดยการวางแผนและกําหนดจุดสํารวจในแมน้ําบางปะกงและแมน้ําปราจีนบุรี   

โดยกําหนดจุดสํารวจ  10  จุด  เริ่มตั้งแตจังหวัดปราจีนบุรี  จนถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามภาพท่ี 1ดังนี้ 
 จุดที ่    1  สะพานทาประชุม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
 จุดที่     2  สะพานใกลแขวงการทางจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 
 จุดที ่    3  สะพานบานสราง อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี 
 จุดที ่    4  ปากแมน้ําปราจีนบุรี  อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี 
 จุดที่     5  บานบางกระเจ็ด  อ.บางคลา  จ.ฉะเชิงเทรา 
 จุดที ่    6  วัดบานกลวย  อ.บางคลา  จ.ฉะเชิงเทรา 
 จุดที่     7  บานคลองทาหลวง  อ.บางคลา  จ.ฉะเชิงเทรา 
 จุดที ่    8  เขื่อนทดน้ําบางปะกง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
 จุดที ่    9  สะพานเลี่ยงเมืองขามแมน้ําบางปะกง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 
 จุดที่    10  ปากแมน้ําบางปะกง  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา 

โดยดําเนินการใน 4 ชวงเวลาที่แตกตางกันในรอบปี คือ ธันวาคม 2551, มีนาคม, มิถุนายน
และสิงหาคม 2552 เดือนละ 1 ครั้ง รวมเป็นจํานวน 4 ครั้งสํารวจ 
 
2.  การเก็บตัวอย่าง 
  ดําเนินการเก็บตัวอยางใน 4 ชวงเวลาที่แตกตางกันในรอบปี คือ ธันวาคม 2551, มีนาคม 
มิถุนายน และ กันยายน 2552  เดือนละ 1 ครั้ง รวมเป็นจํานวน 4 ครั้งสํารวจ  

2.1 เก็บตัวอยางแพลงก์ตอนพืชเพ่ือศึกษาความหลากหลาย ปริมาณและการแพรกระจาย โดย
ใชกระบอกเก็บน้ําขนาด 1-2 ลิตรเก็บน้ําบริเวณผิวน้ํา 20 ลิตร และท่ีระดับความลึกที่คาความโปรงใสคูณดวย
สอง จุดสํารวจละ 3 ซ้ํา นําตัวอยางแพลงก์ตอนมาเก็บรักษาในน้ํายา Lugol’s solution เพ่ือนําไปศึกษา
จําแนกสกุลและปริมาณในระดับชนิดในหองปฏิบัติการภายใตกลองจุลทรรศน์กําลังขยายสูง ตามหนังสือคูมือ
จําแนกของ ลัดดา (2541, 2542), Needham and Neddham (1967), Prescott (1962),  Idries (1983) 
และ Pennak (1953)  

2.2 การศึกษามวลชีวภาพของแพลงก์ตอนสัตว์  หลังจากเก็บตัวอยาง นําตัวอยางแพลงก์ตอน
แชไวในน้ําแข็งเพ่ือนําไปกรองในหองปฏิบัติการ โดยมีขนาดชองตาสําหรับกรองคือ 420, 325, 235 และ 100 
ไมครอน ตามลําดับ นําตัวอยางแพลงก์ตอนสัตว์ที่ไดในแตละขนาดใสในจานแกว เพ่ือตรวจสอบถึงปริมาณ
แพลงก์ตอนที่พบวามีรอยละเทาไรของปริมาณท้ังหมดดวยกลองจุลทรรศน์กําลังขยาย 10 เทา และอบกระดาษ
กรอง GF/C  ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส  นาน 1 ชั่วโมง ชั่งน้ําหนัก หลังจากนั้นกรองแพลงก์ตอนสัตว์แต
ละขนาดแลวนําไปอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทิ้งใหเย็นในโถอบความชื้น 
แลวนํามาชั่งน้ําหนักเพ่ือหาน้ําหนักสุทธิของแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดตางๆ  
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจุดสํารวจในแมน้ําบางปะกง และแมน้ําปราจีนบุรี (จุดสํารวจที่ 1-10) 
 
3.  การวิเคราะห์สกุล และ ปริมาณแพลงก์ตอน 
 นําตัวอยางที่ไดมาจําแนกสกุลและนับปริมาณโดยใชหลอดหยดสุมดูดตัวอยางใสลงในสไลด์นับตัวอยาง
ความจุ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร นํามาวิเคราะห์ในหองปฏิบัติการโดยใช Sedwick-rafter counting cell นับ
ปริมาณแพลงก์ตอน และจําแนกในระดับสกุลดวยกลองจุลทรรศน์แบบ Binocular กําลังขยายสูงตามคูมือของ 
ลัดดา (2538, 2539) โดยจัดหมวดหมู จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาปริมาณแพลงก์ตอนตอลูกบาศก์เมตร
โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์หรือเทียบตามสูตรดังนี้ 

ปริมาณแพลงก์ตอน (หนวย/ลูกบาศก์เมตร) = a x b 
โดย   a = จํานวนแพลงก์ตอนที่นับไดตอ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

        b = 1,000,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร 
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จุดท่ี 1 สะพานท่าประชุม  อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี
จุดท่ี 2 อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี
จุดท่ี 3 สะพานแขวงการทาง อ าเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี
จุดท่ี 4 เหนือฝายกั้นน ้าคลองสารภี อ าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี
จุดท่ี 5 สะพานบา้นสร้าง อ าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี
จุดท่ี 6 ปากแม่น ้าปราจีนบุรี อ าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี
จุดท่ี 7 บริเวณบา้นคลองท่าหลวง  อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
จุดท่ี 8 วดัสมานรัตนาราม อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา
จุดท่ี 9 สะพาน BYPASS อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา
จุดท่ี 10 สะพานบางปะกง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา
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 สรุปผลการศึกษา 
 
 

1. ชนิดของแพลงก์ตอนในแม่น้ าปราจีนบุรีและบางปะกง 
 

                  จากการศึกษาแพลงก์ตอนในแมน้ําปราจีนบุรีและบางปะกงตลอดลําน้ําระยะเวลา 1 ปี  ระหวาง
เดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 เก็บตัวอยางทั้งหมด 10 สถานี  พบแพลงก์ตอนพืช ทั้งหมด 3  ดิ
วิชั่น 5 คลาส 41 สกุล และแพลงก์ตอนสัตว์ ทั้งหมด 5 ไฟลัม 19  สกุล ประอบดวย แพลงก์ตอนพืชในแมน้ํา
ปราจีนบุรีและบางปะกงมีจํานวน  43  สกุล  ประกอบดวย  Division  Chromophyta  มีมากที่สุด  19  สกุล  
รองลงมาคือ  Division Chlorophyta  18  สกุล  และ Division Cyanophyta  6  สกุล  แพลงก์ตอนสัตว์ใน
แมน้ําปราจีนบุรีและบางปะกงมีจํานวน  21  สกุล  และ  ประกอบดวย Phylum Protozoa  มีมากที่สุด 
จํานวน 7 สกุล  รองลงมาคือ Phylum Rotifera   พบจํานวน 6 สกุล  สําหรับ Phylum Arthropoda พบ
จํานวน 3 สกุล  Phylum Mollusca พบ 2 กลุมคือ  ตัวออนของหอยฝาเดียว  และหอยสองฝา  Phylum 
Annelida พบระยะตัวออน (Annelid larvae)  เพียงตัวอยางเดียว โดยมีปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ย 49 x 
106 หนวยตอลูกบาศก์เมตร ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ย 2.6 x 106 หนวยตอลูกบาศก์เมตร มีแพลงก์ตอน
พืชในไฟลัม Chromophyta (สาหรายสีน้ําตาลและไดอะตอม) เป็นโครงสรางหลัก ชนิดที่สําคัญไดแก 
Coscinodiscus, Chaetoceros และ Nitzschia ไฟลัม Chlorophyta (สาหรายสีเขียว) เป็นโครงสรางรอง 
ชนิดที่สําคัญไดแก แพลงก์ตอนในสกุล Pediastrum, Scenedesmus และแพลงก์ตอนสัตว์ในไฟลัม 
Arthopoda เป็นโครงสรางหลัก กลุมที่สําคัญไดแก Cyclopoid  ไฟลัม Protozoa เป็นโครงสรางรอง ชนิดที่
สําคัญไดแก Tintinnidium  การแพรกระจายของชนิดแพลงก์ตอนตามจุดสํารวจ พบวามีการแพรกระจายชนิด
มากที่สุด ในจุดสํารวจที่ 2 สําหรับการแพรกระจายในเดือนสํารวจพบวามี การแพรกระจายชนิดมากที่สุดใน
เดือนมิถุนายน 2552 โดยมีการจัดระบบหมวดหมู  (Classification system)   ตามลัดดา (2541 และ 2542)  
ตามตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี  1  ชนิดและองค์ประกอบของแพลงก์ตอน ตามจุดสํารวจและเดือนสํารวจ ในแมน้ําปราจีนบุรีและ   
                บางปะกง จากการสํารวจระหวางเดือนธันวาคม 2551 – กันยายน 2552 
 

ที ่ Phylum/Genus 
จุดสํารวจที่ เดือนที่สํารวจ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ส.ค. 

 Cyanophyta               
1 Anabaena + - + + + + + + + + + + + + 
2 Chroococcus + + - + + + + + - - + + -  - 
3 Merismopedia + - - - - - - + - - + - + + 
4 Mycrocytis - - - - + - - - - - - + - - 
5 Oscillatoria + + + + + + + + + + + + + + 
6 Spirulina + + + + - + + - - + + + + + 

 Chlorophyta               
7 Actinastrum - - - - - - - - + - - - + + 
8 Asterococcus - - + + - + + - - + - + + + 
9 Chlorococcum - + + - - - - - - + - - + + 
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ที ่ Phylum/Genus จุดสํารวจที่ เดือนที่สํารวจ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ส.ค. 

10 Closterium + + + + + + + + + + + + + + 
11 Coelastrum + + + + + - - + - + + + + + 
12 Cosmarium - + - - - - - - - - + - - - 
13 Dictyosphaerium - + - - + - - - - - - + + + 
14 Distigma + + - - - - + - - - + + + + 
15 Euastrum  - + - - - - - - - - - - + - 
16 Pandorina + - - - + + + + + + + + + + 
17 Pediastrum + + + + + + + - - + - + + - 
18 Scenedesmus + + + + + + + + + + + + + + 
19 Staurastrum + + + + + + + + + + + + + + 
20 Strombomonas + + + + + + - - - + + + + + 
21 Euglena  + + + + + + + + + + + + + + 
22 Lepocinclis + + + + + + + + + + + + + + 
23 Phacus + + + + + + + + + + + + + + 
24 Trachelomonas + + + - - - - + - - + - + - 
 Chromophyta               

25 Asteromphalus - - - - - - - + - - - - + - 
26 Aulacodiscus - - - - - + - - - + + - - - 
27 Ceratium - + - + + + - + + + + + + + 
28 Chaetoceros - + - - - - + - - - + + + + 
29 Coconeis - + - - - - + - - - + - + + 
30 Coscinodiscus - + + + + + + + + + + + + + 
31 Cyclotella - + + - + + - + - + - + + + 
32 Denticula - - - - - + - + - + - - + - 
33 Dinobryon - - - - - - - + - - - - + + 
34 Ditylum - - - - - + - - - + + - + + 
35 Fragilariopsis - + - - - + + + + + + + + + 
36 Glenodinium + + + + + + + + + + + + - + 
37 Gymnodinium + + + + + + + + + + + + +  
38 Navicula + + + + + + + + + + + + + + 
39 Nitzschia + + + + + + + + + + + + + + 
40 Peridinium - - + - + + + + + + + + + + 
41 Synedra + + + + + + + + + + - + + + 
42 Thalassionema - + - - - - - + + - + + + + 
43 Triceratium - - - - + + + + + + + + + + 
                
                
                



95 
 

ที ่ Phylum/Genus จุดสํารวจที่ เดือนที่สํารวจ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ส.ค. 

 Protozoa               
44 Arcella - - - - - - - - + - - - + + 
45 Diffugia - + - - - - - - - - - + - - 
46 Leprotintinnus - - - + - - - + - - + - + + 
47 Litonotus - - + - + - - - - - - - + + 
48 Lyngbya - - + - + - - - - + + + - + 
49 Stentor + + + + + + + + + + + + + + 
50 Tintinnidium - - - - + - + - + + + + + + 
 Rotifera               

51 Anuraeopsis - + + - - - - - - - - - + - 
52 Ascomorpha + + - - - - - - - - + - + + 
53 Branchionus + + + + + + + + + + + + + + 
54 Lecane - - - + + + - - - + + + + - 
55 Lepadella - + - - - - - - - - - - + - 
56 Macrochaetus + - - - - - - - - - - - + + 
 Mollusca               

57 Euclio + - - - - - - - - - + - - + 
58 Veliger larva - - + - + - - - + - + + + + 
 Cnidaria               

59 Diphyes - - - + - - - - - + + - - + 
 Arthopoda               

60 Calanoid + + + + + - + + - + + + + + 
61 Cyclopoid + + + + + + + + + + + + + + 
 Echinodermata               

62 Bipinnaria -  + - - - - - -   -  -  + - - 
ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์ 7 9 8 7 9 4 5 5 5 8 12 10 12 8 
ชนิดแพลงก์ตอนพืช 22 30 23 21 25 28 25 28 21 19 31 31 38 31 
ชนิดแพลงก์ตอนทั้งหมด 29 39 31 28 34 32 30 33 26 27 43 41 50 39 
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ภาพที่ 1 อัตราสวนรอยละของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ ตามจุดสํารวจ ในแมน้ํา 
            ปราจีนบุรีและบางปะกง จากการสํารวจระหวางเดือนธันวาคม 2551 – กันยายน 2552 

 

 
 
ภาพที่ 2 อัตราสวนรอยละของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ ตามเดือนสํารวจ ในแมน้ํา 
            ปราจีนบุรีและบางปะกง จากการสํารวจระหวางเดือนธันวาคม 2551 – กันยายน 2552 
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ภาพที่ 3 อัตราสวนรอยละของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ ในแมน้ําปราจีนบุรีและบางปะกง จาก 
            การสํารวจระหวางเดือนธันวาคม 2551 – กันยายน 2552 
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ภาพผนวก 
ภาพจุดส ารวจ 

  
 

ภาพผนวกที่ 1 จุดสํารวจบริเวณสะพานหนาสํานักงานที่ดินอําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (ซาย) และ 
                   จุดสํารวจบริเวณสะพานขาแมน้ําอําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี (ขวา) 

 

  
 
ภาพผนวกที่ 2 จุดสํารวจบริเวณสะพานใกลแขวงการทางอําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (ซาย) และจุดสํารวจ 
                   บริเวณสะพานเหนือฝายกั้นน้ําคลองสารภี จังหวัดปราจีนบุรี (ขวา) 
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ภาพผนวกที่ 3 จุดสํารวจบริเวณสะพานขามแมน้ําอําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี (ซาย) และ จุดสํารวจ 
                   บริเวณวัดบางแตน อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
 

  
 
ภาพผนวกที ่4 จุดสํารวจบริเวณวัดใหมบางคลา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา (ซาย) และ จุดสํารวจ 
                   บริเวณฝายทดน้ําบางปะกง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ขวา) 

  
 

ภาพผนวกที่ 5 จุดสํารวจบรเิวณสะพาน Bypass อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ซาย) และ จุดสํารวจ 
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การเลี้ยงปลาสลิดในบอ่ดินโดยใช้อตัราปล่อยต่างกัน 2 ระดับ 
 

เกษศิริ อิงขนร๑* และอาคม เล็กน้อย๒  
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระแกว 

2ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสมุทปราการ 
 

บทคัดย่อ 
 

 การทดลองเลี้ยงปลาสลิดในบอดินดวยอัตราปลอยตางกัน 2 ระดับ คือ 5 และ 7.5 ตัว/ตาราง
เมตร ไดดําเนินการทดลองในบอดินขนาด 800 ตารางเมตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
สระแกว โดยปลอยปลาสลิดความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 5.65±0.53 เซนติเมตร และน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 
2.41±0.67 กรัม ใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําระดับโปรตีนไมต่ํากวา 30 เปอร์เซ็นต์ วันละ 2 ครั้ง เวลา 
0.90 น. และ 15.00 น. ดําเนินการทดลองระหวางเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็ น
ระยะเวลา 300 วัน 
 ผลการทดลองพบวา ปลาสลิดทดลองที่เลี้ยงดวยอัตราปลอย 5 และ 7.5 ตัว/ตารางเมตร มีความ
ยาวสุดทายเฉลี่ยเทากับ 16.47±0.69 และ 15.06±0.21 เซนติ เมตร น้ําหนักสุดทายเฉลี่ยเทากับ 
78.26±11.55 และ 57.53±2.31 กรัม น้ําหนักเพ่ิมตอวันเฉลี่ยเทากับ 0.25±0.04 และ 0.18±0.01 กรัม/วัน 
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยเทากับ 1.16±0.05 และ 1.06±0.01 เปอร์เซ็นต์/วัน ดัชนี NBI เฉลี่ยเทากับ 
2,226.95 ±657.14 และ 2,250.72±450.69 อัตรารอดตายเฉลี่ยเทากับ 73.29±11.13 และ 69.20±11.30 
เปอร์เซ็นต ์อัตราแลกเนื้อเฉลี่ยเทากับ 2.24±0.42 และ 2.21±0.22 และผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 210.77±56.47 
และ 224.13±44.82 กิโลกรัม/800 ตารางเมตร เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบวา ปลาสลิดที่เลี้ยงดวยอัตรา
ปลอย 5 ตัว/ตารางเมตร มีความยาวสุดทายเฉลี่ย น้ําหนักสุดทายเฉลี่ย น้ําหนักเพ่ิมตอวันเฉลี่ย และอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย สูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับปลาสลิดที่เลี้ยงดวยอัตราปลอย 7.5 
ตัว/ตารางเมตร ดานดัชนี NBI อัตรารอดตาย อัตราแลกเนื้อ และผลผลิตเฉลี่ยของปลาสลิดทั้ง 2 อัตราปลอย 
พบวาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ดานการวิเคราะห์ตนทุนการผลิตมีคาเทากับ 18,778.12 และ 
20,315.10 บาท/บอ ตนทุนการผลิตเฉลี่ยเทากับ 89.13 และ 90.64 บาท/กิโลกรัม และผลตอบแทนตอการ
ลงทุนเทากับ -35.45 และ -47.55 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ  
 
ค าส าคัญ : ปลาสลิด การเลี้ยงในบอดิน ความหนาแนน  
*ผูรับผิดชอบ: ตู ปณ.๑๒ อ.เมือง จ.สระแกว ๒๗๐๐๐ e-mail: thakabak_fish@yahoo.com 
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Culture of Snakeskin Gourami in Earthen Pond 
with 2 Stocking Densities 

 
Ketsiri Ingkhanorn1* and Arkhom Leknoi2 

1Sa Kaeo Inland Aquaculture Research and Development Center 
       2Samut Prakan Inland Aquaculture Research and Development Center  

 
Abstract 

 
 The experiment on culture of Snakeskin Gourami in the earthen pond with 2 
different stocking densities 5 and 7.5 fish/m2 at Sa Kaeo Inland Aquaculture Research and 
Development Center. The average initial lengths of 5.65±0.53 cm, and the average initial 
weights of 2.41±0.67 g. Fish were fed with 30 % protein commercial floating pellet at twice a 
day at 09.00 AM and 15.00 PM during April 2016 to February 2017 for 300 days.   
 Results of the experiment showed that at stocking densities of 5 and 7.5 fish/m2, 
final lengths average were 16.47±0.69 and 15.06±0.21 cm, final weights average were 
78.26±11.55 and 57.53±2.31 g, daily weight gain average were 0.25±0.04 and 0.18±0.01 
g/day, specific growth rate average were 1.16±0.05 and 1.06±0.01 percent/day, NBI average 
were 2,226.95±657.14 and 2,250.72±450.69, survival rate average were 73.29±11.13 and 
69.20±11.30 percent, FCR average were 2.24±0.42 and 2.21±0.22, and total production 
average were 210.77±56.47 and 224.13±44.82 kg./800 m2. Statistically showed that the 
stocking densities of 5 fish/m2 was final lengths, final weights, daily weight gain and specific 
growth rate was significantly higher (p<0.05) than fish at 7.5 fish/m2, The NBI, survival rate, 
FCR and total production were no significant difference among 2 treatment (p>0.05). 
Economic analysis showed that average production costs were 18,778.12 and 20,315.10 
Baht/pond, respectively. The break-even points were 89.13 and 90.64 Baht/kg and cost of all 
returns were -35.45 and -47.55 %, respectively.  
 
Key words: Snakeskin Gourami, Pond culture, Stocking density 
*Corresponding author: P.O. Box 12 202 Moo 8, Muang District Sakaeo Provice 27000 
 e-mail: thakabak _fish@yahoo.com   
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ค าน า 
 

 ปลาสลิดหรือปลาใบไม มีชื่อสามัญวา Snakeskin Gourami มีชื่อวิทยาศาสตร์วา Trichogaster 
pectoralis (Regan,1910) เป็นปลาน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง โดยมีผลผลิตในปีพ.ศ.2551 
จํานวน 28,477 ตัน คิดเป็นมูลคา 1,266 ลานบาท ซึ่งสูงเป็นอันดับ 5 ของสัตว์น้ํา จืดที่เลี้ยงในประเทศไทย 
(กลุมวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง, 2557) ในอดีตการเลี้ยงปลาสลิดเริ่มที่ดอนกํายาน จังหวัดสุพรรณบุรี 
ตอมาจึงขยายพ้ืนที่มาเลี้ยงที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการเลี้ยงโดยอาศัยอาหารธรรมชาติเป็นหลัก โดย
เฉพาะที่อ.บางบอ เป็นแหลงเลี้ยงปลาสลิดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรประการ ตอมาเมื่อที่ดินมีราคาแพงขึ้น
เกษตรกรบางสวนจึงขายที่ดินใหนายทุนนําไปใชประโยชน์อ่ืนๆ ประกอบกับสภาพแวดลอมโดยเฉพาะแหลงน้ํา
ที่ใชเลี้ยงปลาเสื่อมโทรมลง เนื่องจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและบานเรือน รวมทั้งปัญหาน้ําเค็ม
ในชวงหนาแลงทําใหบางพื้นที่เลี้ยงปลาสลิดไดปีละประมาณ 8 เดือนเทานั้น ปัญหาเหลานี้ทําใหพ้ืนที่เลี้ยงปลา
สลิดลดลง เกษตรกรบางสวนจึงนําปลาสลิดไปเลี้ยงที่จังหวัดอ่ืนๆ เชน จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ
ฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะที่จังหวัดสมุทรสาครถือเป็นแหลงเลี้ยงปลาสลิดที่ใหผลผลิตมากที่สุดในปัจจุบัน โดยมีผู
เลี้ยงปลาสลิด 726 ฟาร์ม พ้ืนที่เลี้ยงรวมกัน 20,384 ไร ผลผลิตรวม 10,255 ตัน มูลคา 615 ลานบาท แต
อยางไรก็ตามเกษตรกรสวนใหญเชื่อวาการเลี้ยงปลาสลิดตองใชบอเลี้ยงขนาดใหญ (5-10 ไร ขึ้นไป) จึงจะไดผล 
ทําใหการเลี้ยงปลาสลิดไมสามารถขยายพื้นที่เลี้ยงไดมากนัก นอกจากนี้เกษตรกรสวนใหญยังใชบอเลี้ยงเป็นบอ
เพาะพันธุ์ไปดวยทําใหไมสามารถควบคุมจํานวนลูกปลาที่จะเกิดขึ้นไดแนนอน ถามีลูกปลาเกิดนอยก็ตองหาซื้อ
ลูกปลาจากที่อ่ืนมาเพ่ิม แตถาลูกปลาในบอมีมากเกินไปก็จะทําใหใชเวลาเลี้ยงนานขึ้น การทดลองนี้จึงลด
ขั้นตอนการเลี้ยงโดยนําลูกปลาที่ไดจากการเพาะพันธุ์และอนุบาลจนไดขนาด 5-7 ซม.เพ่ือนํามาปลอยในบอ
เลี้ยงแทนซึ่งจะชวยใหประเมินจํานวนปลาในบอไดแมนยํากวา และการใชปลาขนาดใหญจะชวยใหปลามีอัตรา
รอดดีขึ้นทําใหประเมินผลผลิตไดใกลเคียงความเป็นจริงมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเลี้ยงแบบพัฒนา 
(intensive culture) โดยใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปและการจัดการคุณภาพน้ําโดยการเพ่ิมออกซิเจนในน้ํา 
ประกอบกับมีการปูองกันศัตรูในธรรมชาติโดยเฉพาะนกกินปลาโดยใชตาขายคลุมบอ ซึ่งวิธีตาง ๆ เหล านี้จะ
ชวยทําใหผลผลิตสูงขึ้นได และที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือกรมประมงไมเคยมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา
สลิดในบอดินมาเป็นเวลานานมาก โดยมีรายงานวาไดมีการทดลองเลี้ยงปลาสลิดในบอดินเมื่อปี พ.ศ. 2534 ที่
สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสมุทรปราการซึ่งปรากฏวาไดผลผลิตเพียง 230 กก./ไร เทานั้น (เฉิดฉัน และคณะ, 
2538) หลังจากนั้นไมมีงานวิจัยการเลี้ยงปลาสลิดในบอดินอีกเลย ทั้งนี้เนื่องจากการทดลองในบอดินตองใช
เวลาทดลองนาน (ประมาณ 10-12 เดือน) ซึ่งจะทําใหกระทบกับการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําได ดังนั้นจึงควรมีการวิจัย
การเลี้ยงปลาสลิดใหมากข้ึนเพื่อใหกรมประมงเป็นผูนําในการถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกร 
 

วัตถุประสงค์ 
 

 เพ่ือทราบการเจริญเติบโต อัตรารอด และตนทุนการผลิตปลาสลิด จนไดขนาด 6 ตัว/กก.(160-
170 กรัม/ตัว) โดยใชวิธีการเลี้ยงแบบพัฒนาที่อัตราปลอยตางกัน 
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อุปกรณ์และวิธีด าเนินการ 
 

1. การวางแผนการศึกษา 
 

 1.1 วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design, CRD) โดยแบง
การทดลองเป็น 2 ชุดการทดลอง (treatment) ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา (replication) ดังนี้  
 ชุดการทดลองที่ 1 อัตราปลอย 5 ตัว/ตารางเมตร (4,000 ตัว/บอ) 
 ชุดการทดลองที่ 2 อัตราปลอย 7.5 ตัว/ตารางเมตร (6,000 ตัว/บอ)  
 1.2 สถานที่และระยะเวลาดําเนินการทดลอง 
 ดําเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสระแกว ซึ่งตั้งอยูที่ เลขที่ 202 หมูที่ 8  
ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 27160 ระหวางเดือน ตุลาคม 2558–กันยายน 2560 เป็น
ระยะเวลา 300 วัน 
  

2. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 

 2.1 บอทดลอง 
 ดําเนินการทดลองในบอดินผนังคอนกรีตขนาด 800 ตารางเมตร จํานวน 6 บอ ทําการเตรียมบอ
ทดลองตามขั้นตอนดังนี้ สูบน้ําใหแหง กําจัดศัตรูปลาที่หลงเหลือ โรยปูนขาว 50 กิโลกรัม/บอ เพ่ือปรับสภาพ
ดิน ตากบอทิ้งไว 7 วัน จากนั้นใสปุยมูลไกแหงโดยหวานใหทั่วพ้ืนบอในอัตราบอละ 60 กิโลกรัม และเติมน้ํา 
เขาบอทดลองโดยผานถุงกรองขนาด 20 ชองตาตอนิ้ว ใหไดระดับความลึก 70 เซนติเมตร ทิ้งไวประมาณ 3 วัน 
เพ่ือใหเกิดอาหารธรรมชาติ (สังเกตน้ําในบอเป็นสีเขียว) แลวเติมปุยสูตร 46-0-0 จํานวน 1 กิโลกรัม และปุย
สูตร 16-20-0 จํานวน 1 กิโลกรัม และเติมน้ําใหไดระดับ 1.50 เมตร พักเป็นเวลา 3 วัน จึงนําลูกปลาสลิด 
ที่เตรียมไวสําหรับดําเนินการทดลองมาปลอยลงเลี้ยงตามอัตราที่กําหนด พรอมทั้งคลุมตาขายเพ่ือปูองกันนก 
ในระหวางการเลี้ยงควบคุมสภาพน้ําใหมีความโปรงใสประมาณ 30-50 เซนติเมตร มีการเปลี่ยนถายน้ํา และใส
ปุยตามสภาพน้ําที่ไดจากการตรวจวิเคราะห์ และภายในบอมีการติดตั้งเครื่องตีน้ําเพ่ือชวยเพ่ิมอากาศในกรณีที่
มีคาปริมาณออกซิเจนละลายน้ําต่ํากวา 3 มิลลิกรัม/ลิตร  
 2.2 ปลาทดลอง 
 ลูกปลาสลิดที่ใชทดลองไดรับมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสมุทรปราการ เป็นพันธุ์ปลา
รุนเดียวกันที่ไดจากการเพาะพันธุ์โดยวิธีฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ และอนุบาลในบอดินเป็นระยะเวลา 30 วัน  
จึงทําการรวบรวมลูกปลาขนาด 2-3 เซนติเมตร ไดนํามาอนุบาลในกระชังขนาด 2.5x4x1.5 เมตร ผูกกระชังลึก 
1.0 เมตร (ปริมาตรน้ําในกระชัง 10 ลูกบาศก์เมตร) อัตราปลอย 1,000 ตัว/ลูกบาศก์เมตร (10,000  
ตัว/กระชัง) จํานวน 6 กระชัง โดยใหอาหารผงสําหรับลูกปลาวัยออนโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ วันละ 2 ครั้ง เวลา 
09.00 น. และ 15.00 น. รวมกับไรแดงวันละ 1 ครั้ง เวลา 09.00 น. ใชเวลาอนุบาล 2 เดือน ไดลูกปลาสลิดที่
มีความยาวเฉลี่ยไมต่ํากวา 5.0 เซนติเมตร จํานวน 45,000 ตัว จากนั้นทําการรวบรวมและคัดขนาดลูกปลาที่มี
ขนาดใกลเคียงกันมาไวในกระชังเดียวกัน กอนทําการสุมชั่งน้ําหนักและวัดความยาวปลาเริ่มตนการทดลอง โดย
สุมตัวอยางครั้งละ 100 ตัว นํามาชั่งน้ําหนักรวม และวัดความยาวเหยียดทุกตัว ทําการสุมปลาจํานวน 3 ครั้ง 
เนื่องจากปลาสลิดเป็นปลาเป็นปลาที่บอบบางการจับและการลําเลียงเป็นสาเหตุที่ทําใหปลาตาย กอนเริ่มการ
ทดลองไดปูองกันความผิดพลาดเรื่องจํานวนลูกปลาที่ปลอยลงเลี้ยงโดยนับจํานวนลูกปลาสลิดตามอัตราที่
กําหนด คือ 5 และ 7.5 ตัว/ตารางเมตร หรือคิดเป็น 4,000 และ 6,000 ตัว/บอ แลวนําลูกปลาสลิดปลอย  
ลงในกระชังไนลอนขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งตรึงในบอทดลองแตละบอ ทําการตรวจสอบการตายของปลา
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เป็นเวลา 2 วัน และปลอยปลาลงทดแทนครบตามจํานวนปลาตายที่ตรวจพบ แลวจึงปลอยปลาออกจากกระชัง 
เพ่ือเริ่มการทดลอง  
 

3. การจัดการการทดลอง 
  

 3.1 อาหารและการใหอาหาร  
 ใชอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําสําหรับปลาสลิดที่มีปริมาณโปรตีน 32.06 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 
6.03 เปอร์เซ็นต์ ความชื้น 9.86 เปอร์เซ็นต์ กาก 4.19 เปอร์เซ็นต์  (ซึ่งตรวจสอบโดยหองปฏิบัติการ กองวิจัย
และพัฒนาอาหารสัตว์น้ําจืด กรมประมง) ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 น. และ 15.00 น. ชวงแรกให
อาหาร 5 เปอร์เซ็นต์ ของน้ําหนักตัว/วัน โดยแบงใสในที่สําหรับใสอาหารซึ่งทําจากทอ PVC ตอกันเป็นรูป
สี่เหลี่ยมขนาด 2x2 เมตร วางกระจายทั่วบอจํานวน 4 จุด การปรับเพ่ิมหรือลดอาหารใชวิธีของ อมรรัตน์ และ
คณะ (2548) โดยสังเกตจากปริมาณอาหารที่เหลือในที่ใสอาหาร ถาอาหารเหลือหลังจากใหเป็นเวลา 30 นาที 
แสดงวาใหมากเกินไปใหลดปริมาณลงในวันรุงขึ้นประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ แตถาอาหารหมดกอน 20 นาที 
แสดงวาอาหารไมเพียงพอใหเพ่ิมปริมาณอาหาร 20 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการปรับอาหารทุก 7 วัน บันทึกปริมาณ
อาหารที่ใหปลากินทุกวันจนสิ้นสุดการทดลอง และงดใหอาหารในวันที่สุมชั่งวัดขนาดปลา 
 3.2 การรวบรวมขอมูล 
       สุมตัวอยางปลาทดลองจํานวน 100 ตัว/บอ เพ่ือชั่ งน้ําหนัก (กรัม) และวัดความยาวเหยียด 
(เซนติเมตร) กอนทดลองและระหวางทดลองเดือนละ 1 ครั้ง ทดลองเลี้ยงเป็นระยะเวลา 300 วัน เพ่ือหาอัตรา
การเจริญเติบโตของปลาในแตละชุดการทดลอง สิ้นสุดการทดลองโดยใชเกณฑ์การตัดสินใจเมื่อปลามีขนาด
น้ําหนักตัวเฉลี่ย 160 กรัม หรือระยะเวลาทดลองไมเกิน 300 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองทําการประเมินผลผลิต
นับจํานวน ชั่งน้ําหนักรวมของปลาที่เป็นผลผลิตทั้งหมดของแตละบอ และนับจํานวนปลาที่เหลือรอด  
เพ่ือคํานวณหาอัตรารอดตาย คาการเจริญเติบโต ตามวิธีที่กลาวอางใน Hepher (1988)  
 3.3 การวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
 ตรวจสอบคุณภาพของน้ําในบอเลี้ยงปลากอนทําการทดลอง และทุกเดือนระหวางการทดลอง  
จนสิ้นสุดการทดลอง เวลา 08.00 น. ดังนี้   

