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 รายงานประจ าปีฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลของ
หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป ผลงานทุกงาน/โครงการส าเร็จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายด้วยการ
สนับสนุนและค าแนะน าของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง และความร่วมแรงร่วมใจ
ของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ ทุกคน จึงขอขอบคุณทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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ประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุร ี
 ดินแดนที่เรียกว่าจังหวัดชลบุรี มีผู้คนอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ ในปี  2522 มีการขุดค้น

ทางโบราณคดี ที่ต าบลพนมดี อ าเภอพนัสนิคม ได้พบร่องรอยของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดี 
เรียกว่า เชลล์ มาวด์ (Shell Mould) ซึ่งที่โคกพนมดีเป็นเชลล์ มาวด์ ที่ใหญ่โตที่สุดซึ่งยังไม่เคยพบในประเทศ
ทางเอเชียอาคเนย์อื่นๆ เลย จากหลักฐานทางโบราณวัตถุสถาน ท าให้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า ภายในกรอบ
เนื้อที่ 4,363 ตารางกิโลเมตร ของเมืองชลบุรีในอดีตเคยเป็นที่ตั้งชุมชนหรือเมืองโบราณที่เคยมีความ
เจริญรุ่งเรืองอยู่ 3 เมือง และนับว่าเก่าแก่ที่สุดเท่าที่ปรากฏหลักฐาน คือ 
 เมืองศรีพะโร  ตั้งอยู่บริเวณบ้านอู่ตะเภา ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมืองชลบุรี หน้าเมืองมีอาณา
เขตจดทีต่ าบล บางทรายในปัจจุบัน เคยมีผู้ขุดพบโบราณวัตถุหลายอย่าง เช่น พระพุทธรูปทองค าสัมฤทธิ์ แก้ว
ผลึก ขันทองค า ถ้วยชามสังคโลกคล้ายของสุโขทัย จระเข้ปูน ก้อนศิลามีรอยเท้าสุนัข เป็นต้น นักโบราณคดี
สันนิษฐานว่าเป็นเมืองในสมัยขอมยังเรืองอ านาจอยู่ในภูมิภาคนี้ รุ่นเดียวกับสมัยลพบุรีซึ่งอยู่หลังยุคอู่ทอง a และ
ก่อนยุคอยุธยา คือ ประมาณฟพ.ศ.  1600-1900 

 เมืองพระรถ  เป็นเมืองโบราณยุคเดียวกับเมืองศรีพะโร เพราะปรากฏว่ามีทางเดินโบราณ
ติดต่อกันได้ระหว่าง 2 เมืองนี้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และเมืองพระรถแห่งนี้คงอยู่ในสมัยเดียวกันกับ
เมืองพระรถหรือ เมืองมโหสถ ที่ดงศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อ พ.ศ.2472 ได้มีผู้ขุดพบพระพุทธรูป 
"พระพนัสบดี" ที่บริเวณต าบลหน้าพระธาตุ อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นพระพุทธรูปจ าหลักจากศิลาด า
เนื้อละเอียด เป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดี พระพนัสบดีมีพุทธลักษณะแปลกกว่าพระพุทธรูปอ่ืนๆ คือเป็น
พระพุทธรูปปางประทับยืนบนดอกบัว ยกพระหัตถ์ทั้งสองเสมอพระอุระ จีบนิ้วพระหัตถ์ทั้งสองเช่นพระพุทธรูป
ปางปฐมเทศนา บนฝุาพระหัตถ์ท้ังสองมีลายธรรมจักร เบื้องพระปฤษฎางค์มีประภามณฑล ประทับยืนบนสัตว์
ที่แปลกพิเศษกว่าสัตว์ทั้งหลาย เป็นภาพสัตว์ที่เกิดจากจินตนาการของประติมากรผู้สร้างพระพุทธรูป คือ น าโค 
ครุฑ หงส์ มารวมเป็นสัตว์ตัวเดียวกัน สัตว์นั้นหน้าเป็นครุฑ เขาเป็นโค ปีกเป็นหงส์ โค ครุฑ หงส์ เป็นพาหนะ
ของเทพเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวรทรงโค  พระนารายณ์ทรงครุฑ  พระพรหมทรงหงส์ เมื่อรวมเข้ากันจึงเป็น
สัตว์พิเศษที่มีเขาเป็นโค มีจงอยปากเป็นครุฑ และมีปีกเป็นหงส์ ผู้สร้างอาจหมายถึงพระพุทธเจ้าอาศัยศาสนา
พราหมณ์เป็นพาหนะในการประกาศพระศาสนา หรือหมายถึง ก ก ก ก ก กพระพุทธเจ้าทรงชัยชนะแล้วซึ่งศาสนาพราหมณ์
ก็ได้  พระพนัสบดีที่ขุดพบนี้สูง 45 เซนติเมตร  
 เมืองพญาเร่  ตั้งอยู่ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง เป็นเมืองสมัยทวารวดีเช่นเดียวกับเมืองพระรถ 
ตั้งอยู่ในเขตที่สูงห่างจากเมืองพระรถประมาณ 32 กิโลเมตร ลักษณะเมืองเป็นรูปวงรี 2 ชั้น ชั้นแรกมี
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1,100 เมตร ส่วนชั้นในประมาณ 600 เมตร คูเมืองและคันดินของตัวเมืองชั้นนอก
ทางด้านเหนือยังเห็นได้ชัดเจน  
 สมัยกรุงศรีอยุธยา  เมืองชลบุรีปรากฏเป็นหลักฐานในท าเนียบศักดินา หัวเมือง ตราเมื่อมหา
ศักราช 1298 ตรงกับ พ.ศ. 1919 ชลบุรีมีฐานะเป็นเมืองจัตวา ผู้รักษาเมืองเป็นที่ "ออกเมืองชลบุรีศรี
มหาสมุทร" ศักดินา 2,400 ไร่ ส่งส่วยไม้แดง ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพะงั่ว) ในปี พ.ศ. 
2309 ขณะที่กรุงศรีอยุธยาถูกกองทัพมาล้อมอยู่นั้น กรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งเป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์หนึ่งใน
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แต่ถูกเนรเทศไปลังกา ได้กลับมาเกลี้ยกล่อมรวบรวมชายฉกรรจ์ทางหัว
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เมืองภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ระยอง บางละมุง ชลบุรี และปราจีนบุรี เข้าร่วมกองทัพอ้างว่าจะยกไปช่วย 
กรุงศรีอยุธยารบพม่า ในครั้งนั้นชาวชลบุรีได้ให้การสนับสนุนเข้าร่วมในกองทัพเป็นจ านวนมากจนกระทั่งเมือง
ชลบุรีแทบจะกลายเป็นเมืองร้าง เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าข้าศึก เมื่อ พ.ศ. 2310 ชาวจังหวัดชลบุรีได้ให้
ความร่วมมือกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการกอบกู้อิสรภาพอย่างใกล้ชิดจนสามารถกอบกู้เอกราช
กลับคืนมา  
 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
ได้เสด็จประพาสชลบุรีหลายครั้ง เพราะชลบุรีเป็นเมืองชายทะเล เหมาะแก่การพักผ่อน มีทัศนียภาพงดงาม
และไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก ในจดหมายเหตุพระราชกิจประจ าวัน มีหลักฐานปรากฏชัดว่า รัชกาลที่ 
4 5 และ 6 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จประพาสชลบุรีเมื่อไร ทรงมีพระราชกรณียกิจล้วนแต่เป็นพระ
ราชกรณียกิจพ้ืนฐานสร้างชลบุรีให้เจริญรุ่งเรืองมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2437 ได้ทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองราชอาณาจักรโดยให้หัวเมือง
ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยเพียงกระทรวงเดียว คือ การรวบรวมหัวเมืองทั้งหลายขึ้น
เป็นมณฑล การปกครองหัวเมืองเป็นราชการส่วนภูมิภาค ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมมาเป็นระบบมณฑล
หรือระบบเทศาภิบาลจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2437 เป็นต้นมา คือ จากมณฑลแบ่งย่อยออกเป็นเมือง อ าเภอ 
ต าบล หมู่บ้าน โดยมีผู้ปกครองบังคับบัญชา เรียกว่า สมุหเทศาภิบาล ผู้ว่าราชการเมือง นายอ าเภอ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ตามล าดับ ครั้นถึง พ.ศ. 2458 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้รวมมณฑลจัดตั้งขึ้นเป็นภาค โดยมีอุปราชเป็น
ผู้ปกครอง มีอ านาจเหนือสมุหเทศาภิบาล มีด้วยกัน 4 ภาค คือ ภาคพายัพ ภาคปักษ์ใต้ ภาคอีสาน และภาค
ตะวันตก ส าหรับภาคกลางให้คงเป็นมณฑลอยู่อย่างเดิมเรียกว่ามณฑลอยุธยามีอุปราชปกครองแทน
สมุหเทศาภิบาล การปกครองหัวเมืองแบบแบ่งเป็นภาค และมีต าแหน่งอุปราชเช่นว่านี้ได้ยกเลิก เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2468 ในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยกลับไปใช้ในลักษณะเป็นมณฑลอย่างเดิม  
 

ขนาด และที่ตั้ง 
 จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยห่าง

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

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบางปะกง อ าเภอบ้านโพธิ์ อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอสนามชัยเขต และก่ิงอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต้   ติดต่อกับอ าเภอบ้านฉาง และอ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย 
 

ภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรีมีการผสมผสานกันมากถึง 5 แบบ ทั้งที่ราบลูกคลื่นและเนิน