-อุณหภูมิน้ํา (องศาเซลเซียส) โดยเทอร์โมมิเตอร์แบบแทงแกว  
-ความเป็นกรดเป็นดาง (pH) โดยใช pH meter รุน ino Lab Level 1 
-ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร)) โดยวิธี Azide Modification of Winkler  
Method 
-ความเป็นดาง (mg/l as CaCO3) โดยวิธี Titration ตามวิธีของ APHA, AWWA and WPCF 
(1995) 
-ความกระดาง (mg/l as CaCO3) โดยวิธี Titration ตามวิธีของ APHA, AWWA and WPCF 
(1995) 
-แอมโมเนียรวม (mg NH3-N/l) วัดโดยใชเครื่อง  Spectrophotometer รุน UV 1700 โดยวิธ ี
 Nessler method   
-ความโปรงแสง (เซนติเมตร) โดยใช Secchi disk  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 วิเคราะห์ขอมูลทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย อัตราแลกเนื้อ และ  
ผลผลิตปลา โดยนําขอมูลดังกลาวมาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี Independent Sample t-test ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 % การวิเคราะห์ขอมูลทางสถิติทั้งหมดใชโปรแกรมสําเร็จรูป ขอมูลที่วิเคราะห์ดังนี้ 
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4.1 การเจริญเติบโตทั้งความยาวและน้ําหนัก 
 4.2 น้ําหนักเพ่ิมตอวัน (Daily Weight Gain, DWG; กรัม/วัน) 
            DWG = (W2 – W1)/T 
 4.3 เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพ่ิม (Percent Weight Gain, PWG; เปอร์เซ็นต)์ 
            PWG = (W2 – W1) x 100/ W1 
 4.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific Growth Rate, SGR; เปอร์เซ็นต์/วัน) 
      SGR = 100 (lnW2 – lnW1)/T  
 4.5 น้ําหนักอาหารที่ปลากิน (Total feed intake, TFI; กรัม/ตัว/วัน) 
       TFI = น้ําหนักอาหารทั้งหมดที่ปลากิน (กรัม/วัน)/จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (ตัว) 
 4.6 ดัชนี Normalized Biomass (Normalized Biomass Index; NBI)  
            NBI = (W2N2 – W1N1)/100 
                      หมายเหตุ W1 = น้ําหนักปลาเริ่มตนทดลอง (กรัม) 
                                   W2 = น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (กรัม) 
                                   T   = ระยะเวลาทดลอง (วัน) 
                                    N1 = จํานวนปลาเริ่มทดลอง (ตัว) 
                                    N2 = จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง(ตัว) 
 4.7 อัตรารอดตาย (survival rate; เปอร์เซ็นต)์ 
      อัตรารอดตาย = (จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง/จํานวนปลาเริ่มตน) x 100 
 4.8 อัตราแลกเนื้อ (Feed conversion ratio, FCR) 
      FCR = น้ําหนักอาหารแหงที่ปลากิน/น้ําหนักปลาที่เพ่ิมขึ้น 
 4.9 ผลผลิตปลา (กิโลกรัม/บอ)   
 4.10 วิเคราะห์ตนทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงปลาสลิด โดยใชวิธวีิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
ตามวิธีของ สมศักดิ์ (2530) และ Kay (1986) ดังนี้   

ตนทนุการผลิต = ตนทุนคงท่ี + ตนทุนผันแปร 
ตนทุนคงท่ี = คาเสื่อมราคาอุปกรณ์ + คาเสียโอกาสเงินลงทุน 
ตนทุนผันแปร = คาพันธุ์ปลา+คาอาหารปลา + คาแรงงาน + คาสาธารณูปโภค 

   (ไฟฟูา) +คายาและสารเคมี+คาตาขายปูองกันนก +คาเสียโอกาส 
    เงินลงทุน 

คาเสียโอกาสในการลงทุน = คํานวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน รอยละ 
   1.40 ของเงินลงทุนทุกประเภท (ธนาคารกรุงไทย ปี พ.ศ. 2559) 

คาเสื่อมราคาอุปกรณ์ = คิดโดยวิธีเสนตรง โดยกําหนดมูลคาซากเป็นศูนย์เมื่อหมดอายุ 
   การใชงาน 

รายไดทั้งหมด = จํานวนผลผลิต (กก.) x ราคาผลผลิต (บาท) 
รายไดสุทธิ = รายไดทั้งหมด – ตนทุนผันแปร 
กําไรสุทธิ = รายไดทั้งหมด – ตนทุนทั้งหมด 
จุดคุมทุน (บาท/กก.) = ตนทุนทั้งหมด (บาท)/จํานวนผลผลิต (กก.) 
ผลตอบแทนตอการลงทุน 
(เปอร์เซ็นต์) 

= (รายไดสุทธิ/ตนทุนทั้งหมด) x 100 
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ผลการศึกษา 
 

 การทดลองเลี้ยงปลาสลิดในบอดินขนาดพ้ืนที่ 800 ตารางเมตร เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของระดับ
อัตราปลอยที่ตางกัน 2 ระดับ คือ 5 และ 7.5 ตัว/ตารางเมตร (4,000 และ 6,000 ตัว/บอ) โดยปลอยปลา
ความยาวเริ่มตนเฉลี่ยเทากับ 5.65±0.53 เซนติเมตร และน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ยเทากับ 2.41±0.67 กรัม  
เมื่อสิ้นสุดการทดลองซึ่งกําหนดเกณฑ์ยุติเมื่อปลาเจริญเติบโตไดขนาดน้ําหนักเฉลี่ย 160 -170 กรัม/ตัว หรือ
ระยะเวลาการทดลองไมเกิน 300 วัน ปรากฏผลการทดลองดังนี้  

 

1. การเจริญเติบโต 
 

 1.1 ความยาวสุดทายเฉลี่ย 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นระยะเวลา 300 วัน พบวาปลาสลิดมีความยาวสุดทายเฉลี่ยเทากับ 
16.47±0.69 และ 15.06±0.21 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ขอมูลทางสถิติพบวาปลาสลิดที่เลี้ยงดวย
อัตราปลอย 5 ตัว/ตารางเมตร มีความยาวสุดทายเฉลี่ยสูงกวาปลาสลิดที่เลี้ยงดวยอัตราปลอย 7.5 ตัว/ตาราง
เมตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 1 และภาพที่ 1) 
 

ตารางที่  1   ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาสลิดที่เลี้ยงในบอดิน ดวยอัตราปลอยตางกัน 2 ระดับ  
  เป็นระยะเวลา 300 วัน  
 

ระยะเวลาเลี้ยง (วัน) 
อัตราปลอย (ตัว/ตารางเมตร) 

5 7.5 
เริ่มตน 5.65±0.53a 5.65±0.53a 

30 8.83±0.26a 8.28±1.01a 
60 10.81±0.19a 9.72±0.89a 
90 11.43±0.28a 10.29±0.76a 
120 12.92±0.28a 12.27±0.88a 
150 14.24±0.90a 13.37±0.80a 
180 14.99±0.44a 14.01±0.52a 
210 15.29±0.46a 14.31±0.50a 
240 15.76±0.63b 14.53±0.38a 
270 16.17±0.55b 14.79±0.21a 
300 16.47±0.69b 15.06±0.21a 

หมายเหตุ คาเฉลี่ย (mean±SD) ที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวนอนแสดงวามีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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ภาพที่ 1  ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาสลิดที่เลี้ยงในบอดิน ดวยอัตราปลอยตางกัน 2 ระดับ  
เป็นระยะเวลา 300 วัน 

 

 1.2 น้ําหนักสุดทายเฉลี่ย   
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นระยะเวลา 300 วัน พบวาปลาสลิดมีน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยเทากับ 
78.26±11.55 และ 57.53±2.31 กรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ขอมูลทางสถิติพบวา ปลาสลิดที่เลี้ยงดวยอัตรา
ปลอย 5 ตัว/ตารางเมตร มีน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยสูงกวาปลาสลิดที่เลี้ยงดวยอัตราปลอย 7.5 ตัว/ตารางเมตร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 2 และภาพที่ 2)  
 

ตารางที่  2 น้ํ าหนักเฉลี่ย (กรัม)  ของปลาสลิดที่ เลี้ ยงในบอดิน ดวยอัตราปลอยตางกัน 2 ระดับ 
  เป็นระยะเวลา 300 วัน  

ระยะเวลาเลี้ยง (วัน) 
อัตราปลอย (ตัว/ตารางเมตร) 

5  7.5  
เริ่มตน 2.41±0.67a 2.41±0.67a 

30 11.66±0.98a 9.55±3.30a 
60 18.22±1.68a 12.57±3.25a 
90 19.42±1.85a 14.31±3.47a 
120 28.55±5.05a 25.97±6.91a 
150  49.39±10.10a 41.33±7.57a 
180 61.65±9.18a 48.23±6.63a 
210 66.89±8.71a 51.60±4.56a 
240 68.83±9.55a 53.29±5.00a 
270 75.23±9.81b 55.74±3.10a 
300  78.26±11.55b 57.53±2.31a 

หมายเหตุ คาเฉลี่ย (mean±SD) ที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวนอนแสดงวามีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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ภาพที่ 2  น้ํ าหนัก เฉลี่ ย  (กรัม )  ของปลาสลิดที่ เลี้ ยงในบอดิน ดวยอัตราปลอยตางกัน 2 ระดับ 

เป็นระยะเวลา 300 วัน 
  
 1.3 น้ําหนักเพ่ิมตอวัน  
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นระยะเวลา 300 วัน พบวาปลาสลิดมีคาน้ําหนักเพ่ิมตอวันเฉลี่ยเทากับ 
0.250.04 และ 0.180.01 กรัม/วัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ขอมูลทางสถิติพบวา ปลาสลิดที่เลี้ยงดวยอัตรา
ปลอย 5 ตัว/ตารางเมตร มีน้ําหนักเพ่ิมตอวันเฉลี่ยสูงกวาปลาสลิดที่เลี้ยงดวยอัตราปลอย 7.5 ตัว/ตารางเมตร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 3) 
 1.4 เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพ่ิม  
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นระยะเวลา 300 วัน พบวาปลาสลิดมีคาเปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ย
เทากับ 3,147.44479.46 และ 2,287.1495.81 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ขอมูลทางสถิติพบวา 
ปลาสลิดที่เลี้ยงดวยอัตราปลอย 5 ตัว/ตารางเมตร มีเปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยสูงกวาปลาสลิดที่เลี้ยงดวย
อัตราปลอย 7.5 ตัว/ตารางเมตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 3) 
 1.5 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ  
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาปลาสลิดมีคาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยเทากับ 1.160.05 
และ 1.060.01 เปอร์เซ็นต์/วัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ขอมูลทางสถิติพบวา ปลาสลิดที่เลี้ยงดวยอัตราปลอย 
5 ตัว/ตารางเมตร มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยสูงกวาปลาสลิดที่เลี้ยงดวยอัตราปลอย 7.5 ตัว/ตาราง
เมตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 3 และภาพที่ 3) 
 1.6 น้ําหนักอาหารที่ปลากิน 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาปลาสลิดมีการกินอาหารตอตัวเฉลี่ยเทากับ 0.160.01 และ 
0.120.01 กรัม/ตัว/วัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ขอมูลทางสถิติพบวา ปลาสลิดที่เลี้ยงดวยอัตราปลอย 5  
ตัว/ตารางเมตร มีคาการกินอาหารเฉลี่ยสูงกวาปลาสลิดที่เลี้ ยงดวยอัตราปลอย 7.5 ตัว/ตารางเมตร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 3) 
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 1.7 ดัชนี Normalized Biomass 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาปลาสลิดมีคาดัชนี Normalized Biomass เฉลี่ยเทากับ 
2,226.95657.14 และ 2,250.72450.69 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ขอมูลทางสถิติพบวา ปลาสลิดที่เลี้ยงดวย
อัตราปลอยทั้ง 2 ระดับ มีคา NBI ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 3) 
 1.8 อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวามีคาอัตรารอดตายเฉลี่ยเทากับ 73.2911.13 และ 69.2011.30
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ขอมูลทางสถิติพบวา ปลาสลิดที่เลี้ยงดวยอัตราปลอยทั้ง 2 ระดับ มีคา
อัตรารอดตายเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ (p0.05) (ตารางท่ี 3) 
 1.9 อัตราแลกเนื้อ  
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวามีคาอัตราแลกเนื้อเฉลี่ยเทากับ 2.240.42 และ 2.210.22 
ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ขอมูลทางสถิติพบวา ปลาสลิดที่เลี้ยงดวยอัตราปลอยทั้ง 2 ระดับ มีคาอัตราแลกเนื้อ
เฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ (p0.05) (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3 การเจริญเติบโต น้ําหนักอาหารที่ปลากิน ดัชนี NBI อัตรารอดตาย และอัตราแลกเนื้อ ของการเลี้ยง

ปลาสลิดในบอดิน ดวยอัตราปลอยตางกัน 2 ระดับ เป็นระยะเวลา 300 วัน 

 
อัตราปลอย (ตัว/ตารางเมตร) 

5 7.5 
ความยาวเริ่มตน (เซนติเมตร) 5.650.53a 5.650.53a 

น้ําหนักเริ่มตน (กรัม) 2.410.67a 2.410.67a 

ความยาวสุดทาย (เซนติเมตร) 16.470.69b 15.060.21a 

น้ําหนักสุดทาย (กรัม) 78.2611.55b 57.532.31a 

น้ําหนักเพ่ิมตอวัน (กรัม/วัน) 0.250.04b 0.180.01a 
เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพ่ิม (เปอร์เซ็นต์) 3,147.44479.46b 2,287.1495.81a 
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอร์เซ็นต์/วัน) 1.160.05b 1.060.01a 

น้ําหนักอาหารที่ปลากิน (กรัม/ตัว/วัน) 0.160.01b 0.120.01a 

NBI 2,226.95657.14a 2,250.72450.69a 
อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 73.2911.13a 69.2011.30a                                   
อัตราแลกเนื้อ 2.240.42a 2.210.22a 

หมายเหตุ   คาเฉลี่ย (meanSD) ที่กํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวนอน แสดงวา 
               มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
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ภาพที่ 3 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอร์เซ็นต์/วัน) ของปลาสลิดที่ เลี้ยงในบอดิน ดวยอัตรา 

ปลอยตางกัน 2 ระดับ เป็นระยะเวลา 300 วัน 
  
 1.10 ผลผลิต 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองเลี้ยงปลาสลิดในบอดินขนาดพ้ืนที่ 800 ตารางเมตร ดวยอัตราปลอยตางกัน 
2 ระดับ คือ 5 และ 7.5 ตัว/ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 300 วัน พบวาที่อัตราปลอย 5 ตัว/ตารางเมตร  
มีผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 210.7756.47 กิโลกรัม/บอ หรือเทากับ 421.54112.94 กิโลกรัม/ไร สวนที่อัตราการ
ปลอย 7.5 ตัว/ตารางเมตร มีผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 224.1344.82 กิโลกรัม/บอ หรือเทากับ 448.2789.64 
กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ขอมูลทางสถิติพบวา ปลาสลิดที่เลี้ยงดวยอัตราปลอยทั้ง 2 ระดับ  
มีผลผลิตเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ (p0.05) (ตารางที่ 4) เมื่อนําผลผลิตมาคัดขนาดสามารถแยกไดเป็น 3 
ขนาด คือ น้ําหนักตัวเฉลี่ยไมต่ํากวา 80.0, 79-50 และ ขนาดน้ําหนักต่ํากวา 49 กรัม/ตัว ตามลําดับ พบวามี
การกระจายของน้ําหนักปลาเฉลี่ยจากภาพที่ 3 จะเห็นวาฐานนิยม (Mode) ของการกระจายของน้ําหนักปลา 
ที่เลี้ยงในระดับอัตราปลอย 5 และ 7.5 ตัว/ตารางเมตร มีคาอยูในชวง 50-79 กรัม เทากับ 49.0017.35 และ 
69.678.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ และน้ําหนักตัวเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 80 กรัม เทากับ 45.3322.50 
และ 5.334.16 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ และน้ําหนักตัวเฉลี่ยเทากับหรือนอยกวา 49 กรัม เทากับ 5.675.51 
และ 25.007.21 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อนําอัตราสวนของขนาดปลามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบวาทั้งสองชุด
การทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 4 และภาพที่ 4)  
 

ตารางท่ี 4  การกระจายของน้ําหนักปลาสลิดที่เลี้ยงในบอดินขนาดพ้ืนที่ 800 ตารางเมตร ดวยอัตราปลอย 
              ตางกัน 2 ระดับ เป็นระยะเวลา 300 วัน 

อัตราปลอย  
(ตัว/ตารางเมตร) 

จํานวนปลา (เปอรเ์ซ็นต์) ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอบอ (กิโลกรัม) 
≥80 กรัม 50-79 กรัม ≤49 กรัม ≥80 กรัม 50-79 กรัม ≤49 กรัม 

5.0 45.3322.50b 49.0017.35a  5.675.51a 92.5647.59b 106.1750.16a 12.042.40a 

7.5   5.334.16a  69.678.33a 25.007.21b 12.7211.99a 157.0739.97a 54.349.13b 

หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางมี  
              นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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ภาพที่ 4  การกระจายของน้ําหนักเฉลี่ยของปลาสลิดที่เลี้ยงในบอดินขนาดพ้ืนที่ 800 ตารางเมตร  ดวยอัตรา

ปลอยตางกัน 2 ระดับ เป็นระยะเวลา 300 วัน 
  
2. ต้นทุนและผลตอบแทน 
 ตนทุนในการผลิตจากการเลี้ยงปลาสลิดในบอดินขนาดพ้ืนที่ 800 ตารางเมตร ดวยอัตราปลอย
ตางกัน 2 ระดับ คือ 5 และ 7.5 ตัว/ตารางเมตร (4,000 และ 6,000 ตัว/บอ) พบวามีตนทุนเฉลี่ยเทากับ 
18,778.12 และ 20,315.10 บาท/บอ ตามลําดับ สามารถแยกออกเป็นตนทุนคงที่ซึ่งมีคาเทากันทั้ง 2 อัตรา
ปลอยเทากับ 815.26 บาท (คิดเป็น 4.34 และ 4.01 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ) และตนทุนผันแปรเทากับ 
17,962.86 และ 19,499.84 บาท/บอ (95.66 และ 95.99 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ) คิดเป็นตนทุนการผลิตเฉลี่ย
เทากับ 89.13 และ 90.64 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ เมื่อนําผลผลิตที่ไดมาคัดขนาดเป็น 3 ขนาด คือน้ําหนักตัว
เฉลี่ยไมต่ํากวา 80.0, 79-50 และ ขนาดน้ําหนักต่ํากวา 49 กรัม/ตัว ตามลําดับ หรือเทากับ 10 -14, 15-20 
และ 20-30 ตัว/กก. ตามลําดับ และในแตละขนาดคิดจากราคาจําหนายจริงในพ้ืนที่จังหวัดสระแกวและจังหวัด
ใกลเคียง พบวาอัตราปลอย 5 ตัว/ตารางเมตร มีรายไดเฉลี่ยเป็นเงิน 11 ,305.52 บาท/บอ มีรายไดสุทธิ 
-6,657.34 บาท และกําไร/ขาดทุนสุทธิ -7,472.60 บาท/บอ ตามลําดับ สวนอัตราปลอย 7.5 ตัว/ตารางเมตร 
มีรายไดเฉลี่ยเป็นเงิน 9,840.44 บาท/บอ มีรายไดสุทธิ -9,659.40 บาท และกําไร/ขาดทุนสุทธิ -10,474.66 
บาท/บอ ตามลําดับ และผลตอบแทนตอการลงทุนเทากับ -35.45 และ -47.55 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ตาราง
ที่ 5 และ 6) 

หมายเหตุ -คาลูกพันธุ์ปลาขนาด 5-7 ซม. ตัวละ 0.40 บาท (เป็นคาตนทุนลูกพันธุ์ปลา+คาอาหารปลา 
 +คากระชัง+คาแรงงานในการอนุบาทปลา) 

 -คาอาหารปลาปริมาณโปรตีนไมต่ํากวา 30 เปอร์เซ็นต์ ราคากิโลกรัมละ 29.00 บาท 
 -คาจางแรงงานวันละ 300 บาท/8 ชั่วโมง ทํางานวันละ 10 นาที  บอละ 6.25 บาท/วัน     

 ใหอาหารปลาระยะเวลา 290 วัน (คิดเป็น 1,812.50 บาท/บอ) 
 -คาวัสดุในการเตรียมบอ (คาปูนขาว+คาปุยมูลไก+คาปุยเคมี) (คิดเป็น 354 บาท/บอ)  
 -คาตาขายปูองกันนก ราคา 2,900 บาท อายุการใชงาน 3 ปี คิดเป็นคาเสื่อมปีละ 967 บาท 
 -คาเสียโอกาสเงินลงทุนคิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ปี 2559 อัตรารอยละ 

1.40  ของการลงทุนทุกประเภทของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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ตารางท่ี 5  ตนทุนการผลิตของการเลี้ยงปลาสลิดในบอดินขนาดพ้ืนที่  800 ตารางเมตร ดวยอัตรา 
ปลอยตางกัน 2 ระดับ เป็นระยะเวลา 300 วัน 
 

ตนทุนการผลิต 
อัตราปลอย (ตัว/ตารางเมตร) 

5 7.5 
บาท/บอ เปอร์เซ็นต์ บาท/บอ เปอร์เซ็นต์ 

1. ต้นทุนคงท่ี     
    คาเสื่อมราคาตาขายปูองกันนก 805.83 4.29 805.83 3.96 
    คาเสียโอกาสเงินลงทุน   9.43 0.05    9.43 0.05 
รวมต้นทุนคงท่ี (บาท) 815.26 4.34 815.26 4.01 
2. ต้นทุนผันแปร     
    คาพันธุ์ปลา 1,600.00 8.52 2,400.00 11.81 
    คาอาหารปลา 13,988.63 74.50 14,707.83 72.40 
    คาแรงงาน 1,812.50 9.65 1,812.50 8.92 
    คาวัสดุในการเตรียมบอ 354.00 1.88 354.00 1.74 
    คาเสียโอกาสเงินลงทุน 207.73 1.11 225.51 1.12 
รวมต้นทุนผันแปร 17,962.86 95.66 19,499.84 95.99 
รวมต้นทุนทั้งหมด (บาท) 18,778.12 100.00 20,315.10 100.00 
 
ตารางท่ี 6  รายไดและผลตอบแทนตอการลงทุนเลี้ยงปลาสลิดในบอดินขนาดพ้ืนที่ 800 ตารางเมตร ดวยอัตรา 
               ปลอยตางกัน 2 ระดับ เป็นระยะเวลา 300 วัน 
 

รายการ 
อัตราปลอย (ตัว/ตารางเมตร) 

5 7.5 
ตนทุนผันแปร (บาท/บอ) 17,962.86 19,499.84 
ตนทุนคงท่ี (บาท/บอ) 815.26 815.26 
ตนทุนทั้งหมด (บาท/บอ) 18,778.12 20,315.10 
ผลผลิตปลาสลิด (กิโลกรัม/บอ) 210.77 224.13 
 ขนาด≥80 กรัม (11-12 ตัว/กก.) 5,368.48 712.32 
 ขนาด 50-79 กรัม (14-17 ตัว/กก.) 5,515.64 7,225.22 
 ขนาด ≤49 กรัม (21-25 ตัว/กก.) 421.40 1,902.90 
รายไดทั้งหมด 11,305.52 9,839.44 
รายไดสุทธิ (บาท/บอ) -6,657.34 -9,659.40 
กําไร/ขาดทุนสุทธิ (บาท/บอ) -7,472.60 -10,474.66 
ตนทุนการผลิต (บาท/กิโลกรัม) 89.13 90.64 
ผลตอบแทนตอการลงทุน (เปอร์เซ็นต์) -35.45 -47.55 
หมายเหตุ ราคาจําหนายปลาสลิดในจังหวัดสระแกว (ปี 2559) 
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             ขนาด 10 ตัว/กก. ราคา 60 บาท/กก. (จํานวนตัว/กก. เพิ่มข้ึน จาก 10-20 ตัว/กก, ราคาขายลดลง 
             ตามจํานวนตัวที่เพ่ิมข้ึน ตัวละ 2 บาท ดังนั้น ขนาด 11 ตัว/กก. กิโลกรัมละ 58 บาท, 14 ตัว/กก.  
             กิโลกรัมละ 52 บาท, 17 ตัว/กก. กก.ละ 46 บาท และขนาด 21-30 ตัว/กก. ราคา 35 บาท/กก.  
 

3. คุณภาพน้ า 
 คุณภาพของน้ําระหวางการเลี้ยงปลาสลิดในบอดินผนังคอนกรีตดวยอัตราปลอยตางกัน 2 ระดับ 
คือ 5 และ 7.5 ตัว/ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 300 วัน พบวาอุณหภูมิน้ํามีคาระหวาง 26.90 -32.10  
องศาเซลเซียส ความเป็นกรดเป็นดางมีคาระหวาง 6.0-9.0 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาระหวาง  
4.30-7.10 มิลลิกรัม/ลิตร ความเป็นดางมีคาระหวาง 40-50 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCO3  ความกระดางมีคา
ระหวาง 40-60 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCO3 แอมโมเนียรวมมีคาระหวาง 0.03 -0.56 มิลลิกรัม/ลิตร  
ความโปรงแสงมีคาระหวาง 25-55 เซนติเมตร พบวาคุณภาพน้ําในทุกพารามิเตอร์มีคาอยูในเกณฑ์ที่เหมาะสม
ตอการเลี้ยงปลา (ตารางท่ี 7) 
 

ตารางท่ี 7  คุณภาพของน้ําระหวางการเลี้ยงปลาสลิดในบอดินขนาดพ้ืนที่ 800 ตารางเมตร ดวยอัตราปลอย 
               ตางกัน 2 ระดับ เป็นระยะเวลา 300 วัน 
 

คุณภาพของน้ํา 
อัตราปลอย (ตัว/ตารางเมตร) 
5 7.5 

อุณหภูมิน้ํา (องศาเซลเซียส) 26.9-32.0 27.0-32.1 
ความเป็นกรดเป็นดาง 6.00-9.00 6.00-8.80 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร) 4.30-7.10 4.30-7.10 
ความเป็นดาง (มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCO3) 40-50 40-50 
ความกระดาง (มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCO3) 40-60 40-60 
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัม/ลิตร) 0.03-0.56 0.03-0.47 
ความโปรงแสง (เซนติเมตร) 25.0-55.0 25.0-55.0 
 

สรุปและวิจารณ์ผล 
 

 จากการศึกษาการเลี้ยงปลาสลิดในบอดินผนังคอนกรีตขนาดพ้ืนที่ 800 ตารางเมตร ดวยอัตรา
การปลอยตางกัน 2 ระดับ คือ 5 และ 7.5 ตัว/ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 300 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา 
การเจริญเติบโตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยอัตราการปลอย 5 ตัว/ตารางเมตร 
ปลามีความยาวและน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยเทากับ 16.470.69 เซนติเมตร และ 78.2611.55 กรัม ตามลําดับ 
ปลามีการเจริญเติบโตดีกวาอัตราปลอย 7.5 ตัว/ตารางเมตร ซึ่งปลามีความยาวและน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยเทากับ 
15.060.21 เซนติเมตร และ 57.532.31 กรัม ตามลําดับ แตทั้ง 2 อัตราการปลอยมีการเจริญเติบโตสูงกวา
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของเกรียงไกร (2539) เลี้ยงปลาสลิดในบอดินขนาดพ้ืนที่ 800 ตารางเมตร 
อัตราปลอย 2 ระดับ คือ 4 และ 12 ตัว/ตารางเมตร ดวยการใสปุยหมักเพียงอยางเดียวทุก 3 วัน ตลอดการ
เลี้ยง 334 วัน โดยอัตราปลอย 4 ตัว/ตารางเมตร ปลามีความยาวและน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยเทากับ 14.150.30 
เซนติเมตร และ 41.971.80 กรัม และที่อัตราปลอย 12 ตัว/ตารางเมตร ปลามีความยาวและน้ําหนักสุดทาย
เฉลี่ยเทากับ 13.430.02 เซนติเมตร และ 37.021.16 กรัม ตามลําดับ แตผลการเจริญเติบโตของปลาจาก
การทดลองมีคาใกลเคียงกับการศึกษาผลของความหนาแนนตอการเลี้ยงปลาสลิดในพ้ืนที่ดินพรุของอุไรวรรณ 
และคณะ (2547) โดยใชอัตราปลอย 2 ระดับ คือ 4 และ 8 ตัว/ตารางเมตร โดยใหอาหารประเภทปลาปุนผสม
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รําละเอียด (สัดสวน 1 : 10) ในอัตรา 3 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัวตอวัน เป็นระยะเวลา 300 วัน พบวาที่อัตรา
ปลอย 4 ตัว/ตารางเมตร ปลามีการเจริญเติบโตทางดานความยาวและน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยเทากับ 16.541.66 
เซนติเมตร และ 78.5320.53 กรัม และท่ีอัตราปลอย 8 ตัว/ตารางเมตร ปลามีการเจริญเติบโตทางดานความ
ยาวและน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยเทากับ 15.71 1.61 เซนติเมตร และ 66.4618.55 กรัม ตามลําดับ และ
การศึกษาของสุริยัน (2538) ที่ เลี้ยงปลาสลิดอัตราการปลอย 5, 10, 15 และ 20 ตัว/ตารางเมตร  
ดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีนไมต่ํากวา 15 เปอร์เซ็นต์ โดยให 1 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัว วันละ 1 มื้อ 
ระยะเวลาการเลี้ยง 365 วัน ปลาสลิดมีการเจริญเติบโตทางดานความยาวสุดทายเฉลี่ยระหวาง 16.090.38-
16.260.29 เซนติเมตร และน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยระหวาง 64.765.27-67.796.60 กรัม ตามลําดับ  
เมื่อพิจารณาจากการเจริญเติบโตบงชี้ใหเห็นวาระดับของอัตราปลอยมีผลตอการเจริญเติบโตของปลาสลิด  
ซึ่งอัตราปลอยที่สูงขึ้นจะมีผลใหการเจริญเติบโตมีแนวโนมลดลง ซึ่งสอดคลองกับ Hepher (1988) และ Wang 
et al. (2000); Maule et al. (1989) ที่กลาววาอัตราความหนาแนนในการเลี้ยงปลามีผลตอการเจริญเติบโต
ของปลา โดยมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นปฏิภาคผกผันกับอัตราความหนาแนน กลาวคือ เมื่อเลี้ยงปลาที่
อัตราความหนาแนนที่มากขึ้น อัตราการเจริญเติบโตจะลดลง เนื่องจากอัตราความหนาแนนที่มากขึ้นปลาจะมี
ความเครียดมากขึ้น เกิดการแขงขันในการกินอาหาร การกินกันเอง หรือทําใหน้ําเนาเสียเนื่องมาจากของเสีย  
ที่ปลาขับถาย ความตานทานโรคลดลง หากปลอยปลาลงเลี้ยงที่อัตราความหนาแนนที่สูงเกินไปก็อาจสงผล
กระทบตออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของปลาได  
 อัตรารอดตายของปลาสลิดทั้ง 2 อัตราการปลอยมีคาเฉลี่ยเทากับ 73.2911.13 และ 
69.2011.30 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แสดงวาอัตราปลอยไมมีผลตออัตรา
รอดตาย แตในการศึกษาครั้งนี้อัตรารอดตายใกลเคียงเมื่อเทียบกับเกรียงไกร (2539) ที่มีผลการเลี้ยงปลาสลิด
โดยใสปุยหมักที่มีอัตรารอดตายอยูในชวง 59.77-73.05 เปอร์เซ็นต์ แตสูงกวาการศึกษาของอุไรวรรณ และ
คณะ (2547) ที่ศึกษาผลของความหนาแนนตอการเลี้ยงปลาสลิด ในพ้ืนที่ดินพรุ อัตราปลอย 4 และ 8  
ตัว/ตารางเมตร ในพ้ืนที่บอขนาด 10 ไร ใชระยะเวลา 300 วัน พบวาปลามีอัตรารอดเฉลี่ยระหวาง  
39.56-49.44 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุนาจะมาจากขนาดของลูกปลาที่ปลอยลงเลี้ยงมีขนาดคอนขางเล็ก คือ มีความ
ยาวและน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน 2.170.29 เซนติเมตร และ 0.200.04 กรัม ตามลําดับ ในขณะที่การศึกษาของ
เกียงไกร (2539) และสุริยัน (2538) ขนาดของลูกปลาสลิดที่ปลอยเลี้ยงมีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 4.31 และ 5.62 
กรัม และมีความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 6.69 และ 4.49 เซนติเมตร ตามลําดับ  
 ดานคุณสมบัติของน้ําที่ตรวจพบตลอดการทดลองโดยทั่วไปอยูในเกณฑ์ที่เหมาะสมตอการ
ดํารงชีวิตของสัตว์น้ํา ตามที่กลาวอางโดย ไมตรี และจารุวรรณ (2528)  มั่นสิน และไพพรรณ (2544) ซึ่งระบุ 
ไววา อุณหภูมิน้ํามีคาระหวาง 23-32 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดเป็นดางควรมีคาอยูระหวาง 6.5 -9.0 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําไมควรมีคานอยกวา 3 มิลลิกรัม/ลิตร ที่ตรวจพบมีคาระหวาง 4.30-7.10 
มิลลิกรัม/ลิตร คาความเป็นดางระดับปกติของแหลงน้ําธรรมชาติมีพิสัยอยูระหวาง 25 -500 มิลลิกรัมตอลิตร
ของแคลเซียมคาร์บอเนต และความกระดางของน้ําที่ตรวจวิเคราะห์พบวามีคาคอนขางต่ํากวามาตรฐานโดยมี
คาอยูระหวาง 40-60 มิลลิกรัมตอลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งระดับปกติที่เหมาะสมควรมีคาระหวาง 
100-120 มิลลิกรัมตอลิตร ของแคลเซียมคาร์บอเนต (Piper et al., 1982) คาปริมาณแอมโมเนียรวมไมควร
เกิน 1.0 NH3-N/l (Alabaster and Lloyd, 1980) และความโปรงใสที่เหมาะสมควรมีคาระหวาง 30-50 
เซนติเมตร (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) 
 ผลผลิตของทั้ง 2 อัตราปลอย โดยอัตราปลอย 5 ตัว/ตารางเมตร ไดผลผลิตเฉลี่ย 210.77 
กิโลกรัม/บอ หรือเทากับ 421.54 กิโลกรัม/ไร ที่อัตราปลอย 7.5 ตัว/ตารางเมตร ไดผลผลิ ตเฉลี่ย 224.13 
กิโลกรัม/บอ หรือเทากับ 448.26 กิโลกรัม/ไร แสดงใหเห็นวาอัตราปลอยจากการทดลองไมมีผลตอปริมาณ
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ผลผลิต แตมีผลโดยตรงตอคุณภาพของผลผลิตซึ่งจะเห็นไดวาอัตราปลอย 5 ตัว/ตารางเมตร จะมีสัดสวนของ
ปลาขนาดใหญสูงกวาอัตราปลอย 7.5 ตัว/ตารางเมตร และสัดสวนของปลาขนาดเล็กในอัตราปลอย 7.5 ตัว/
ตารางเมตร มีคาสูงกวาอัตราปลอย 5 ตัว/ตารางเมตร แตผลผลิตที่อัตราปลอยที่สูงกวาจะมีแนวโนมสูงกวา
อัตราปลอยต่ํากวาแตคาที่ออกมายังตางกันไมมาก โดยผลผลิตจะเพ่ิมขึ้นตามอัตราการปลอยที่สูงขึ้น (สุริยัน, 
2538; เกรียงไกร, 2539 และอุไรวรรณ และคณะ, 2547) แตเมื่อวิเคราะห์ดานผลตอบแทนและรายได พบวา 
รายไดสุทธิและกําไรสุทธิที่อัตราปลอย 5 ตัว/ตารางเมตร มีมูลคาสูงกวาที่อัตราปลอย 7.5 ตัว/ตารางเมตร ซึ่ง  
Karplus et al. (1986) กลาววา ปริมาณผลผลิตรวมเมื่อสิ้นสุดการทดลองนั้นไมไดเป็นตัวบงชี้ถึงอัตราความ
หนาแนนที่เหมาะสมทั้งหมด แตใหคํานึงถึงอัตราความหนาแนนใดใหผลกําไรมากที่สุด โดยขึ้นอยูกับคุณภาพ
และปริมาณของผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงเป็นสําคัญ  
 ตนทุนการผลิตที่อัตราการปลอย 5 และ 7.5 ตัว/ตารางเมตร มีตนทุนคาอาหารในสัดสวนที่สูงถึง
รอยละ74.50 และ 72.40 ของตนทุนการผลิตรวมทั้งหมด สงผลใหมีรายไดที่ลดลง เมื่อพิจารณาจากคาอัตรา
แลกเนื้อที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา มีคาระหวาง 2.210.42 และ 2.240.22 ซึ่งเป็นคาที่สูงอาจเป็น
เพราะอัตราการใหอาหารและราคาอาหารสูงมากจึงมีผลใหตนทุนคาอาหารสูงไปดวย ดังนั้นควรมีการ
ศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมถึงชนิดอาหาร และรูปแบบในการเลี้ยงปลาสลิดในพ้ืนที่บอขนาดเล็กที่เหมาะสม เพ่ือนําไปสู
การลดตนทุน และเพ่ิมรายไดใหสูงขึ้น  
 จากการพิจารณาการเจริญเติบโตและการวิเคราะห์ดานเศรษฐศาสตร์ สรุปไดวา อัตราการปลอย
ปลาสลิดที่เหมาะสมในการเลี้ยงในบอดินขนาดพ้ืนที่ 800 ตารางเมตร ในการทดลองครั้งนี้ คือ อัตราปลอย 5 
ตัว/ตารางเมตร เนื่องจากมีการเจริญเติบโตที่ดี และมีตนทุนการผลิตต่ํากวา  

 

เอกสารอ้างอิง 
 

เกรียงไกร สหัสสานนท์. 2539. การทดลองเลี้ยงปลาสลิดโดยใชอัตราการปลอย 2 ระดับ. เอกสารวิชาการ 
          ฉบับที่ 32/2539. กองประมงน้ําจืด, กรมประมง. 26 หนา. 
กลุมวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง. 2557. สถิติการเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประจําปี 2555. เอกสารฉบับที่ 9/2557. 
          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมประมง. 67 หนา. 
เฉิดฉัน อมาตยกุล, นิพนธ์ ศิริพันธ์, ธงชัย ธรรมเสถียร, สุรางค์ สุมโนจิตราภรณ์, ประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ,  
          ไพบุลย์ วรสายัณห์, ชํานาญ สุขพันธ์, เรณู ปิติพรชัย, ชลธิสักดิ์ ชาวปากน้ํา และอาคม ชุมธิ. 2538.  
          ปลาสลิด. กองประมงน้ําจืด, กรมประมง. 67 หนา. 
มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ และ ไพพรรณ พรประภา. 2544. การจัดการคุณภาพน้ําและการบําบัดน้ําเสียในบอเลี้ยง  
          ปลาและสัตว์น้ํ า อ่ืนๆ. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดลอม , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์ 
          มหาวิทยาลัย. 319 หนา.  
ไมตรี ดวงสวัสดิ์ และ จารุวรรณ สมศิริ. 2528. คุณสมบัติของน้ําและการวิเคราะห์สําหรับการวิจัยการประมง.  
          ฝุายวิจัยสิ่งแวดลอมสัตว์น้ํา, สถาบันประมงน้ําจืดแหงชาติ, กรมประมง. 115 หนา. 
สุริยัน เสมา. 2538. การศึกษาผลผลิตปลาสลิดในบอดิน. เอกสารวิชาการฉบับที่ 12/2538. กองประมงน้ําจืด,  
          กรมประมง. 25 หนา. 
สมศักดิ์ เพียบพรอม. 2530. หลักและวิธีการจัดการธุรกิจฟาร์ม. โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์, กรุงเทพมหานคร.  
          240 หนา. 
อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล, พิสมัย สมสืบ, นุชนรี ทองศรี และสาวิตรี วงศ์สุวรรณ. 2548. อาหารและการผลิต  
          อาหารสัตว์น้ํา. กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 69 หนา. 



116 
 

อุไรวรรณ สัมพันธารักษ์, พรพนม พรหมแกว และไพรัตน์ แมลิ่ม. 2547. ผลของความหนาแนนตอการเลี้ยง  
          ปลาสลิดในพ้ืนที่ดินพรุ. เอกสารวิชาการฉบับที่ 17/2547. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด,  
          กรมประมง. 17 หนา. 
Alabaster, J. S. and R. Lloyd. 1980. Water Quality Criteria for Freshwater Fish. FAO. 297 pp. 
APHA, AWWA and WPCF. 1995. Standard Methods for the Examination of Water and 
          Wastewater. 20th Edition. United Book Press, Maryland. 1220 pp. 
Hepher, B. 1988. Nutrition of Pond Fishes. Cambridge University Press. New York. 388 pp. 
Karplus, I., G. Hulata, G. W. Wohlfarth and A. Halevy. 1986. The effect of density of 
          Macrobrachium rosenbergii raised in earthen ponds on their population structure and 
          weight distribution. Aquaculture 52 : 307-320. 
Maule, A. G., R. A. Tripp, S. L. Kaattari and C. B. Scherck. 1989. Stem alters immune function 
          and disease resistance in Chinook Salmon (Oncorhynchus tschawytscha) J. Endocrinal 
          120: 135-142. 
Piper, R. G., I. B. McElwain, L. E. Orme, J. P. McCraren, L. G. Fowler and J. R. Leonard. 1982. 
          Fish Hatchery Management. United States Department of the Interior, Fish and 
          Wildlife Service, Washington, D. C. 517 pp. 
Wang, N., R.S. Hayward and D.B. Noltie. 2000. Effects of social interaction on growth of 
          juvenile hybrid sunfish held at two densities. North American Journal of Aquaculture  
          62:161-167. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 
 

ผลของฮอร์โมนสังเคราะห์ ต่อมใต้สมอง และ HCG ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนหิน 
 

อนุรักษ์  สุขโข 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดราชบุรี  

 
 บทคัดย่อ 
  

การเปรียบเทียบผลของฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin acetate (BUS) ตอมใตสมอง (pituitary 
gland, PG) และฮอร์โมนสกัด human chorionic gonadotropin (HCG) ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนหิน 
(Silurus torrentis Kobayakawa, 1989) ดําเนินการทดลองระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2556 
แบงการทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา ชุดการทดลองที่ 1 ฉีดกระตุนดวยฮอร์โมนสังเคราะห์ 
BUS อัตรา 30 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone (DOM) อัตรา 10 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม ชุดการทดลองที่ 2 ฉีดกระตุนดวยตอมใตสมอง อัตรา 2 โดส และชุดการทดลองที่ 3 ฉีดกระตุนดวย 
HCG อัตรา 1,000 ไอ.ยู. ตอกิโลกรัม สําหรับพอพันธุ์ปลาชะโอนหินฉีดกระตุนดวยฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS 
อัตรา 10 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ อัตรา 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ผลการทดลองพบวา แม
ปลาชะโอนหินทั้ง 3 ชุดการทดลองสามารถตกไขทุกตัว มี อัตราการตกไข 100 เปอร์เซ็นต์ หลังจากการฉีด
ฮอร์โมน ระยะเวลาตกไขเฉลี่ยเทากับ 10.25±0.09, 11.28±0.13 และ 10.57±0.38 ชั่วโมง ตามลําดับ อัตรา
การปฏิสนธิมีคาเทากับ 87.53±4.16, 85.13±2.00 และ 87.4±1.51 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ อัตราการฟักมีคา
เทากับ 33.43±2.55, 29.97±2.54 และ 33.07±1.12 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ และอัตรารอดตายมีคาเทากับ 
89.47±1.18, 86.83±1.29 และ 88.40±2.85 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบวา 
ระยะเวลาการตกไขของแมปลาที่ฉีดกระตุนดวยตอมใตสมอง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) กับแมปลาที่ฉีดกระตุนดวยฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS และ HCG สวนอัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก 
และอัตรารอดตาย ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ทั้ง 3 ชุดการทดลอง การอนุบาลลูกปลาชะโอนหินวัยออน
อายุ 3 วัน จนถึงอายุ 60 วัน ที่อัตราปลอย 5, 10 และ 20 ตัวตอลิตร เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา มีความยาว
ตัวเฉลี่ย 56.90±0.34, 55.40±0.60 และ 51.28±0.73 มิลลิเมตร ตามลําดับ และมีอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะเฉลี่ย 4.04±0.02, 4.00±0.02 และ 3.94±0.03 เปอร์เซ็นต์ตอวัน ตามลําดับ และมีอัตรารอดตายเฉลี่ย 
35.64±0.11, 33.22±18 และ 30.87±0.35 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบวา ลูกปลาทั้ง 3 
ชุดการทดลอง มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ขณะที่อัตรารอดตายที่ความ
หนาแนน 5 ตัวตอลิตร มีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) กับท้ังความหนาแนน 10 และ 20 ตัวตอลิตร  
 
ค าส าคัญ: ปลาชะโอนหิน ฮอร์โมนสังเคราะห์ ตอมใตสมอง HCG การเพาะพันธุ์ การอนุบาล 
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Abstract 
 

Competitions on efficiency of various types of hormone buserelin acetate (BUS) 
pituitary gland (PG) and human chorionic gonadotropin (HCG) on breeding of Upstream 
Sheatfish Silurus torrentis, Kobayakawa (1989) was conducted in July – September 2013. 
Mature females fish were divided into 3 treatments and 3 replications; treatment 1 were 
injected with 30 µg/kg BUS in combination with 10 mg/kg domperidone (DOM), treatment 2 
were injected with 2 dose PG and treatment 3 were injected with 1,000 IU/kg HCG. Males 
were injected with 10 µg/kg BUS in combination with 10 mg/kg DOM. The results showed 
that all types of BUS, PG and HCG were equally effective on induced ovulation in Silurus 
torrentis. The spawning times were 10.25±0.09, 11.28±0.13 and 10.57±0.38 hours, the 
fertilization rates were 87.53±4.16, 85.13±2.00 and 87.4±1.51 %, the hatching rates were 
33.43±2.55, 29.97±2.54 and 33.07±1.12 % and the survival rates were 89.47±1.18, 86.83±1.29 
and 88.40±2.85 %, respectively. The results showed that fish injected with PG had spawning 
rates significantly different from those of fish injected with BUS and HCG (p<0.05). The 
statistics of fertilization rates, hatching rates and survival rates were not significantly different 
(p>0.05). For nursery, the results showed that average sizes of the fry at 3-60 days at 5, 10 
and 20 fry per liter were 56.90±0.34, 55.40±0.60 and 51.28±0.73 mm., respectively. The 
specific growth rate were 4.04±0.02, 4.00±0.02 and 3. 94±0.03%/day, respectively. Survival 
rate were 35.64±0.11, 33.22±18 and 30.87±0.35%, respectively. The statistics for specific 
growth rate of 3 treatments were non significantly different (p>0.05). Whereas survival rate of 
5 fry per liter were significantly different with both 10 and 20 fry per liter (p>0.05). 
 
Key words: Upstream Sheatfish Silurus torrentis, Kobayakawa (1989), buserelin acetate,   

       pituitary gland, human chorionic gonadotropin, breeding, Nursery. 
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ค าน า 
 

ปลาชะโอนหิน (Silurus torrentis Kobayakawa, 1989) เป็นปลาที่มีถิ่นอาศัยเฉพาะแหลง มี
การแพรกระจายในประเทศไทย กัมพูชา และลาว ในประเทศไทยพบที่ลําธารลันแป บานเขาหลัก จังหวัดตรัง 
อุทยานแหงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปุาลุมน้ําปาย จังหวัดแมฮองสอน และอุทยานแหงชาติปางสีดา จังหวัดสระแกว ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของผืนปุา  
ดงพญาเย็น-เขาใหญ ที่ UNESCO ประกาศใหเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแหงที่ 2 ของไทย (Mongkolprasit   
et al., 1997) พบปลาชะโอนหินอาศัยอยูในลําธารและหวยบนที่สูง มีลักษณะเป็นแอง มีโขดหินสําหรับหลบ
ซอน ออกหาอาหารในเวลากลางคืน กระจายอยูทั่วไปตามรองน้ําเล็กๆ เป็นปลาที่อาศัยเฉพาะถิ่น (endemic 
species) (Fishbase, 2006) ปลาชะโอนหินมีลําตัวเรียวยาว สีน้ําตาลปนเทา ริมฝีปากบนยาวกวาลางเล็กนอย 
มีหนวดยาวที่ขากรรไกรบน 1 คู ยาวถึงสวนทอง หนวดสั้นที่ขากรรไกรลาง 2 คู ครีบหลังเล็กสั้น ไมมี spine 
ครีบอกใหญ จัดเป็นปลากินเนื้อ (carnivore) เนื่องจากความยาวลําไสสั้นกวาความยาวลําตัว กระเพาะอาหารมี
ลักษณะสั้นเป็นถุงและงอดานทายคลายรูปตัวเจ (J-shape) ผนังหนา ผิวดานนอกเรียบ มีสีขาวหมน ภายใน
เป็นเนื้อเยื่อหนาเป็นริ้ว  พบไขและน้ําเชื้อสมบูรณ์ในชวงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน (สุภาพร, 2542) เนื่องจาก
ปลาชะโอนหินเป็นปลาที่อาศัยอยูในแหลงน้ําไหลขนาดเล็ก บริเวณตนน้ําและลําธารในปุา เป็นสัตว์น้ําที่ถูก
คุกคามไดงาย จากการสูญเสียแหลงอาศัยและแหลงเลี้ยงตัวออน ที่ถูกทําลายจากการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู
อาศัยของมนุษย์ การสรางอางเก็บน้ํา และจากการลักลอบเขาไปจับสัตว์น้ําโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย ทําให
จํานวนปลาชะโอนหินลดลงอยางมาก และเนื่องจากปลาชะโอนหินเป็นสัตว์น้ําที่มีปริมาณไขนอย ใชเวลาในการ
ฟักเป็นตัวชา และอยูอาศัยในบริเวณท่ีมีน้ําสะอาด เมื่อแหลงที่อยูถูกทําลายและคุกคาม จึงเสี่ยงตอการสูญพันธุ์
ไดในอนาคต  

ธนวัฒน์ และคณะ (2551) ทําการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนหินโดยวิธีการผสมเทียม ดวยการฉีด
กระตุนการตกไขของแมปลา 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ฉีดกระตุนดวยฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin acetate (BUS) 
อัตรา 10 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ อัตรา 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ครั้งที่ 2 ฉีดกระตุนดวย
ฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS อัตรา 25 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ อัตรา 5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
และตอมใตสมองของปลาไน อัตรา 1 โดส พบวา สามารถรีดไขแมปลาไดหลังฉีดกระตุน 11 ชั่วโมง 30 นาที ไข
ปลามีสีขาวอมเหลือง มีลักษณะกลม เสนผาศูนย์กลาง 1.93±0.05 มิลลิเมตร ไขเป็นประเภทจมติดกับวัสดุ 
ระยะเวลาฟักเป็นตัว 53 ชั่วโมง 30 นาที ที่อุณหภูมิน้ํา 25.5-27.9 องศาเซลเซียส ลูกปลาแรกฟักมีขนาดเฉลี่ย 
4.83 มิลลิเมตร ถุงไขแดงยุบเมื่ออายุ 3 วัน และมีขนาดความกวางของปากลูกปลา 0.89 มิลลิเมตร 

การเพาะพันธุ์สัตว์น้ําในชวงแรกๆ นิยมใชตอมใตสมองปลา ซึ่งเป็นระบบตอมไรทอที่ควบคุมการ
ทํางานของระบบสืบพันธุ์โดยตรง สําหรับตอมใตสมองปลาที่นิยมใช ไดแก ปลาจีน  ปลาไน ปลายี่สกเทศ และ
ปลาสวาย (วิวัฒน์ และคณะ, 2550) การใชฮอร์โมนสกัด (Human Chorionic Gonadotropin, HCG) มี
การศึกษาในปลาหลายชนิด ไดแก ปลาเนื้อออน ปลาสายยู ปลาสวาย และปลาโมง ปัจจุบันการเพาะพันธุ์สัตว์
น้ํานิยมใชฮอร์โมนสังเคราะห์ LH-RHa อยางกวางขวาง เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง ใชสะดวก ฮอร์โมน
สังเคราะห์เป็น Luteinizing Hormone Releasing Hormone analogue (LH-RHa) มีคุณสมบัติในการ
กระตุนการตกไขของแมปลาได คือ กระตุนใหมีการสังเคราะห์โกนาโดโทรปินและหลั่งออกมา ทําใหการวางไข
เป็นไปตามธรรมชาติ และวิธีการที่นิยมมากที่สุดคือ การฉีดกระตุนใหมีการตกไขและการผสมเทียม (อุทัยรัตน์, 
2538) 

 



 

 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฮอร์โมนชนิดตางๆ ที่ใชในการเพาะพันธุ์ปลาหลายชนิด เชน 
ชลธิศักดิ์ และคณะ (2536) ทดลองเพาะพันธุ์ปลาชะโอนโดยฉีดกระตุนแมปลาดวยฮอร์โมน 2 ชนิด ไดแก ตอม
ใตสมอง 3 ระดับ คือ 1, 2 และ 3 โดส และฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS ระดับความเขมขน 15 และ 20 
ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ อัตรา 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม พบวาปริมาณการใชตอมใตสมองที่
เหมาะสม คือ ฉีดครั้งที่ 1 อัตรา 1 โดส เวนระยะ 6 ชั่วโมง ฉีดครั้งที่ 2 อัตรา 3 โดส หลังจากนั้น 6 ชั่วโมง จึง
สามารถรีดไขได สวนการใชฮอร์โมนสังเคราะห์ที่เหมาะสมคือ ฉีดครั้งที่ 1 อัตรา 15 และ 20 ไมโครกรัมตอ
กิโลกรัม เวนระยะ 6 ชั่วโมง ฉีดครั้งที่ 2 อัตรา 30 และ 40 ไมโครกรัมต7อกิโลกรัม ทิ้งไว 6 ชั่วโมง จึงสามารถ
รีดไขผสมเทียมได เชนเดียวกับ สุรพงษ์ (2544) ศึกษาการเพาะพันธุ์ปลากดหินโดยวิธีฉีดฮอร์โมนผสมเทียม 
โดยทดลองเปรียบเทียบการใชฮอร์โมน 2 ชนิด ไดแก ตอมใตสมอง 2 ระดับ คือ 3 และ 4  โดส และฮอร์โมน
สังเคราะห ์BUS 3 ระดับ คือ 25, 30 และ 40 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ อัตรา 10 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม พบวาฮอร์โมนจากตอมใตสมอง และฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS สามารถกระตุนใหแมปลากดหินตก
ไขไดในเวลา 4 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 7 ชั่วโมง หลังจากการฉีดฮอร์โมนครั้งที่ 2  

สวนการศึกษาการเปรียบเทียบฮอร์โมน 3 ชนิด ไดแก ฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS ตอมใตสมอง 
และ HCG เชน เจริญ และสมบัติ (2547) ศึกษาผลของฮอร์โมนและตอมใตสมองตอการตกไขปลาโมง โดยแบง
การทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลอง คือ การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS อัตรา 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 
รวมกับยาเสริมฤทธิ์ อัตรา 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม การฉีดดวยสารสกัดจากตอมใตสมองปลาจีน อัตรา 2  โดส 
และการฉีดกระตุนดวย HCG อัตรา 2,000 ไอ.ยู. ตอกิโลกรัม พบวาทุกชุดการทดลอง แมพันธุ์ปลาโมงตกไขทุก
ตัว แตหากพิจารณาความเหมาะสมในการเพาะพันธุ์ปลาโมงควรใชฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS อัตรา 20 
ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ อัตรา 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สวนสุจิตรา และคณะ (2547) ศึกษา
ผลของฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS อัตรา 10 และ 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ อัตรา 10 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตอมใตสมองจากปลาไน 1 และ 3 โดส และ HCG 300 และ 500 ไอ.ยู. ตอกิโลกรัม เพ่ือ
กระตุนการตกไขของปลาสายยู (Pangasius conchophilus) พบวาฮอร์โมนทั้ง 3 ชนิด มีประสิทธิภาพในการ
กระตุนใหปลาสายยูตกไขไดไมแตกตางกัน โดยกลุมที่ฉีดดวย HCG ตกไขกอนปลากลุมอ่ืนๆ เมื่อพิจารณาผล
การทดลองทั้งหมดและตนทุนของการใชฮอร์โมนแตละชนิด แสดงใหเห็นวาการใชฮอร์โมนสังเคราะห์  BUS 
รวมกับยาเสริมฤทธิ์ เหมาะสมในการเพาะพันธุ์ปลาสายยูมากที่สุด 

ผูวิจัย จึงมีแนวคิดในการศึกษาเปรียบเทียบฮอร์โมนที่ใชใหเหมาะสมที่สุด โดยอางอิงชนิดของ
ฮอร์โมนและความเขมขนที่ใชในการทดลองจากงานวิจัยหลายเรื่องที่ไดศึกษาไว เพ่ือเป็นแนวทางในการ
เพาะพันธุ์ปลาชะโอนหินใหมีประสิทธิภาพ สามารถเพ่ิมผลผลิตลูกปลาจากการเพาะเลี้ยงไดมากขึ้นสามารถ 
สงเสริมใหเกษตรเพาะเลี้ยงจําหนายเป็นปลาสวยงามหรือเพ่ือบริโภค และนําไปปลอยเพ่ือเพ่ิมปริมาณปลา
ชะโอนหินในธรรมชาติ ตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลของฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin acetate (BUS) รวมกับยาเสริมฤทธิ์ 
ตอมใตสมอง และ ฮอร์โมนสกัด Human Chorionic Gonadotropin (HCG) ตออัตราการตกไข อัตราการ
ปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตรารอดตายของลูกปลาชะโอนหิน  

2. เพ่ือทราบถึงความหนาแนนที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาชะโอนหินที่ไดจากชุดการทดลอง
ที่ดีสุด 



 

 

วิธีด าเนินการ 
 

1. การวางแผนการศึกษา 
 

1.1 ทําการทดลอง 2 การทดลอง ทั้ ง 2 การทดลองวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด 
completely randomized design (CRD) ดังนี้ 
 การทดลองท่ี 1 ด้านการเพาะพันธุ์ ศึกษาเปรียบเทียบผลของฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin acetate (BUS)  
รวมกับยาเสริมฤทธิ์ ตอมใตสมอง และ Human Chorionic Gonadotropin (HCG) ที่มีผลตอการวางไขของ
ปลาชะโอนหิน โดยแบงการทดลองเป็น 3 ชุดการทดลอง (treatments) ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา คือ 

ชุดการทดลองที่ 1 ฉีดกระตุนดวยฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS อัตรา 30 ไมโครกรัมตอกิโลกรัมรวม 
                       กับยาเสริมฤทธิ์ (DOM) อัตรา 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
ชุดการทดลองที่ 2 ฉีดกระตุนดวยตอมใตสมอง อัตรา 2 โดส 
ชุดการทดลองที่ 3 ฉีดกระตุนดวย HCG อัตรา 1,000 ไอ.ยู. ตอกิโลกรัม 

 การทดลองที่ 2 ด้านการอนุบาล อนุบาลลูกปลาอายุ 3 วัน ถึงอายุ 60 วัน เป็นระยะเวลา 57 วัน  โดยแบง
การทดลองเป็น 3 ชุดการทดลอง (treatments) ชุดการทดลองละ 2 ซ้ํา คือ 

ชุดการทดลองที่ 1 ความหนาแนน 5 ตัวตอลิตร 
ชุดการทดลองที่ 2 ความหนาแนน 10 ตัวตอลิตร 
ชุดการทดลองที่ 3 ความหนาแนน 20 ตัวตอลิตร 
สถานที่และระยะเวลาการทดลอง 
1.2 ดําเนินการทดลอง ณ อุทยานแหงชาติปางสีดา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

สระแกว ระหวางเดือนกุมภาพันธ์ 2556 - กันยายน 2557 
 

2. วิธีการทดลอง 
 

2.1 การทดลองที่ 1 ดานการเพาะพันธุ์ 
2.1.1 การเตรียมพอแมปลา 

           รวบรวมพอแมพันธุ์ปลาชะโอนหิน ระหวางเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน จํานวน 105 ตัว จาก
อุทยานแหงชาติปางสีดา จังหวัดสระแกว บริเวณหวยน้ําเย็น (หลักกิโลเมตรที่ 23) ซึ่งมีลักษณะเป็นลําธารมี
ระดับน้ําอยูที่ 5-60 เซนติเมตร มีความกวาง 3-5 เมตร พ้ืนทองน้ําเป็นแองน้ํา มีกรวด หิน และซากไมกระจัด
กระจายอยูทั่วไป เลี้ยงพอแมปลาชะโอนหินในบอซีเมนต์ ขนาด 15 ตารางเมตร จํานวน 3 บอๆ ละ 35 ตัว 
เลี้ยงแบบรวมเพศ ระดับน้ําสูง 30 เซนติเมตร จัดสภาพภายในบอใหใกลเคียงธรรมชาติโดยใสกอนหินเพ่ือเป็นที่
หลบซอน เพ่ิมปริมาณออกซิเจนในบอโดยใชเครื่องเติมอากาศผานหัวทรายกระจายทั่วบอ ใหลูกปลาขนาดเล็ก 
ควบคูกับอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่มีระดับโปรตีนประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ใหกินวันละ 2 ครั้ง กินจนอ่ิม ทําการดูด
ตะกอนและเปลี่ยนถายน้ํา 50 เปอร์เซ็นต์ทุกๆ สัปดาห์ เลี้ยงเป็นเวลา 4 เดือน จึงคัดเลือกพอแมพันธุ์ปลาที่มี
ลักษณะแข็งแรงและมีความสมบูรณ์เพศ โดยดูจากลักษณะความแตกตางระหวางเพศจากลักษณะของกานครีบ
แข็งอันแรกของครีบหูปลาชะโอนหินเพศผูมีลักษณะเป็นหยัก อวัยวะสืบพันธุ์มีลักษณะเป็นติ่งแหลมและเรียว
ยาว สวนเพศเมียกานครีบอันแรกแข็งของครีบหูเรียบเมื่อลูบรูสึกลื่น ในชวงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียมีสวนทองอูม
เปุง ผนังทองบางและนิ่ม โดยมีไขและน้ําเชื้อสมบูรณ์ในชวงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน (ภาพผนวกท่ี 1) 
 
 
 



 

 

2.1.2 การเตรียมฮอร์โมน  
                                2.1.2.1 ฮอร์โมนสังเคราะห์ เป็น luteinizing hormone releasing hormone 
analogue (LH-RHa) มีชื่อการคาวา suprefact เจือจางดวยน้ํากลั่นใหไดความเขมขน 100 ไมโครกรัมตอ
มิลลิลิตร เก็บไวในตูเย็น และใชรวมกับยาเสริมฤทธิ์ (Domperidone) มีชื่อการคาวา motilium อัตรา 10 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

    2.1.2.2 ตอมใตสมอง ไดจากตอมใตสมองของปลาไนเลี้ยงไวที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดสระแกว คัดเลือกตัวที่มีความสมบูรณ์เพศ ไมมีโรค เก็บตอมใตสมองไวในอะซีโตน กอนนําไปใช 1 
ชั่วโมง โดยกอนใชตองบดใหละเอียดดวย homogenizer แลวผสมกับน้ํากลั่น 
    2.1.2.3 HCG ขนาดบรรจุ 5,000 ไอ.ยู. ละลายในน้ํากลั่นใหไดความเขมขน 1,000 
ไอ.ย.ู ตอมิลลิลิตร เก็บไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

2.1.3 การเตรยีมอุปกรณ์ฟักไขปลา 
    ใชถาดพลาสติก ขนาด 40 x 70 x 10 เซนติเมตร เจาะดานขางปิดดวยตาขายสีฟูาขนาด 18 

ชองตาตอนิ้ว ความจุปริมาตรน้ํา 2 ลิตร จํานวน 9 ถาด มีระบบน้ําไหลผานตลอดเวลา น้ําที่ใชแลวจะไหลผาน
ระบบกรองเพ่ือหมุนเวียนไปใชใหม 

2.1.4 การเตรียมอุปกรณ์อนุบาลลูกปลา 
    ใชตูกระจก ขนาด 30 x 50 x 30 เซนติเมตร จํานวน 6 ตู ทําความสะอาดเสร็จแลวเติมน้ําตู

ละ 5 ลิตร ใสหัวทรายตูละ 1 หัว เพ่ือเพ่ิมอากาศใหลูกปลาระหวางการอนุบาล 
2.1.5 วิธีดําเนินการ 

  2.1.5.1 การฉีดฮอร์โมน 
           คัดเลือกแมพันธุ์ปลาชะโอนหิน จํานวน 9 ตัว ที่มีความสมบูรณ์เพศ โดยสังเกตจาก

ลักษณะภายนอก ฉีดกระตุนฮอร์โมนตามแผนการทดลองเขาบริเวณกลามเนื้อดานขางเหนือเสนขางลําตัว ฉีด
เพียงเข็มเดียว สวนพอพันธุ์ปลาคัดเลือก จํานวน 9 ตัว ฉีดกระตุนดวยฮอร์โมนสังเคราะห์ อัตรา 10 ไมโครกรัม
ตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ อัตรา 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม หลังจากฉีดฮอร์โมนใหกับพอแมพันธุ์แลว แยก
พักพอแมพันธุ์ในถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 1 ,500 ลิตร ระดับน้ํา 20 เซนติเมตร โดยเปิดน้ําไหลผานและให
อากาศตลอดเวลา 

  2.1.5.2 การเพาะพันธุ์ 
          หลังจากการฉีดฮอร์โมนใหกับแมพันธุ์ 8 ชั่วโมง เฝูาสังเกตอาการของแมปลา และ

ตรวจสอบความพรอมสําหรับการตกไขของแมปลาทุกครึ่งชั่วโมง โดยกดบริเวณชองทอง หากพบวามีไขไหล
ออกมา แสดงวาแมปลามีความพรอมจึงทําการรีดไขใสกะละมัง และเตรียมน้ําเชื้อโดยผาทองพอพันธุ์ปลา นํา
ถุงน้ําเชื้อมาตัดดวยกรรไกรใหเป็นชิ้นเล็กๆ ขยี้กับตาขายสีฟูาขนาด 18 ชองตาตอนิ้ว นําไปผสมกับไขดวยการ
ผสมเทียมวิธีแหงดัดแปลง โดยใชขนไกคนใหไขกับน้ําเชื้อผสมกันในกะละมังที่แหง นําน้ําโคลนลงผสมเพ่ือลด
ความเหนียวของไขปลา ลางดวยน้ําสะอาด 2–3 ครั้ง เสร็จแลวนําไขปลาไปฟักในถาดพลาสติกที่มีระบบน้ําไหล
ผานตลอดเวลา บันทึกจํานวนแมปลาที่ตกไข ระยะเวลาการตกไข น้ําหนักไขปลาทั้งหมดที่รีดได พรอมสุมชั่ง
น้ําหนัก และนับจํานวนไขปลาชะโอนหิน โดยสุมไขปลาประมาณ 1 กรัม จํานวน 3 ครั้ง เพ่ือใชคํานวณหา
จํานวนไขทั้งหมด สุมเก็บไขปลาชะโอนหินที่ไดรับการผสมกับน้ําเชื้อประมาณ 1 กรัม นํามาฟักในกลอง
พลาสติก เมื่อไขปลาชะโอนหินพัฒนาถึงระยะ late gastrula จึงนับจํานวนไขดีและไขเสียทั้งหมด เพ่ือใช
คํานวณหาอัตราปฏิสนธิ เมื่อไขปลาชะโอนหินฟักออกมาเป็นตัว นับจํานวนลูกปลาที่ฟักเป็นตัว เพ่ือคํานวณ
อัตราการฟัก และเมื่อลูกปลาชะโอนหินมีอายุ 3 วัน ตรวจนับจํานวนลูกปลาที่รอดตายในแตละชุดการทดลอง 
เพ่ือหาอัตรารอดตาย 



 

 

 2.2 การอนุบาลลูกปลาวัยออน 
    เมื่อลูกปลาอายุครบ 3 วัน ทําการสุมวัดความยาวเริ่มตน นับลูกปลาจํานวน 350 ตัว ลง

อนุบาลในตูกระจกที่เตรียมไว ที่อัตราปลอย 5, 10 และ 20 ตัวตอลิตร ตามลําดับ คลุมดวยตาขายพรางแสง 
60 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือลดแสงสวางและปูองกันการรบกวน ใหไรแดงเป็นอาหาร โดยชวง 1-5 วัน ใหไรแดงที่ผาน
การกรองดวยผาโอลอนแกวขนาดชองตา 200 ไมโครเมตร วันที่ 6-20 ใหไรแดงที่ผานการกรองดวยผามุงสีฟูา
ขนาด 24 ชองตอนิ้ว และวันที่ 21-47 ใหไรแดงในชวงแรกเสริมดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูป โปรตีนไมนอยกวา 40 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อลูกปลายอมรับอาหารแลวใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปอยางเดียว โดยใหกินในปริมาณที่มากพอ วัน
ละ 2 ครั้ง เวลา 8.30 และ 16.00 น. ถายน้ํา 50 เปอร์เซ็นต์ ทุกวัน ทําการสุมลูกปลาทดลอง 10 เปอร์เซ็นต์ 
วัดความยาวดวยเวอร์เนียคาลิปเปอร์ ทุกๆ 2 สัปดาห์ เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโต 