เขา ที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ราบลุ่มแม่น้าบางปะกง พ้ืนที่สูงชันและภูเขา รวมถึงเกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย จังหวัด
ชลบุรีมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 160 กิโลเมตร เว้าแหว่งคดโค้งสวยงาม เกิดเป็นหน้าผาหิน หาดทราย ทอดยาว ปุา
ชายเลน ปุาชายหาด ซึ่งอ่าวหลายแห่งสามารถพัฒนาไปเป็นท่าจอดเรือก าบังคลื่นลมได้เป็นอย่างดี  อาทิ ท่า
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จอดเรือรบที่อ าเภอสัตหีบ เป็นต้น สาหรับเกาะส าคัญ ๆ มีอยู่ไม่น้อยกว่า 46 เกาะ เช่น เกาะสีชัง เกาะค้างคาว 
เกาะริ้น เกาะไผ่ เกาะลอย เกาะล้าน เกาะครก เกาะสาก เกาะขาม เกาะแสมสารและเกาะครามที่อยู่ในเขต
ทหารเรือของอ าเภอสัตหีบ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลเต่าทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ของไทย เป็นต้น 
โดยเกาะเหล่านี้ท าหน้าที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ช่วยปูองกันคลื่นลม ท าให้ชลบุรีไม่ค่อยมีคลื่นขนาดใหญ่ 
ต่างจากจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด ซึ่งมักมีคลื่นใหญ่กว่า ด้วยเหตุนี้ท าให้ชายฝั่งของจังหวัดชลบุรีจึงเต็ม
ไปด้วยท่าจอดเรือประมง และเหมาะแก่การสร้างท่าจอดเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ อาทิ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น 
ภูมิประเทศอันหลากหลายดังกล่าว หล่อหลอมให้ชลบุรีสามารถพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย์ การท่องเที่ยว และการคมนาคมที่สะดวกสบาย  

 

เขตการปกครอง 

    จังหวัดชลบุรีแบ่งเขตการปกครองออกแบ่งเป็น 11 อ าเภอ 92 ต าบล 687 หมู่บ้าน การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง 8 แห่ง  เทศบาลต าบล  29  แห่ง องค์การ
บริหารส่วนต าบล  60  แห่ง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง  คือ เมืองพัทยา แยกจากการปกครอง
ของอ าเภอบางละมุง เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อ าเภอทั้ง 
11 ของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอพานทอง อ าเภอบ้านบึง อ าเภอศรี
ราชา อ าเภอเกาะจันทร์ อ าเภอบ่อทอง อ าเภอหนองใหญ่  อ าเภอบางละมุง  อ าเภอสัตหีบ และอ าเภอเกาะสีชัง 
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ภาพที่ 1 เขตการปกครองจังหวัดชลบุรี 
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ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) 
 

 
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการสัตว์น้ าจืด 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้าน
เหนือของอ่างเก็บน้ าบางพระ ห่างจากอ าเภอเมืองชลบุรี ประมาณ 25 กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอศรีราชา 
10 กิโลเมตร ติดถนนสายบางพระ - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
 

ประวัติความเป็นมา 
ในปี พ.ศ. 2529 กรมประมงได้ท าการก่อสร้างสถานีประมงน้ าจืดชลบุรี โดยขอใช้ที่ดินจากกรม

ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้ืนที่ประมาณ 98 ไร่บริเวณด้านทิศเหนือของอ่างเก็บน้ าบางพระ ใน
โครงการบูรณะแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการประมง โดยใช้เงินกู้จากประเทศญี่ปุุน (โอ.
อี.ซี.เอฟ.) โดยบริษัท UNITED CONSTRUCTOR INTACON (J.V.) เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาของ
กรมประมงเลขที่ 81/2529 เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2529 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2531 ใช้
งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 38,668,116.70 บาท สถานีประมงน้ าจืดจังหวัดชลบุรีต่อมาได้เปลี่ยนโครงสร้างเป็น
ศูนย์พัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี เมื่อวันที่  26 กันยายน 2533 และเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ า
จืดชลบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี ประกอบด้วยอาคารที่ท าการ โรง
เพาะฟัก โรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม โรงเพาะพันธุ์กบ บ่อจระเข้ บ่อตะพาบน้ า โรงสูบน้ า โรงกรองน้ า บ่อพักน้ า 
ส าหรับบ่อดินมีขนาด 2,700 ตารางเมตร จ านวน 10 บ่อ ขนาด 1,000 ตารางเมตร จ านวน 8 บ่อ และขนาด 
600 ตารางเมตร จ านวน 18 บ่อ บ่อซีเมนต์ขนาด 50 ตารางเมตร จ านวน 23 บ่อ ขนาด 70 ตารางเมตร 
จ านวน 16 บ่อ ขนาด 10 ตารางเมตร จ านวน 10 บ่อ บ้านพักข้าราชการ จ านวน 22 หลัง บ้านพักคนงาน
ขนาด 10 ครอบครัว จ านวน 3 หลัง 
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แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปราจีนบุร ี

โครงสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
สระแก้ว ตราด และจันทบุรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้าทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และพันธุ์ไม้น้ าจืด เพ่ือน า
เทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจ ากัดของสภาพพ้ืนที่จริง 
 2. วิจัยและพัฒนาสัตว์น้ าจืดและพันธุ์ไม้น้ าจืดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ าหายาก
หรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
 3. ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ า และพันธุ์ไม้น้ าจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 
 4. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า และพันธุ์ไม้น้ าจืด โดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะกับแหล่งน้ าปิดเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ าในแหล่งน้ าปิด 
 5. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและพันธุ์ไม้น้ าจืด และให้การ
สนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานภูมิภาคในเรื่องการก ากับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และพันธุ์ไม้น้ า
จืด 
 6. ควบคุม ตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และมาตรฐานผลผลิตสัตว์
น้ าสวยงามในพ้ืนที่จังหวัดรับผิดชอบ 
 7. เฝูาระวังและปูองกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ าจืด 
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
รายนามผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานี / ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 

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

รายนามผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) 
 

 10.นางสาวจินตนา ด ารงไตรภพ  ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ (2559– ปัจจุบัน) 
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อัตราก าลังข้าราชการ 9 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ ชลบุรี 7 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา   

เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 คน ดังนี้ 

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

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

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เขต 7 (ชลบุรี) 
นักวิชาการประมงช านาญการ (ปฏิบัติงานหน่วยงาน
ประมงสาธิต  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ.
ฉะเชิงเทรา) 
นักวิชาการประมงช านาญการ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

อัตราก าลังลูกจ้างประจ า 10 คน ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

นายมานิตย์  เพชรล้วน 
นายพงษ์ศักดิ์  จิตเจริญ 
นางศรีรัตน์  แสงจ ารัส 
นายค าพันธ์  สายสกุล 
นายธีระ  นุชพงษ์ 
นายฉลวย  ทองรักษ์ 
นายบุญสืบ  ฉวีวงศ์ 
นายสมควร  ผินอินทร์ 
นายสมพงษ์  ซึ่งแสน 
นางสาววรรณรัตน์  ผินอินทร์ 

พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
ช่างเครื่องยนต์ ช.4 
พนักงานการเงินและบัญชี ส.2 
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2/หัวหน้า 
ช่างก่อสร้าง ช.2 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 
ช่างเหล็ก ช.2 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 

 
 

ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า 
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อัตราก าลังพนักงานราชการ 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  ด าละเอียด 
นางสาวสุพรรษา  เสมอวงษ์ 
นางวิทูล  ซึ่งแสน 
นายปิยะพงศ์  บุญรอด 
นางสาวสุขจร  สินสงวน 
นางไมย์  ข าปั้น 
นายสมพงษ์  ข าปั้น 
นายบุญศักดิ์  เสาร์ชัย 
นายธีระศักดิ์  ชื่นชม 
นายโกศล  อนุโรจน์ 
นายสอ้อน  สาโท 
นายส าเนียง  วงรินยอง 
นายสุเทพ  แก้วค า 

นักวิชาการประมง 
นักวิชาการประมง  
นักวิชาการประมง 
นักวิชาการประมง  
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 

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 

พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานราชการ 
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อัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราวงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 4 คน ดังนี้  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 
2 
3 

นางสาวรัตนา  สุวรรณพิทักษ์ 
นายพงษ์ศักดิ์  เสาะแสวง 
นายมารุตพงศ์  สงวนพงษ์ 

คนงานประมง 
คนงานประมง 
คนงานประมง 

 
การมอบหมายงานในหน้าที่ 

 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของข้าราชการ  ลูกจ้าง พนักงานราชการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล สอดคล้องกับแผนงาน งานและ
โครงการต่างๆ ทุกงาน  โครงการ โดยสามารถบรรลุเปูาหมายของศูนย์ฯที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง  
ศูนย์ฯจึงมีค าสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปี 2562  ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกจ้างชั่วคราว 
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ค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต7(ชลบุรี) 
ที ่139/2561 

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

ด้วยในปีงบประมาณ  2562 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. นายนิติกร  ผิวผ่อง  นักวิชาการประมงช านาญการ 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  กิจกรรมเกษตรเชิงรุกด้านประมง 
กิจกรรมพัฒฯเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ รายงานผ่านเว็บไซด์ของกรมประมง บริการ
ทางวิชาการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ประชาสัมพันธ์ฯ หน่วยงานและงานกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. นางนวพร  ดุลยสิริวิทย ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ผลิตพันธุ์สัตว์น้้า เพาะพันธุ์ไรแดง 
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าและโรคสัตว์น้้าในห้องปฏิบัติการ และ PCR  สนับสนุนกิจกรรมโครงการทฤษฎีใหม่ 
ด้านการประมง โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โครงการเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง บริการทางวิชาการ
ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  

รายงานผลการปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้้า  รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้้า รายงาน
ความพึงพอใจงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ประชาสัมพันธ์ฯ หน่วยงาน และงานกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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3. นายกรัณย์  วนิชาชีวะ  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด งานกุ้งก้ามแดง ผลิตพันธุ์สัตว์น้้า 

งานเงินทุนหมุนเวียนฯ และผลิตพันธุ์สัตว์น้้าเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ กิจกรรมสนับสนุนโครงการ
ทฤษฎีใหมด่้านการประมง โครงการเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ รายงานผ่านเว็บไซด์ของกรมประมง บริการ
ทางวิชาการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ประชาสัมพันธ์ฯ หน่วยงานและงานกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  