2.3 การวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ํา 
ตรวจวัดคุณสมบัติของน้ํา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เวลา 8.00 น. ดังนี้ 
- อุณหภูมิน้ํา (Temperature) ใชเทอร์โมมิเตอร์แบบแทงแกว หนวยเป็นองศาเซลเซียส 
- ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen, DO) ใช DO meter ยี่หอ YSI รุน Model 

52 หนวยเป็นมิลลิกรัมตอลิตร 
- ความเป็นกรดเป็นดาง (pH) ใช pH meter ยี่หอ WTW รุน inolab level 1 
- ความเป็นดางของน้ํา (Alkalinity) ใชวิธีการไตเตรท หนวยเป็นมิลลิกรัมตอลิตร ของ CaCO3 

ตามวิธีที่กลาวอางโดย ไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
- ความกระดางของน้ํา (Hardness) ใชวิธีการไตเตรท หนวยเป็นมิลลิกรัมตอลิตร ของ CaCO3 

ตามวิธีที่กลาวอางโดย ไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
- ปริมาณแอมโมเนียรวม (Total ammonia) วิเคราะห์ดวยวิธี phenate method ตามวิธีที่

กลาวอางโดย ไมตรี และจารุวรรณ (2528) โดยใชเครื่อง Spectrophotometer รุน UV 1700 หนวยเป็น
มิลลิกรัมตอลิตร 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห์เพ่ือหาผลการตอบสนองของปลาชะโอนหินต อ
ฮอร์โมนสังเคราะห์ ตอมใตสมอง และ HCG ตามวิธีของ อุทัยรัตน์ (2538) ดังนี้ 

 

3.1 อัตราการตกไข (เปอร์เซ็นต์) 
 
      = 
 
3.2 อัตราการปฏิสนธิ (fertilization rate; เปอร์เซ็นต์) 

 
   = 
                                                        

3.3 อัตราการฟัก (hatching rate; เปอร์เซ็นต์) 
               

            =                                                                                                               
จํานวนไขที่ปฏิสนธิ 

 

จํานวนลูกปลาที่ฟักออกเป็นตัว 
x 100    

จํานวนไขทั้งหมด 
 

จํานวนไขที่เจริญถึงระยะ late gastrula 
x 100     

จํานวนแมปลาที่ฉีดฮอร์โมน 
 

จํานวนแมปลาที่ตกไข 
x 100     



 

 

3.4 อัตรารอดตาย (survival rate; เปอร์เซ็นต์)       
  
            =                                                       

 
3.5 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific growth rate, SGR, (%/วัน)) 

 
   =                                                                                                              
                                                 

 
การวิเคราะห์ขอมูล เมื่อสิ้นสุดการทดลองนําขอมูลดานความยาวของลูกปลาที่บันทึกไดมาหาคา

การกระจายตัวของน้ําหนักกลุมลูกปลา และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ one way analysis of variance 
โดยขอมูลที่อยูในรูปของอัตราสวนหรือเปอร์เซ็นต์แปลงขอมูลดวย arcsine เพ่ือใหขอมูลมีการกระจายตัวเป็น
แบบปกติ (normal distribution) เพ่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย
โดยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) หาความแตกตางของคาเฉลี่ยของอัตราการตกไข 
อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟักไข และอัตรารอดตาย ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต ์
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อไทย   ปลาชะโอนหิน 

  ชื่อสามัญ  Upstream Sheatfish  
                    ชื่อวิทยาศาสตร์  Silurus torrentis Kobayakawa, 1989 

 
 
 
 
 

x 100  
 

จํานวนลูกปลาที่เหลือรอด 

จํานวนลูกปลาทั้งหมด 
 

(In ความยาวปลาสิ้นสุดการทดลอง – In ความยาวปลาเริ่มตน) 
x 100 (%/วัน) 

ระยะเวลาทดลอง 
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ผลการศึกษา 
 

1. การเพาะพันธุ์ 
 

1.1น้ําหนักแมปลาเฉลี่ย  
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS รวมกับยาเสริมฤทธิ์ ตอมใตสมอง 

และ HCG ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนหิน โดยฉีดกระตุนครั้งเดียว พบวาแมปลาที่ใชในการทดลองท้ัง 3 ชุด 
จํานวน 9 ตัว มีน้ําหนักเฉลี่ย 63.30±5.02, 67.27±6.03 และ 62.87±4.26 กรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทาง
สถิติ พบวาแมปลาที่ฉีดกระตุนดวยฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS รวมกับยาเสริมฤทธิ์ ตอมใตสมอง และแมปลาที่
ฉีดกระตุนดวย HCG ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1) 

1.2 จํานวนแมปลาที่ตกไข และอัตราการตกไข 
 การเพาะพันธุ์ปลาชะโอนหินโดยใชฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS รวมกับยาเสริมฤทธิ์ ตอมใตสมอง 

และ HCG พบวาแมปลาทุกชุดการทดลอง จํานวน 9 ตัว ตกไขทุกตัว คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ทุกชุดการ
ทดลอง 

1.3 ระยะเวลาตกไขเฉลี่ย  
การเพาะพันธุ์ปลาชะโอนหินโดยใชฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS รวมกับยาเสริมฤทธิ์ ตอมใตสมอง 

และ HCG พบวาระยะเวลาในการฉีดฮอร์โมนจนถึงชวงที่แมปลาตกไขมีคาเฉลี่ยเทากับ 10.25±0.09, 
11.28±0.13 และ 10.57±0.38 ชั่วโมง ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบวาแมปลาที่ฉีดกระตุนดวย
ฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS รวมกับยาเสริมฤทธิ์ และแมปลาที่ฉีดกระตุนดวย HCG ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
(p>0.05) แตมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับแมปลาที่ฉีดกระตุนดวยตอมใตสมอง 
(ตารางท่ี 1) 

1.4 น้ําหนักไขเฉลี่ยตอแมปลา  
การเพาะพันธุ์ปลาชะโอนหินโดยใชฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS รวมกับยาเสริมฤทธิ์ ตอมใตสมอง 

และ HCG พบวาน้ําหนักไขเฉลี่ยตอแมปลามีคาเทากับ 5.80±0.37, 6.16±0.45 และ 5.71±0.57 กรัม 
ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1) 

1.5 จํานวนไขของแมปลาตอ 1 กรัม  
การเพาะพันธุ์ปลาชะโอนหินโดยใชฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS รวมกับยาเสริมฤทธิ์ ตอมใตสมอง 

และ HCG พบวาจํานวนไขตอ 1 กรัม มีคาเทากับ 180±2.52, 191±4.51 และ 163±17.52 ฟอง ตามลําดับ 
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบวาแมปลาที่ฉีดกระตุนดวย HCG มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) กับแมปลาที่ฉีดกระตุนดวยตอมใตสมอง  แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) กับแมปลาที่
ฉีดกระตุนดวยฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS รวมกับยาเสริมฤทธิ์ (ตารางท่ี 1)  

1.6 จํานวนไขเฉลี่ยตอแมปลา 
 การเพาะพันธุ์ปลาชะโอนหินโดยใชฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS รวมกับยาเสริมฤทธิ์ ตอมใตสมอง 

และ HCG พบวาจํานวนไขเฉลี่ยตอแมปลามีคาเทากับ 1,042±79.67, 1,181±113.51 และ 937±192.09 ฟอง 
ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบวาแมปลาที่ฉีดกระตุนดวยฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS รวมกับยาเสริมฤทธิ์ 
ตอมใตสมอง และแมปลาที่ฉีดกระตุนดวย HCG ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 1) 

1.7 อัตราการปฏิสนธิ 
อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนหินที่ฉีดกระตุนดวยฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS 

รวมกับยาเสริมฤทธิ์ ตอมใตสมอง และ HCG มีคาเฉลี่ยเทากับ 87.53±4.16, 85.13±2.00 และ 87.40±1.51 



126 
 

 

เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบวาทั้ง 3 ชุดการทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางที่ 1) 

1.8 อัตราการฟัก 
อัตราการฟักเฉลี่ยในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนหินที่ฉีดกระตุนดวยฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS 

รวมกับยาเสริมฤทธิ์ ตอมใตสมอง และ HCG มีคาเฉลี่ยเทากับ 33.43±2.55, 29.97±2.54 และ 33.07±1.12 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบวาทั้ง 3 ชุดการทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางท่ี 1) 

1.9 อัตรารอดตายของลูกปลาอายุ 3 วัน  
อัตรารอดตายเฉลี่ยในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนหินที่ฉีดกระตุนดวยฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS 

รวมกับยาเสริมฤทธิ์ ตอมใตสมอง และ HCG มีคาเฉลี่ยเทากับ 89.47±1.18, 86.83±1.29 และ 88.40±2.85 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบวาทั้ง 3 ชุดการทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางที่ 1 น้ําหนักแมปลาเฉลี่ย จํานวนแมปลาที่ตกไข น้ําหนักไขเฉลี่ยตอแมปลา จํานวนไขเฉลี่ยตอแมปลา 

จํานวนไขตอ 1 กรัม อัตราการตกไข ระยะเวลาตกไขเฉลี่ย อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก อัตรา
รอดตาย ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนหินที่ฉีดกระตุนดวยฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS รวมกับยาเสริม
ฤทธิ์   ตอมใตสมอง และ HCG 

  

ค่าเฉลี่ย 
ชุดการทดลอง 

ฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS 
ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 

ต่อมใต้สมอง HCG 

น้ําหนักแมปลาเฉลี่ย (กรัม)  
จํานวนแมปลาที่ตกไข 
อัตราการตกไข (เปอร์เซ็นต์) 
ระยะเวลาตกไขเฉลี่ย (ชั่วโมง) 
น้ําหนักไขเฉลี่ยตอแมปลา (กรัม) 
จํานวนไขตอ 1 กรัม (ฟอง) 
จํานวนไขเฉลี่ยตอแมปลา (ฟอง) 
อัตราการปฏิสนธิ (เปอร์เซ็นต์) 
อัตราการฟัก (เปอร์เซ็นต์) 
อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 

63.30±5.02a 

3a 
100a 

10.25±0.09a 

5.80±0.37a 
180±2.52ab 

1,042±79.67a   
87.53±4.16a  

33.43±2.55a 
89.47±1.18a 

67.27±6.03a 

3a 
100a 

11.28±0.13b 

6.16±0.45a 

191±4.51b  

1,181±113.51a 
85.13±2.00a 
29.97±2.54a 
86.83±1.29a 

62.87±4.26a 

3a 
100a 

10.57±0.38a 
5.71±0.57a 

163±17.52a    
937±192.09a    

87.40±1.51a 
33.07±1.12a 
88.40±2.85a 

 

หมายเหตุ  อักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) 
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2. การอนุบาลลูกปลาอายุ 3 วัน ถึงอายุ 60 วัน 
 

2.1 การเจริญเติบโต 
การอนุบาลลูกปลาชะโอนหินวัยออนอายุ 3 วัน จนถึงอายุ 60 วัน รวมระยะเวลา 57 วัน โดยใช

ความหนาแนนที่ 5, 10 และ 20 ตัวตอลิตร ลูกปลามีความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 6.54±0.19 มิลลิเมตร เมื่อสิ้นสุด
การทดลองพบวา ลูกปลามีความยาวตัวเฉลี่ย 56.90±0.34, 55.40±0.60 และ 51.28±0.73 มิลลิเมตร 
ตามลําดับ และมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะดานความยาวเฉลี่ย 4.04±0.02, 4.00±0.02 และ 3.94±0.03 
เปอร์เซ็นต์ตอวัน ตามลําดับ  

เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบวา ลูกปลาปลาชะโอนหินที่อนุบาลดวยความหนาแนน 5 ตัวตอลิตร ลูก
ปลามีความยาวเฉลี่ยมากที่สุด แตอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะดานความยาว ทั้ง 3 ชุดการทดลอง ไมมี
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2 และ 3) 

2.2 อัตรารอดตาย 
อัตรารอดตายของลูกปลาชะโอนหิน อายุ 3 วัน ทุกชุดการทดลองมีอัตรารอดตายลดลงตาม

ระยะเวลาการทดลอง โดยมีอัตรารอดตายเฉลี่ยสุดทาย 35.64±0.11, 33.22±18 และ 30.87±0.35 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ  

เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบวา ลูกปลาที่อนุบาลดวยครามหนาแนน 5, 10 และ 20 ตัวตอลิตร มี
อัตรารอดตายแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) โดยลูกปลาชุดการทดลองที่ความหนาแนน 5 ตัวตอลิตรมีอัตรา
รอดตายสูงสุด รองลงมาไดแก ชุดการทดลองที่ความหนาแนน 10 และ 20 ตัวตอลิตร ตามลําดับ (ตารางที่ 3 ) 
 
ตารางท่ี 2 ความยาวตัวเฉลี่ย (มิลลิเมตร) ของลูกปลาชะโอนหินที่อนุบาลดัวยอัตรา 5, 10 และ 20 ตัวตอลิตร 

เป็นระยะเวลา 57 วัน (อายุ 60 วัน) 
 

อายุลูกปลา (วัน) ความหนาแน่น (ตัวต่อลิตร) 
 5 10 20 

3 
16 
30 
45 
60 

         6.54±0.19 a 
17.57±0.38 a 
39.44±0.68 a 
45.75±0.70 a 
56.90±0.34 a 

6.54±0.19 a 
17.52±0.30 a 
38.67±0.52 a 
42.17±0.89 b 
55.40±0.60 a 

6.54±0.19 a 
15.67±0.35 b 
36.25±0.64 b 
41.89±0.49 b 
51.28±0.73 b 

 
หมายเหตุ  อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ 
     เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) 
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยของความยาวเริ่มตน ความยาวเมื่อสิ้นสุดการทดลอง อัตรารอดตาย และอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะของลูกปลาชะโอนหินที่อนุบาลดัวยอัตรา 5, 10 และ 20 ตัวตอลิตร เป็น
ระยะเวลา 57 วัน (อายุ 60 วัน) 

 

 
ความหนาแน่น (ตัวต่อลิตร) 

5 10 20 
ความยาวเริ่มตน (มิลลิเมตร) 
ความยาวเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (มิลลิเมตร) 
อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะดานความยาว 
(เปอร์เซ็นต์ตอวัน) 

6.54±0.19 a 
56.90±0.34 b 
35.64±0.11 c 
4.04±0.02 a 

6.54±0.19 a 
55.40±0.60 b 
33.22±0.18 b 
4.01±0.02 a 

6.54±0.19 a 
51.28±0.73 a 
30.87±0.35 a 
3.94±0.03 a 

 

หมายเหตุ  อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ 
     เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) 

 

3. คุณสมบัติของน้ า 
 

คุณภาพน้ําระหวางการฟักไขปลาชะโอนหินที่ฉีดกระตุนดวยฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS รวมกับยา
เสริมฤทธิ์ ตอมใตสมอง และ HCG  พบวาคุณภาพน้ําในทุกพารามิเตอร์มีคาอยูในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยมีคา
ดังนี้ อุณหภูมิน้ํามีคาอยูระหวาง 27 - 29, 27 - 29 และ 27 - 29 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายใน
น้ํามีคาอยูระหวาง 3.8 - 6.1, 3.5 - 5.4 และ 4.1 - 5.2 มิลลิกรัมตอลิตร ความเป็นกรดเป็นดางมีคาอยูระหวาง 
7.5 - 8.0,  7.7 - 7.9 และ 7.7 - 8.2 ความเป็นดางมีคาอยูระหวาง 80 - 100, 74 - 90 และ 80 - 102 มิลลิกรัมตอ
ลิตร ของ CaCO3 ความกระดางมีคาอยูระหวาง 90 - 100, 84 - 100 และ 90 - 110 มิลลิกรัมตอลิตร ของ 
CaCO3 และปริมาณแอมโมเนียรวมมีคาอยูระหวาง 0.02 - 0.04,  0.02 - 0.05 และ 0.01 - 0.02 มิลลิกรัมตอ
ลิตร (ตารางที ่4) 

สวนคุณภาพน้ําในการอนุบาลลูกปลาชะโอนหินตลอดการอนุบาล 57 วัน พบวา อุณหภูมิน้ํามีคา
ระหวาง 28 - 29, 28 - 29 และ 28 - 29 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาอยูระหวาง 3.4 - 
6.1, 3.5 - 5.9 และ 4.1 - 5.2 มิลลิกรัมตอลิตร ความเป็นกรดเป็นดางมีคาอยูระหวาง 7.5 - 8.0, 7.7 - 7.9 และ
7.7 - 8.2 ความเป็นดางมีคาอยูระหวาง 80 - 100,  70 - 80 และ 70 - 90 มิลลิกรัมตอลิตร ของ CaCO3 ความ
กระดางมีคาอยูระหวาง 60 - 80, 60 - 90 และ 70 - 90 มิลลิกรัมตอลิตร ของ CaCO3 และปริมาณแอมโมเนีย
รวมมีคาอยูระหวาง 0.06 - 0.08, 0.05 - 0.08 และ 0.07 - 0.09 มิลลิกรัมตอลิตร (ตารางท่ี 5) 
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ตารางที่ 4 คุณภาพน้ําในระหวางการฟักไขปลาชะโอนหินโดยการใชฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS รวมกับยาเสริม
ฤทธิ์ ตอมใตสมอง และ HCG  

 

 
ตารางที่ 5 คุณภาพน้ําในระหวางการอนุบาลลูกปลาชะโอนหินที่อัตราปลอย 5, 10 และ 20 ตัวตอลิตร เป็น

ระยะเวลา 57 วัน (อายุ 60 วัน)  
 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

 
ผลของฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS อัตรา 30 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ อัตรา 10 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตอมใตสมอง อัตรา 2 โดส ตอกิโลกรัม และ HCG อัตรา 1,000 ไอ.ยู. ตอกิโลกรัม เพ่ือ
ศึกษาฮอร์โมนที่มีความเหมาะสมในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนหิน พบวาแมพันธุ์ปลาในทุกชุดการทดลอง
สามารถวางไขไดทั้งหมดไมแตกตางกัน (p>0.05) สอดคลองกับ เจริญ และสมบัติ (2547) ศึกษาผลของ
ฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS ฮอร์โมนสกัด และตอมใตสมองตอการตกไขของปลาโมง พบวาสามารถกระตุนใหแม
ปลาโมงทุกชุดการทดลองสามารถวางไขไดทั้งหมดไมแตกตางกัน และ สุจิตรา และคณะ (2547) ไดศึกษาผล
ของฮอร์โมนชนิดตางๆ ตอการตกไขของปลาสายยู พบวาฮอร์โมนที่ใชในการทดลองทั้ง 3 ชนิด คือ ฮอร์โมน
สังเคราะห์ BUS ฮอร์โมนสกัด และตอมใตสมอง มีประสิทธิภาพในการกระตุนใหแมพันธุ์ปลาสายยูตกไขไดไม
แตกตางกัน 

คุณสมบัติของน้ า 
ชุดการทดลอง 

ฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS   
ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์  

ต่อมใต้สมอง HCG 
 

อุณหภูมิน้ํา (องศาเซลเซียส) 
 

27 - 29 
 

27 - 29 
 

27 - 29 
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (มิลลิกรัมตอลิตร) 3.8 - 6.1 3.5 - 5.4 4.1 - 5.2 
ความเป็นกรดเป็นดาง 7.5 - 8.0 7.7 - 7.9 7.7 - 8.2 
ความเป็นดาง (มิลลิกรัมตอลิตร ของ CaCO3)   80 - 100 74 - 90   80 - 102 
ความกระดาง (มิลลิกรัมตอลิตร ของ CaCO3)   90 - 100  84 - 100   90 - 110 
ปริมาณแอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมตอลิตร)           0.02 - 0.04 0.02 - 0.05 0.01 - 0.02 

คุณสมบัติของน้ า 
ความหนาแน่น (ตัวต่อลิตร) 

5  10 20 
 

อุณหภูมิน้ํา (องศาเซลเซียส) 
 

28 - 29 
 

28 - 29 
 

28 - 29 
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (มิลลิกรัมตอลิตร) 3.4 - 6.1 3.5 - 5.9 3.1 - 5.1 
ความเป็นกรดเป็นดาง 7.5 - 7.9 7.3 - 7.5 7.2 - 7.5 
ความเป็นดาง (มิลลิกรัมตอลิตร ของ CaCO3) 70 - 90 70 - 80   70 - 90 
ความกระดาง (มิลลิกรัมตอลิตร ของ CaCO3) 60 - 80  60 - 90   70 - 90 
ปริมาณแอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมตอลิตร) 0.06 - 0.08 0.05 - 0.08 0.07 - 0.09 
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ผลการศึกษาพบวาระยะเวลาที่แมปลาชะโอนหินตกไขอยูระหวาง 10.25-11.28 ชั่วโมง ซึ่งมีคา
ใกลเคียงกับการศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาแดงท่ีมีระยะเวลาตกไขอยูระหวาง 10.53–11.11 ชั่วโมง (วรวิทย์ และ
คณะ, 2550) การศึกษาครั้งนี้พบวาแมปลาที่ฉีดกระตุนดวยฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS รวมกับยาเสริมฤทธิ์ และ 
HCG มีระยะเวลาตกไขเร็วที่สุด และแมปลาที่ฉีดดวยตอมใตสมองตกไขชาที่สุด ซึ่งแตกตางจากการศึกษาใน
ปลาเทโพและปลาโมงท่ีฉีดกระตุนดวยตอมใตสมองมีระยะเวลาการตกไขเร็วที่สุด อุทัยรัตน์ (2538) กลาววาแม
พันธุ์ปลาที่ฉีดกระตุนดวยตอมใตสมองเป็นการเพ่ิมฮอร์โมนหลายๆ ชนิดที่สรางและสะสมอยูนอกเหนือจากโก
นาโดโทรปิน (GtH) ที่สําคัญคือ growth hormone และ thyrotropin ซึ่งอาจมีผลตอการพัฒนาของไขปลา 
แตขอเสียของตอมใตสมองคือไมทราบปริมาณโกนาโดโทรปินที่แทจริงในตอมใตสมองที่มีผลตอการตกไข สวน 
LH-RHa มีขอดีคือฮอร์โมนนี้จะกระตุนใหมีการสังเคราะห์โกนาโดโทรปินและหลั่งออกมาทําใหกระตุนการ
วางไขเป็นไปตามธรรมชาติที่สุด และยังพบวา LH-RHa คงสภาพอยูในเลือดไดนาน ทําใหสามารถกระตุนการ
วางไขของปลาหลายชนิดไดภายหลังการฉีดฮอร์โมนเพียงครั้งเดียว ขณะที่ HCG เป็นฮอร์โมนที่สกัดจาก
ปัสสาวะหญิงมีครรภ์ มีคุณสมบัติเหมือน luteinizing hormone (LH) มีหนาที่ควบคุมขบวนการ ovulation 
และ spawning ในขณะที่ฮอร์โมนทําหนาที่ จะสังเกตเห็นลักษณะภายนอกมีความเปลี่ยนแปลงของรางกาย 
ปลาเพศเมียทองจะขยายใหญขึ้นสงผลใหน้ําหนักตัวเพิ่มข้ึนดวย  

การทดลองครั้งนี้ใชแมปลาน้ําหนักประมาณ 62.87-67.27 กรัม ไขน้ําหนักประมาณ 5.71-6.16 
กรัม จํานวนไขประมาณ 937-1,181 ฟอง และไขปลา 1 กรัม มีจํานวนไขประมาณ 163-191 ฟอง จากผลการ
ทดลองทั้ง 3 ชุดการทดลอง พบวาอัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตรารอดตาย เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ
แลวไมมีความแตกตางกัน โดยอัตราการปฏิสนธิมีคาเฉลี่ยเทากับ 87.53±4.16, 85.13±2.00 และ 87.40±1.51 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ อัตราการฟักมีคาเฉลี่ยเทากับ 33.43±2.55, 29.97±2.54 และ 33.07±1.12 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลําดับ และอัตรารอดตายมีคาเฉลี่ยเทากับ 89 .47±1.18, 86.83±1.29 และ 88.40±2.85 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลําดับ โดยมีอัตราการปฏิสนธิและอัตรารอดตายใกลเคียงกับวิธีการเพาะพันธุ์ปลาโมง (เจริญ และสมบั ติ, 
2547) ปลาสวาย (นิภา และคณะ, 2547) ปลาสายยู (สุจิตรา และคณะ, 2547) และปลากดแกว (สมบัติ และ
เจริญ, 2547) อัตราการฟักของการทดลองครั้งนี้คอนขางต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับปลาชนิดตางๆ จากการรายงาน
พบวาสาเหตุที่ทําใหอัตราการฟักมีคาต่ํา ในขณะที่มีอัตราการปฏิสนธิของไขมีคาสูง อาจเกิดจาก ระยะเวลาที่ใน
การฟักนาน จึงมีโอกาสทําใหไขเสียกอนที่จะฟัก 

การอนุบาลลูกปลาชะโอนหินวัยออนอายุ 3 วัน จนถึงอายุ 60 วัน พบวาลูกปลามีการเจริญเติบโต
ไดดี เนื่องจากไดรับอาหารมีชีวิตในชวงแรกของการอนุบาล จากนั้นมีการปรับเปลี่ยนใหอาหาร เม็ดสําเร็จรูป
ทดแทนอาหารมีชีวิตตามขนาดของลูกปลา มีความสอดคลองกับ อุทัยรัตน์ (2538) อาหารของลูกปลาควรมี
ขนาดพอดีกับขนาดปากของลูกปลา อาหารที่เหมาะสม ไดแก แพลงก์ตอนทั้งพืชและสัตว์ โดยเฉพาะไรแดง 
ธนวัฒน์ และคณะ (2551) ลูกปลาชะโอนหินอายุ 3 วัน มีขนาดปากกวาง 0.89 มิลลิเมตร ขณะที่ไรแดง
โดยทั่วไปมีขนาด 0.4-1.1 มิลลิเมตร แตชวงแรกตองมีการกรองดวยผาโอลอนแกวจะไดไรแดงขนาดเล็กในการ
อนุบาล ขณะที่ลูกปลาชะโอนปากมีขนาดเล็กกวา ตองใชโรติเฟอร์น้ําจืดในการอนุบาลลูกปลาระยะแรก กอน
เปลี่ยนเป็นใหไรแดงทดแทน (ชลธิศักดิ์ และคณะ, 2536; อัมพร, 2549) เนื่องจากโรติเฟอร์มีขนาดเล็กกวาไร
แดง คือ มีขนาด 0.06-0.10 มิลลิเมตร (ลัดดา, 2540) ผลการอนุบาลลูกปลาชะโอนหินพบวา มีอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะดานความยาวเฉลี่ย 3.94-4.04 เปอร์เซ็นต์ตอวัน โดยใหโรติเฟอร์เป็นอาหารในระยะแรก 
กอนเปลี่ยนเป็นไรแดงในชวงหลัง มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะดานความยาว 6.99-8.20 เปอร์เซ็นต์ตอวัน 
และการอนุบาลชวงอาย 16-50 วัน ใหไรแดงเป็นอาหาร มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะดานความยาว 1.58-
2.67 เปอร์เซ็นต์ตอวัน (ชลธิศักดิ์ และคณะ, 2536) 
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อัตรารอดตายของการอนุบาลลูกปลาชะโอนหินที่ความหนาแนน 5, 10 และ 20 ตัวตอลิตร คือ 
35.64±0.11, 33.22±18 และ 30.87±0.35 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ มีคาสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการอนุบาล
ลูกปลาน้ําเงินชวงอายุ 2-35 วัน พบวามีอัตรารอดประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ (สนธิพันธ์ และกาญจนรี, 2543) 
การอนุบาลลูกปลาชะโอนวัยออน ชวงอายุ 3-15 วัน มีอัตรารอดตาย 28.52-30.00 เปอร์เซ็นต์ และการ
อนุบาลชวงอายุ 16-50 วัน มีอัตรารอดตาย 26.46-94.67 เปอร์เซ็นต์ (ชลธิศักดิ์ และคณะ, 2536) 

คุณภาพของน้ําในระหวางการทดลองฟักไขปลาชะโอนหิน มีคุณสมบัติเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา สวนคุณภาพของน้ําในระหวางการอนุบาลลูกปลาชะโอนหิน ก็เชนกันมีความเหมาะสมตอการอนุบาล
ลูกปลา จากการศึกษาของ มั่นสิน และไพพรรณ (2544) คุณสมบัติของน้ําที่เหมาะสมสําหรับสัตว์น้ํา อุณหภูมิ
น้ําควรมีคาอยูระหวาง 25–32 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําไมต่ํากวา 5 มิลลิกรัมตอลิตร คา
ความเป็นกรดเป็นดางอยูระหวาง 7.5–9 ความเป็นดางมีคาไมนอยกวา 20–50 มิลลิกรัมตอลิตร ของ CaCO3 
ความกระดางมีคาไมนอยกวา 20–50 มิลลิกรัมตอลิตร ของ CaCO3 และปริมาณแอมโมเนีย (NH3) ที่ไมแตกตัว 
(un-ionized ammonium) ซึ่งอยูในรูปที่เป็นพิษ ถาอยูในบอเลี้ยง  สัตว์น้ําประมาณ 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร 
สัตว์น้ําจะเริ่มเครียด เป็นอันตรายตอพัฒนาการของคัพภะและตัวออนของสัตว์น้ํา แตหากมีคาระหวาง 0 .2–2 
มิลลิกรัมตอลิตร จะเป็นพิษตอสัตว์น้ํา 

ผลการศึกษาพบวา การใชฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS อัตรา 30 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยา
เสริมฤทธิ์ อัตรา 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนหิน ใหผลดีที่สุด และเมื่อนําลูกปลาที่ได
ไปอนุบาลตอ พบวา การอนุบาลลูกปลาชะโอนหินที่ อัตรา 5 ตัวตอลิตร ใหผลดีที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ปลาชะโอนหินจัดเป็นปลาประจําถิ่น ที่พบเห็นไดยาก มีความเสี่ยงตอการสูญพันธุ์ จากผลการ
ทดลองพบวา อัตราการฟักไขของปลาชะโอนหินในงานทดลองนี้ คอนขางต่ํา จึงมีผลทําใหไดลูกปลาจํานวน
นอย ทําใหจํานวนปลาชะโอนหินไมเพียงพอตอการศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมในดานตางๆ ได ดังนั้นการศึกษาดาน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟักไขปลาชะโอนหิน จึงเป็นงานทดลองที่ควรดําเนินการศึกษาตอไป 
 

ค าขอบคุณ 
 

ขอขอบคุณเจาหนาที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระแกว ที่ใหความรวมมือ
ในการดําเนินงานวิจัยใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี  และเจาหนาที่อุทยานแหงชาติปางสีดาทุกทาน ที่ใหความ
ชวยเหลือในการรวบรวมพอแมพันธุ์ปลาชะโอนหิน  
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ภาคผนวก  
 
ตารางผนวกท่ี 1 ระยะเวลาตกไข น้ําหนักแมปลา น้ําหนักไข จํานวนไขตอ 1 กรัม จํานวนไขทั้งหมด อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตรารอดตาย  
                     ของปลาชะโอนหินที่เพาะพันธุ์ดวยวิธีการฉีดกระตุนดวยฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS รวมกับยาเสริมฤทธิ์ ตอมใตสมอง และ HCG 

ชุดการทดลอง ระยะเวลาตกไข 
(ชั่วโมง) 

น้ําหนักแมปลา 
(กรัม) 

น้ําหนักไข 
(กรัม) 

จํานวนไขตอ 
1 กรัม (ฟอง) 

จํานวนไขทั้งหมด 
(ฟอง) 

อัตราการ
ปฏิสนธ ิ

(เปอร์เซ็นต์) 

อัตราการฟัก 
(เปอร์เซ็นต์) 

อัตรารอดตาย 
(เปอร์เซ็นต์) 

ฮอร์โมน
สังเคราะห์ BUS 
รวมกับยาเสริม

ฤทธิ์ 

10.15 60.50 5.67 180.00 1,021.00 85.70 30.50 88.10 

10.30 60.30 5.51 177.00 975.00 92.30 34.70 90.20 

10.30 69.10 6.21 182.00 1,130.00 84.60 35.10 90.10 

เฉลี่ย 10.25±0.09 63.30±5.02 5.80±0.37 180.00±2.16 1,042.00±79.67 87.53±4.16 33.43±2.55 89.47±1.18 

 11.30 62.70 5.82 187.00 1,088.00 83.10 27.20 87.20 

ตอมใตสมอง 11.15 74.10 6.67 196.00 1,307.00 87.10 30.50 85.40 

 11.40 65.00 6.00 191.00 1,146.00 85.20 32.20 87.90 

เฉลี่ย 11.28±0.13 67.27±6.03 6.16±0.45 191.00±4.51 1,181.00±113.51 85.13±2.00 29.97±2.54 86.83±1.29 

 10.40 58.80 5.16 145.00 748.00 86.00 32.10 85.50 

HCG 10.30 67.30 6.29 180.00 1,132.00 89.00 32.80 88.50 

 11.00 62.50 5.67 164.00 930.00 87.20 34.30 91.20 

เฉลี่ย 10.57±0.38 62.87±4.26 5.71±0.57 163.00±17.52 937.00±192.09 87.40±1.51 33.07±1.12 88.40±2.85 
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สภาวะการเลี้ยงปลาในกระชังและศักยภาพการรองรับ 
ในอ่างเก็บน้ าเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี 

 
วิวิธนนท์  บุญยัง๑*   วรมิตร  ศิลปชัย๒  และสุชาติ  ผึ่งฉิมพลี๓ 

 
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดราชบุรี ๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดชลบุรี 

๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสิงห์บุรี 
.............................................................. 