                     4.  นายไพบูลย์  แป้นประเสริฐ  นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
มีหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ลงทะเบียน

ครุภัณฑ์และเบิกจ่ายวัสดุ และควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ เรือยนต์ ตรวจสอบบันทึกการใช้รถยนต์ทุกสัปดาห์  
งานซ่อมบ้ารุงรักษาระบบน้้าไฟฟ้า เครื่องยนต์ รถยนต์ เรือ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือ

เครื่องใช้ รวมทั้งบ่อและอาคารบ้านพักของศูนย์ฯ ควบคุมการใช้เรือ รถฟาร์มแทรกเตอร์ รถขนย้ายวัสดุ เครื่อง
ตัดหญ้า วัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับงานพัสดุ งานโยธา และงานอ่ืนๆ  

ควบคุมดูแลการใช้ไฟฟ้าและน้้าให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจเวร
ยาม ดูแลความสะอาดและความสวยงามของสถานที่ ดูแลจุดสาธิตศูนย์เรียนรู้ด้านประมง และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
  

  5. นางสาวนารถสุวรรณ  ประเวชไพร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานการเงิน เบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามระบบ GFMIS ท้า

บัญชีเงินสดคงเหลือประจ้าวันของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ รายงานการใช้จ่ายเงินทุกงาน /
โครงการ และงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้้าอ่ืนๆ เก็บรักษาเอกสารทางการ
เงิน และน้าส่งเงินจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าและเงินอ่ืนๆ ตามระเบียบของทางราชการ  

รายงานการใช้พลังงานผ่านเว็บไซด์ รายงานสถานะทางบัญชี รายงานการรับ -จ่ายพัสดุ
ประจ้าปี จัดท้าแผนและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบใบส้าคัญก่อนการเบิกจ่าย และด้าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
หน่วยงานประมงสาธิต โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 1. นายวรมิตร  ศิลปชัย   นักวิชาการประมงช านาญการ 
  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงานประมงสาธิต โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และลูกจ้างภายในหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานผลิตพันธุ์สัตว์น้้า งานส่งเสริมการประมง งานเพาะเลี้ยงกบนา ปลาสวยงาม 
และงานพัฒนาแหล่งน้้าในพ้ืนที่โครงการ ปฏิบัติงานวิจยั  

รับผิดชอบงานพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ บริการวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและพัฒนา
แหล่งน้้า  รับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์ทะเบียน 83-3576 ชลบุรี กก-9398 ฉะเชิงเทรา และงานอ่ืนๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 
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ลูกจ้างประจ า                         

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

และ ศจ-1075 กทม. จ-1279 ชลบุร ี83-3102 ชลบุร ี และ 83-3103 ชลบุร ีให้อยู่ในสภาพดีและพร้อม
ที่จะปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา หากรถยนต์ที่ได้รับมอบหมายช้ารุด หรือขัดข้องให้รีบรายงานทันที ช่วยงานซ่อม
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 
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   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 

 

         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 ท้าความ
สะอาดและตัดหญ้าบริเวณโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

       10.  นางสาววรรณรัตน์  ผินอินทร์  พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 
ปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงกบ เตรียมพันธุ์กบเพ่ือปล่อยและแจกจ่าย ดูแลรักษาความสะอาดและ

ความระเบียบเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ บริเวณโดยรอบโรงเพาะพันธุ์กบ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 
 
            สั่ง ณ วันที่  1  เดือนตลุาคม พ.ศ. 2561 
                                              
 
                                                        (นางสาวจินตนา ด้ารงไตรภพ) 
                                      ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต7(ชลบุรี)      
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ค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต7 (ชลบุรี) 

ที่ 140/2561 
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานราชการ 

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

  ด้วยในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต7(ชลบุรี) 
รับผิดชอบงานวิจัยและงานพัฒนาตามแผนงาน/งาน/โครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง และได้
จ้างพนักงานราชการประจ้าปีงบประมาณ 2562 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 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าและโรคสัตว์น้้าในห้องปฏิบัติการ   ตรวจสอบ
คุณภาพสัตว์น้้า ตรวจสอบคุณภาพในบ่อน้้าทิ้ง และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



 
20 

 
งานธุรการ 
  1. นางวิทูล  ซึ่งแสน   พนักงานผู้ช่วยประมง 
   ปฏิบัติหน้าที่เปิด-ปิดอาคารที่ท้าการ และท้าความสะอาดภายในและโดยรอบที่ท้าการ ดูแล
ความสะอาดบ้านรับรองและบ้านพักที่ว่างรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆ ดูแลอุปกรณ์เครื่องดื่มรับแขกและ
เครื่องใช้ในห้องครัว รวมทั้งน้้าดื่ม และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  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   นักวิชาการประมง 
  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 
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  4.  นายสมพงษ์  ข าปั้น   พนักงานผู้ช่วยประมง 
                     ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา จัดเตรียมอาหารปลาและให้อาหารลูกปลาและพ่อแม่พันธุ์ปลา 
ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาและท้าความสะอาดบริเวณโดยรอบโรง
เก็บอาหารปลาอย่างสม่้าเสมอ บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือการล้าเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการ
จ้าหน่าย และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย                                                                                      
                
 

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

 

  2.  นางไมย์  ข าปั้น   พนักงานผู้ช่วยประมง 
    ปฏิบัติหน้าที่อนุบาลลูกปลาในบ่อซีเมนต์ เพาะพันธุ์ปลาสวยงามและพรรณไม้น้้า จัดเตรียม
อุปกรณ์และสารเคมีเพ่ือตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้
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 ดูแลความสะอาดและรดน้้าต้นไม้บริเวณจุด เวรยาม 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 
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           2. นายไพบูลย์  ทุมรินทร์   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งก้ามกราม ท้าความสะอาดบ่อซีเมนต์ เตรียมน้้าผสม
ส้าหรับลูกกุ้ง บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือล้าเลียงลูกกุ้งก้ามกราม ซ่อมบ้ารุง วัสดุอุปกรณ์ ซ่อมบ้ารุงบ่อซีเมนต์ 
และบ่อดินท่ีช้ารุด ให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
งานเพาะพันธุ์ไรแดง 
 

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

 
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  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 
 
             สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
               (นางสาวจินตนา ด้ารงไตรภพ) 
                                                ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต7(ชลบุรี) 
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ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562 
 

 
งานธุรการ 

  
 มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ งานบุคคล  

ดูแลความเรียบร้อยสถานที่ราชการ และเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้งาน การดูแล การบ ารุงรักษา
ยานพาหนะ 
 1.1 งานสารบรรณ  ด าเนินงานบริหารเกี่ยวกับงานเอกสาร ตั้งแต่การจัดท าหนังสือ การรับ-ส่ง
หนังสือ ร่างโต้-ตอบหนังสือ การติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการในกรมประมงและส่วนราชการอ่ืนๆ มี
ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562  ดังนี้  
  

รายการ จ านวน (ฉบับ) 
ลงทะเบียนรับหนังสือ  
ลงทะเบียนส่งหนังสือ  
ลงทะเบียนออกค าสั่งศูนย์ฯ  

3,188 
1,186 
  268 

รวม  4,642 
 

 1.2 งานการเงินและบัญชี เป็นงานบริหารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน บัญชี ในกิจกรรมต่างๆ ของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี ตามแผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2561 ดังรายละเอียดดังนี้ 

 

การใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการต่าง ๆ ประจ าปี 2562 
 

1. แผนงาน  บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
   กิจกรรม  วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานด้านการประมง     
   กิจกรรม พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอ้ือที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม   
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณท่ีได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 224,900.00 224,821.20 78.80 

รวม 224,900.00 224,821.20 78.80 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
25 

 
3. แผนงาน  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
   โครงการ  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
   กิจกรรม  พัฒนาสินค้าประมงสู่มาตรฐาน    
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 695,400 595,082.77 423.33 

รวม 695,400 595,082.77 423.33 
 
 

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

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณท่ีได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 325,600.00 325 ม452.36 

รวม 325,600.00 311,773.94 226.06 
 

5.  แผนงาน  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
     โครงการ  พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
     กิจกรรม  ส่งเสริมและบริหารจัดการผลิตสินค้าประมง 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณท่ีได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 148,500.00 148,042.38 147.64 

รวม 148,500.00 148,042.38 147.64 
 

6. แผนงาน  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
    โครงการ  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
    กิจกรรม  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณท่ีได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 418,600.00 418,148.70 451.30 

รวม 418,600.00 418,148.70 451.30 
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7. แผนงาน  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
    โครงการ  ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
    กิจกรรม  สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณท่ีได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 324,710.00 324,553.08 156.92 

รวม 324,710.00 324,553.08 156.92 
 

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

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณท่ีได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 230,100.00 229,823.00 277.00 

รวม 230,100.00 229,823.00 277.00 
 

9. แผนงาน  บุคลากรภาครฐั (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) 
    รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร

อย่างเป็นระบบ 
    กิจกรรม  บุคลากรภาครัฐด้านประมง 
     

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณท่ีได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 4,271,700.00 4,271,700.00 - 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 204,930.00 204,930.00 - 

รวม 4,479,630.00 4,479,630.00 - 
 

10. แผนงาน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
          กิจกรรม  พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 
             

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณท่ีได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 664,000.00 663,729.74 270.26 
ค่าสาธารณูปโภค 907,000.00 907,000.00 - 

รวม 1,571,000.00 1,570,729.74 270.26 
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  11. แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) 
    รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร   

อย่างเป็นระบบ 
     กิจกรรม  บุคลากรภาครัฐด้านประมง (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน) 
      

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณท่ีได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,137,500.00 2,137,500.00 - 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 111,649.00 111,649.00 - 

รวม 2,249,149.00 2,249,149.00 - 
 
 

16. แผนงาน  ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
โครงการ  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

        12.1 กิจกรรม  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
           - กิจกรรมย่อย  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าในโครงการพระราชด าริ (โครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตศูนย์

ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา) 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณท่ีได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 631,800.00 631,772.82 27.18 

รวม 631,800.00 631,772.82 27.18 
     

          -  กิจกรรมย่อย  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าในโครงการพระราชด าริ (โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์
น้ าจืดของไทย) 

 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณท่ีได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 81,500.00 81,272.52 227.48 

รวม 81,500.00 81,272.52 227.48 
 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณท่ีได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
รายจ่ายอื่น 50,000.00 49,917.13 82.87 

รวม 50,000.00 49,917.13 82.87 
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14. แผนงาน/โครงการอ่ืนๆ 
      - งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
งบบุคลากร 449,640.00 385,310.00 64,330.00 
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ 314,000.00 313,935.00 65.00 
ค่าสาธารณูปโภค 50,000.00 50,000.00 - 

รวม 8163,640.00 749,245.00 64,395.00 
 

งานพัสดุ 
การจัดซื้อ  จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 

 

1. แผนงาน  บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
    โครงการ  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านการประมง 
    กิจกรรม   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านการประมง 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณท่ีได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
งบลงทุน 
  - ค่าครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์ 
    เครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพ
เจล พร้อมอุปกรณ์   

 
631,300.00 

 
631,300.00 

 
- 

รวม 631,300.00 631,300.00 - 
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กิจกรรม  โครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมากพระราชด าริ   
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

1. ความเป็นมาของโครงการ 

 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชด าเนินไปเปิดศาล
บวรราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ราษฎรได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินหมู่ที่ 2 ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ านวน 264 ไร่ พระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตรที่ดินดังกล่าว และทรงมี  พระราชด าริกับอ าเภอ 
จังหวัด และหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปุาไม้ กรมปศุ
สัตว์ ให้ร่วมกันพัฒนาที่ดินแห่งนี้ จัดท าเป็นศูนย์ศึกษาตัวอย่างสาธิตการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม และ
งานศิลปาชีพ เพื่อเป็นแหล่งให้เกษตรกรตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าชม ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติมได้ในการ
ด าเนินงานประกอบด้วย หน่วยงานหลายกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งภาคเอกชนหน่วยงานดังกล่าว จึงได้
ประชุมปรึกษาหารือกันมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าของเรื่อง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “กรรมการบริหาร และกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” คณะกรรมการบริหารได้ท าหนังสือในนาม
ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ กษ 0801/1094 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2523 ถึงส านักราชเลขาธิการฯ เพ่ือน า
ความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชทานชื่อของศูนย์ฯ เพ่ือเป็นสิริ มงคลแก่การด าเนินโครงการ
สนองพระราชด าริสืบไป และส านักราชเลขาธิการฯ ได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือที่ รล 0002/3041 ลงวันที่ 
29 มีนาคม 2523 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ชื่อว่า “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อ าเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริ ให้มีการพัฒนาศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อนฯ โดยพระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้ คือ 

 1. พัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้เป็นศูนย์ตัวอย่างรวมการพัฒนาด้านการ
เกษตรกรรมที่สมบูรณ์แบบ ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ า ฟ้ืนฟูสภาพปุา การพัฒนาดิน วางแผนปลูกพืช และ
เลี้ยงสัตว์ ที่เกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และน าไปปฏิบัติตามได้ 
เพ่ือพัฒนาอาชีพและพ้ืนที่ท ากินของตนให้เพ่ิมผลผลิต มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมศิลปาชีพ
หัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้จากอาชีพหลักอีกทางหนึ่ง  

 2. พัฒนาพ้ืนที่ราษฎรรอบศูนย์ฯ บริเวณลุ่มน้ าโจนให้มีความเจริญขึ้นเป็นตัวอย่างแก่การ
พัฒนาพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป ให้น าวิธีการที่ได้ผลมาแล้วถูกต้อง ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดมาด าเนินการ 
นับตั้งแต่เริ่มตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มาได้มีราษฎรที่ มีจิตศรัทธาน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน
เพ่ิมเติมอีก จ านวน 497 ไร่ ผนวกกับที่ดินบริเวณสวนรุกขชาติและสวนพฤกษศาสตร์ รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด
ของ 

 จากการด าเนินงานตามแผนแม่บทที่ผ่านมากิจกรรมด้านการประมง ศูนย์ฯ ได้ด าเนินกิจกรรม
ต่อเนื่องตลอดมา เช่น การผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การ
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ าธรรมชาติ การสาธิตการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าชนิดต่างๆ รวมทั้งการ
ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการแปรรูปสัตว์น้ า 
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 เนื่องจากแผนแม่บทฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2546 - 2549) ได้สิ้นสุดลง ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ 

เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) จึงได้ก าหนดให้จัดท าแผนแม่บท
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2550 - 2554) ขึ้นมา ซึ่งในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาและขยายผลการด าเนินงานของ
โครงการ โดยเน้นการบูรณาการ การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนและจ าหน่ายเพ่ือเป็น
รายได้เสริม 

2. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาวิชาการด้านการประมง 
3. เพ่ือเป็นแหล่งฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้แก่เกษตรกร 
4. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ส าหรับแจกจ่ายให้เกษตรกรและน าไปปล่อยสู่แม่น้ าในพ้ืนที่

โครงการ 
5. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน 

 

3. เป้าหมาย 
          1. เกษตรกรมีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ าไว้เพื่อการบริโภคและจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม 
          2. เกษตรกรได้รับข้อมูลด้านการประมงเพียงพอส าหรับการน าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง 
          3. เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ มีผลผลิตสัตว์น้ าจากแหล่งน้ าไว้บริโภค 
          4. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 4,400,000 ตัว 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
 

          4.1 กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
 ด าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด เปูาหมาย 4,400,000 ตัว ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าได้ 4,413,000 ตัว 
 

ชนิดสัตว์น้ า แผนผลิต (ตัว) ผลผลิต (ตัว) 
ปลาตะเพียนขาว   1,740,000 1,753,000 
ปลายี่สกเทศ 930,000 930,000 
ปลานิล 
ปลาไน 

120,000 
600,000 

120,000 
600,000 

ปลาดุกอุยเทศ 5,000 5,000 
กบนา 5,000 5,000 
กุ้งก้ามกราม 1,000,000 1,000,000 

รวม 4,400,000 4,413,000 
 

 4.2 กิจกรรม  ส่งเสริมและการพัฒนาสัตว์น้ า 
   ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด โดย แจกพันธุ์ปลาน้ าจืดให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่        
จ.ฉะเชิงเทรา จ านวน 120 ราย 
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 4.3 กิจกรรม  ฝึกอบรมเกษตรกร 
  อบรมเกษตรกรในพ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ านวน 6 ครั้ง จ านวน
เกษตรกร  120  ราย 

  4.4 กิจกรรม ติดตามผลและแนะน าเกษตรกร 
  ติดตามผลและแนะน าเกษตรกร จ านวน 10 ครั้ง 
 

  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบาย เพ่ือ

พัฒนาแหล่งผลผลิตและเพ่ิมมประสิทธิภาพการผลิต ด าเนินการการเกษตรให้มีความสมบูรณ์ และครบวงจร
เพ่ือแกปญหาผลผลิตลนตลาดราคาตกต ่าและใหผลผลิตที่ไดมีมาตรฐาน โดยสงเสริมใหเกษตรกร รวมกันผลิต
เปนแปลงใหญ จัดการการเลี้ยงตามมาตรฐาน การจัดหาปจจัยการผลิต การลดตนทุน การผลผลิตให้ตรงกับ
ฤดูกาลที่เหมาะสม การจัดการผลผลิต การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และการเชื่อมโยงสินค้าสูตลาด โดยมีผูจัดการ
โครงการ (Project manager) เปนผูใหค าแนะน าติดตาม และประสานงาน กับเกษตรกรและหนวยงานที่
เกี่ยวของในการด าเนินการในดานตางๆ ดังกลาว  

 ในปพ.ศ. 2559 ประเทศไทยมผลผลิตสัตว์น้ าจืด 381,600 ตัน มูลค่าประมาณ 33,993 ล้านบาท  
(กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง กรมประมง, 2561) ชนิดสัตวน ้าที่ส าคัญ คือ ปลานิล ปลาดุก  
กุงกามกราม ปลาตะเพียน ปลาชอน ปลาสลิด ปลาสวาย และปลาหมอ เปนตน ซ่ึงปจจุบันเกษตรกรประสบ 
ปญหาดานตนทุนการผลิตสูง ระบบการเลี้ยงไมไดมาตรฐาน และราคาตกต่ า ดังนั้นเพ่ือพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์น้ าจืดให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ กรมประมง จึงด าเนินการโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ
(สัตวน ้าจืด) ภายใตแผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตใหมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นและ ลดตนทุนเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด ดวยการเลี้ยงตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติ ทางการเพาะเลี้ยงสัตวน ้าที่ดีโดยมีการรวมกลุมกันของเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมอ านาจตอรองในการ ซื้อปจจัย
การผลิตและจ าหนายผลผลิต ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชวยใหเกษตรกรมีรายได เพ่ิมขึ้น และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนอยางยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ิมผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกร 
2.2 ลดต้นทุนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกร 
2.3 ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี  
     (GAP)  
2.4 พัฒนากลุ่ม วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบ 
     การผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก  
2.5 มีตลาดจ าหน่ายผลผลิตสัตว์น้ า 
 
 
 

กิจกรรม  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
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3. เป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัด แผน ผล 
3.1 ตัวชี้วัดโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ าจืด) ปีงบประมาณ 2559 – 2560 
3.1.1 แต่งตั้งผู้จัดการแปลง 
 (ภาคเกษตรกร) ครบทุกแปลง 

มีผู้จัดการแปลงภาคเกษตรกร
ครบทุกแปลง 

ผจก. ภาคเกษตรกรจังหวัดชลบุรี 
แปลงใหญ่ปีงบประมาณ 2559 

นายพรชัย บัวประดิษฐ์ 
แปลงใหญ่ปีงบประมาณ 2560 

นายตะวัน มีสะอาด 
แปลงใหญ่ปีงบประมาณ 2561 

นางสาวนุจรี บุญมี 
แปลงใหญ่ปีงบประมาณ 2562 

นายพิสันต์ เกิดคล้าย 
ผจก. ภาคเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

แปลงใหญ่ปีงบประมาณ 2560 
นางลินดา ขมเล็ก 

3.2 ตัวชี้วัดโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ าจืด) ปีงบประมาณ 2561 
3 .2 . 1  เกษตรกรที่ เ ข้ าร่ วม
โครงการฯ สามารถลดต้นทุน
การเลี้ยงสัตว์น้ าจืดได้ (เฉพาะ
ปีงบประมาณ 2561) 

ไม่น้อยว่าร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 12.8 

3.2.3 พัฒนากลุ่มผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืด หรือวิสาหกิจชุมชน 
หรือสหกรณ์ แปลงละ 1 กลุ่ม 

1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 
 (ชื่อกลุ่มวิสากิจชุมชนแปลงใหญ่  

ต.ท่าข้าม อ. พนัสนิคม) 
 

4. กิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

กิจกรรมที่ 1  ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 
  

   

เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดให้
ความรู้ด้านระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) 
และความรู้ ในการใช้และขยายเชื้อจุลินทรีย์ ปม 1 ให้แก่
เกษตรกร (มี  3 แปลง คือ ปี 2560, 2561 และ 2562 
ด าเนินการอย่างน้อยแปลงละ 3 ครั้ง) 

ครั้ง 12 14 

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต ผลิตลูกสัตว์น้ าพันธุ์ดีสนับสนุนเกษตรกร   
สนับสนุนสัตว์น้ าพันธุ์ดี (ลูกกุ้งก้ามกราม) ตัว 270,000 270,000 
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กิจกรรมที่ ๓ ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (ฟาร์ม GAP)     
3.1 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ราย 18 17 
3.2 ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม ราย 18 17 
 

5. งบประมาณ 

ได้รับงบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คิดเป็น (ร้อยละ) 
418,600 418,148.70 99.89 

 

6. อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. เกษตรกรบางรายขาดความรู้และไม่ให้ความส าคัญ
กับการรวมกลุ่ม  

1. เชิญผู้มีความรู้ เช่น จากกรมส่งเสริมสหกรณ์มาให้
ความรู้เรื่องการรวมกลุ่มและร่วมกันจัดท าแผนกลยุทธ์ 
เพ่ือขับเคลื่อนการท างานของกลุ่ม 

2. กลุ่มไม่มีแผนการด าเนินงานเพื่อลดต้นทุน หรือ
การตลาดที่ชัดเจน 

2. ให้ความรู้เรื่องการรวมกลุ่มและร่วมกันจัดท าแผน
กลยุทธ์ เพ่ือขับเคลื่อนการท างานของกลุ่มในด้านการ
ลดต้นทุน และการจัดการตลาด 

3. ขาดความต่อเนื่องของกิจกรรมหลังจากการสิ้นสุด
การด าเนินโครงการ 3 ปี 

3. จ าท าจุดสาธิต สนับสนุนกลุ่มในรูปวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมที่กลุ่มด าเนินการแล้วประสบ
ความส าเร็จเพื่อเป็นจุดเรียนรู้ส าหรับกลุ่มใหม่ต่อไป 

4. การเชื่อมโยง และเครือข่ายไม่แข็งแรง 4. จัดกิจกรรมและเวทีเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายแปลงใหญ่ 

5. ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพความเป็น
ผู้น าของภาคเกษตรกร 

5. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้น าเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง  
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1. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย
นั้นเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านาข้าวและการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวต่างๆ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลก ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลายลงไปเป็นอย่างมาก 
น ามาสู่การเสียสมดุล ปัญหาราคาผลผลิตที่ตกต่ ากลับยิ่งตอกย้ าว่า บัดนี้ การท านาข้าวหรือการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวนั้น มิใช่อาชีพที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับทุกๆ คน ทุกๆ พ้ืนที่เสมอไป ดังนั้น ประเทศไทย
จึงต้องมองหาทางเลือกอ่ืนๆ มาใช้เพ่ือทดแทนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการท านาข้าว หรือการเพาะปลูกพืช
เชิงเดี่ยว โดยรัฐบาลมีนโยบายการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม หรือ “เกษตรโซนนิ่ง” (Zoning by Agri-
Map) เป็นนโยบายที่มีเปูาหมายเพ่ือแก้ปัญหาหลายๆ อย่างในภาคการเกษตรไทย โดยการใช้แนวทางการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรด้วยการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่กับชนิดของพืชผลทางการเกษตรที่จะ
ปลูกว่าสอดคล้องเหมาะสมกันหรือไม่ หากไม่เหมาะสมจะสามารถเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพได้อย่างไร 
ทางหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องก็จะเข้ามาช่วยเสนอแนวทางเลือกใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ต่อไป 
 โดยในปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาข้าวเข้าสู่กิจกรรมด้านอ่ืนๆ ให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ และเพ่ือเป็นการสนับสนุนข้อมูลให้เกษตรกรใช้ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ ด้วย
เหตุนี้ กรมประมง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่ๆ เหมาะสม และสร้างอาชีพ
สร้างรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อีกทั้งได้มีส่วนร่วมในการจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่ๆ เหมาะสมกับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตามนโยบายเกษตร โซนนิ่ง  (Zoning by Agri-Map) กรมประมงจึงมีแนวคิดที่จะถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นท่ี ไม่เหมาะสมกับการท านาข้าว เพ่ือทดลองปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และสามารถพัฒนาเป็น จุดสาธิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้แก่เกษตรกรในชุมชนได้อย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว ปรับเปลี่ยนกิจกรรมสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์ 
               น้ า  
 2.2 เพ่ือส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้แพร่หลายสู่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีความ 
               ยั่งยืนในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. กิจกรรม ด าเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) 
 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

กิจกรรมที่ 1  สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม      
สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร 2,350 บาท/ราย 
ประกอบด้วย 
1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดผลิตพันธุ์ปลา
ขนาดตั้งแต่ 3 เซนติเมตร ขึ้นไป จ านวน 3,200 ตัว/ราย โดย

ราย 63 63 

กิจกรรม  โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map) 
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พิจารณาชนิดพันธุ์ปลาจากความเหมาะสมของพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาด 
 
2) อาหารเม็ดเพ่ือใช้ช่วงเริ่มปล่อยลูกปลารายละ 1 กระสอบ/
ราย 
3) ปูนขาว เพ่ือใช้ปรับสภาพน้ า 40 กก./ราย  
4) วัสดุส าหรับท าปุ๋ยหมักเพ่ือสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อปลา  
(ค่าวัสดุสามารถถัวจ่ายได้) 
กิจกรรมที่ 2 ติดตามและประเมินผล    
2.1 ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(เพ่ือเตรียมการ รายละ 1 ครั้ง) 

ครั้ง 63 63 

2.2 ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ า (เพ่ิมเติม เพ่ือให้
ค าแนะน า รายละ 1 ครั้ง) 

ครั้ง 63 63 

2.3 ติดตามและประเมินผล ครั้ง 63 63 
 

 2. การประเมินผลผลิต 
วิธีการประเมิน จ านวนตัวอย่าง 

(ราย) 
ผลผลิต กก./บ่อ 

(ประมาณ 1200 ตร.ม.) 
ผลผลิต 
กก./ไร่ 

หมายเหตุ 

แบบสอบถาม 43  70  
สุ่มด้วยแห 11  80 เพ่ือตรวจสอบผลจากการสัมภาษณ์ 
 

หมายเหตุ ปล่อยปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม. วันที่  26 ตค.61 ส ารวจผลผลิต 31 พค.-12 มิย. 62   
ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 6 เดือน 
ปลาตะเพียนความยาวเฉลี่ย 12.0 เซนติเมตร   น้ าหนักเฉลี่ย   20 กรัม 
 

5. งบประมาณ 
ได้รับงบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คิดเป็น (ร้อยละ) 

230,100 229,823 99.87 
6. อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. เกษตรกรบางรายขาดการรับรู้เรื่องความส าคัญและ
ที่มาของโครงการในเรื่องรัฐบาลต้องการลดการปลูก
ข้าวในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม   

1. ท าเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น แผ่นพับ 

2. เนื่องจากไม่มีประสบการด้านการเลี้ยงสัตว์น้ า จึง
ยังเตรียมบ่อ และท าปุ๋ยหมักในบ่อไม่ถูกต้อง 

2. จัดท าจุดสาธิต ในบ้านสมาชิกที่เป็นหมอดินอาสา
เพราะมีความสามารถเรื่องการถ่ายทอดความรู้ 

3. การประเมินผลผลิตท าได้ยาก เนื่องจากบ่อลึก 3 
ถึง 4 เมตร มีการใส่กิ่งไม้ไว้ในบ่อเพ่ือปูองกันขโมย 
เกษตรกรเลี้ยงไว้กินในครัวเรือน ไม่มีการจ าหน่าย 

3. สุ่มประเมินผลผลิตแบ่งเป็นกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหาร
ธรรมชาติเป็นหลัก และกลุ่มที่มีการเสริมอาหารเม็ด
ระหว่างการเลี้ยง 
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1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farmer 

โดยมี Smart Officer เป็นเพ่ือนคู่คิด Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ มีข้อมูล
ประกอบ การตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันเกษตรกรยังไม่  ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร ส าหรับเกษตรกรสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าก็เช่นกันต่างประสบปัญหาต้นทุน การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสูง การเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป รวมถึงการลดลงของทรัพยากร  สัตว์น้ าใน
แหล่งน้ าธรรมชาติ กรมประมง ได้รับนโยบายในการด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) โดยสนับสนุน ส่งเสริม และให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้มีความรู้ มีทักษะ และมีความสามารถในการ
ประกอบ อาชีพด้านการประมงตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบ
อาชีพ ของแต่ละบุคคล เน้นการน าและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการตัดสินใจ มี
การ น าเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติที่ดีและเป็นไปตามหลักสากลเพ่ือให้เกษตรกรมีความ 
ภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกรและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน  