ค าน า 
 

อางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณเป็นแหลงน้ําขนาดใหญ  มีพ้ืนที่ผิวน้ําประมาณ  220,625 ไร   
(คณะประมง, 2550)  ตั้งอยูในเขตอําเภอทองผาภูมิและอําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  มีปริมาณเก็บกัก
น้ําสูงสุด  8,860  ลานลูกบาศก์เมตร  เป็นแหลงน้ําสําคัญของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสามารถใชประโยชน์ในดาน
ตางๆ มากมาย เชน การชลประทาน การเกษตร การประมง การทองเที่ยว และการผลิตกระแสไฟฟูา นอกจาก
มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมในพ้ืนที่กวางขวางของลุมน้ําแมกลองแลว  ยังเป็น
แหลงทําการประมงและเป็นแหลงอาหารใหกับคนทองถิ่นดวย   ปัจจุบันการทําการประมงในอางเก็บน้ําเขื่อนว
ชิราลงกรณเปลี่ยนจากการประมงเพ่ือยังชีพเป็นการทําการประมงเชิงพานิชย์ และมีการเลี้ยงปลาในกระชัง
เกือบทุกครัวเรือนเพ่ือเป็นรายไดเสริม ซึ่งการทําการประมงที่มากขึ้น ยอมสงผลกระทบตอประชากรปลาและ
ผลผลิตสัตว์น้ําของแหลงน้ําใหมีปริมาณลดลง  

การเลี้ยงปลาในกระชังนิยมเลี้ยงกันมาก เพราะประเทศไทยมีแหลงน้ําที่มีความเหมาะสมที่ใชเลี้ยงปลา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ แตยังขาดการควบคุมดูแล และศึกษาถึงศักยภาพของแหลงน้ําในการรองรับปริมาณการ
เลี้ยงปลา การเลี้ยงปลาเป็นจํานวนมาก อาจจะมีผลทําใหคุณสมบัติของน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณมี
การเปลี่ยนแปลง และอาจเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอมตาง ๆ ได การศึกษาสภาวะการเลี้ยงปลาในกระชังใน
อางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ จะใชเป็นสารสนเทศดานคุณภาพน้ําเพ่ือการบริหารจัดการและเฝูาระวังคุณภาพ
น้ําบริเวณท่ีมีการเลี้ยงปลาในกระชัง ดังนั้น จึงมีความจําเป็นอยางยิ่งเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับนักวิชาการ เพ่ือ
เป็นขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษา ในเรื่องผลกระทบตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตอไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือทราบศักยภาพผลผลิตและมูลคาสัตว์น้ําของการเลี้ยงปลาในกระชัง 
    บริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ   
2. เพ่ือจัดทําขอมูลสารสนเทศของรูปแบบการเลี้ยง เกษตรกรและพ้ืนที่การเลี้ยงปลาในกระชัง 
   บริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ 
3. เพ่ือประเมินตนทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลาในกระชัง 
4. เพ่ือประเมินศักยภาพของอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณตอการรองรับปริมาณการเลี้ยงปลาในกระชัง 
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วิธีด าเนินการ 
 

1.  แผนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล 
สภาวะการเลี้ยงปลาในกระชังและศักยภาพการรองรับในอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ ได

วางแผนรวบรวมขอมูลเป็น 2  ขั้นตอน ไดแก 
1.1 ข้อมูลสภาวะการเลี้ยงปลาในกระชัง 
ทําการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของเกษตรกรผูเลี้ยงปลา ไดแก ขอมูลปริมาณผลผลิต

ปลาที่ได ขนาดกระชังที่ใชเลี้ยง อัตราการปลอยปลา ขนาดและราคาพันธุ์ปลาที่ปลอย ขนาดและราคาผลผลิตที่
จําหนายได ระยะเวลาการเลี้ยง ปริมาณอาหารที่ให อัตราการรอดตาย ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ และขอมูลรายได
และรายจาย ตลอดจนขอมูลการเลี้ยงและการจัดการของเกษตรกร โดยใชแบบสอบถามและสัมภาษณ์ 

1.2 ข้อมูลศักยภาพการผลิตของแหล่งน้ าต่อการรองรับปริมาณการเลี้ยงปลาในกระชัง 
ทําการเก็บตัวอยางอาหารที่เกษตรกรใชเลี้ยงปลา  คุณภาพน้ําบริเวณแหลงเลี้ยงปลาใน

กระชัง เพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในการคํานวณหาศักยภาพการผลิตของแหลงน้ําตอการ
รองรับปริมาณการเลี้ยงปลาในกระชัง โดยสามารถแยกประเภทตัวอยาง ไดดังนี้ 

1.2.1 ตัวอยางอาหารที่เกษตรกรใชเลี้ยงปลาในกระชัง  จํานวน 8 ชนิด  ไดแก ปลา
กระมัง  ปลาซา  ปลาซิวแกว  ปลาแปูนแกว  ปลาสรอยนกเขา ปลาหมอชางเหยียบ และอาหารเม็ดสําเร็จรูป 

         1.2.2 ตัวอยางน้ําบริเวณแหลงเลี้ยงปลาในกระชัง โดยแบงเป็น 3 เขตพ้ืนที ่
 

บริเวณพ้ืนที่อางเก็บน้ํา จุดสํารวจ 
บริเวณอางเก็บน้ําตอนบน 1. บริเวณบานหนองลูอําเภอสังขละบุรี 
บริเวณอางเก็บน้ําตอนกลาง 
บริเวณอางเก็บน้ําตอนลาง 

2. บริเวณบานเรดาร์ อําเภอสังขละบุรี 
3. บริเวณบานหนองปะแล อําเภอทองผาภูมิ 

 
และในแตละบริเวณ ทําการสํารวจ  3  ครั้งในรอบปี ไดแก เดือนมีนาคม  เดือนมิถุนายน  และ

เดือนกันยายน 2553  ทําการเก็บตัวอยางน้ําระดับความลึก 1 เมตรจากผิวน้ํา จํานวน  4  จุดสํารวจ  ซึ่ง
ครอบคลุมพ้ืนที่เลี้ยงปลาในกระชัง ดังนี้ 

จุดที่ 1 บริเวณพ้ืนที่ตนน้ํากอนถึงพ้ืนที่เลี้ยงปลาในกระชังประมาณ  500  เมตร 
จุดที่ 2 บริเวณตอนกลางพ้ืนที่เลี้ยงปลาในกระชัง 
จุดที่ 3 บริเวณตอนทายของพ้ืนที่เลี้ยงปลาในกระชัง 
จุดที่ 4 บริเวณตอนทายน้ําหางจากพ้ืนที่เลี้ยงปลาในกระชังประมาณ  500  เมตร 

1.2.3 ขอมูลอุทกวิทยาของแหลงน้ํา เชน ปริมาณน้ําไหลเขา ปริมาณพ้ืนที่ 
แหลงน้ํา  ระดับความลึกเฉลี่ย รวบรวมจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 



139 
 

 

2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

2.1 การประเมินสภาวะทางเศรษฐศาสตร์ของการเลี้ยงปลาในกระชัง  
ทําการวิเคราะห์ขอมูลเพ่ือทราบสวนประกอบของตนทุนการผลิต ราคาตนทุนการผลิตตอ

หนวย และรายไดและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลา ซึ่งประกอบดวยรายไดสุทธิตอเนื้อที่กระชังหนึ่งลูกบาศก์
เมตรตอรุน รายไดเฉลี่ยตอครอบครัวตอเดือน และผลตอบแทนตอตนทุนผันแปร โดยใชการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ ตามวิธีของ สมศักดิ์ (2530)  ขอมูลที่จะทําการวิเคราะห์ ไดแก 

2.1.1  การวิเคราะห์ตนทุน      
 ตนทุนทําการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังแบงออกเป็น 2 ชนิดคือ ตนทุนคงที่และตนทุน

ผันแปร หรือกลาวไดวา 
ตนทุนทั้งหมด  =  ตนทุนผันแปร + ตนทุนคงท่ี 

ต้นทุนคงท่ี เป็นคาใชจายที่เกิดขึ้นเมือ่ตัดสินใจที่จะเลี้ยงปลาในกระชังแมวา 
ในรอบการเลี้ยงนั้นจะมีการปลอยปลาหรือไมก็ตาม หรือมีลักษณะที่เรียกวา “เงินจม” (sunk) เป็นสวนที่เสียไป
มากกวาผลตอบแทนที่จะไดรับในระยะสั้น ตนทุนคงที่ประกอบดวยคาเสื่อมราคาของทรัพย์สินและคาเสีย
โอกาสเงินทุนของผูประกอบการ การหาคาเสื่อมราคาคํานวณจากราคาซื้อทรัพย์สินในแตละชนิด โดยคํานึงอายุ
การใชงาน (economic-life) และมูลคาซาก (salvage value) โดยใชวิธีคํานวณแบบเสนตรง (straight-line-
depreciation method) ตามสูตร ดังนี้ 

d       =  (p - s)/L 
กําหนดให d  =  คาเสื่อมราคา 

             p =  ราคาซื้อทรัพย์สิน 
             s  =  มูลคาซากของทรัพย์สินในการศึกษาครั้งนี้ใหเทากับศูนย์ 
             L  =  อายุการใชงานของทรัพย์สิน 
 ในการเลี้ยงปลาในกระชัง ผูประกอบการที่เป็นเจาของทรัพย์สินประเภทเรือ และ
เครื่องยนต์ อาจใชรวมกับการทําประมงดวย ดังนั้นในการคิดคํานวณคาเสื่อมทรัพย์สินประเภทเรือและ
เครื่องยนต์จะคิดตามสัดสวนการใชงานเพ่ือการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง สวนคาเสื่อมทรัพย์สินประเภทอ่ืน ๆ 
เชน กระชัง เรือนเฝูา เครื่องบดอาหาร เป็นตน จะคิดเต็มรอยเปอร์เซ็นต์ 
 คาเสียโอกาสเงินทุน (capital opportunity cost) เป็นอัตราผลตอบแทนจากการใช
เงินทุนในกิจการอ่ืน ๆ ซึ่งในการศึกษาโดยทั่วไปใชอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนในพันธบัตรของรัฐบาล หรือ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูตามประเภทของธุรกิจ (ในที่นี้ใชอัตราดอกเบี้ยรอยละ 12) ดังนั้นตนทุนคงที่ทั้งหมดจึงมีสูตร
การคํานวณ ดังนี้ 

FC      =      d + r1D + r2K 
กําหนดให FC  =      ตนทุนคงท่ี 

                d  =      คาเสื่อมราคาทรัพย์สิน 
               r1 =      อัตราดอกเบี้ยเงินกู  
               D =      หนี้สินในการกูเงินมาลงทุนในการเลี้ยงปลาในกระชัง 
               r2  =      อัตราคาเสียโอกาส 
               K  =      เงินทุนของตนเอง (มูลคาปัจจุบันของทรัพย์สิน) 
   ต้นทุนผันแปร คือตนทุนที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปลอยปลาลงเลี้ยงในกระชัง แบงตาม
ลักษณะการใชจาย ดังนี้ 
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   (1) ตนทุนหมุนเวียน (running costs) ไดแก คาพันธุ์ปลา คาอาหารปลา คายารักษา
โรค คาสารเคมีตาง ๆ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาไฟฟูา คาซอมแซมเรือและเครื่องยนต์ คาซอมแซม
กระชัง เรือนเฝูา และอุปกรณ์อ่ืน ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ สําหรับคาซอมแซมเรือและเครื่องยนต์นั้น เนื่องจาก
เจาของกิจการบางรายไดใชเรือและเครื่องยนต์รวมกับการทําประมงอ่ืน ๆ จึงมีการคิดคํานวณคาซอมแซมเรือ
และเครื่องยนต์ตามสัดสวนการใชงานเพื่อการเลี้ยงปลาในกระชัง 
   (2) ตนทุนแรงงาน (labor costs) ไดแก คาจางแรงงาน เนื่องจากการเลี้ยงปลาใน
กระชังสวนใหญใชแรงงานในครัวเรือน ซึ่งเป็นตนทุนที่ไมเสียคาแรงงานจึงคิดเป็นคาเสียโอกาสของแรงงาน ใน
ที่นี้ให 1 วันงาน (manday) เทากับ 8 ชั่วโมง คิดคาจางในอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําทั่วไป เทากับ 82 บาทตอ
วัน ดังนั้นตนทุนผันแปรจึงประกอบดวยสวนตาง ๆ คือ 
   ตนทุนผันแปร = คาจางแรงงาน + คาพันธุ์ปลา + คาอาหารปลา + คาน้ํามัน 

เชื้อเพลิงและหลอลื่น + คายารักษาโรคปลา + คาสารเคมีตางๆ + 
คาไฟฟูา + คาซอมแซมเรือและเครื่องยนต์ + คาซอมแซมกระชัง
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ +คาใชจายอ่ืน ๆ +คาเสียโอกาสของแรงงานใน
ครัวเรือน 

 จากองค์ประกอบของตนทุนทั้งหมดที่กลาวมาแลว จะเห็นไดวาโครงสรางตนทุนมี
ทั้งตนทุนเงินสด และตนทุนจากการประเมิน ตนทุนเงินสดเป็นรายจายในการเลี้ยงปลาในกระชังที่เป็นเงินสด
และสอดคลองกันฐานะทางการเงินของผูประกอบการ สวนตนทุนจากการประเมินเป็นคาใชจายที่ไมเป็นเงินสด 
และไมข้ึนกับขอจํากัดตาง ๆ ในการเลี้ยงปลาในแตละรอบการเลี้ยง 
 ตนทุนจากการประเมิน = (inputed costs) แบงเป็นคาเสื่อมราคา และคาเสีย
โอกาสของผูประกอบการ คาเสื่อมราคาเป็นสวนที่คํานวณจากทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพในการเลี้ยงระยะยาว 
รายรับที่ไดควรจะสูงกวาคาเสื่อมราคารวมกับตนทุนเงิ นสดทั้งหมด สวนคาเสียโอกาสในปัจจุบันของ
ผูประกอบการไดแกแรงงานในครัวเรือน ทุน และการจัดการ เป็นคาใชจายที่ไมไดจายจริง สําหรับพันธุ์ปลา 
และอาหารปลาที่ผูประกอบการจัดหาเองก็เป็นตนทุนที่ไมไดจายจริงเชนกัน จึงคิดประเมินราคาและจัดรวมอยู
ในคาใชจายที่ไมเป็นจํานวนเงินดวย 
 
  2.1.2  ผลตอบแทน 
 ในการศึกษาผลตอบแทนหรือกําไรของการเลี้ยงปลาในกระชังของผูประกอบการนั้น 
อยางนอยที่สุดรายรับหรือรายไดรวม (gross revenue) ควรจะสูงเกินกวาตนทุนผันแปร สวนที่เกินนี้เรียกวา
กําไรจากการดําเนินการ หรือรายไดสุทธิ (net revenue) กําไรสวนเกินนี้ถาไมสูงกวาคาเสื่อมราคา
ผูประกอบการจะไมสามารถดําเนินการเลี้ยงตอไปไดในชวงอายุการใชงานของทรัพย์สิน และผูประกอบการจะ
ไมทําการเพาะเลี้ยงในระยะยาว ถาสวนเกินนี้ไมสูงกวาคาเสื่อมราคารวมกับดอกเบี้ยเงินกู ซึ่งผลตอบแทนเหนือ
ทุนของผูประกอบการตองสูงเทากับผลตอบแทนที่ผูประกอบการไดรับจากการประกอบอาชีพอ่ืน ดังนั้น
แนวความคิดในการหากําไรจึงมี 2 ประการคือ    

(1) กําไรจากการดําเนินการ ซึ่งเป็นผลตางระหวางรายรับทั้งหมดกับตนทุนผันแปร คือ 
IIx = TR – VC 
กําหนดให IIx = กําไรจากการดําเนินการ 
TR = รายรับทั้งหมด   
   VC = ตนทุนผันแปร 
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 โดยปกติผูประกอบการจะทําการเลี้ยงปลาในกระชังในชวงที่กําไรจากการดําเนินการ
เป็นบวก หรือรายรับรวมมากกวาตนทุนผันแปร สวนตางที่เหลือควรมากกวาตนทุนคงที่ซึ่ง เกิดขั้นแมไมมีการ
เลี้ยงปลาในรอบการเลี้ยงนั้น อยางไรก็ตามในระยะยาวถาสวนตางนี้ไมสูงกวาตนทุนคงที่แลว การเพาะเลี้ยงจะ
หยุดลงเมื่ออายุการใชงานของทรัพย์สินสิ้นสุดลง 
  (2) กําไรสุทธิ เป็นผลตางระหวางรายรับทั้งหมดกับตนทุนทั้งหมด 
IIn = TR – VC 
กําหนดให IIn = กําไรสุทธิ 
TR = รายรับทั้งหมด   
TC = ตนทุนทั้งหมด 

ในการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการหากําไร ระหวางการเลี้ยงปลาในกระชัง
แตละชนิดนั้น ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบตนทุน และผลตอบแทนตอหนวยผลผลิต (ตอกิโลกรัม) โดยการหาร
ตนทุนและรายรับดวยจํานวนผลผลิตที่ไดรับ ทั้งนี้เพราะผูประกอบการแตละรายเลี้ยงปลาในขนาดฟาร์มและ
ระยะเวลาไมเทากัน 

 
2.2 การประเมินศักยภาพการผลิตของแหล่งน้ าเพื่อรองรับปริมาณการเลี้ยงปลาในกระชัง   

การประเมินศักยภาพของแหลงน้ําจากระบบการเลี้ยงปลาในกระชัง โดยการประเมินคาปริมาณ
ฟอสฟอรัสทั้งหมดจากอาหารที่ใชเลี้ยงปลา ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดที่ปลาเก็บไวและปริมาณฟอสฟอรัสที่
ปลอยออกสูแหลงน้ํา และระดับคาฟอสฟอรัสทั้งหมดที่ยอมใหมีไดในแหลงน้ําโดยไมมีผลใหเกิดความเสื่อม
โทรมตอแหลงน้ําตามวิธี Beveridge (1984) อางโดย พินิจ และคณะ (2543)  ดังนี้ 
  ฟอสฟอรัสที่แหลงน้ํารับไดเพ่ิมจากการเลี้ยงปลาเทากับฟอสฟอรัสที่กําหนดใหมีไดในน้ํา ลบ
ดวยฟอสฟอรัสที่มีในน้ําเดิม ดังนี้   

∆  (P)                 =      (P)F  - (P) I 
 

ฟอสฟอรัสที่แหลงน้ํารับไดเพ่ิมจากการเลี้ยงปลานั้นจะตองคิดจากปริมาณฟอสฟอรัสที่
ปลาขับถายออกมาทั้งหมด (L FISH) หักดวยสัดสวนของปริมาณฟอสฟอรัสที่ตะกอนดินดูดซับไวตอปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่ปลาขับถายทั้งหมด (1-R FISH)  นอกจากนี้แลวปริมาณฟอสฟอรัสที่เหลือจากการดูดซับของตะกอน
ดินยังถูกระบายออกไปกับน้ํา ซึ่งคิดเป็นสัดสวนเฉลี่ยโดยความลึกเฉลี่ยของแหลงน้ํากับอัตราเปลี่ยนถายน้ําตอปี 
ดังนี้ 

∆  (P)                 =       LFISH  (1-RFISH) 
                                                                             Z.p 

  
 หรือปริมาณฟอสฟอรัสที่ขับถายจากปลาโดยหักจากดูดวับของตะกอนดินและการระบายออก 

ไปกับน้ําแลวจะไดปริมาณฟอสฟอรัสที่ปลาถายออกท้ังหมดโดยไมมีผลกระทบตอแหลงน้ําคือ  
    LFISH                            =      ∆  (P) * Z.p 

                  (1-RFISH) 
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ผลการศึกษา 
 
1. ศักยภาพผลผลิตและมูลค่าสัตว์น้ าของการเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนวชิราลงกรณ   

ปลากดคัง  ขนาด 800-900 กรัม ราคากิโลกรัมละ 80 บาท ขนาด 1 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 100 
บาท  ขนาดตั้งแต 1-2 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 150 บาท และขนาด 3 กิโลกรัม ราคา 160-170 บาท 

ปลากดเหลือง ขนาด 500 กรัม ราคากิโลกรัมละ 50 บาท ขนาด 1 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 100 -
120 บาท   
 ปลานิล ขนาด 1 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 40 บาท   
 ปลาบู ขนาด 300-400 กรัม ราคากิโลกรัมละ 200 บาท ขนาด 500 กรัมขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 350 
บาท   

ปลาดุก ขนาด 700-800 กรัม ราคากิโลกรัมละ 40 บาท  
 

2. ข้อมูลสารสนเทศของรูปแบบการเลี้ยง และพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนวชิราลงกรณ 
 2.1 ข้อมูลสารสนเทศของรูปแบบการเลี้ยง 

จากการสํารวจภาคสนาม พบวา  มีจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงปลาในกระชังจํานวนทั้งสิ้น 169 ราย 
โดยสามารถจําแนกออกเป็น 3 พื้นที่ ไดดังนี้  

 
บริเวณพ้ืนที่อางเก็บน้ํา จํานวนผูเลี้ยงปลาในกระชัง (ราย) 
  บริเวณอางเก็บน้ําตอนบน 64 
  บริเวณอางเก็บน้ําตอนกลาง 
  บริเวณอางเก็บน้ําตอนลาง 

83 
22 

รวมทั้งสิ้น 169 
 

2.2 รูปแบบการเลี้ยงปลาในกระชัง 
      การเลี้ยงปลาในกระชังของเกษตรกรในอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ พบชนิดสัตว์น้ําหลักที่

เลี้ยง  ไดแก  ปลากดคัง ปลากดเหลือง และปลาอ่ืนๆ ไดแก ปลานิล ปลาบู ปลาแรด และปลาดุก โดยมี
รูปแบบดังนี้  

 2.2.1 การเลี้ยงปลากดคังในกระชัง 
 ขนาดของกระชัง เกษตรกรมีจํานวนกระชังเลี้ยงปลากดคัง 1 -6 กระชังตอราย  

ขนาดของกระชังมีหลายขนาด ไดแก 2x2x2 เมตร, 2x3x2.5 เมตร, 3x5x2 เมตร, 2.5x3x2 เมตร, 4x4x2 
เมตร, 4x6x2 เมตร, 4x6x3 เมตร, 4x4x6 เมตร และ 6x6x4 เมตร 

 พันธุ์ปลา พันธุ์ปลาที่เลี้ยงในกระชัง  สวนใหญซื้อพันธุ์ปลามาจากฟาร์มจังหวัด
นครสวรรค์  ปทุมธานี หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดกาญจนบุรี ลูกพันธุ์ ขนาด 1-4 นิ้ว ราคาตัวละ 5-
10 บาท  

 อัตราปลอย  อัตราปลอย 150-2,000 ตัวตอกระชัง ขึ้นอยูกับขนาดของกระชัง 
 การใหอาหาร  ชนิดของอาหารที่ใหเป็นอาหารสดที่ไดจากการทําประมงสะดุงและ

เครื่องมือขาย ขนาด 3-4 เซนติเมตร  
 ระยะเวลางการเลี้ยง  การเลี้ยงปลากดคังใชเวลาเลี้ยง 2-3 ปี    
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2.2.2 การเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง 
 ขนาดของกระชัง เกษตรกรมีจํานวนกระชังเลี้ยงปลากดเหลือง 1-3 กระชังตอราย  

ขนาดของกระชัง ไดแก 4x4x3 เมตร และ 2x2x1.7 เมตร 
 พันธุ์ปลา พันธุ์ปลากดเหลืองที่เลี้ยงในกระชัง สวนใหญไดมาจากการจับจากธรรมชาติ 

ขนาด 1.5-2 นิ้ว ราคาตัวละ 60 บาท  
 อัตราปลอย  กระชังขนาด 4x4x3 เมตร ขนาดพันธุ์ปลา 2 นิ้ว อัตราปลอย 2,000 ตัว

ตอกระชัง  
 การใหอาหาร  ชนิดของอาหารที่ใหเป็นอาหารสดที่ไดจากากรทําประมงสะดุงและ

เครื่องมือขาย ขนาด 3-4 เซนติเมตร การใหอาหารวันละ 1 มื้อ  หรือ 2 วันตอครั้ง 
 ระยะเวลาการเลี้ยง  การเลี้ยงปลากดเหลืองใชเวลาเลี้ยง 1-3 ปี  จึงสามารถเก็บเกี่ยว

ผลผลิตได  
2.2.3 การเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
 ขนาดของกระชัง เกษตรกรมีจํานวนกระชังเลี้ยงปลานิล 1-2 กระชังตอราย ขนาด

ของกระชัง ไดแก 2x2x2.5 เมตร และ 2x2x1.7 เมตร 
 พันธุ์ปลา พันธุ์ปลานิลที่เลี้ยงในกระชัง สวนใหญไดมาจากการจับจากธรรมชาติ  

รวบรวมลูกพันธุ์โดยการชอนลูกปลาจากการเลี้ยงปลาในกระชังของตัวเอง 
 อัตราปลอย  อัตราปลอย 100-700 ตัวตอกระชัง  
 การใหอาหาร  ชนิดของอาหารที่ใหเป็นอาหารสดที่ไดจากการทําประมงสะดุงและ

เครื่องมือขาย ขนาด 3-4 เซนติเมตร การใหอาหารวันละ 1 มื้อ  และเกษตรกรบางรายใหอาหารเม็ดสําเร็จรูป
เลี้ยงปลานิลในกระชัง 

 ระยะเวลาการเลี้ยง  การเลี้ยงปลานิลใชเวลาเลี้ยง 6 เดือน     
2.2.4 การเลี้ยงปลาบู่ในกระชัง 
 ขนาดของกระชัง เกษตรกรมีจํานวนกระชังเลี้ยงปลาบู 1-2 กระชังตอราย  ขนาด

ของกระชัง ไดแก 1x1.5x2.5 เมตร, 2x2x2.5 เมตร, 2x2x2 เมตร และ 1.5x8x3 เมตร 
 พันธุ์ปลา พันธุ์ปลาบูที่เลี้ยงในกระชัง ไดมาจากการจับจากธรรมชาติ ขนาด 2-6 นิ้ว  
 อัตราปลอย  อัตราปลอย 150-500 ตัวตอกระชัง  
 การใหอาหาร  ชนิดของอาหารที่ใหเป็นอาหารสดที่ไดจากากรทําประมงสะดุงและ

เครื่องมือขาย ขนาด 3-4 เซนติเมตร การใหอาหารวันละ 1 มื้อ  หรือ 2 วันตอครั้ง ขึ้นอยูกับปริมาณสัตว์น้ําที่
จับไดจากการทําประมง 

 ระยะเวลาการเลี้ยง  การเลี้ยงปลาบูใชเวลาเลี้ยง 1-2 ปี     
2.2.5 การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง 
 ขนาดของกระชัง เกษตรกรมีจํานวนกระชังเลี้ยงปลากดเหลือง 1 กระชังตอราย  

ขนาดของกระชัง ไดแก 4x4x2 เมตร  
 พันธุ์ปลา พันธุ์ปลาดุกท่ีเลี้ยงในกระชัง ไดแก ปลาดุกรัสเซีย ซึ่งซื้อมาจากฟาร์มจังหวัด

นครสวรรค์  ขนาด 1 นิ้ว ราคาตัวละ 0.50 บาท  
 อัตราปลอย   อัตราปลอย 1,000-2,000 ตัวตอกระชัง  
 การใหอาหาร  ชนิดของอาหารที่ใหเป็นอาหารสดที่ไดจากการทําประมงสะดุงและ

เครื่องมือขาย ขนาด 3-4 เซนติเมตร การใหอาหารวันละ 1 มื้อ  หรือ 2 วันตอครั้ง  
 ระยะเวลาการเลี้ยง  การเลี้ยงปลาดุกใชเวลาเลี้ยง 4-5 เดือน    
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3. ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลาในกระชัง 
ตนทุนการเลี้ยงปลากดคังในกระชัง 44,503.86 บาทกระชัง คิดระยะเวลาการเลี้ยง 18 เดือน 

ประกอบดวยตนทุนคงที่ 3,207.17 บาทตอกระชัง หรือคิดเป็นรอยละ 7.21  และตนทุนผันแปร 41,296.69 
บาทตอกระชัง หรือคิดเป็นรอยละ 92.79   สําหรับตนทุนผันแปร พบวา  เป็นคาใชจายในดานอาหาร คาลูก
พันธุ์ปลา 2,000 บาท คิดเป็นรอยละ 4.49 และคาอาหารสําหรับเลี้ยงปลาในกระชัง คิดจากตนทุนในการออก
ทําการประมงดวยเครื่องมือขายและแพสะดุง 37,329.05 บาท คิดเป็นรอยละ 83.88  คายาและสารเคมี 
1,967.67 บาท คิดเป็นรอยละ 4.42 ตามตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลากดคังในกระชังในอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ  
             จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางเดือนมีนาคม ถึงกันยายน 2553 
 

รายละเอียดคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) รอยละ 
ตนทุนคงท่ี   

1. คากระชัง 2 กระชัง (ราคาเฉลี่ย 3,000 บาท/กระชัง) 3,207.17  
ตนทุนคงท่ีตอรุน (ระยะเวลาการเลี้ยง 18 เดือน) 3,207.17 7.21 
ตนทุนผันแปร   

1. คาพันธุ์ปลา ตัวละ 10 บาท 200 ตัว/กระชัง 2,000 11.34 
2. คาอาหารปลา  37,329.05 83.88 
3. คายาและสารเคมี 1,967.64 4.42 

ตนทุนผันแปรตอรุน  41,296.69 92.79 
ตนทุนทั้งหมดตอรุน 44,503.86 100.00 
รายไดทั้งหมด  ราคาปลากดคัง 150 บาท/กิโลกรัม อัตรารอด 80% 36,000   
กําไรสุทธิ  -8,503.86  
 
4. การประเมินศักยภาพการผลิตของแหล่งน้ าเพื่อรองรับปริมาณการเลี้ยงปลาในกระชัง    

การประเมินศักยภาพของแหลงน้ําในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดลอมและระบบ
นิเวศแหลงน้ําจืด  ประเมินจากระดับปริมาณความเขมขนของคาฟอสฟอรัสทั้งหมดที่จะยอมใหมีไดในแหลงน้ํา
นั้นไมทําใหแหลงน้ําเกิดความเสื่อมโทรม ผลปรากฏดังนี้   

4.1 การประเมินการปล่อยออกของฟอสฟอรัสจากระบบการเลี้ยงปลาในกระชังสู่แหล่งน้ า 
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดที่แหลงน้ําไดรับ  มาจากการขบวนขับถายของปลาทั้งของแข็งและ

ของเหลว  และจากเศษอาหารที่เหลือตกคางในระบบการเลี้ยงปลาในกระชัง  จึงจําเป็นตองทราบวาการเลี้ยง
ปลาหนึ่งรุนมีการเติมฟอสฟอรัสทั้งหมดลงแหลงน้ําในปริมาณเทาไร  ซึ่งจะทําใหสามารถประเมินไดวา  ถา
ตองการสงเสริมใหมีการเลี้ยงปลาในกระชังแบบเต็มศักยภาพของแหลงน้ําจะสามารถทําการเลี้ยงไดจํานวน
เทาไร  โดยจะประเมินจากปริมาณฟอสฟอรัสที่มีในอาหารที่ใชเลี้ยงปลาในกระชัง  ปริมาณฟอสฟอรัสที่ขับถาย
ลงไปในแหลงน้ําหลังจากที่ปลาไดสะสมไวแลว ซึ่งจะนํามาประเมินศักยภาพแหลงน้ําที่รองรับปริมาณกระชัง
เลี้ยงปลาที่เป็นไปไดของแหลงน้ํา  ซึ่งดูจากปริมาณคาฟอสฟอรัสทั้งหมดที่จะรองรับไดเพ่ิมขึ้นในระดับที่ไมทํา
ใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมของแหลงน้ํานั้น และสามารถประเมินปริมาณการผลิตปลาในกระชังของ
เกษตรกรได  ทําใหทราบจํานวนความหนาแนนหรือจํานวนกระชังที่จะทําการเลี้ยงไดโดยไมมีผลกระทบทําให
แหลงน้ําเสื่อมโทรม 
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4.1.1 ปริมาณฟอสฟอรัสในอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาในกระชัง 
 

จากการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในอาหารที่เกษตรกรนิยมใชเลี้ยงปลาในกระชัง
บริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ  จํานวน 8 ชนิด ไดแก ปลากระมัง  ปลาซา  ปลาซิวแกว  ปลาแปูนแกว  
ปลาสรอยนกเขา ปลาหมอชางเหยียบ และอาหารเม็ดสําเร็จรูป ผลการวิเคราะห์พบวา  อาหารที่ใชเลี้ยงปลาใน
กระชัง มีสวนประกอบของฟอสฟอรัสทั้งหมดอยูระหวาง 0.447 – 1.42  กรัม/100 กรัม  คาเฉลี่ย  0.8828  
กรัม/100 กรัม หรือ 8.828 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ตามตารางท่ี 2  

 

ตารางที่ 2 ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดที่วิเคราะห์ไดจากตัวอยางอาหารที่ใชเลี้ยงปลาในกระชังในอางเก็บน้ํา
เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางเดือนมีนาคม ถึงกันยายน 2553 

 

ชนิดปลา 
ความยาว

ต่ําสุด 
(ซม.) 

ความยาว
สูงสุด 
(ซม.) 

ความยาว
เฉลี่ย
(ซม.) 

น้ําหนัก
ต่ําสุด 
(กรัม) 

น้ําหนัก
สูงสุด
(กรัม) 

น้ําหนักเฉลี่ย 
(กรัม) 

ฟอสฟอรัสทั้งหมด 
(กรัม/100กรัม) 

กระมัง 10.0 22.7 13.33 12 188 40.48 0.447 
ซา 12.5 20.7 15.02 17 96 34.35 0.613 
ซิวแกว 0.9 4.0 2.82 0.11 0.41 0.27 0.986 
แปูนแกว 1.0 4.8 2.54 0.05 0.56 0.29 1.412 
สรอยนกเขา 9.5 20.2 15.25 10 100 35.02 0.803 
หมอ 
ชางเหยียบ 

13.8 16.8 15.38 60 112 88.50 0.554 

อาหารเม็ดสําเร็จรูป 1.158 
อาหารเม็ดสําเร็จรูป 1.089 
คาเฉลี่ย 0.8828 
 หมายเหตุ : หนวยงานที่วิเคราะห์ตัวอยางอาหาร โดยบริษัทหองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขา
สมุทรสาคร 

 
4.1.2 ปริมาณฟอสฟอรัสในคุณภาพซากปลาที่เลี้ยงในกระชัง 
ชนิดปลาที่ไดรับความนิยมเลี้ยงเป็นปลาในกระชังบริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัด

กาญจนบุรี  ไดแก  ปลากดคัง และผลจากการวิเคราะห์ซากปลากดคังขนาด 2-3 นิ้ว ซึ่งเป็นขนาดปลาที่เริ่มตน
เลี้ยงในกระชัง และซากปลากดคังขนาด 2-3 กิโลกรัม ซึ่งเป็นขนาดปลาที่เกษตรกรจับขาย  พบวา คุณภาพซาก
ของปลากดคังประกอบดวยปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดที่สะสมในตัวปลาเฉลี่ย   กรัม/น้ําหนักปลา 100 กรัม 
ตามตารางท่ี 3  

 
 
 
 
 
 
 



146 
 

 

ตารางที่ 3  ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดที่วิเคราะห์ไดจากคุณภาพซากปลาที่เลี้ยงในกระชังในอางเก็บน้ํา 
  เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางเดือนมีนาคม ถึงกันยายน 2553 

 
ขนาดของปลาที่เลี้ยง 
 

ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด  (กรัม/ 100 กรัม) 

2-3 นิ้ว 1.124 
2-3 กิโลกรัม 0.469 

หมายเหตุ : หนวยงานที่วิเคราะห์ตัวอยางอาหาร โดยบริษัทหองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขา
สมุทรสาคร 
 

4.1.3 ปริมาณฟอสฟอรัสในของเสียท่ีขับถ่ายจากระบบการเลี้ยงปลาในกระชัง 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่ปลาถายออกไปสูแหลงน้ํา (ตารางท่ี 4) คํานวณไดจาก  
ปริมาณฟอสฟอรัสที่ปลาขับถาย = อัตราเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ x ปริมาณฟอสฟอรัสที่มีใน

อาหาร  - ปริมาณฟอสฟอรัสที่มีในเนื้อปลา   
จากขอมูลผลการทดลองการเลี้ยงปลากดแกวในกระชังของวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ และ 

ปฏิพันธ์  อภิธนกุล (2544)  พบวา อัตราแลกเนื้อ (FCR) ของปลากดแกว อยูระหวาง 9.12 – 10.21  คาเฉลี่ย 
9.665 

ดังนั้น การเลี้ยงปลาในกระชังในอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณมีปริมาณฟอสฟอรัสที่ปลา
ขับถาย  =    9.665 x 8.828 – 4.69  =   80.633  กรัมตอการผลผลิตปลา 1 กิโลกรัม  

เนื่องจากปริมาณฟอสฟอรัสที่ปลาขับถายออกมาทั้งหมดจะถูกดูดซับโดยตะกอนดิน (RFish)  
จึงสามารถคํานวณปริมาณฟอสฟอรัสที่ตะกอนดินดูดซับไดจาก (พินิจ และคณะ, 2543) 

 
ปริมาณฟอสฟอรัส 
ที่ตะกอนดินดูดซับ 

= [ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดเฉลี่ยที่ปลาขับถายออกกลางกลุมกระชัง  
(จุดสํารวจที่ 3) – ปริมาณฟอสฟอรัสที่เหลือเฉลี่ย (จุดสํารวจที่ 4)] 

ไดโดยประมาณ  ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดเฉลี่ยจุดสํารวจที่ 3 
   
 = 0.0224 – 0.0104 / 0.0224   =  0.54 มิลลิกรัม/ลิตร  
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ตารางท่ี 4  ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดบริเวณจุดสุมตัวอยางของพ้ืนที่เลี้ยงปลาในกระชังในอางเก็บน้ํา 
              เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางเดือนมีนาคม ถึงกันยายน 2553 
 

เขตพ้ืนที่/
เดือนสํารวจ 

จุดสํารวจ บริเวณตอนบน บริเวณตอนกลาง บริเวณตอนลาง คาเฉลี่ย 

มีนาคม จุด1 0.0106 0.0157 0.018 0.0148 

 
จุด2 0.0264 0.017 0.0236 0.0223 

 
จุด3 0.014 0.0122 0.0274 0.0179 

 
จุด4 0.0158 0.0124 0.0244 0.0175 

มิถุนายน จุด1 0.0024 0.0096 0.0147 0.0089 

 
จุด2 0.0083 0.0884 0.0182 0.0383 

 
จุด3 0.009 0.0144 0.025 0.0161 

 
จุด4 0.0066 0.0076 0.0083 0.0075 

กันยายน จุด1 0.0048 0.0046 0.0064 0.0053 

 
จุด2 0.0062 0.0052 0.0088 0.0067 

 
จุด3 0.0086 0.0044 0.0066 0.0065 

 
จุด4 0.0063 0.0061 0.0061 0.0062 

 
4.1.4 ปริมาณฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในแหล่งน้ า 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่มีในแหลงน้ําบริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ  จากการศึกษา  พบวา  

ในบริเวณจุดสํารวจที่ 1 ซึ่งเป็นบริเวณตนน้ําของกลุมเลี้ยงปลาในกระชัง ทําการสํารวจระหวางเดือนมีนาคมถึง
กันยายน 2553  มีคาเฉลี่ย  0.0097  มิลลิกรัม/ลิตร   

 

4.1.5 อัตราการเปลี่ยนถ่ายน้ าของแหล่งน้ า 
จากขอมูลการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรีและคณะ, 2550 พบวา อางเก็บน้ําเขื่อน 

วชิราลงกรณมีความจุ 8,860 ลานลูกบาศก์เมตร  ระดับน้ําในเขื่อนอยูในชวง 135 - 155   เมตร  ระดับน้ําลึก
เฉลี่ย  145 เมตร อางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ มีพ้ืนที่ผิวน้ํา 353 ตารางกิโลเมตร  มีปริมาณน้ําไหลเขาอางใน
ปี พ.ศ. 2553 เทากับ 5,369 ลานลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้ําไหลออกในปี พ.ศ. 2553 เทากับ 4,417.41  
ลานลูกบาศก์เมตร  จึงมีคาอัตราการเปลี่ยนน้ําเฉลี่ย 0.8228  
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4.2 ผลการประเมินน้ าหนักปลาและจ านวนกระชังที่สามารถเลี้ยงได้เต็มศักยภาพการผลิตของแหล่งน้ า 
จากขอมูลตางๆ ที่ทําไดการศึกษาและรวบรวมมา  สามารถสรุปเป็นตารางขอมูลสําหรับใชใน

การคํานวณ (ในกรณีความลึกน้ําเฉลี่ย 10 เมตร) ไดดังนี้ 
 

ขอมูลที่ใชในการคํานวณ คาท่ีศึกษาได 
อาหารปลา 1 กิโลกรัม  มีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (กรัม) 8.828 
ผลผลิตปลา 1 กิโลกรัม ขับถายฟอสฟอรัสทั้งหมด (กรัม) 80.633 
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดท่ียอมใหมีไดในน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร), [P]F 0.25 
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดเดิมที่มีในแหลงน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร), [P]I 0.0097 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่พ้ืนตะกอนดินดูดซับไว (มิลลิกรัม/ลิตร), [RFish] 0.54 
พ้ืนที่ที่ใชในการคํานวณศักยภาพการรองรับการเลี้ยง (ตารางกิโลเมตร) 
อัตราการเปลี่ยนถายน้ํา, p 
ความลึกเฉลี่ย, Z (เมตร) 

353 
0.8228 
10 

 
  4.2.1 ผลการประเมินน้ําหนักปลากดคังและจํานวนกระชังที่รองรับไดในอางเก็บน้ําเขื่อนวชิรา
ลงกรณ  
   จากขอมูลที่ไดศึกษาและรวบรวมมา สามารถคํานวณปริมาณฟอสฟอรัสที่แหลงจะรองรับ
จากการเลี้ยงปลากดคังในกระชังในอางเก็บน้ําได ดังนี้  
การคํานวณการหาคาฟอสฟอรัสที่แหลงน้ํายอมรับได  ∆  (P)                  

∆  (P)             =      (P)F  - (P) I   
  =     0.25 – 0.0097 
  =    0.2403  กรัม/ลูกบาศก์เมตร   

  จากสูตร  
∆  (P)           =       LFISH  (1-RFISH)/ Z.p 

ดังนั้น ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งตอตารางเมตรที่อางเก็บน้ําสามารถรับไดจากการเลี้ยงปลากดคัง  
 LFISH              =         ∆  (P) x   Z.p   /    (1-RFISH)            
   =   0.2403 x 10 x 0.8228  / (1 – 0.54)    
   =   4.30  กรัมฟอสฟอรัสทั้งหมดตอตารางเมตรตอปี   
จากพ้ืนที่อางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ คิดที่พ้ืนที่เฉลี่ย 353 ตารางกิโลเมตร  มีศักยภาพการ

รองรับปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดได  
   =  4.30  x  353  x 106 
   =  1,517.9 x 106   กรัม/อาง/ปี  
หรือผลิตปลาได   =  1,517.9 x 106 /  80.633 
   =  18,824,799  กิโลกรัม/อาง/ปี  
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สภาวะการท าการประมง เศรษฐกิจและสังคมของชาวประมง 
บริเวณแม่น้ าบางปะกงและแม่น้ าปราจีนบุรี 

 
1นางสาวเกสศิณีย์  แท่นนิล 2นางฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน์ นางสาวจินตนา  บุญทองช่วย 

 
1 สํานักงานประมงจังหวัดชุมพร 2ศูนย์วิจัยและพัฒนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด  

................................................................................. 
 

ค าน า 
 

แมน้ําบางปะกงเป็นแมน้ําขนาดใหญสายหนึ่งของภาคตะวันออกของประเทศไทย มีตนกําเนิดจาก
การบรรจบกันของแมน้ํานครนายกและแมน้ําปราจีนบุรี ที่บริเวณบานบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัด
ปราจีนบุรี และไหลลงสูอาวไทยในเขตอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมความยาวตั้งแตตนแมน้ําถึงปาก
แมน้ํามีระยะทาง 122 กิโลเมตร (คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2526) พ้ืนที่สวนใหญของลุมน้ําบางปะ
กงเป็นที่ราบต่ําจึงมักไดรับผลกระทบของน้ําทะเลในชวงฤดูแลง ชนิดพันธุ์สัตว์น้ําที่พบมีความหลากหลาย 
สันทนาและคณะ (2526) รายงานวา พบชนิดสัตวน์้ําในแมน้ําบางปะกง ทั้งหมดจํานวน 106 ชนิด 
ประกอบดวยปลา 90 ชนิด หมึก กุงและเคย 12 ชนิด ปู 2 ชนิด และตะพาบน้ํา 1 ชนิด โดยชนิดสัตว์น้ํา
ดังกลาวถูกจับโดยเครื่องมือประมงประเภทโพงพาง อวนลอยและสวิงรอเคย  ในสภาวะปัจจุบันความ
หลากหลายและทรัพยากรสัตว์น้ํามีแนวโนมลดลง พบพันธุ์ปลาเพียง 71 ชนิด 36 วงศ์ โดยโครงสรางประชาคม
ปลาโดยจํานวนและน้ําหนักที่พบมากคือ ปลาซิวแกว ปลาอุกจุดดํา ปลาแขยงขางลายและปลาซิวควาย 
เครื่องมือขายมีประสิทธิภาพในการจับตอหนวยเวลามีคาเฉลี่ย 70.16 + 22.72 โดยขายขนาดชองตา 40 
มิลลิเมตรมีผลจับตอหนวยเครื่องมือสูงสุด สวนขายขนาดชองตา 30 มิลลิเมตร มีประสิทธิภาพในการจับพันธุ์
ปลามากที่สุด 31 ชนิด ผลผลติปลาตอพ้ืนที่เทากับ 0.77 + 0.39 กิโลกรัมตอไร (วรมิตรและอภิญญา, 2548)  

        ในอดีตจนถึงปัจจุบันแมน้ําบางปะกงไดถูกใชประโยชน์ทั้งในดานเป็นแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
การคมนาคม การทําการเกษตรและประมง และการอุตสาหกรรม เกือบตลอดลําน้ําเป็นที่ตั้งบานเรือนของ
หลายชุมชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ โรงงานอุตสาหกรรมประเภทตางๆ และมีพ้ืนที่การเกษตรที่ใชสารเคมี
จํานวนมาก ดังนั้นในแตละรอบปีจึงมีของเสียในรูปแบบตางๆ ระบายลงสูแมน้ํา ทําใหคุณภาพของน้ําในแมน้ํา
บางปะกงเสื่อมโทรมลงทุกปี โดยมีดัชนีคุณภาพน้ําบางพารามิเตอร์ต่ํากวาเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด เนื่องจาก
ไมมีขอมูลดานวิชาการ เกี่ยวกับการทําการประมงตลอดลุมน้ําทั้งสองเพ่ือตอบคําถามและประกอบ ในการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในลุมน้ําปราจีนบุรีและลุมน้ํานครนายก สงผลใหเกิดปัญหาการ
ใชทรัพยากรประมง การทําประมงผิดกฎหมาย ตลอดจนปัญหาความขัดแยงระหวางผูใชทรัพยากรดวยกันเอง 
ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชนซึ่งยังคงปรากฏอยูและยังไมไดรับการแกไข ปัญหาดังกลาวนี้อาจสงผลกระทบตอ
การทําใหจํานวนและชนิดพันธุ์สัตว์น้ําลดลงเรื่อย ๆ และอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงดานอาหารและรายได
ของชาวประมงในที่สุด ดังนั้นการไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ําในปัจจุบัน กอร์ปกับ
โครงสรางพื้นฐานทางครอบครัว การประกอบอาชีพ รายได ภาวะหนี้สิน ความรูและความตระหนักในการใช
ทรัพยากรฯลฯ ของชาวประมงของทั้งสองลุมน้ําจึงเป็นสวนที่สําคัญอยางยิ่งตอการประกอบการตัดสินใจ 
วางแผน กําหนดนโยบายและดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของสองลุมน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสม และสรางความสมดุลกับความตองการทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 
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วัตถุประสงค์ 
 

  1. เพ่ือทราบสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมง 
2. เพ่ือทราบชนิด ปริมาณและการเปลี่ยนแปลงของผลจับสัตว์น้ําตามฤดูกาล 
3. เพ่ือทราบสภาวะการตลาดและการคาสัตว์น้ํา 

          4. ปัญหาและอุปสรรคในการทําการประมง 
 
 

ขั้นตอนและวิธีเก็บข้อมูล 
 

1. ขนาดของตัวอยางชาวประมง คํานวณขนาดของตัวอยางจากจํานวนประชากรชาวประมงท่ีทํา
การประมงริมลุมน้ําปราจีนบุรีและลุมน้ําบางปะกงทั้ง 3 จังหวัด จํานวนทั้งหมด 800 ราย (สํานักงานประมง
จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา, 2550) ดวยสมการของบุญธรรม (2536) คือ 

 
n= N/1+Ne2 

  e = ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 
    ในทีน่ี้กําหนดใหมีความคลาดเคลื่อนไมเกิน 10%  

ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % 
  N = ขนาดประชากร 
  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 จากการคํานวณ จํานวนตัวอยางชาวประมงที่ใชแบบสัมภาษณ์จํานวน 250 ราย 
 

 2. การสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย (simple random) จากชาวประมงที่ทํา
การประมงบริเวณลุมน้ําปราจีนบุรีและลุมน้ําบางปะกง เก็บรวบรวมขอมูลการทําการประมง จํานวนชาวประมง 
เครื่องมือทําการประมง สภาพเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงที่ทําการประมงบริเวณลุมน้ําปราจีนบุรีและลุมน้ํา
บางปะกง ไดแก พ้ืนที่จังหวัดนครนายก ไดแก อําเภอเมือง อํา เภอบานนาและอําเภอองครักษ์ จังหวัด
ปราจีนบุรี ไดแก อําเภอกบินทร์บุรี อําเภอศรีมหาโพธิ์ อําเภอเมืองและอําเภอบานสราง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ไดแก อําเภอบางน้ําเปรี้ยว กิ่งอําเภอคลองเขื่อน อําเภอบางคลา อําเภอเมือง อําเภอบานโพธิ์และอําเภอบางปะ
กง รวมทั้งหมด 13 อําเภอ (ประมาณ 30 ตําบล 90 หมูบาน)  โดยใชแบบสอบถาม และสมุดปูม (logbook) 
โดยวิธีบอกตอ (snow ball) นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจสังคมของชาวประมง 

              

 3. การวิเคราะห์ขอมูล  นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ์  จัดกลุมขอมูลที่อยูในประเด็น
เดียวกัน ทําการวิเคราะห์ขอมูลใชวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยอิงทัศนคติของชุมชน หาความ
เชื่อมโยงกันระหวางขอมูลขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ ประมวลผลขอมูลที่ไดและนําเสนอในรูปแบบสถิติ
เชิงพรรณนา (descriptive analysis)  
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ผลและวิจาร์ณผลการศึกษา 
 

1. สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงบริเวณแม่น้ าบางปะกงและแม่น้ าปราจีนบุรี 
   

จากการสอบถามชาวประมงจํานวน 281 ราย ที่ทําการประมงในแมน้ําบางปะกง แมน้ํา
ปราจีนบุรีและแมน้ํานครนายก ระหวางเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 พบเป็นเพศชายเฉลี่ยรอย
ละ 93.9 เพศหญิงเฉลี่ย รอยละ 6.1 ชาวประมงสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 40-50 ปี คิดเป็นรอยละ 32.7 ของ
ชาวประมงทั้งหมด รองลงมา คือ อายุระหวาง 50-60 ปี คิดเป็นรอยละ 21.0 ชาวประมงมากกวา รอยละ 50
จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1-4 และนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นรอยละ 98.9 และพบรอยละ 1.1 นับถือ
ศาสนาอิสลาม พบชาวประมงมีสถานภาพเป็นหัวหนาครอบครัว คิดเป็น รอยละ 76.2 ครอบครัวสวนใหญมี
สถานภาพสมรสและอยูดวยกัน คิดเป็น รอยละ 80.8 พบจํานวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือนสูงสุด 10 คนตอ
ครัวเรือน โดยครัวเรือนสวนใหญมีสมาชิกจํานวน 4 คนตอครัวเรือน  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนนอยที่สุดพบ
จํานวน  1 คนตอครัวเรือน สําหรับจํานวนสมาชิกเพศชายในครัวเรือนสวนใหญพบสมาชิกเพศชายจํานวน 2 
คนตอครัวเรือน ครัวเรือนที่มีเพศชายมากท่ีสุด พบจํานวน 6 คนตอครัวเรือน และสมาชิกเพศหญิงพบจํานวน  
2 คนตอครัวเรือน โดยครัวเรือนสวนใหญมีสมาชิกเพศหญิงจํานวน 2 คนตอครัวเรือน สําหรับครัวเรือนที่มีเพศ
หญิงมากที่สุด พบจํานวน 6 คนตอครัวเรือน 

ชาวประมงบริเวณริมฝั่งแมน้ําบางปะกง ปราจีนบุรีและแมน้ํานครนายก สวนใหญไมมีสถานภาพทาง
สังคม กลาวคือ มีสถานภาพเป็นเพียงราษฎรคิดเป็น รอยละ 73.7 และพบชาวประมงที่มีสถานภาพทางสังคม 
รอยละ 26.3 สําหรับสถานภาพทางสังคม ไดแก เป็นกรรมการวัดหรือกรรมการโรงเรียน เป็นกํานันหรือ
ผูใหญบาน เป็นสมาชิกองค์การบริหารสวนตําบล และพบชาวประมงที่เป็นประมงอาสา รอยละ 0.4  

ลักษณะท่ีอยู่อาศัย ของชาวประมงริมสองฝั่งแมน้ําบางปะกงและแมน้ําปราจีนบุรี  ไดแก บาน
สองชั้นประกอบดวยชั้นลางเป็นปูนและชั้นบนเป็นไม บานชั้นเดียวเป็นบานปูน บานไมสมัยโบราณโดยยกพ้ืนใต
ถุนสูง และกะทอม โดยสวนใหญชาวประมงตลอดทั้งสองริมฝั่งแมน้ํา มักจะมีบานอยูอาศัยในลักษณะของบาน
ไมสมัยโบราณโดยยกใตถุนบานสูง คิดเป็นรอยละ 44.6 และรองลงมาเป็นบานสองชั้นโดยชั้นลางเป็นปูนและ
ชั้นบนเป็นไม บานปูนชั้นเดียว คิดเป็นรอยละ 27.2 16.5 และ 8.5 ตามลําดับ  

การถือครองที่ดินที่อยู่อาศัย ชาวประมงที่อาศัยอยูริมแมน้ําฯ ลักษณะพ้ืนที่ที่ถือครองสวนใหญ
เป็นโฉนด คิดเป็นรอยละ 65.5 โดยพบมากที่สุดสําหรับชาวประมงที่อาศัยบริเวณแมน้ําปราจีนบุรี หรือเขต 2 
คือ รอยละ 80.4 สําหรับชาวประมงที่มีลักษณะการถือครองที่ดินเป็น นส.3.ก  นส 3 และ ภบท. 5 พบเฉลี่ย 
3.9 1.1 และ 0.4 ตามลําดับ สวนชาวประมงที่ไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยูอาศัย พบเฉลี่ยรอยละ 29.2 และสวน
ใหญพบมากสําหรับชาวประมงที่อาศัยอยูบริเวณริมแมน้ํานครนายกและแมน้ําบางปะกง 

ภูมิล าเนาและอาชีพเดิม ชาวประมงที่ทําการประมงริมแมน้ําฯ ทั้งหมด สวนใหญรอยละ 86.5 
เป็นคนในพ้ืนที่หรือละแวกใกลเคียงและอาศัยในพ้ืนที่นี้มานานกวา 10 ปี และในชวงระยะเวลาระหวางเดือน
ตุลาคม 2551 กันยายน 2552 พบชาวประมงเฉลี่ย รอยละ 13.5 ที่ยายมาจากที่อ่ืน และพบชาวประมง
ประเภทนี้มากท่ีสุดบริเวณแมน้ําบางปะกง รอยละ 18.9 โดยชาวประมงเหลานี้สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง
เป็นอาชีพเดิมหรือเป็นอาชีพที่ทํามานานแลว คิดเป็นรอยละ 35.7 และรองลงมา ทําอาชีพการประมงและทํา
การเกษตรในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 21.0 และ 20.1 ตามลําดับ 

อาชีพการท าการประมง จากแบบสอบถามทั้งหมด พบอาชีพทําการประมงนําจืด จํานวน 199 
ราย คิดเป็นรอยละ 70.8 ของชาวประมงทั้งหมดที่ตอบคําถาม พบอาชีพทําการประมงมากที่สุดบริเวณแมน้ํา
ปราจีนบุรี จํานวน 120 ราย คิดเป็นรอยละ 86.9 บริเวณแมน้ํานครนายก พบอาชีพทําประมงจํานวน 24 ราย 
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คิดเป็นรอยละ 25 และบริเวณแมน้ําบางปะกง จํานวน 75 ราย คิดเป็นรอยละ 67.6 พบรายไดต่ําสุดและสูงสุด
จากอาชีพทําการประมงตลอดทั้งลําน้ํา ระหวาง 200-180,000 บาทตอครัวเรือนตอปี สําหรับรายไดต่ําสุดและ
สูงสุดจากการทําการประมงบริเวณแมน้ํานครนายกอยูระหวาง 3,000-30,000 บาทตอครัวเรือนตอปี บริเวณ
แมน้ําปราจีนบุรี ระหวาง 500-96,000 บาทตอครัวเรือนตอปี และบริเวณแมน้ําบางปะกง ระหวาง 200-
180,000 บาทตอครัวเรือนตอปี สําหรับอาชีพการทําการประมงน้ํากรอยและประมงทะเลซึ่งพบบริเวณแมน้ํา
บางปะกง พบมีรายไดระหวาง 4,500-48,000 บาทตอครัวเรือนตอปีสําหรับการทําประมงน้ํากรอย และ 
ระหวาง 20,000-240,000 บาทตอครัวเรือนตอปี สําหรับประมงทะเลหรือปากแมน้ําบางปะกง 

เงินทุนในการประกอบอาชีพการประมง ชาวประมงมากกวาครึ่งหนึ่ง คือจํานวน 208 ราย หรือรอยละ 
74 บอกวาเพียงพอ และรอยละ 18.1 หรือจํานวน 51 ราย บอกวาไมเพียงพอ และรอยละ 7.8 มีความเห็นวา
ตองการใหมีการใหเงินลงทุนในการประกอบอาชีพการประมง สําหรับการใชสินเชื่อทางการประมง พบ
ชาวประมงสวนใหญ รอยละ 92.2 ไมใชสินเชื่อทางการประมง พบชาวประมงเพียงรอยละ 7.8 ที่ใชสินเชื่อ
ทางการประมง  

ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ จากการสอบถามเรื่องปัญหาทั่วๆไปในการดํารงชีวิต
ของชาวประมงบริเวณแมน้ําบางปะกง แมน้ําปราจีนบุรีและแมน้ํานครนายก พบวาชาวประมงเกินกวาครึ่ง 
จํานวน 194 ราย หรือรอยละ 69.0 ไมมีปัญหาในการดํารงชีวิตอยูในพื้นท่ีนี้ สําหรับกลุมชาวประมงที่มีปัญหา
ในพ้ืนที่ พบรอยละ 11.7 หรือ จํานวน 33 ราย สวนใหญมีปัญหาเรื่องปัจจัยพ้ืนฐาน เชน ปัญหาสุขภาพ  
 
2. ชนิด ปริมาณและการเปลี่ยนแปลงของผลจับสัตว์น้ าตามฤดูกาล 

ลักษณะการทําการประมง พบวาบริเวณหมูบานตอนบน ชาวประมงสวนใหญทําการประมง
บริเวณหมูบานตนเอง และระหวางหมูบาน โดยใชเรือประกอบเครื่องยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง เนื่องจาก
พ้ืนที่แมน้ําปราจีนบุรีตอนบนคอนขางแคบ ทําใหการทําการประมงตองขยายออกไปในคลองพระปรงและคลอง
หนุมาน ซึ่งเป็นตนน้ําของแมน้ําปราจีนบุรี และบางบริเวณมีวัชพืชมาก ปริมาณน้ํานอย ทําใหเป็นอุปสรรคใน
การหาปลา โดยเฉพาะชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และกันยายน-พฤศจิกายน เครื่องมือประมงที่ใชในแตละ
หมูบาน ไดแก ขาย และแห มีการใชทั้ง 6 หมูบาน เบ็ดราว มีการใชที่บานทาขี้เหล็ก บานหาดสูง บานหนอง
สนวน บานดอนตะแบก และบานอูตะเภา ลอบนอน มีใชที่บานทาเสา บานหาดสูง บานหนองสนวน และบาน
ดอนตะแบก เบ็ดตกกุงมีใชที่บานหนองสนวนและบานอูตะเภา สวนลอบยืน มีการใชเฉพาะที่บานหาดสูง จะ
เห็นไดวาการใชเครื่องมือประมงในแตละหมูบาน ชาวประมงใช เครื่องมือตามความเหมาะสมกับพ้ืนที่และชนิด
สัตว์น้ําที่ชาวประมงตองการ 

บริเวณหมูบานตอนกลาง ชาวประมงสวนใหญ ทําการประมงบริเวณหมูบานตนเอง แตมี
ชาวประมงบานคลองตาหลวงที่ทําการประมงระหวางอําเภอ โดยใชเรือประมงขนาดเล็กประกอบเครื่องยนต์
เป็นพาหนะในการเดินทาง ต้ังแตเขตอําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีถึงเขตอําเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เครื่องมือประมงที่ใชในทุกหมูบาน ไดแก ขาย สวนเครื่องมือแห มีการใชใน 5 หมูบาน (ยกเวนบาน 
คุงกราง) เบ็ดราว มีการใชที่บานคลองตาหลวง บานตึกปืน และบานประจํารัง เบ็ดตกกุงมีใชที่บานตาลหกตน
บานออมบางแตน บานประจํารังและบานคุงกราง สวนเบ็ดธง มีการใชเฉพาะที่บานตาลหกตน อวนลอมตลิ่งมี
ใชที่บานคุงกราง นอกจากนี้ชาวประมงบางรายทําการประมงดวยเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย เชน เฝือกริมตลิ่ง 
โดยทีช่าวประมงสวนใหญไมทราบวาผิดกฎหมาย เนื่องจากมีการใชเครื่องมือชนิดนี้มานานตั้งแตบรรพบุรุษ แต
สวนใหญทําเป็นอาชีพเสริมและมีขนาดเล็ก พบที่บานประจํารังและบานคุงกราง  
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บริเวณหมูบานตอนลาง ชาวประมงสวนใหญทําการประมงชายฝั่งบริเวณปากแมน้ําบางปะกง ซึ่ง
บริเวณสองฝั่งแมน้ํา มีปุาชายเลนอยูเป็นระยะ ๆ เป็นที่อยูอาศัยของสัตว์น้ําตาง ๆ เชน บานนอก บานทาขาม มี
การทําการประมงทะเล ที่บานหัวแหลม เครื่องมือประมงที่ใชใน 5 หมูบาน (ยกเวนบานหัวแหลม) คือ ขาย 
สวนเครื่องมือแห มีการใชที่บานแหลมพระยาจาก บานคลองหลวงวิสูตร บานนอก และบานทาขาม เบ็ดตกกุง
มีใชที่บานหัวไทร บานแหลมพระยาจาก และบานนอก สวนสุมกุง มีการใชที่บานหัวไทรและบานแหลมพระยาจาก 
โปฺะน้ําจืด มีใชที่บานทาขามและบานหัวแหลม อวนลอมกร่ําและลอบดักปู มีใชเฉพาะที่บานนอก อวนทับตลิ่ง 
มีใชเฉพาะที่บานคลองหลวงวิสูตร อวนลอยปลา ลอบปูพับได เสียมขุดปู และอวนดักปู มีใชที่บานหัวแหลม
เทานั้น  

ชวงเวลาการทําประมงของชาวประมงในแมน้ําบางปะกงและแมน้ําปราจีนบุรี จากที่ตัวแทน
ชาวประมงใหขอมูลการทําการประมง พบวา ชวงเวลาการทําประมงของชาวประมงบริเวณหมูบานตอนบน ทั้ง 
6 หมูบาน มีการใชเครื่องมือขาย แห และเบ็ดราว ทําการประมงเกือบตลอดปี โดยเวนชวงระหวางเดือน
มิถุนายนถึงสิงหาคม เนื่องจากเป็นฤดูน้ําหลาก สวนเบ็ดตกกุง ใชทําการประมง ชวงระหวางเดือนกรกฎาคมถึง
ธันวาคม ที่บานหนองสนวน แตที่บานอูตะเภา ใชทําการประมงได 2 ชวง คือ ระหวางเดือนมกราคมถึง
พฤษภาคม และเดือนกันยายนถึงธันวาคม สวนเครื่องมือลอบนอน ชาวประมงในแตละหมูบานมีการใชไม
ตรงกัน ที่บานทาเสาใชทําการประมงได 2 ชวง คือ ระหวางเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม และเดือนกันยายนถึง
ธันวาคม ที่บานหาดสูง ใชทําการประมงระหวางเดือนกันยายนถึงธันวาคม ประมง ที่บานหนองสนวน ใชทํา
การประมงระหวางเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม และที่บานดอนตะแบกใชกันตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมี ลอบยืน 
ที่มีการใชเฉพาะที่บานหาดสูง ใชทําการประมงระหวางเดือนกันยายนถึงธันวาคม  

บริเวณหมูบานตอนกลางใชเครื่องมือขาย ในการทําการประมงตลอดทั้งปี ยกเวนที่บานตึกปืนที่
เวนชวงระหวางเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม เนื่องจากเป็นฤดูน้ําหลาก เครื่องมือแห มีการใชในแตละหมูบานไม
เหมือนกัน เชน ที่บานคลองตาหลวง ใชระหวางเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน ที่บานตาลหกตนและบานออม
บางแตน ใชชวงสั้น ๆ ระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม บานตึกปืน ใชทําการประมงได 2 ชวง คือ ระหวาง
เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม และเดือนกันยายนถึงธันวาคม และบานประจํารัง ใชระหวางเดือนมกราคมถึง
สิงหาคมและธันวาคม เครื่องมือเบ็ดราว ใชทําการประมงได 2 ชวง คือ ระหวางเดือนมกราคมถึงมีนาคม และ
เดือนกันยายนถึงธันวาคม ที่บานคลองตาหลวง และที่บานประจํารัง ใชระหวางเดือนมกราคมถึงสิงหาคม และ
ธันวาคม สําหรับเครื่องมือเบ็ดตกกุง ใชระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ที่บานตาลหกตน บานออมบางแตน 
บานประจํารัง ใชทําการประมงได 2 ชวง ระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน และเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 
สวนเครื่องมือเบ็ดธง มีใชเฉพาะที่บานตาลหกตน ทําการประมงได 2 ชวง คือ ระหวางเดือนมกราคมถึง
สิงหาคม และเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม เคื่องมืออวนทับตลิ่งมีใชเฉพาะที่บานคุงกราง ระหวางเดือนมกราคม
ถึงพฤษภาคม และธันวาคม สําหรับเครื่องประมงที่หายาก คือ เรือผีหลอก มีการใชตลอดปี  

 สวนชาวประมงบริเวณหมูบานตอนลาง ใชเครื่องมือขาย ในการทําการประมงตลอดทั้งปี 
เครื่องมือแห มีการใชตลอดทั้งปี ที่บานนอกและบานทาขาม แตที่บานคลองหลวงวิสูตรใชทําการประมง ได 2 
ชวง ระหวางเดือนมกราคมถึงเมษายน และเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม สวนที่บานแหลมพระยาจาก มีการใช
ทําการประมงระหวางเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม เครื่องมือเบ็ดตกกุง ที่บานหัวไทร ใชทําการประมง ได 2 
ชวง มีการใชทําการประมงระหวางเดือนมกราคมถึงสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ที่บานแหลม
พระยาจาก มีการใชทําการประมงตลอดทั้งปี แตที่บานนอกใชทําการประมงไดในชวงสั้น ๆ ระหวางเดือน
พฤศจิกายนถึงธันวาคม เครื่องมืออวนทับตลิ่ง สุมกุง และลอบดักปู ใชทําการประมงเกือบตลอดปี อวนลอมกร่ําใช
ทําการประมงในชวงสั้น ๆ ระหวางเดือนธันวาคมถึงมกราคมของปีถัดไป สวนเครื่องมือชนิดอ่ืน ๆ เชน เสียมขุดปู 
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ใชทําการประมงในชวงน้ําลด ตั้งแตปลายเดือนสิงหาคมถึงมีนาคม และโปฺะน้ําจืด ใชทําการประมงในชวงฤดูฝน
ระหวางเดือนมิถุนายนถึงกันยายนเทานั้น 
 

3. สภาวะการตลาดและการค้าสัตว์น้ า 
 

บริเวณตอนบนสําหรับสัตว์น้ําที่ชาวประมงจับได สวนใหญนํามาบริโภค เหลือแลวจึงนําไป
จําหนาย โดยเลือกเฉพาะสัตว์น้ําที่มีราคาสูงไปจําหนาย เชน ปลาเคาดํา ปลาตะโกก ปลาแดง ปลาน้ําเงิน ปลา
สวาย ปลากาดํา ปลากดเหลือง ปลาชอน ปลาชะโด ปลาดุกอุย และกุงกามกราม 