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดทั้ง

ด้าน การผลิต การแปรรูป และการตลาด  
2. เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการ 

ประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด แผน ผล 

พัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
จ านวน 350 ราย สามารถผ่านการ
ประเมินเป็นกลุ่ม Existing ได้ 
100% 

100% 100% 

 

4. ผลการด าเนินงาน  
 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

1. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer      
  1.1 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 1    

จังหวัดชลบุรี ราย 250 250 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ราย 100 100 

กิจกรรม  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 



 
39 

 

  1.2 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 2 ราย - - 
2. ติดตามและประเมินผล    
2.1 ติดตามและประเมินผล     

จังหวัดชลบุร ี ราย 125 125 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ราย 50 50 

      

5. งบประมาณ 
 

ได้รับงบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คิดเป็น (ร้อยละ) 
325,600 325,452.36 99.95 

 

ภาพกิจกรรม 
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หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันผู้น าเข้าสินค้าเกษตรได้ใช้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเป็นข้อต่อรองทางการค้า เช่น 
เรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมี การเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย ซึ่งทวีความเข้มข้นเพ่ิมขึ้น ประกอบกับ
รัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2547 เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร กรมประมงจึงมีมาตรการในการพัฒนา
ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปราศจากยาปฏิชีวนะ และสารตกค้างในกลุ่มต่างๆ อีกทั้ง
ฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์น้ าต้องมีระบบการเพาะเลี้ยงที่มีสุขอนามัย โดยกรมประมงท าการตรวจและรับรองฟาร์ ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงท่ีดี (GAP) 
 

วัตถุประสงค์ 
1. ให้เกษตรกรได้เข้าใจ มีความรู้ด้านเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย 

และมาตรฐานที่การปฏิบัติทางประมงที่ดี มีการรวมกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

2. ด าเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ตามมาตรฐานต่างๆของกรมประมง 
 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการตรวจประเมิน และรับรองฟาร์มตามมาตรฐานการรับรองฟาร์มของกรมประมง โดยมีการ

ด าเนินงานดังนี้ 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แผน ผล 

  1. จ านวนฟาร์มท่ีตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเกษตรกร GAP และข้ันปลอดภัย  
(Safety Level) (ฟาร์ม) 
    - ผลการตรวจประเมินจังหวัดชลบุรี 
    - ผลการตรวจประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ฟาร์ม) 
  - เกษตรกรที่ได้รับใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี (GAP)  

 จังหวัดชลบุรี 
  - เกษตรกรที่ได้รับใบรับรองการผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 

- เกษตรกรที่ได้รับใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี  (GAP)  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- เกษตรกรที่ได้รับใบรับรองการผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา 

449 
 

255 
194 

 
 
 
 
 
 

452 
 

196 
236 
331 
117 

 
- 

204 
 

10 
3. ตรวจปัจจัยการผลิต (ตัวอย่าง) 
       - จังหวัดชลบุรี 
       - จังหวัดฉะเชิงเทรา 

590 
      350 
      240 

738 
      399 
      339 

4. สุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบสัตว์น้ าส่งตรวจสารตกค้าง (ตัวอย่าง)  701 747 

 

งบประมาณ  ได้รับงบประมาณ 695,400 บาท  ใช้ไป 694,976.67 บาท คิดเป็น (ร้อยละ) 99.93 
 

กิจกรรม  พัฒนาสินค้าประมงสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร 
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ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟาร์มเพาะและอนุบาล
ลูกปลานิล 

ฟาร์มเล้ียงปลานิล 
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1. หลักการและเหตุผล 

 รัฐบาลไว้วางเปูาหมายส าคัญในการพัฒนาประเทศไว้ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนา แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งในการพัฒนาได้เน้นหลักการให้
คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพ่ือน าประเทศไทยให้พ้นจาก “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” และความไม่
สมดุลในการพัฒนาและความเหลื่อมล้ าของความมั่งคั่ง สู่ประเทศไทย 4.0 โดยภาคการเกษตรเป็นภาคส่วน
หนึ่งที่มีความส าคัญในการผลักดันให้ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรในช่วง 5 ปี และ 20 ปี ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมุ่งการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาภาคเกษตรระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรม่ันคง ภาคการเกษตรม่ังคั่ง ทรัพยากรการเกษตร
ยั่งยืน” โดยมีแนวทางไปสู่เปูาหมายด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้า 3) สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 5) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของภาค
การเกษตร อีกทั้งมุ่งเน้นการส่งเสริมการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืน อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือ
มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ “เกษตรกรม่ันคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” 

 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสัตว์น้ าให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  เป็นส่วน
ส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าสัตว์น้ าของไทย และเพ่ิมช่องทางในการแข่งขันทางการค้า ซึ่งเป็นการ
ผลักดันให้ไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทยเป็นผู้น าในระดับภูมิภาค ด้าน การผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และ
การบริการ เกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” อีกทั้งในปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้
ความส าคัญกับการบริโภคอาหารแบบคลีน มีความปลอดภัย และสินค้าที่ผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์ ซึ่งผลผลิต
สัตว์น้ าที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอินทรีย์ยังมีอยู่ค่อนขางน้อย และอยู่ในวงจ ากัด ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น
ที่ต้องขยาย และสร้างแหล่งผลิตสัตว์น้ าที่ด าเนินการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ให้มีเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้ง
การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความด าเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ นับว่าเป็นแกนหลักหนึ่งที่จ าท าให้เกษตรกรมีความยั่งยืน และยังเป็นการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมได้อีก
ทางหนึ่งด้วย 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เกษตรกรมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากข้ึน 
 2. เพ่ิมแหล่งผลิตผลผลิตสัตว์น้ าจืดอินทรีย์ 
 3. เพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรกร 
 
 
 
 
 

กิจกรรม  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
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3. กจิกรรมที่ด าเนินการ 

 
กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

 1 สนับสนุนปัจจัยการผลิต ราย 6 6 
ไร่ 

 
6.2 

  1.1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ตัว 18,000 18,000 
  1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลติ ในเขตพ้ืนที่นาข้าว ราย 6 6 
  ตัว 18,000 18,000 
  ไร่ 

 
57.7 

       1.2.1 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าในบ่อดิน ราย 5 5 
  ตัว 15,000 15,000 
  ไร่ 

 
53.7 

       1.2.2 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าในนาข้าว ราย 1 1 
  ตัว 3,000 3000 
  ไร่ 

 
4 

2 สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ าอินทรีย์แก่เกษตรกร 

ราย 6 6 
ครั้ง 6 6 

   2.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2562 ราย 6 6 
ครั้ง 6 6 

 

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

27,000 26,897.22 99.61 
 
5. ปัญหาและอปสรรค 

ปี 2562 เกิดภาวะฝนแล้งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รับปลาเพื่อไปอนุบาลในบ่อเล็กๆ ไม่
สามารถเลี้ยงปลาในนาข้าวได้ จึงไม่สามารถประเมินผลผลิตได้ 
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ภาพกิจกรรม 
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1. หลักการและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

 การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กุ้งทะเลที่มีการเพาะเลี้ยงกันเป็นจ านวนมากในปัจจุบัน คือ กุ้งขาวแวนนา
ไมล์ ซึ่งเป็นกุ้งที่สามารถเลี้ยงได้นาภาพความเค็มต่ า ท าให้มีการขยายพ้ืนที่ไปในเขตพ้ืนที่น้ าจืด ทั้งในบริเวณ
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยตัวเลขเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี 2561 มี
จ านวนทั้งสิ้น 18,087 ราย ในพ้ืนที่ 35 จังหวัด ซึ่งหลายจังหวัดเป็นพื้นทีในเขตพ้ืนที่น้ าจืด 

 การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช Procambarus charkii หรือ Cherax spp. กรม
ประมงได้มีประกาศ เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช 
Procambarus charkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ก าหนดให้ผู้
ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช Procambarus charkii หรือ 
Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2) ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ฉบับที่ 3 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 และ
ฉบับที่ 4 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 โดยตัวเลขเกษตรกรที่มีการจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุมกับกรมประมง จ านวน 76,000 ราย ในพ้ืนที่ 75 จังหวัด 

 การเพาะเลี้ยงจระเข้ จระเข้เป็นสัตว์ปุาตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ.2535 
และได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์ปุาชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ตามกฎกระทรวงก าหนดชนิดของสัตว์ปุาคุ้มครองให้
เป็นสัตว์ปุาชนิดที่เพาะพันธ์ได้ พ.ศ. 2556 และอยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ปุา
และพืชปุาที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) โดยข้อมูลการขึ้นทะเบียนอนุญาต มีจ านวนทั้งสิ้น 1,277 ราย ในพ้ืนที่ 75 
จังหวัด 

 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในการะชัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชังเป็นอาชีพเกษตรกรรมที่มี
ความส าคัญ เนื่องจากให้ผลผลิตและผลตอบแทนต่อพ้ืนที่ค่อนข้างสูง ท าให้มีเกษตรกรให้ความสนใจและ
เพาะเลี้ยงกันจ านวนมาก อย่างไรก็ดีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชังอาจท าให้ระบบนิเวศของแห ล่งน้ า
เปลี่ยนแปลงไปหากไม่ค านึงถึงปริมาณกระชัง และความเหมาะสมของล าน้ า อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า
และการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าในธรรมชาติ ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าใน
กระชังที่ท าการเพาะเลี้ยงในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินต้องด าเนินการขออนุญาตตามมาตรา 
79 ซึ่งภายหลังพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกาศใช้ ได้มีทบเฉพาะกาลให้ผู้ท าการเพาะเลี้ยงในที่
จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 175 โดยพบมีเกษตรกรยื่น
ขอรับใบอนุญาตจ านวน 8,883 ราย จากพ้ืนที่ 51 จังหวัด มีจ านวนกระชังรวมทั้งสิ้น 126,735 กระชัง พ้ืนที่
รวม 2,801,940.13 ตารางเมตร 