บริเวณตอนกลางสัตว์น้ําทีช่าวประมงจับไดสวนใหญนํามาบริโภค เหลือแลวจึงนําไปจําหนาย โดย
เลือกเฉพาะสัตว์น้ําที่มีราคาสูง เชน ปลามา ปลากะพง ปลาดุกอุย ปลากดเหลือง กุงกามกราม ยกเวนที่บาน
ประจํารัง มีการนําสัตว์น้ําไปจําหนายในสัดสวนที่มากกวานํามาบริโภค โดยนําไปจําหนายรอยละ 80.0 บริโภค
รอยละ 20.0 และมีผูรวบรวมสัตว์น้ําในหมูบาน นําไปจําหนายที่ตลาดภายในหมูบาน หรือตลาดนัด นอกจากนี้
ยังมีการนําสัตว์น้ําไปจําหนายนอกหมูบานอีกดวย กรณีมีปริมาณสัตว์น้ํามาก จะมีผูรวบรวมสัตว์น้ําจากหมูบาน
อ่ืนเขามารับซื้อในหมูบาน  โดยจําหนายในลักษณะสด มากกวาแปรรูป และจําหนายกุงกามกรามมีชีวิต ทําให
ไดราคาสูง และมีการจําหนายตามขนาด เชน ขนาดใหญราคาจําหนาย กิโลกรัมละ 400-500 บาท ขนาดกลาง 
ราคาจําหนาย กิโลกรัมละ 250-350 บาท และขนาดเล็ก กิโลกรัมละ 150-200 บาท สวนใหญนําไปจําหนาย
ใหรานอาหาร และสงไปจําหนายในกรุงเทพฯ 

บริเวณตอนลางสัตว์น้ําที่ชาวประมงจับไดสวนใหญ ไดแก กุงกามกราม กุงแชบ฿วย ปลามา ปลา
กะพงขาว ปลาอุก ปูทะเล ชาวประมงนําไปจําหนายรอยละ 80.0 และบริโภครอยละ 20.0 เพราะเป็นสัตว์น้ําที่
มีราคาสูง โดยผูรวบรวมสัตว์น้ําสงไปจําหนายที่อําเภอเมือง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และสงไป
จําหนายในกรุงเทพฯ 
 

4. ปัญหาและอุปสรรคในการท าการประมง 
 
 1. สืบเนื่องจากปัญหาน้ําเสียในแมน้ํา ซึ่งสงผลใหเกิดปัญหาปริมาณสัตว์น้ําลดลง น้ําเสียที่เกิดขึ้น
มีสาเหตุจากหลายปัจจัย และปัจจัยที่สําคัญที่สุด คือโรงงานอุตสาหกรรม ชาวประมงตลอดลําน้ําไดเสนอแนะ
แนวทางการแกไขโดยมีความตองการใหมีกฎหมายควบคุมที่ชัดเจน ใหมีเจาหนาที่เขมงวดในการตรวจระบบ
บําบัดน้ําทิ้งของโรงงาน   
             2. ปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย สืบเนื่องจากปริมาณสัตว์น้ําลดลง และในทางตรงกันขาม
จํานวนประชากรเพิ่มขึ้น การแกงแยงทรัพยากรประมงมีมากขึ้น การพยายามหาวิธีการทําการประมงเพ่ือใหได
ซึ่งทรัพยากรประมงมาครอบครองใหไดมากที่สุด ซึ่งก็คือ การทําการประมงที่ผิดกฎหมาย และชาวประมงได
เสนอแนวทางแกไขปัญหาดังกลาว โดยการใหหนวยงานของรัฐ เขมงวดในการตรวจจับผูกระทําผิด 
              3. ตองการใหปลอยพันธุ์สัตว์น้ําลงในแมน้ําเพื่อเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําใหมากขึ้น  
              4. ปัญหาน้ําทวม อันเกิดจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ มีการกอสรางและกีด
ขวางทางน้ําเดิม ซึ่งเดิมเป็นที่ลุมทําการเกษตรกรรม มีการถมที่ดิน และปรับเปลี่ยนพ้ืนที่  เพ่ือเป็นที่อยูอาศัย 
ประกอบกับในชวงฤดูฝนมีน้ําไหลหลากลงมาจากพ้ืนที่ตอนบน (ติดกับพ้ืนที่เขาใหญ) จึงทําใหพ้ืนที่ตอนบนเป็น
แหลงรองรับน้ําไวปริมาณมากเกินไป อีกทั้งในชวงที่มีน้ําทะเลหนุน ทําใหแมน้ําบางปะกงและแมน้ําปราจีนบุรี 
ไมสามารถระบายน้ําตอนบนลงสูทะเลได และยังสงผลใหเกิดตลิ่งพังอีกดวย      
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               5.  ปัญหาดานเศรษฐกิจ ดานการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตทั่วไป  เชน ปัญหาราคา
ผลผลิตเกษตรตกต่ํา ปัญหาปัจจัยการผลิตราคาแพง ปัญหาการวางงาน ปัญหาการขาดน้ําเพ่ืออุปโภคหรือ
บริโภค ปัญหาหนี้สิน 
               6.  ปัญหาการทิ้งขยะลงแมน้ํา และการกําจัดขยะผิดวิธี และปัญหามลภาวะทางอากาศ ถึงแมวา
จะเกิดขึ้นในบางพ้ืนที่ และยังไมชัดเจนมากนัก แตถาชุมชนและหนวยงานของรัฐไมรวมกันแกปัญหาเหลานี้     
ในอนาคตปัญหาอ่ืนๆ จะสงผลตามมาอีกมาก  
 

สรุปแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในแม่น้ าบางปะกงและแม่น้ าปราจีนบุรี   ดังนี้ 
1. โครงการเพ่ือการบูรณาการ ไดแก โครงการประสานความสัมพันธ์ระหวางหนวยงานรัฐกับ

ชุมชน รวมกันในการจัดการแมน้ําบางปะกงและแมน้ําปราจีนบุรี โครงการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือการใชประโยชน์
รวมกันหรือการจัดสรรพ้ืนที่ใหเหมาะสมในการใชประโยชน์ โครงการฟ้ืนฟูและเฝูาระวังแมน้ําบางปะกงและ
แมน้ําปราจีนบุรี โดยเป็นการบูรณาการระหวางจังหวัด โครงการกลุมอนุรักษ์สายน้ําใหเยาวชนและชุมชน 
โครงการรณณรงค์ไมทิ้งขยะลงแมน้ํา เป็นตน 

2. โครงการที่สนับสนุนทางดานเศรษฐกิจของครัวเรือน ไดแก โครงการสนับสนุนทุนเพ่ือการทํา
การประมง โครงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแมน้ําบางปะกงและแมน้ําปราจีนบุรี โครงการเกษตรอินทรีย์ 
โครงการจัดหาอาชีพเสริม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน 

3. โครงการเพ่ือการพัฒนา ไดแก โครงการจัดทําเขื่อนหวยโขมง โครงการจัดทําเขื่อนทดน้ําเพ่ือ
กันน้ําเค็ม โดยมีการศึกษาผลกระทบและประสิทธิภาพของเขื่อนกอนการดําเนินการ โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ํา 

 
สรุป 

 
    การสํารวจสภาวะการทําการประมง เศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงบริเวณแมน้ําบางปะกง

และแมน้ําปราจีนบุรี โดยใชแบบสอบถามและการสังเกตแบบมีสวนรวม จํานวน 281 ราย ระหวางเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2551 – กันยายน พ.ศ. 2552 ชาวประมงสวนใหญเป็นคนในพ้ืนที่ อายุเฉลี่ยระหวาง 40-50 ปี 
ระดับการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1-4 อาชีพรับจางเป็นอาชีพเดิม และทําการประมงเป็นอาชีพเสริม รายไดจาก
การทําการประมง ระหวาง 10,000-72,000 บาทตอครัวเรือนตอปี ภาวะทางการเงินพอใชแตไมเหลือเก็บ และ
มีหนี้สิน มากกวารอยละ 50 เครื่องมือที่ใชทําการประมง ไดแก เครื่องมือประเภทขาย เบ็ด แห ลอบ อวนทับ
ตลิ่ง เรือผีหลอก เบ็ดตกกุง โพงพาง และเบ็ดฝรั่ง ชนิดสัตว์น้ําที่จับไดในปริมาณสูงสุด ไดแก กุงกามกราม ปลา
กดเหลือง ปลาสรอยขาว ปลาตะเพียนขาว  ปลาเคา ปลามา ปลาแดง ปลาตะโกก ปลาสังกะวาด ปลาสวาย กุง
ทะเล ปลากระบอก ปูทะเล และปลาสวยงาม ปัจจัยที่มีผลตอการทําการประมงมากที่สุดคือคุณภาพน้ําและ
สิ่งแวดลอม ชาวประมงมากกวารอยละ 50  เห็นวาทรัพยากรประมงในปัจจุบันลดลง  

ชาวประมงมีความตระหนักตอกิจกรรมที่มีคุณคาตอความคงอยูของทรัพยากรประมง การเห็น
ดวยกับมาตรการตางๆ ในการจัดการประมง ความคาดหวังตอบทบาทของหนวยงานของรัฐหรือองค์กรตางๆ 
ตอความคงอยูของทรัพยากร ในระดับปานกลาง และมีความคาดหวังตอบทบาทของแพปลาในระดับต่ําและ
เห็นวามีความจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองมีการบริหารจัดการประมงในแมน้ําบางปะกงและแมน้ํานครนายกอยาง
จริงจังและรวดเร็ว ทั้งนี้ยังคงใหความสําคัญกับกรมประมงและหนวยงานของรัฐในการบริหารจัดการ โดยมีตัว
ชาวประมงเป็นสวนรวมในการบริหารจัดการ 
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การเพาะและอนุบาลปลาชะโอน 
 

ประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ๑* จินตนา มหาสวัสดิ์๒ และ ประหยัด ไชยลึก๓ 
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปัตตานี กรมประมง 

๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เขต ๑๑ (ตรัง) กรมประมง 
๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เขต ๑๒ (สงขลา) กรมประมง 

 
 บทคัดย่อ 

 
การทดลองเพาะและอนุบาลปลาชะโอน Butter catfish, Ompok bimaculatus, Bloch, 1797 

ดําเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปัตตานี ระหวางเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 
2559 โดยฉีดกระตุนแมพันธุ์ปลาชะโอนดวยฮอร์โมนสังเคราะห์ Buserelin acetate (BUS) จํานวน 4 ระดับ 
คือ 0, 10, 15 และ 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ Dopamine antagonist (DOM) จํานวน  
3 ระดับ คือ 0, 5 และ 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม โดยใชวิธีการเพาะพันธุ์แบบกึ่งธรรมชาติ จากการทดลองพบวา 
หลังจากฉีดฮอร์โมน 6-8 ชั่วโมง แมปลาชุดการทดลองที่ฉีด BUS+DOM ทุกระดับความเขมขนมีอัตราการตกไข 
100 เปอร์เซ็นต์ ชุดการทดลองที่ใช DOM เพียงอยางเดียว (BUS 0) และชุดการทดลองที่ใช BUS เพียงอยางเดียว 
และชุดควบคุมไมสามารถกระตุนใหแมปลาตกไขได ซึ่งทุกชุดการทดลองที่ฉีดกระตุนดวย BUS+DOM มีอัตราการ
ตกไขแตกตางกับชุดการทดลองอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สําหรับอัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และ
อัตรารอดตายไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ไขปลามีลักษณะกลม สีเหลืองใส จมติดกับวัสดุ ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 
1.10-1.50 มิลลิเมตร ระยะเวลาฟัก 14-16 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิน้ํา 26.0-28.0 องศาเซลเซียส ผลการศึกษาอัตราการ
เจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลาอายุ 3 วัน ความยาวเริ่มตน 0.70 เซนติเมตร และน้ําหนักเริ่มตน 
0.0003 มิลลิกรัม ระยะเวลา 30 วัน อนุบาลดวยไรแดง พบวา ลูกปลามีความยาวสุดทาย 2.99-3.95 เซนติเมตร 
และน้ําหนักสุดทาย 0.18-0.32 มิลลิกรัม และอัตรารอดตายอยูระหวาง 40-80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไมแตกตางกันทาง
สถิติ (p>0.05) จากการทดลองครั้งนี้เมื่อพิจารณาอัตราการตกไข จํานวนไข อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก 
และอัตรารอดตาย สรุปไดวาการใช BUS ความเขมขน 10 ไมโครกรัม รวมกับ DOM ความเขมขน 5 มิลลิกรัม 
เป็นอัตราที่เหมาะสมที่สุด  

 
ค าส าคัญ : ปลาชะโอน การเพาะพันธุ์ การอนุบาล ความหนาแนน 
*ผูรับผิดชอบ: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปัตตานี หมู 5 ต. บางเขา อ. หนองจิก จ. ปัตตานี 94170 
โทรศัพท์ 0-7333-0984 โทรสาร 0-7333-0985 e-mail : pradit.ifsk@gmail.com 
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Breeding and Nursing of Butter catfish, Ompok bimaculatus (Bloch, 1794) 
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1Pattani Inland Aquaculture Research and Development Center 

2Inland Aquaculture Research and Development Regional Center 11 (Trang) 
3Inland Aquaculture Research and Development Regional Center 12 (Songkhla)   

                                                                                            

Abstract 

 

 The breeding and nursing of Butter catfish, (Ompok bimaculatus Bloch, 1797) was 
carried out at the Pattani Inland Aquaculture Research and Development Center during 
October 2015 to March 2016. The injected 4 concentrations buserelin acetate (BUS) including 
0, 10, 15 and 20 µg/kg-1 and 3 concentrations of domperidone (DOM) were 0, 5 and 10 mg/kg-1, 
respectively. Then the brooders were breed by artificial breeding method. The results 
showed at the 6-8 hours after injection, the spawning rate of female brooders which injection 
BUS+DOM all concentrations with spawning rate of 100 percent. While female brooders were 
injected only BUS (DOM 0), DOM (BUS 0) and control treatment did not spawning. The 
statistical analysis found that the spawning rate of all treatment which were injected 
with BUS+DOM were difference statistically significantly (p<0.05) with control. In contrast the 
average of fertilization rate, hatching rate and survival rate were not difference (p>0.05) in all 
treatment. The characteristic of eggs were round, clear yellow, sticky and diameters were 1.10-
1.50 mm. Incubation period was 14-16 hrs after fertilization at water temperature range of 26.0-
28.0 oC in glass aquarium. A study of the growth rate and survival rate of larvae at 3 days with 
moina for 30 days. The initial length was 0.70 cm and weight 0.003 mg of weight. The final 
length was 2.99-3.95 cm and weight was 0.18-0.32 mg. The survival rate was between 40-80 
percentage. The result showed that the growth rate and survival rate in all treatments were 
not statistically difference (p> 0.05). The study concluded that the breeding of One-spot 
glass catfish should be injects with BUS, at concentrations of 10 µg/kg-1 combine with DOM at 
concentrations of 5 mg/kg-1.  
Key words :  Ompok bimaculatus, Breeding, Nursing, Stocking density 
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ค าน า 

 

 ปลาชะโอนเป็นปลาที่มีรสชาติดี เป็นที่นิยมบริโภค สามารถนํามาประกอบอาหารไดหลาย
อยาง เชน ปลารมควัน ปลาทอดกระเทียม ปลาคลุกขม้ิน ตมโคลง ตลาดมีความตองการสูง ผลผลิตสวนใหญได
จากการจับจากธรรมชาติเป็นหลัก แตมีปริมาณลดลงและอาจเกิดการสูญพันธุ์ไดในอนาคต ซึ่งในอดีตพ้ืนที่
บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบนและลําน้ําสาขาพบปลาชนิดนี้อยูในปริมาณมาก แตในปัจจุบันมีรายงานวาพบ
ปลาชนิดนี้ไดนอยลงในระดับที่จัดอยูในกลุมที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ์ ทําใหเกิดปัญหาการขาดแคลนพันธุ์ปลา 
สงผลใหราคาปลาสูงขึ้นกิโลกรัมละ 200 – 250 บาท (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง, 2551) จาก
การนําพันธุ์ปลาจากทะเลสาบสงขลามาทดลองเพาะพันธุ์และเลี้ยงในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
จืดเขต 12 (สงขลา)  และโครงการฟาร์มตัวอยางในสมเด็จพระนางเจา ฯ อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 
พบวาเป็นปลาที่สามารถเจริญเติบโตไดดี จากการนําถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงปลอยและนํา
ผลผลิตบางสวนมาแปรรูปถวายฯ ทรงมีพระราชดําริวาเป็นปลาที่มีรสชาติดีควรเพาะพันธุ์ใหมีปริมาณเพ่ิมมาก
ขึ้นและนําไปขยายผลแกราษฎรเพื่อเป็นทางเลือกในการเลี้ยงปลาตอไป  

 จากการศึกษาเบื้องตน พบวาปลาชะโอนสามารถเพาะพันธุ์ไดโดยการใชฮอร์โมนสังเคราะห์ที่
เรียกวา buserelin acetate รวมกับยาเสริมฤทธิ์ (domperidone) ฉีดกระตุนใหแมปลาที่มีไขสมบูรณ์เพศ
วางไขและรีดไขผสมกับน้ําเชื้อที่ไดจากการผาทองตัวผูได มีอัตราการฟักไข 1.20–10.02 เปอร์เซ็นต์ และจาก
การทดลองฉีดกระตุนโดยใชฮอร์โมนสังเคราะห์รวมกับยาเสริมฤทธิ์และปลอยพอแมปลาใหรัดกันเองตาม
ธรรมชาติสามารถผลิตลูกพันธุ์ไดจํานวนหนึ่งแตยังประสบปัญหาดานประสิทธิภาพในการผลิตทั้งชนิดและ
ปริมาณของฮอร์โมน ยาเสริมฤทธิ์ ระยะเวลาในการฉีดกระตุน ความสมบูรณ์เพศของพอแมปลา อัตราการผสม 
อัตราการฟัก อัตรารอดตายและตนทุนการผลิต 

 คณะผูวิจัยไดตระหนักถึงขอเท็จจริงดังกลาว จึงไดเสนอโครงการวิจัย เรื่องการเพาะพันธุ์ปลา
ชะโอน  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนใหสอดคลองกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาวะ
แวดลอมเปลี่ยนแปลง เป็นการลดปัญหาความบอบช้ําของพอแมปลาจากการรีดไขและเป็นการลดตนทุน         
การเพาะพันธุ์ปลา เพื่อใหไดขอมูลทางวิชาการ และพัฒนาเทคนิคการเพาะพันธุ์ จนสามารถนําขอมูลมาเผยแพร
ใหกับผูที่สนใจไดเป็นแนวทางเพาะพันธุ์ปลา เกษตรกรสามารถนําพันธุ์ปลาไปเลี้ยงจําหนาย เพ่ือเพ่ิมรายไดทําให
มีการพัฒนาอยางยั่งยืน ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 ตอไป   
 

วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือทราบความเขมขนที่เหมาะสมของฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin acetate (Bus) และ 
ยาเสริมฤทธิ์ domperidone (Dom) ตอการเพาะพันธุ์ปลาชะโอน 

  2. เพ่ือทราบอัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตรารอดตาย  
  3. เพ่ือทราบผลกระทบของฮอร์โมนตออัตราการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 
  4. ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนตอการลงทุน 
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วิธีด าเนินการ 

 

1. การวางแผนการทดลอง 
            1.1 การวางแผนการทดลอง แบงการทดลองออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

       1.1.1 เพ่ือศึกษาผลของฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa (Buserelin acetate, Bus), ยาเสริมฤทธิ์ 
(Dopamine antagonist, Dom) และ ฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa (Buserelin acetate, Bus) รวมกับ  
ยาเสริมฤทธิ์ (Dopamine antagonist, Dom) การวางแผนการทดลองแบบ 4x3 factorial design in CRD         
ตามวิธีใน Lewis-Back (1993) ศึกษาอิทธิพลของ 2 ปัจจัย ที่มีผลตออัตราการตกไข อัตราการปฏิสนธิ            
อัตราการฟัก และอัตรารอด   

       ประกอบดวย 2 ปัจจัย ดังนี้ ปัจจัย A ระดับความเขมขนของฮอร์โมนสังเคราะห์มี 4 ระดับ        
(0, 10, 15, 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม) ปัจจัย B ระดับความเขมขนของยาเสริมฤทธิ์ 3 ระดับ (0, 5, 10 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) รวมทั้งหมด 12 ชุดการทดลอง (treatment) ๆ ละ 12 ซ้ํา (replication) แตละซ้ําใชแม
ปลา 1 ตัว ดังนี้    

        ปัจจัย A ระดับความเขมขนของฮอร์โมนสังเคราะห์มี 4 ระดับ  
                            ระดับความเขมขนของฮอร์โมนสังเคราะห์ 0 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 
  ระดับความเขมขนของฮอร์โมนสังเคราะห์ 10 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 
           ระดับความเขมขนของฮอร์โมนสังเคราะห์ 15 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 
                            ระดับความเขมขนของฮอร์โมนสังเคราะห์ 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม  
                  ปัจจัย B ระดับความเขมขนของยาเสริมฤทธิ์ 3 ระดับ  
                            ระดับความเขมขนของยาเสริมฤทธิ์ 0 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
                            ระดับความเขมขนของยาเสริมฤทธิ์ 5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
                            ระดับความเขมขนของยาเสริมฤทธิ์ 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
                 รวมทั้งหมด 12 ชุดการทดลอง (treatment) ชุดการทดลองละ 12 ซ้ํา (replication) แตละซ้ํา
ใชแมปลา 1 ตัว ตามแผนผังการทดลอง ดังนี้ 
 

ปัจจัย A (Buserelin acetate, Bus) 
(ไมโครกรัมตอกิโลกรัม) 

ปัจจัย B (Dompamine antagonist, Dom)  
(มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 

0 5 10 
0 
10 
15 
20 

a1b1 (T1) 
a2b1 (T4) 
a3b1 (T7) 

  a4b1 (T10) 

a1b2 (T2) 
a2b2 (T5) 
a3b2 (T8) 

  a4b2 (T11) 

a1b3 (T3) 
a2b3 (T6) 
a3b3 (T9) 

  a4b3 (T12) 
 
 สําหรับพอพันธุ์ปลาชะโอนทุกชุดการทดลอง ฉีดดวย Bus อัตรา 10 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 
รวมกับ Dom 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม พรอมกับการฉีดแมพันธุ์ปลา 
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                 1.1.2 ศึกษาผลกระทบของฮอร์โมนตออัตราการเจรญิเติบโต และอัตรารอดตาย 
 นําลูกปลาที่ไดจากการเพาะพันธุ์ขางตน อายุ 3 วัน (ทุกชุดการทดลองที่วางไข) มา

ทําการศึกษาผลกระทบของฮอร์โมนตออัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย ระยะเวลา 30 วัน โดยวาง
แผนการทดลองแบบสุมตลอด (completely randomized design : CRD) ประกอบดวยทุกชุด      การ
ทดลองที่วางไขทั้งหมด (treatment) ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา ( replication) อนุบาลในตูกระจกขนาด 
30x30x30 เซนติเมตร ระดับความลึกของน้ํา 28.0 เซนติเมตร (25 ลิตร) ในอัตราความหนาแนน 2 ตัวตอลิตร 
(50 ตัวตอตู) ตามการศึกษาของอัมพร (2549) ในการอนุบาลลูกปลาชะโอนวัยออน      
  -  นําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะห์ทางสถิติดวยวิธีการตางๆ ดังนี้ จํานวนแมปลาที่ วางไขใน 
แตละกลุมวิเคราะห์โดยวิธี Fisher's exact probability test สําหรับอัตราการผสมของไข อัตราฟักไข อัตรา
รอดตาย ของลูกปลาเมื่อมีอายุ 3 วัน และอัตราการเจริญเติบโตของลูกปลาวิเคราะห์โดยวิธี Analysis of 
variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Turkey’s test  สําหรับขอมูลที่มีการ
กระจายแบบไมปกติ จะแปลงคาที่เป็นเปอร์เซ็นต์ดวยวิธี angular transformation (Zar,1995) การวิเคราะห์
ทางสถิติใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ          
        1.2 สถานที่และระยะเวลาดําเนินการ 
   ดําเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปัตตานี ระหวางเดือนตุลาคม 
2558 ถึงเดือน มีนาคม 2559 

 

2. วิธีด าเนินการ 
       2.1 การจัดการพอแมพันธุ์ 
          พอแมพันธุ์ปลาไดจากการเพาะพันธุ์ รุน F1 อายุ 1 ปี ซึ่งรวบรวมพอแมพันธุ์ปลาชะโอน        
จากธรรมชาติในพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา จํานวน 1,250 ตัว มาเลี้ยงรวมกันในบอซีเมนต์กลมขนาด
เสนผาศูนย์กลาง 2 เมตร ระดับน้ํา 30 เซนติเมตร จํานวน 5 บอโดยปลอยพอแมพันธุ์ในอัตราความหนาแนน 
250 ตัวตอบอ (0.27 ตัว/ลิตร) ใหอากาศผานหัวทรายตลอดเวลา ฝึกใหกินอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ํา
ขนาดเล็กพิเศษโปรตีนไมต่ํากวา 40 เปอร์เซ็นต์ ในอัตรา 3 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัว วันละ 2 ครั้ง เวลา 
09.00 น. และ 15.00 น. มีการเปลี่ยนถายน้ําทุก 2 สัปดาห์ เพ่ือใหปลาชะโอนมีความสมบูรณ์เพศ คัดเลือกพอ
แมพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์เพศ ตรวจเช็คไข โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของไขดวยการรีดไขนํามาสองดวยกลอง
จุลทรรศน์ ตรวจดูไขที่มีนิวเคลียสเคลื่อนเขาใกล Germinal Vescicle ชิดกับเปลือกไขมากที่สุดไมนอยกวา 80 
เปอร์เซ็นต์ พอพันธุ์ รีดน้ําเชื้อตรวจดูความสมบูรณ์ของน้ําเชื้อ อัตราสวนเพศผูตอเพศเมีย เทากับ 2:1 
       2.2 การเพาะพันธุ์ปลาชะโอน 
           การเพาะพันธุ์ดําเนินการในเดือนตุลาคม 2558 โดยการสุมพอแมปลาที่มีความสมบูรณ์เพศ 
ตรวจเช็คไข โดยการตรวจสอบการเคลื่อนที่ของ  germinal vesicle แมปลาที่นํามาทดลองตองมีไขพัฒนาถึง
ขั้นที่ germinal vesicle เคลื่อนไปติดผนังไขไมต่ํากวา 80 เปอร์เซ็นต์ สวนพอพันธุ์ปลาคัดตัวที่สมบูรณ์เพศโดย
คัดตัวที่ติ่งเพศมีความสมบูรณ์ ขนาดของแมพันธุ์มีขนาดความยาวเฉลี่ย 22.27±1.78 เซนติเมตร และน้ําหนัก
เฉลี่ย 93.20±22.13 กรัม และพอพันธุ์ มีขนาดความยาวเฉลี่ย 19.48±2.33 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 
45.62±0.29 กรัม นํามาฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin acetate รวมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone 
ใหกับแมพันธุ์ในอัตราความเขมขนฮอร์โมนสังเคราะห์ ตามแผนการทดลองที่วางไว  โดยฉีดบริเวณโคนครีบ
หลัง สวนพอพันธุ์ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin acetate อัตราความเขมขน 10 ไมโครกรัมรวมกับยา
เสริมฤทธิ์ domperidone ความเขมขน 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม โดยฉีดตําแหนงเดียวกับแมพันธุ์ กลุมที่เหลือ
ฉีดพอแมพันธุ์ดวยน้ํากลั่นแลวนําพอแมปลาปลอยในกระชังทดลองผาโอลอนแกวขนาด 40x60x45 เซนติเมตร 
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ซึ่งแขวนกระชังในบอซีเมนต์ขนาด 3.5x4.5x1.0 เมตร จํานวน 5 บอ ใสน้ําสูง 40 เซนติเมตร ใหอากาศผาน หัว
ทรายที่ใชเป็นพอพันธุ์ที่สมบูรณ์เพศ การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ และยาเสริมฤทธิ์ แมพันธุ์ ตามแผนการ 
ปลอยพอแมปลากระชังละ 3 ตัว อัตราสวน 2:1 ใหปลาผสมพันธุ์กันเอง จับเวลาตั้งแตเริ่มฉีดฮอร์โมนจนกระทั่ง
ปลาเริ่มผสมพันธุ์วางไข จับเวลาตั้งแตเริ่มฉีดฮอร์โมนจนกระทั่งปลาเริ่มผสมพันธุ์วางไข และสุมไขปลา  จาก
กระชังทดลองมาฟักในตะแกรงผาโอลอนแกวขนาด 5×5 เซนติเมตร กลุมละ 3 ตะแกรงๆ ละ 100 ฟอง แลว
นําไปวางในกระชังผาโอลอนแกวที่แขวนในตูกระจก ตูละ 3 ตะแกรง เพ่ือประเมินอัตราการปฏิสนธิ  อัตราการ
ฟัก และอัตรารอด ตามวิธีการของอุทัยรัตน์ (2538) ดังนี้  
   - จํานวนไข ประเมินจํานวนไข โดยการคัดเลือกปลาเพศเมียที่มีน้ําหนักใกลเคียงกับแมปลาทดลอง 
จํานวน 5 ตัว ผาทองแลวนําไขทั้งหมดมาชั่งน้ําหนักและนับจํานวนไข 

 - อัตราการตกไข (เปอร์เซ็นต์) = 
จํานวนแมปลาทีต่กไข 

x 100 จํานวนแมปลาที่ฉีดฮอรโ์มน 

- อัตราการปฏสินธิ (เปอร์เซ็นต์) = 
จํานวนไขท่ีเจรญิถึงข้ันแกสตรูลาระยะหลัง 

x 100 จํานวนไขท้ังหมด 

 - อัตราการฟัก (เปอร์เซ็นต์) = 
จํานวนลูกปลาที่ฟักเป็นตัว 

x 100 
จํานวนไขท่ีปฏสินธิ 

- อัตรารอด (เปอรเ์ซ็นต์) = 
จํานวนลูกปลาทีร่อดเมื่อถุงไขแดงยุบ 

 x 100 
จํานวนลูกปลาที่ฟักเป็นตัว 

               2.3 ศึกษาผลกระทบของฮอร์โมนตออัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายทุก 15 วัน 
(Hepher, 1988) เป็นระยะเวลา 30 วัน ดังนี้  

ปลาทดลองใชลูกปลาชะโอนอายุ 3 วัน อนุบาลในตูกระจกขนาด 303030 เซนติเมตร           
ระดับความลึกของน้ํา 28.0 เซนติเมตร (25 ลิตร) โดยปลอยในอัตราความหนาแนน 2 ตอลิตร ตามแผน            
การทดลองที่กําหนด คิดเป็นลูกปลาตูละ 50 ตัว ใหไรแดงวัยออนใหทั่วบริเวณตูกระจกใหกินจนอ่ิม วันละ 2 
ครั้งเวลา 09.00 น.และเวลา 16.00 น. 

  การจัดการระหวางการอนุบาล  เติมอากาศอยูตลอดเวลาเพ่ือรักษาปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
น้ําใหอยูในระดับไมต่ํากวา 5 มิลลิกรัมตอลิตร  และดูดตะกอนเศษอาหารและเปลี่ยนถายน้ําในอัตรา 50 
เปอร์เซ็นต์ ของปริมาตรน้ําทั้งหมดทุกวัน    

  ศึกษาการเจริญเติบโต โดยกอนการทดลอง สุมลูกปลาจํานวน 20 ตัว เพ่ือวัดความยาวเหยียด
(total length) ดวย electronic digital caliper ทศนิยม 2 ตําแหนง และชั่งน้ําหนักเริ่มตนดวยเครื่องชั่ง
ไฟฟูาทศนิยม 4 ตําแหนง  และหลังจากนั้น เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 30 วัน นับจํานวนลูกปลาทั้งหมด และสุม 
ลูกปลาจํานวน 10 เปอร์เซ็นต์ ของแตละซ้ําในทุกชุดการทดลอง เพ่ือนํามาศึกษาการเจริญเติบโต (Hepher, 
1988) และอัตรารอดตาย  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
                   ความยาวเพ่ิมเฉลี่ยตอวัน (daily length gain, DLG) ; มิลลิเมตรตอวัน 

 = 
ความยาวเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง - ความยาวเฉลี่ยเริ่มตน (มิลลิเมตร) 

ระยะเวลาการทดลอง 
  น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยตอวัน (daily weight gain, DWG) ; มิลลิกรัมตอวัน 

= 
น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง - น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน 

ระยะเวลาการทดลอง 
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  อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะดานน้ําหนัก (specific growth rate, SGR) ; เปอร์เซ็นต์ตอวัน 

= 
ln น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง - ln น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อเริ่มตนทดลอง 

×  100 
ระยะเวลาการทดลอง 

 2.4 ศึกษาอัตรารอดตาย (survival rate) เมื่อสิ้นสุดการทดลองดังนี้ 
       อัตรารอดตาย ; เปอร์เซ็นต์   

 = 
จํานวนปลาที่เหลือรอด 

× 100 
จํานวนลูกปลาที่เริ่มตนทดลอง 

               2.5 การวิเคราะห์คุณสมบัติน้ํา ตรวจสอบคุณสมบัติของน้ําในตูและน้ําที่ใชในการอนุบาล         
ลูกปลา ไดแก  

        - อุณหภูมิน้ํา (temperature) โดยใชเทอร์โมมิเตอร์ มีหนวยเป็นองศาเซลเซียส 
            - ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (dissolved oxygen)  วัดโดยใชวิธีไตเตรต อางตามวิธีของ
ไมตรีและจารุวรรณ (2528)  
        - ความเป็นกรดเป็นดาง (pH) วัดโดยใชเครื่องวัดคาความเป็นกรดเป็นดาง (pH-meter)  

 - คาความเปน็ดาง (alkalinity) วัดโดยใชวิธีไตเตรต อางตามวธิีของไมตรีและจารวุรรณ (2528)   
                 - คาความกระดาง (hardness) วัดโดยใชวธิีไตเตรต อางตามวิธีของไมตรีและจารุวรรณ (2528)   
        - ปริมาณแอมโมเนีย (NH3-N) วัดโดยเครื่อง spectrophotometer ยี่หอ HACH รุน DR/4000V หนวย
เป็นมิลลิกรัมตอลิตร 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล   
 นําขอมูลจํานวนแมปลาที่วางไขมาวิเคราะห์หาความแตกตางโดยวิธี Fisher,s exact probability 
test ขอมูลน้ําหนักไข จํานวนไขตอแม อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตรารอด นําขอมูลมาวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบ two way analysis of variance ของการทดลองแบบแฟคทอเรียล สวนขอมูลดานการ
เจริญเติบโต และอัตรารอด ในการทดลองขั้นที่ 2 นําขอมูลที่ไดมาทดสอบความแตกตางทางสถิติโดยวิธี
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ one way analysis of variance (ANOVA) ขอมูลที่มีการกระจายแบบปกติทํา
การแปลงขอมูลกอนวิเคราะห์ เพ่ือใหขอมูลมีการกระจายเป็นแบบปกติตามขอกําหนดของการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน โดยแปลงขอมูลทั้งหมดที่มีคาสังเกตเป็นเปอร์เซ็นต์ดวยวิธี angular transformation (จรัญ, 2534) 
และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางชุดการทดลองดวยวิธี Duncan,new multiple range test 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 

                              ผลการทดลอง 
1. การเพาะพันธุ์ 
        การทดลองเพาะพันธุ์ปลาชะโอน โดยการฉีดกระตุนแมพันธุ์ปลาดวยฮอร์โมนสังเคราะห์มีชื่อทาง
การคาวา buserelin acetate (Bus)  ที่อัตราความเขมขน 4 ระดับ คือ 0, 10, 15 และ 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 
รวมกับ domperidone (Dom) ที่อัตราความเขมขน 3 ระดับ คือ 0, 5 และ 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ฉีดแมพันธุ์
ปลาเพียงครั้งเดียว พรอมกับฉีดพอพันธุ์ปลา ในอัตราความเขมขนของ Bus ในอัตราความเขมขน 10 ไมโครกรัม
ตอกิโลกรัม และ ยาเสริมฤทธิ์ Dom ในอัตราความเขมขน 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ประกอบดวย 12 ชุดการ
ทดลอง ๆ ละ 12 ซ้ํา ฉีดดวย Bus+Dom ในอัตรา 0+0, 0+5, 0+10, 10+0, 10+5, 10+10, 15+0, 15+5, 
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15+10, 20+0, 20+5 และ 20+10 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม+มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ ปรากฏผลการทดลอง 
ดังนี้  
  เมื่อคัดเลือกพอแมพันธุ์ปลาชะโอน ตามแผนการทดลอง เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ 2 ปัจจัย ที่มีตอ 
อัตราการตกไข อัตราการปฏิสนธิ อัตราการผสม และอัตรารอด โดยปัจจัย A คือ ระดับของฮอร์โมนสังเคราะห์ 
buserelin acetate (Bus) ระดับความเขมขนตางกัน 4 ระดับ และปัจจัย B คือ domperidone (Dom)  
ระดับความเขมขนตางกัน 3 ระดับ พบวา มีปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหวาง 2 ปัจจัย คือ buserelin 
acetate (Bus) และ domperidone (Dom) ที่มีตออัตราการตกไข อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) แตไมมี
ปฏิสัมพันธ์ (interaction) ตอน้ําหนักไข จํานวนไขทั้งหมดตอแม อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตรา
รอดตาย อยางมีนัยสําคัญ (p>0.05)  
 

ตารางที่ 1 ผลของฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa (Buserelin acetate, Bus), ยาเสริมฤทธิ์ (Dopamine          
             antagonist, Dom) และ ฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa (Buserelin acetate, Bus) รวมกับ  
             ยาเสริมฤทธิ์ (Dopamine antagonist, Dom) ตออัตราการตกไข 
 

ปัจจัย A  
(Buserelin acetate, Bus) 

(ไมโครกรัมตอกิโลกรัม) 

ปัจจัย B  
(Dompamine antagonist, Dom) 

 (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 

 
Means+SD 

0 5 10  
0 0.00+0.00      0.00+0.00  0.00+0.00      0.00+0.00   
10 0.00+0.00     100.00+0.00    100.00+0.00   100.00+0.00   
15 0.00+0.00    100.00+0.00   100.00+0.00   100.00+0.00   
20 0.00+0.00 100.00+0.00 100.00+0.00  

 

1.1.1 อัตราการตกไข น้ําหนักไข และจํานวนไข 
                   ผลการทดลองพบวาหลังการฉีดฮอร์โมนเป็นเวลา 7.30 ชั่วโมง พบวา ความเขมขนของ Bus 
และ Dom มีอิทธิพลรวมตออัตราการตกไข และพบวาแมปลาในชุดการทดลองที่ฉีด  Bus และ Dom เพียง
อยางเดียวแมปลาไมสามารถวางไขได รวมทั้งแมปลาชุดควบคุมที่ฉีด Bus และ Dom รวมกับน้ํากลั่นแมปลาไม
สามารถวางไข แตแมปลาในชุดการทดลองท่ี ฉีดดวย Dom  รวมกับ Dom ทุกความเขมขน แมปลามีอัตราการ
ตกไข  100±00 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ จากการวิเคราะห์ทางสถิติ  จํานวนไขทั้งหมดตอแมเฉลี่ยมีคาเทากับ 
14329.58+833 ฟอง จากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบวา อัตราความเขมขนของ Bus และ Dom ไมมีอิทธิพลตอ
ตอน้ําหนักไขเฉลี่ย และ จํานวนไขเฉลี่ย  
                1.1.2 อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตรารอด  
                 อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยมีคาเทากับ 68.38±22.20 เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟักมีคาเฉลี่ยเทากับ 
90.92±8.18 เปอร์เซ็นต์ และอัตรารอดเฉลี่ยมีคาเทากับ 44.8211.49 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ จากการ
วิเคราะห์คาทางสถิติ พบวาอัตราความเขมขนของ Bus และ Dom ไมมีอิทธิพลรวม (interaction) ตออัตรา
การปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตรารอดเฉลี่ย 
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2. การอนุบาลลูกปลาชะโอน 
  การทดลองอนุบาลลูกปลาชะโอน อายุ 3 วัน ใชลูกปลาที่ไดจากการเพาะพันธุ์จากการฉีดฮอร์โมน 
(Bus+Dom) อนุบาลในตูกระจกขนาด 40x60x45 เซนติเมตร อัตราความหนาแนน 2 ตัวตอลิตร คิดเป็นลูก
ปลาตูละ 50 ตัว ระดับน้ําสูง 12.5 เซนติเมตร (ปริมาตร 25 ลิตร) ใหไรแดงในปริมาณกินจนอ่ิม วันละ 2 ครั้ง 
เวลา 08.30 น. และ 15.00 น. ตลอดระยะการอนุบาล  ระยะเวลาการอนุบาล 30 วัน ไดผลการทดลองดังนี้ 
 2.1 การเจริญเติบโต 
      2.1.1 น้ําหนักสุดทายเฉลี่ย  
           เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ความยาวสุดทายอยูระหวาง 2.99 – 3.46 เซนติเมตร น้ําหนักสุดทาย
เฉลี่ยมีคาเทากับ 0.17-0.25 มิลลิกรัม อัตราความหนาแนนไมมีความแตกตางกันทั้งดานน้ําหนักและความยาว 
     2.2 อัตรารอด 
                เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ลูกปลามีอัตรารอด 74 – 90 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ พบวา ลูกปลาที่
ปลอยในอัตราความหนาแนน 5, 10 และ 20 ตัวตอลิตร เมื่อนํามาวิเคราะห์คาทางสถิติ มีอัตรารอดแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
 

3. คุณสมบัติของน้ า 
คุณสมบัติของน้ําระหวางการอนุบาลลูกปลาชะโอน เป็นระยะเวลา 30 วัน พบวาปริมาณ

ออกซิเจนที่ละลายน้ํามีคาอยูในชวง 5.2-6.5 มิลลิกรัมตอลิตร ความเป็นกรดเป็นดางมีคาอยูในชวง 8.74-9.42 
ความเป็นดางมีคาอยูในชวง 79-96 มิลลิกรัมตอลิตร อุณหภูมิน้ํามีคาอยูในชวง 27.4-29 องศาเซลเซียส ความ
กระดางมีคาอยูในชวง 25-46 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณแอมโมเนีย (NH3-N) มีคาอยูในชวง 0.003-0.016 
มิลลิกรัมตอลิตร  
 

สรุปและวิจารณ์ผล 
1. การเพาะพันธุ์ 
 การเพาะพันธุ์ปลาชะโอน พอแมพันธุ์ปลาไดจากการเพาะพันธุ์ รุน F1 อายุ 1 ปี ซึ่งรวบรวมพอแม
พันธุ์ปลาชะโอนจากธรรมชาติในพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา จํานวน 1,250 ตัว มาเลี้ยงรวมกันในบอซีเมนต์กลม
ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 2 เมตร ระดับน้ํา 30 เซนติเมตร จํานวน 5 บอโดยปลอยพอแมพันธุ์ในอัตราความ
หนาแนน 250 ตัวตอบอ (0.27 ตัว/ลิตร) ใหอากาศผานหัวทรายตลอดเวลา ฝึกใหกินอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ด
ลอยน้ําขนาดเล็กพิเศษโปรตีนไมต่ํากวา 40 เปอร์เซ็นต์ ในอัตรา 3 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัว วันละ 2 ครั้ง 
เวลา 09.00 น. และ 15.00 น. มีการเปลี่ยนถายน้ําทุก 2 สัปดาห์ เพ่ือใหปลาชะโอนมีความสมบูรณ์เพศ 
คัดเลือกพอแมพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์เพศ ตรวจเช็คไข โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของไขดวยการรีดไขนํามา
สองดวยกลองจุลทรรศน์ ตรวจดูไขที่มีนิวเคลียสเคลื่อนเขาใกล Germinal Vescicle ชิดกับเปลือกไขมากที่สุด
ไมนอยกวา 80 เปอร์เซ็นต์ พอพันธุ์ รีดน้ําเชื้อตรวจดูความสมบูรณ์ของน้ําเชื้อ อัตราสวนเพศผูตอเพศเมีย 
เทากับ 2:1 พบวาสามารถเพาะพันธุ์ไดตั้งแตเดเดือนพฤศจิกายนเป็นตนไป ซึ่งระยะเวลาแตกตางจากที่มี
รายงานวาปลาชะโอนสามารถเพาะพันธุ์ไดในเดือนพฤษภาคม –สิงหาคม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ชลบุรี, 2535) อาจจะเป็นไปไดวาฤดูกาลที่แตกตางกันทําใหความสมบูรณเพศของปลาแตกตางกันไป  สุม
คัดเลือกพอแมพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์เพศ พอพันธุ์รีดทองเบาๆ จะมีน้ําเชื้อสีขาวไหลออกมา แมพันธุ์ดูดไขมา
สองดวยกลองจุลทรรศน์ สังเกตวาการเคลื่อนไหวของ Germinal vesicle เคลื่อนเขาชิดเปลือกไขไมนอยกวา 
80 เปอร์เซ็นต ์(นฤพล และวัฒนะ, 2535) แมพันธุ์ปลาที่นํามาทดลองขนาดของแมพันธุ์มีขนาดความยาวเฉลี่ย 
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22.27±1.78 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 93.20±22.13 กรัม และพอพันธุ์ มีขนาดความยาวเฉลี่ย 
19.48±2.33 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 45.62±0.29 กรัม นํามาฉีดดวยกระตุนดวย Bus ความเขมขน 4 
ระดับ คือ 0, 10, 15 และ 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับ Dom ความเขมขน 3 ระดับ คือ 0, 5 และ 10 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ ชุดควบคุมฉีดดวยน้ํากลั่น ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาหลังการฉีดกระตุนดวย
ฮอร์โมน 6.30 – 8.30 ชั่วโมง แมปลาสามารถวางไขได โดยใชรวมกันฉีดกระตุนใหแมปลาที่สมบูรณ์เพศวางไข
ได 100 เปอร์เซ็นต์ ฤดูกาลวางไขของปลาจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลและสภาพความสมบูรณ์ของแมปลา 
(Solowska et al., 1985)  

จากการทดลองพบวาเมื่อใช BUS และ Dom เพียงอยางเดียวไมสามารถกระตุนใหแมปลาชะโอน
วางไขได ซึ่งสอดคลองกับปลาตะเพียนขาวที่แมปลาไมสามารถวางไขไดเมื่อไดรับ Bus เพียงอยางเดียว (นฤพล 
และคณะ, 2543) เพราะดวยระบบฮอร์โมนที่ควบคุมการสืบพันธุ์ของปลากระดูกแข็ง พบวาการหลั่งฮอร์โมน 
โกนาโดโทรปิน (Gonadotropin, GtH) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการสืบพันธุ์วางไขของปลาถูกควบคุมโดย 
Gonadotropin releasing hormone (GnRH) และ dopamine โดย GnRH ทําหนาที่กระตุนการหลั่ง GtH 
สวน dopamine ทําหนาที่ยับยั้งการหลั่ง GtH (Peter et al., 1986) ซึ่งเมื่อฉีด BUS เพียงอยางเดียวเป็นการ
เพ่ิมปริมาณ Gonadotropin releasing hormone (GnRH) แตมี dopamine อยูทําใหไปยับยั้งการหลั่ง GtH 
แมปลาชะโอนจึงไมสามารถวางไขได ตองใชรวมกันระหวาง Buserelin (Bus) ซึ่งเป็น GnRH ที่สังเคราะห์โดย
ใชโครงสรางของสัตว์เลี้ยงลูกดวยนมที่เรียกวา Luteinizing hormone releasing hormone analog 
(LHRHa) รวมกับ domperidone (Dom) ซึ่งจะไปยับยั้ง dopamine antagonist ทําใหแมปลาวางไขได  

       อยางไรก็ตามเม่ือใช Dom เพียงอยางเดียวทุกระดับความเขมขนไมสามารถกระตุนใหแมปลา
ชะโอนวางไขได พบวาทุกระดับความเขมขนสามารถกระตุนใหแมปลาชะโอนวางไขไดแตกตางอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  

      ระยะเวลาในการตกไขหลังจากฉีดฮอร์โมนเป็นเวลา 6 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 8 ชั่วโมง 30 นาที 
ใกลเคียงกับการทดลองของชลธิศักดิ์และคณะ (2533) ที่เพาะพันธุ์ปลาชะโอนโดยวิธีการผสมเทียมแบบแหง
ดัดแปลง โดยใชตอมใตสมองปลาไนผสมกับ chorionic gonadotropin (CG) ฉีด 2 ครั้ง คือ เข็มแรกฉีด 0.7 
โดส ผสมกับ CG 25-30 ไอยู (International Unit, IU) เข็มสองฉีด 1.5 โดส ผสมกับ CG 50-60 ไอยู พรอม
กับฉีดปลาเพศผู 0.5 โดส ใชเวลาหลังนั้น 6 ชั่วโมง สามารถรีดไขผสมกับน้ําเชื้อไดแตไดในปริมาณท่ีนอย  
 อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยมีคาเทากับ 68.38±22.20 เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟักมีคาเฉลี่ยเทากับ 
90.92±8.18 เปอร์เซ็นต์ และอัตรารอดเฉลี่ยมีคาเทากับ 44.8211.49 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
          จํานวนไขทั้งหมดตอแมเฉลี่ยมีคาเทากับ 12,329.58 – 15,643 ฟอง  
2. การเจริญเติบโต  
 ผลการทดลองอนุบาลลูกชะโอนอายุ 3 วัน ดวย ไรแดงในปริมาณกินจนอ่ิม ระยะเวลา 30 วัน 
พบวาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ความยาวสุดทายอยูระหวาง 2.99 – 3.46 เซนติเมตร น้ําหนักสุดทายเฉลี่ยมีคา
เทากับ 0.17-0.25 มิลลิกรัม เมื่อนํามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบวาระดับและความเขมขนของฮอร์โมนไมมีผลตอ
อัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  

สวนคุณสมบัติของน้ําระหวางการทดลองพบวาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาอยูในชวง 
5.2-6.5 มิลลิกรัมตอลิตร ความเป็นกรดเป็นดางมีคาอยูระหวาง 8.74-9.42 ความเป็นดางมีคาอยูในชวง 79-96
มิลลิกรัมตอลิตร  ความกระดางมีคาอยูในชวง 25-46 มิลลิกรัมตอลิตร อุณหภูมิมีคาอยูในชวง 27.4-29.0 องศา
เซลเซียส และแอมโมเนียมีคาอยูในชวง 0.003- 0.016 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งอยูในชวงที่มีความเหมาะสมตอการ
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ดํารงชีวิตของสัตว์น้ํา ตามที่ ไมตรี (2530) ภาณุ และคณะ (2539) มั่นสิน และ ไพพรรณ (2544) และ กรม
ควบคุมมลพิษ (2546) รายงานไว จากผลการทดลองอนุบาลลูกปลาชะโอน เมื่อพิจารณาจากอัตราการ
เจริญเติบโต อัตรารอด สรุปไดวา การอนุบาลลูกปลาชะโอนในตูกระจกที่อัตรา 2 ตัวตอลิตร เป็นอัตราที่
เหมาะสมที่สุด 
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2561 
 

ล าดบั วนัท่ี ช่ือแหล่งน ้ า   ชนิดสตัวน์ ้าท่ีปล่อย  ยอดรวม  

ท่ี     หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
 ปลา

ตะเพียน   ปลาไน  
 ปลายีส่ก
เทศ  

กุง้
กา้มกราม 

ปลา
นิล 

ปลา
ดุกอุย 

กบ
นา   

1  5 ต.ค. 60 บึงหนองแก่น 2 คูย้ายหมี สนามชยัเขต ฉะเชิงเทรา 
  

6,000 
    

6,000 

2  5 ต.ค. 60 แหล่งน ้าภายในศูนยเ์รียนรู้การพฒันาสตรีและ
ครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ   

บางละมุง ชลบุรี 
  

20,000 
    

20,000 

3  5 ต.ค. 60 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 6 สตัหีบ สตัหีบ ชลบุรี 
  

5,000 
    

5,000 

4  13 ต.ค.60 แหล่งน ้าภายในกองบญัชาการทพัเรือภาคท่ี 1 
  

สตัหีบ ชลบุรี 1,000 
      

1,000 

5  21 ต.ค. 60 แม่น ้าบางปะกง 
 

หนา้เมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 100,000 
      

100,000 

6  25 ต.ค. 60 แหล่งน ้าภายในกรม 
  

สตัหีบ ชลบุรี 20,000 
      

20,000 

7 25 ต.ค. 60 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบล
เกลด็แกว้ 

6 เกลด็แกว้ สตัหีบ ชลบุรี 35,000 
      

35,000 

8  25 ต.ค. 60 แหล่งน ้าภายในสถานีเพาะเล้ียงนกน ้าบางพระ 
 

บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 50,000 
      

50,000 

9 26 ต.ค. 60 คลองท่าลาด 
 

เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 
  

34,000 
    

34,000 

10 31 ต.ค. 60 แหล่งน ้าสาธารณะต าบลท่าเทววงษ ์
 

ท่าเทววงษ ์ เกาะสีชงั ชลบุรี 
  

50,000 
    

50,000 

    รวม 
    

206,000 
 

115,000 
    

321,000 
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2561 
 

ล าดบั วนัท่ี ช่ือแหล่งน ้ า   ชนิดสตัวน์ ้าท่ีปล่อย  ยอดรวม  

ท่ี     หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
 ปลา

ตะเพียน   ปลาไน  
 ปลายีส่ก
เทศ  

กุง้
กา้มกราม 

ปลา
นิล 

ปลา
ดุกอุย 

กบ
นา   

1  10 พ.ย. 60 อ่างเกบ้น ้าโป่งดินด า   บางพระ ศรีราชา ชลบุรี         2,000            2,000  

2  10 พ.ย. 60 บ่อน ้าสาธารณะ ต.ทุ่งสะเดา 4 ทุ่งสะเดา แปลงยาว ฉะเชิงเทรา         5,000            5,000  

3  10 พ.ย. 60 ศูนยเ์กษตรกรรมทหารเรือบางพระ   บางพระ ศรีราชา ชลบุรี         30,000          30,000  

4 14 พ.ย.60 สระน ้าวดัทุ่งศาลา 3 วดัสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี         10,000          10,000  

5  15 พ.ย. 60 สระน ้าสาธารณะ ต.เกาะจนัทร์   เกาะจนัทร์ เกาะจนัทร์ ชลบุรี 100,000       100,000 

6  23 พ.ย. 60 โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี 3 3 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 64,000       64,000 

7  23 พ.ย. 60 แหล่งน ้าภายในค่าย สอ.รฝ.     สตัหีบ ชลบุรี 90,000       90,000 

8  24 พ.ย. 60 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต.เกาะ
จนัทร์ 

1 เกาะจนัทร์ เกาะจนัทร์ ชลบุรี 61,000       61,000 

9  28 พ.ย. 60 สระน ้าภายในมณฑลทหารบกท่ี 14     เมือง ชลบุรี     10,000   10,000 

    รวม         315,000 0 0 0 57,000   372,000 
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2561 
 

ล าดบั วนัท่ี ช่ือแหล่งน ้ า   ชนิดสตัวน์ ้าท่ีปล่อย  ยอดรวม  

ท่ี     
หมู่
ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 

 ปลา
ตะเพียน   ปลาไน  

 ปลายีส่ก
เทศ  

กุง้
กา้มกราม 

ปลา
นิล 

ปลา
ดุกอุย 

กบ
นา   

1 3 ธ.ค. 60 อ่างเก็บน ้านฤบดินทรจินดา 
 

แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 
  

300,000 
    

300,000 

2 14 ธ.ค. 60 โรงเรียนบา้นหนองยาง 8 คูย้ายหมี สนามชยัเขต ฉะเชิงเทรา 
  

50,000 
    

50,000 

3 20 ธ.ค. 60 แหล่งน ้าภายในต าบลเกษตรสุวรรณ 
 

เกษตรสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี 100,000 
      

100,000 

4 25 ธ.ค. 60 
แหล่งน ้าภายในกองพนัลาดตระเวน หน่วย
บญัชาการนาวิกโยธิน  

สตัหีบ สตัหีบ ชลบุรี 
    

35,000 
  

35,000 

5 26 ธ.ค. 60 แหล่งน ้าภายในต าบลหนองรี 
 

หนองรี เมือง ชลบุรี 
  

100,000 
    

100,000 

  
รวม 

    
100,000 0 450,000 0 35,000 

  
585,000 
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2561 
ล าดบั วนัท่ี ช่ือแหล่งน ้ า   ชนิดสตัวน์ ้าท่ีปล่อย  ยอดรวม  

ท่ี     
หมู่
ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 

 ปลา
ตะเพียน   ปลาไน  

 ปลายีส่ก
เทศ  

กุง้
กา้มกราม 

ปลา
นิล 

ปลา
ดุกอุย 

กบ
นา   

1 5 ม.ค. 61 ศูนยเ์รียนรู้ภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์     ศรีราชา ชลบุรี         2,000            2,000  

2 9 ม.ค. 61 ศูนยก์ารเรียนรู้ทฤษฎีใหม ่ศูนยฝึ์กทหารใหม่ 5 บางเสร่ สตัหีบ ชลบุรี         30,000          30,000  

3 12 ม.ค. 61 สระน ้าบา้นป่าแดง   ห้างสูง หนองใหญ่ ชลบุรี 
     
100,000  

                100,000  

4  17 ม.ค. 61 โรงเรียนบา้นขลอด 1 พลูตาหลวง สตัหีบ ชลบุรี      100,000              100,000  

5  18 ม.ค. 61 วดัจระเข ้ 6 บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา        70,000               70,000  

6  19 ม.ค. 61 ศูนยเ์กษตรกรรมทหารเรือบางพระ   บางพระ ศรีราชา ชลบุรี   
   
30,000  

               30,000  

7  25 ม.ค. 61 อ่างเก็บน ้าคลองประแกด   หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20,000                  20,000  

8  25 ม.ค. 61 สระน ้า รพช.เฉลิมพระเกียรติ 4 บา้นบึง บา้นบึง ชลบุรี 20,000                  20,000  

9  25 ม.ค. 61 ฝายชะลอน ้ า อ าเภอบ่อทอง     บ่อทอง ชลบุรี 20,000                  20,000  

10  26 ม.ค. 61 ศูนยก์สิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง   
หนองบอน
แดง 

บา้นบึง ชลบุรี        50,000               50,000  

    รวม         160,000 30,000 220,000 0 32,000         442,000  
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2561 
 

ล าดบั วนัท่ี ช่ือแหล่งน ้ า   ชนิดสตัวน์ ้าท่ีปล่อย  ยอดรวม  

ท่ี     
หมู่
ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 

 ปลา
ตะเพียน   ปลาไน  

 ปลายีส่ก
เทศ  

กุง้
กา้มกราม 

ปลา
นิล 

ปลา
ดุกอุย 

กบ
นา   

1  9 ก.พ. 61 อ่างเก็บน ้าประแกด   หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี      120,000              120,000  

2  13 ก.พ. 61 ศูนยเ์กษตรกรรมทหารเรือบางพระ   บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 
    
40,000  

                 40,000  

3  13 ก.พ. 61 สระเก็บน ้าบา้นป่าแดง 2 หนองอิรุณ บา้นบึง ชลบุรี 100,000                 100,000  

4 14 ก.พ. 61 สระน ้าสาธารณะต าบลเกาะขนุน   เกาะขนุน 
พนมสาร
คาม 

ฉะเชิงเทรา         50,000          50,000  

5  20 ก.พ. 61 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวสัด์ิ 7   เมือง ชลบุรี         2,000                 2,000  

6  21 ก.พ. 61 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคนัทรง   เขาคนัทรง ศรีราชา ชลบุรี      100,000              100,000  

    รวม         140,000 0 222,000 0 50,000     412,000 
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2561 
 

ล าดบั วนัท่ี ช่ือแหล่งน ้ า   ชนิดสตัวน์ ้าท่ีปล่อย  ยอดรวม  

ท่ี     
หมู่
ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 

 ปลา
ตะเพียน   ปลาไน  

 ปลายีส่ก
เทศ  

กุง้
กา้มกราม 

ปลา
นิล 

ปลา
ดุกอุย 

กบ
นา   

1 9 มี.ค. 61 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี         30,000               30,000  

2 9 มี.ค. 61 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง     ศรีราชา ชลบุรี          5,000               15,000  

3 15 มี.ค.61 วดัอ่าวชา้งไล่ 4 ส าโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา   70,000                70,000  

4 16 มี.ค.61 ศูนยก์สิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง   
หนองบอน
แดง 

บา้นบึง ชลบุรี 30,000       
 
20,000  

         50,000  

5 21 มี.ค. 61 วดัหนองรี   หนองรี เมือง ชลบุรี   
   
60,000  

               60,000  

6  27 มี.ค. 61 อบต.พลูตาหลวง   พลูตาหลวง สตัหีบ ชลบุรี   100,000               100,000  

    รวม         30,000 230,000 45,000 0 20,000     325,000 
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2561 
ล าดบั วนัท่ี ช่ือแหล่งน ้ า   ชนิดสตัวน์ ้าท่ีปล่อย  ยอดรวม  

ท่ี     
หมู่
ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 

 ปลา
ตะเพียน   ปลาไน  

 ปลายีส่ก
เทศ  กุง้กา้มกราม 

ปลา
นิล 

ปลา
ดุกอุย 

กบ
นา   

1  5 เม.ย. 61 อ่างเก็บน ้าบางพระ 11 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี       1,000,000        1,000,000  

2 9 เม.ย.61 คลองท่าลาด 1 คูย้ายหมี สนามชยัเขต ฉะเชิงเทรา      1,000,000        1,000,000  

3 10 เม.ย.61 อ่างเก็บน ้าพระปรง 6 ช่องกุม้ วฒันานคร สระแกว้           400,000            400,000  

4 10 เม.ย.61 อ่างเก็บน ้าท่ากะบาก 10 ท่าแยก เมือง สระแกว้       150,000           150,000  

5 10 เม.ย.61 หนองทุ่งทะเล 2 ทพัราช ตาพระยา สระแกว้       50,000            50,000  

6 10 เม.ย.61 แม่น ้าเวฬุ 4 แสนตุง้ เขาสมิง ตราด           400,000            400,000  

7 10 เม.ย.61 อ่างเก็บน ้าหนองคอ้ 1 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี   50,000                50,000  

8 11 เม.ย.61 กรมรักษาฝ่ังท่ี 1 หน่วยบญัชาการต่อสู้
อากาศยานและรักษาฝ่ัง 

    สตัหีบ ชลบุรี   50,000                50,000  

9 11 เม.ย.61 คลองบางหกั 1 บางหกั พานทอง ชลบุรี       1,000,000        1,000,000  

10 11 เม.ย.61 แม่น ้าแม่กลอง       กาญจนบุรี           400,000            400,000  

11 12 เม.ย.61 อ่างเก็บน ้าหนองกระจง หน่วยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 

    สตัหีบ ชลบุรี   50,000                50,000  

12 12 เม.ย.61 อ่างเก็บน ้าหนองคอ้ 9 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี   49,000                49,000  

13  26 เม.ย. 61 วดัศรีมงคล 4 แหลมประดู่ บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา   70,000                70,000  

    รวม            269,000          -     4,400,000         4,669,000  
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2561 
 

ล าดบั วนัท่ี ช่ือแหล่งน ้ า   ชนิดสตัวน์ ้าท่ีปล่อย  ยอดรวม  

ท่ี     
หมู่
ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 

 ปลา
ตะเพียน   ปลาไน  

 ปลายีส่ก
เทศ  

กุง้
กา้มกราม 

ปลา
นิล 

ปลา
ดุกอุย กบนา   

1 7 พ.ค.61 น ้าตกชนัตาเถร 5 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี             10,000      10,000  

2 9 พ.ค. 61 แม่น ้าบางปะกง (ท่าน ้าหนา้วดัโสธร
วรวิหาร) 

    เมือง ฉะเชิงเทรา        
50,000  

               50,000  

2 11 พ.ค.61 ศูนยก์ารเรียนรู้เกาตรทฤษฎีใหม่ หน่วย
บญัชาการนาวิกโยธิน 

  สตัหีบ สตัหีบ ชลบุรี         5,000            5,000  

3 13 พ.ค.61 แม่น ้าบางปะกง     บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา   54,000                54,000  

4  16 พ.ค. 61 โรงเรียนท่าขา้มพิทยาคม     พนสันิคม ชลบุรี   50,000                50,000  

5  17 พ.ค. 61 วดัหนองเสือ 4 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา   40,000     10,000          50,000  

6  25 พ.ค. 61 ฝายมีชีวิตบา้นนาอิสาน 16 ท่ากระดาน สนามชยัเขต ฉะเชิงเทรา 332,000                 332,000  

7  28 พ.ค. 61 หนองตีนนก 2 โคกข้ีหนอน พานทอง ชลบุรี            
30,000  

       30,000  

    รวม         332,000 194,000 0 0 15,000 30,000 10,000 581,000 
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2561 

 
ล าดบั วนัท่ี ช่ือแหล่งน ้ า   ชนิดสตัวน์ ้าท่ีปล่อย  ยอดรวม  

ท่ี     
หมู่
ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 

 ปลา
ตะเพียน   ปลาไน  

 ปลายีส่ก
เทศ  

กุง้
กา้มกราม 

ปลา
นิล 

ปลา
ดุกอุย กบนา   

1 1 มิ.ย.61 ศูนยเ์รียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

4 หนองใหญ่ หนองใหย ่ ชลบุรี         5,000 1,000          6,000  

2 3 มิ.ย. 61 ฝายบา้นทุ่งยายชี 3 ท่าตะเกียบ ท่ีตะเกียบ ชลบุรี   220,000        
30,000  

      250,000  

3 7 มิ.ย. 61 อ่างเก็บน ้ามาบประชนั   โป่ง บางละมุง ชลบุรี   100,000          
5,000  

      105,000  

4 7 มิ.ย. 61 อ่างเก็บน ้าโป่งดินด า 7 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี             19,000      19,000  

5 13 มิ.ย.61 อ่างเก็บน ้าบางพระ 11 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี   48,000     52,000         100,000  

6  20 มิ.ย.61 โรงเรียนชุมชนบา้นคลองพลู   คลองพลู หนองใหญ่ ชลบุรี   100,000               100,000  

    รวม           468,000 0 0 57,000 36,000 19,000 580,000 
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2561 

ล าดบั วนัท่ี ช่ือแหล่งน ้ า   ชนิดสตัวน์ ้าท่ีปล่อย  ยอดรวม  

ท่ี     
หมู่
ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ปลา

ตะเพียน 
ปลา
ไน 

ปลายีส่ก
เทศ 

กุง้
กา้มกราม 

ปลา
นิล 

ปลาดุก
อุย 

กบ
นา   

1 5 ก.ค.61 เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าเขาเขียว-เขาชมภู่ 3 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี     2,000        
   

   2,000  

2 24 ก.ค.61 ฝายน ้าลน้ ม.10 10 ล าพระเพลิง เขาฉกรรจ ์ สระแกว้           500,000            500,000  
3 24 ก.ค.61 อ่างเก็บน ้ามาบประชนั   โป่ง บางละมุง ชลบุรี   

 
   2,000,000         2,000,000  

4 24 ก.ค.61 อ่างเก็บน ้าห้วยปลากั้ง   พลูตาหลวง สตัหีบ ชลบุรี 30,000                  30,000  
5 24 ก.ค.61 ฝายหนองปลาดุก 4 หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี 10,000                  10,000  
6 25 ก.ค.61 อ่างเก็บน ้าบางพระ 11 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20,000                  20,000  
7 25 ก.ค.61 ห้วยตาหร่ี 

 
บางละมุง บางละมุง ชลบุรี 30,000                  30,000  

8 25 ก.ค.61 คลองด าเนินสะดวก   สวนส้ม,หลกัห้า บา้นแพว้ สมุทรสาคร       1,000,000        1,000,000  

9 25 ก.ค.61 แม่น ้าบางปะกง (วดัประศาสน์โสภณ)     บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 30,000                  30,000  

10 25 ก.ค.61 บึงท่าลือ 4 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 30,000                  30,000  

11 25 ก.ค.61 แหล่งน ้าภายใน ต.หวักุญแจ 1 หวักุญแจ บา้นบึง ชลบุรี 30,000                  30,000  

12 26 ก.ค.61 คลองโพธ์ิ (โครงการร่มโพธ์ิแกว้2)   ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี       250,000           250,000  

13 26 ก.ค.61 ฝายทดน ้าบา้นใหม่ชูทอง   ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี       250,000           250,000  

14 27 ก.ค.61 อ่างเก็บน ้าคลองสียดั (ฝ่ังเจา้พอ่เขากา)   ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา        1,300,000         1,300,000  
15 27 ก.ค.61 ฝายเขาผานาง 13 ท่ากระดาน สนามชยัเขต ฉะเชิงเทรา 30,000                  30,000  

16 28 ก.ค.61 อ่างเก็บน ้าสวนสตัวเ์ขาเขียว 7 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 60,000                  60,000  

17 28 ก.ค.61 วดัราษฎร์บ ารุงวนาราม (วดัเกาะ) 4 บางเตย เมือง ฉะเชิงเทรา 30,000                  30,000  

    รวม         302,000 0 0 5,300,000 0 0 0 5,602,000 
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2561 

 
ล าดบั วนัท่ี ช่ือแหล่งน ้ า   ชนิดสตัวน์ ้าท่ีปล่อย  ยอดรวม  

ท่ี     
หมู่
ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 

 ปลา
ตะเพียน   ปลาไน  

 ปลายีส่ก
เทศ  

กุง้
กา้มกราม 

ปลา
นิล 

ปลา
ดุกอุย กบนา   

1 8 ส.ค. 61 อ่างเก็บน ้าบางพระ 11 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 
     

200,000                  200,000  

                              

    รวม         200,000 0 0 0 0 0 0 200,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