 ส่วนของการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช Procambarus charkii หรือ Cherax spp. 
ที่กรมประมงได้มีประกาศ เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งก้ามแดง หรือ กุ้ง
เครย์ฟิช Procambarus charkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติแล้วจ านวน 4 ฉบับ ซึงต้องมีการด าเนินการ
ให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ประกอบการได้ทราบถึงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้อง รายละเอียดที่ต้องปฏิบัติ รวมทั้ง
บทลงโทษต่างๆ และด าเนินการติดตามเฝูาระวังให้ผู้ประกอบการด าเนินการได้ตามประกาศก าหนดตามมาตรา
78 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และในส่วนของการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล การเพาะเลี้ยงจระเข้ 

กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง 
โครงการจัดระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
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และ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการออกประกาศกรมประมงตามมาตรา 78 
นั้น ควรมีการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการเฝูาระวังในส่วนของน้ าทิ้งที่เป็นข้อต้องปฏิบัติตามมาตรา 78 
(5) ที่ระบุว่า “ก าหนดกลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดการน้ าทิ้งหรือของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า” 
เพ่ือให้หน่วยงานมีความพร้อมและน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการควบคุมด้านการเพาะเลี้ยง โดยมีการ
เฝูาระวังในจุดที่เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมประเภทต่างๆ ในส่วนของส านักงานประมงจังหวัดก็ต้องมีขั้นตอน
การจดแจ้ง การอนุญาต รวมทั้งมีการก ากับ ดูแล การด าเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมให้เป็นไปตาม
ประกาศก าหนดในทุกประกาศต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรมประมง เรื่องระเบียบและวิธีการด าเนินงาน
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมตามพรก.การประมง พ.ศ.2558 
 2. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุมด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องตามพรก.การประมง พ.ศซ.2558 
 3. เพ่ือติดตาม เฝูาระวัง การด าเนินกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
 4. เพ่ือก ากับ ดูแล การด าเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
  
3. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 3.1 กิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าควบคุม 

 ท าการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ในเดือน
มีนาคม และเดือนพฤษภาคม 2562 จ านวนทั้งสิ้น 30 ราย โดยแบ่งออกเป็น  

1. การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชทุกชนิด จ านวน 5 ราย 
2. การเพาะเลี้ยงจระเข้ จ านวน 20 ราย 

 3. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง จ านวน 3 ราย 
    4. การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลจ านวน 2 ราย 
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ภาพกิจกรรม 
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 3.2 กิจกรรม ติดตาม เฝูาระวัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ให้ด าเนินการได้ตามประกาศ
ก าหนด ท าการตรวจติดตาม เฝูาระวัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงและกุ้ง
เครย์ฟิชทุกชนิด จ านวนทั้งสิ้น 5 รายๆ ละ 2 ครั้ง โดยท าการตรวจติดตามในเดือนเมษายน และมิถุนายน 
2562  
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 3.3 กิจกรรม เฝูาระวังคุณภาพน้ าทิ้งในพ้ืนที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ท าการตรวจวัด
คุณภาพน้ าจากฟาร์มที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม จ านวน 3 แหล่งๆ ละ 2 จุด โดยท าการเก็บน้ าในบ่อ
เลี้ยงและในบ่อพักน้ าก่อนปล่อยทิ้งออกภายนอกฟาร์ม โดยมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทั้งสิ้นจ านวน 4 ครั้ง 
ในช่วงเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 ได้แก่  

1. ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวในพ้ืนที่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี จ านวน 2 แหล่ง 
2. ฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ในพ้ืนที่ อ.ศรีราขา จ.ชลบุรี จ านวน 1 แหล่ง 
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4. งบประมาณ 
 

ได้รับงบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คิดเป็น (ร้อยละ) 
141,100 140,713.62 99.72 

 

- ปัญหาและอปสรรค 
จ านวนการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งเคย์ฟิช) มีเป็นจ านวนมาก แต่เมื่อเข้า
ตรวจสอบพบว่ามีจ านวนมากเช่นที่เลิกเลี้ยง  แต่เกษตรกรไม่ไปแจ้งยกเลิก 
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 กรมประมง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ จัดท าโครงการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง โดยน้อมน าหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับ
ใช้ในพ้ืนที่ของตนเองอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และภูมิสังคม ภายใต้กรอบแนวคิดที่เน้น
ความส าคัญกับการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตด้วยความมั่นคงและ
ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง เพ่ือให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม ลดการพ่ึงพาปัจจัยจากภายนอกให้มากที่สุด และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทน
ที่จะท าให้เกษตรกรสามารถด ารงชีวิตและประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 
 ส าหรับรายละเอียดเนื้อหาในเอกสารประกอบการส่งเสริมอาชีพตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรม 
ยั่งยืน กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมงประกอบด้วย รายละเอียดหลักพัฒนาตามแนว
พระราชด าริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ แนวทางการทรงงานกับการบริหาร
จัดการแผนงาน/โครงการ และการเลี้ยงสัตว์น้ าในรูปแบบต่าง ๆ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ด้านประมง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราช 
ด าริและกิจกรรมพิเศษ กลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ จึงได้จัดท าเอกสารประกอบการส่งเสริมอาชีพตาม
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านประมงเพ่ือให้เกษตรกร
สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
แผนและผลด าเนินงาน 

 

จังหวัด เกษตรกร 

เข้าร่วมปี 

แผนสนับสนุน ผลสนับสนุน หมายเหตุ 

ราย ตัว ราย ตัว 

ชลบุรี 2561 450 225,000 465 232,500 เกินแผน7,500 ตัว 

2562 520 436,800 446 374,640 ขาดแผน 62,160 

ฉะเชิงเทรา 2561 491 245,500 542 271,000 เกินแผน25,500 ตัว 

2562 521 437,640 521 437,640 ตามแผน 

ปล่อยแหล่งน้ าเพ่ิมเติมที่อ่างเก็บน้ าบางพระ 29,160 ตัว 
 

กิจกรรม  สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านการประมง 
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- งบประมาณ 

ได้รับงบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คิดเป็น (ร้อยละ) 
324,710 324,553.08 99.95 
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1. หลักการและเหตุผล                                                                                                                                    

 จากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ความต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆ มี
เพ่ิมมากขึ้นซึ่งสัตว์น้ าจืดเป็นทรัพยากรหนึ่งที่มีความต้องการเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  จนมีแนวโน้มลดลงได้
หากขาดการอนุรักษ์หรือการทดแทนส่วนที่ถูกใช้ไปในธรรมชาติ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า รัฐบาลได้มี
มาตรการต่างๆ เพ่ือปูองกัน และควบคุมไม่ให้เกิดการท าลายทรัพยากรจนเกินขอบเขต อย่างไรก็ตามมาตรการ
ที่ต้องปฏิบัติควบคู่กับการอนุรักษ์คือ งานพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด ซึ่งถือเป็นงานหลักอย่างหนึ่งที่ต้องเร่ง
ด าเนินการ เพ่ือศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดให้มีคุณภาพควบคู่ กับการเพ่ิมชนิด 
และจ านวนของสัตว์น้ าจืด เป็นการทดแทนส่วนที่ถูกใช้ไปในธรรมชาติ เพ่ือรักษาสมดุลของปริมาณสัตว์น้ าให้
มากพอกับความต้องการของประชาชนที่เพ่ิมมากขึ้น และสนับสนุนให้ราษฎรได้มีความรู้ความช านาญในด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือใช้บริโภคภายในครัวเรือน  

2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด ให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ภายในประเทศ    
    และส่งออก  
2. พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่  
3. พัฒนาศักยภาพของแหล่งทาการประมง ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น  
4. ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดในปัจจุบันและอนาคต  
5. ส่งเสริมและให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดแก่บุคคลทั่วไป 

3. ผลการด าเนินงาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) มีเปูาหมายผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด 8,300,000 
ตัว ผลการด าเนินงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ าได้ 8,386,900 ตัว รายละเอียดดังนี้ 

 

ชนิดสัตว์น้ า แผนผลิต (ตัว) ผลผลิต (ตัว) 
ปลานิล 100,000 462,000 
ปลาไน 1,200,000 620,000 
ปลาตะเพียนขาว 2,580,000 1,058,000 
ปลายี่สกเทศ 1,100,000 2,230,000 
ปลาดุกอุย 10,000 58,000 
กุ้งก้ามกราม 3,300,000 3,900,000 
กบนา 10,000 58,000 

รวม 8,300,000 8,386,000 

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 
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4. งบประมาณ 
 

ได้รับงบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คิดเป็น (ร้อยละ) 
664,000 663,729.74 99.95 
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หลักการและเหตุผล  

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ เป็นโครงการที่กรมประมงได้
จัดสรรเงินงบประมาณ เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจ าหน่ายแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุน
โครงการต่างๆ ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้านการประมงหรือการส่งเสริมให้มีความรู้ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเช่น โครงการประมงหมู่บ้าน ซึ่งผลผลิตที่ได้รับท าให้เกษตรกรเป็นจ านวนมากสนใจที่จะ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนและเหลือจ าหน่ายเป็นการเพ่ิมรายได้โดยเกษตรกรผู้ที่สนใจการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สามารถติดต่อขอซื้อพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดมุกดาหารใน
ราคาที่กรมประมงก าหนด 
วัตถุประสงค์  

1. ผลิตพันธุ์ปลาน้าจืดชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยง และเป็นที่นิยมเลี้ยงจาหน่ายให้แก่ เกษตรกร 
              ผู้สนใจ  

2. เป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรและเพ่ิม อาหาร 
              โปรตีนประเภทปลาในท้องถิ่น  

3. ส่งเสริมให้เกษตรกรได้พันธุ์ปลาที่ดีน าไปเลี้ยงต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 

 ด าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าตามเปูาหมาย 2,868,000 ตัว ผลิตได้ 3,359,740 ตัว 
 

ชนิดสัตว์น้ า                   จ านวน (ตัว) จ านวนเงิน (บาท) 
ปลานิล ขนาด 2-3 ซม. 263,200 39,480 
ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 ซม. 2,357,170 707,151 
ปลาดุกอุย ขนาด 2-3 ซม. 226,050 90,420 
ปลาตะเพียนขาว ขนาด 2-3 ซม. 14,200 2,840 
ปลายี่สกเทศ ขนาด 2-3 ซม. 46,900 9,380 
ปลาไนขนาด 2-3 ซม. 5,500 550 
ปลาอีกง ขนาด 2-3 ซม.  303,500 60,700 
ปลาอีกง ขนาด 3-5 ซม.  7,000 2,100 
กุ้งก้ามกราม ขนาด 1-1.5 ซม. 4,000 800 
กบนา ขนาดตัวละ 1 บาท 69,220 69,220 
ปลาชะโอน ขนาด 2-3  ซม. 63,000 37,800 

รวมทั้งสิ้น 3,359,740 1,020.441 
 
 
 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
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ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ฯรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งหมด 6 สถาบัน 
จ านวน 18 คน ดังนี้ 

 

ล าดับ สถาบัน ระดับการศึกษา ระยะเวลา จ านวน (คน) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.  

มหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วิทยาลัยเกษตรปัตตานี 
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาลัยราชภัฏเพรชบุรี 
มหาลัยราชภัฏเพรชบุรี 

ปริญญาตรี 
ปวช.  

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

1 กพ - 25 มีค. 62 
26 มีค. - 10 พค. 62 
9 เมย. – 31 พค. 62 
21 พค – 28 มิย. 62 
3 มิย. – 26 มิย. 62 
3 กค. – 26 กค. 62 

1 
2 
2 
4 
6 
6 

 
 
 

 

 ด้วยทางส านักงานจังหวัดชลบุรี  ด าเนินโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ โดยก าหนดจัดโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งทางศูนย์ฯได้เข้าร่วมออกหน่วยให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชน โดยการน าพันธุ์สัตว์น้ าไปแจกจ่าย  พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเรื่องการเพาะพันธุ์สัตว์น้ าและการตรวจ
รับรองมาตรฐานฟาร์มและด้านอาหารปลอดภัย ดังนี้ 

ล าดับ สถานที ่ วันที่ งานที่ให้บริการ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11..  

เทศบาลต าบลเกาะสีชัง อ. เกาะสีชัง 
วัดปรกฟูา อ. เกาะจันทร์  
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร อ. บ่อทอง 
วัดหนองจับเต่า อ. สัตหีบ 
โรงเรียนวัดนันเสด็จใน อ. ศรีราชา 
โรงเรียนวัดราษฏร์ศัทธรา อ. เมือง 
วัดกุฎโง้ง อ.พนัสนิคม 
โรงเรียนหนองเสือช้าง อ. หนองใหญ่ 
วัดประชุมคงคา อ. บางละมุง 
โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม อ. บ้านบึง 
วัดบางหัก อ. พานทอง 

17 ตค. 61 
20 พย. 61 
10 ธค. 61 
16 มค. 62 
20 กพ. 62 
20 มีค. 62 
15 พค. 62 
19 มิย. 62 
17 กค. 62 
21 สค. 62 
18 กย. 62 

นิทรรศการและค าแนะน าวิชาการ 
นิทรรศการและค าแนะน าวิชาการ 
นิทรรศการและค าแนะน าวิชาการ 
นิทรรศการและค าแนะน าวิชาการ 
นิทรรศการและค าแนะน าวิชาการ 
นิทรรศการและค าแนะน าวิชาการ 
นิทรรศการและค าแนะน าวิชาการ 
นิทรรศการและค าแนะน าวิชาการ 
นิทรรศการและค าแนะน าวิชาการ 
นิทรรศการและค าแนะน าวิชาการ 
นิทรรศการและค าแนะน าวิชาการ 

 
 
 

งานบริการทางด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ปฏิบัติงานโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 
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  ปีงบประมาณ 2562 มีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรม  
การด าเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) รวม 1 หน่วยงาน จ านวน 16 
คน ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน วันที่ 
จ านวน 
(คน) 

เรื่อง 

1. 
2. 
 

3. 
 

4. 
5 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะรัฐมนตรีเกษตร ปุาไม้ และประมง  
สาธารณรัฐแอฟริกา 
โครงการพัฒนาโรงไฟฟูาทอแทนบางปะกง 
(รร. บวรวิทยายน บางปะกง) 
โรงไฟฟูาบางปะกง 
สถาบันส่งเสริมการบริหารจัดการพัฒนา
เมืองที่ดี ส านักงาน กพร.  

8 พย. 61 
28 พย. 61 

 
24 ธค. 61 

 
28 มค. 62 
19 กย. 62 

7 
4 
 

60 
 
6 
32 

การเพาะและอนุบาลปลา 
การเพาะปลานิล และกุ้ง
ก้ามกราม 
การเพาะและอนุบาลปลา 
 
การเพาะและอนุบาลปลา 
การเพาะและอนุบาลปลา 

 
 
 
 
 
เรื่องท่ี            หน้า  
 

1 เปรียบเทียบการอนุบาลลูกปลาสลิด ขนาด 2-3 เซนติเมตร ถึงขนาด 5-7  เซนติเมตร                
ในบ่อดิน ด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด 

58 

2 เทคนิคการล าเลียงขนส่งแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามเพ่ือการเพาะพันธุ์ 
 

78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
 

งานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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เปรียบเทียบการอนุบาลลูกปลาสลิด ขนาด 2-3 เซนติเมตร ถึงขนาด 5-7  เซนติเมตร                 

ในบ่อดิน ด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด 
 

นิติกร ผิวผ่อง1  นวพร ดุลยสิริวิทย์1 หิรัณย์ บ ารุงพันธ์2  ชัยสิทธิ์ เสนา3 วิไชย  ไชยแก้ว3                                                                 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี)  

2ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปทุมธานี                                           

 

บทคัดย่อ 
 

 การอนุบาลลูกปลาสลิดขนาด 2-3 เซนติเมตร ถึงขนาด 5-7 เซนติเมตร ในบ่อดินขนาด 800 
ตารางเมตร ด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด ได้แก่ ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง (อัตราส่วน 1:1) และอาหารปลาวัย
อ่อน เป็นระยะเวลา 75 วัน ปล่อยลูกปลาบ่อละ 15,000 ตัว ณ สถานที่ทดลอง 3 แห่ง ศึกษาการเจริญเติบโต
โดยความยาวและน้ าหนัก อัตรารอดตาย ต้นทุนและผลตอบแทน พบว่าลูกปลามีความยาวเริ ่มต้นเฉลี ่ย 
2.10±0.22 เซนติเมตร และน้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.17±0.09 กรัม เมื่ออนุบาลเป็นระยะเวลา 75 วัน 
พบว่าลูกปลาสลิดที่อนุบาลด้วยร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอนุบาลด้วยอาหารปลาวัยอ่อนมี ความยาว
สุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 7.1±1.31 และ 7.4±1.39 เซนติเมตร ตามล าดับซึ่งมีค่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) และน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 5.7±2.20 และ 6.7±4.37 กรัม ตามล าดับซึ่งมีค่าแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนความยาวเพิ่มต่อวันเท่ากับ 0.07+0.004 และ 0.07+ 0.005 
เซนติเมตรต่อวันตามล าดับ ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) น้ าหนักที่เพ่ิมขึ้นต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 
0.07±0.01 และ 0.09±0.01 กรัมต่อวัน ตามล าดับซึ่งมีค่าไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ส่วนอัตราการ
แลกเนื้อ มีค่าเท่ากับ 1.17±0.59 และ 0.82±0.15 ตามล าดับ และอัตราการรอดตายเป็นร้อยละมีค่าเท่ากับ 
63.46±19.66 และ 61.08±17.23 ตามล าดับ 
 ต้นทุนและผลตอบแทน พบว่าการอนุบาลลูกปลาสลิดด้วยร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอนุบาลด้วย
อาหารปลาวัยอ่อน มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 10,073.77 และ 17,855.91 บาทต่อบ่อ ขาดทุน 554.77 และ 
8,693.91 บาทต่อบ่อ หรือที่ต้นทุนการผลิต 1.06 และ 1.95 บาทต่อตัว ผลตอบต่อการลงทุนร้อยละ -5.51 
และ   -48.69 ตามล าดับ ดังนั้นการอนุบาลลูกปลาสลิดจากขนาด 2-3 เซนติเมตร ถึงขนาด 5-7 เซนติเมตร 
ด้วยร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลาวัยอ่อน เป็นระยะเวลา 75 วัน ไม่เหมาะสมกับการอนุบาลลูก
ปลาสลิดในบ่อดิน 
 
ค าส าคัญ : การอนุบาล  ปลาสลิด บ่อดิน 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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Comparison on Snakeskin  Gouramy Trichogaster pectoralis (Regan,1910) Nursing in 

Earthern Pond with 2 Different Feeds 
 

Nitikorn Piwpong1  Nawaporn Dullyasiriwit1  Hiran  Bamrungpan2  Chaiyasit  Sena3  Wichai Chaikeaw3 

 

Inland Aquaculture Research and Development, Regional Center 7 (Chon Buri) 
Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center 

 Pathum Thani Inland Aquaculture Research and Development Center 
 

 Abstract  
 

 The study on nursing  Snakeskin  Gouramy Trichogaster  pectoralis from total 
length 2-3 cm to 5-7 cm in 6 earthen ponds, 800 m2, at 3 stations, stocking at 15,000 
individuals per each pond, feed with 2 different feeds: 1) rice bran mix with small shrimp 
pellet ratio 1:1 and 2) micro pellet for small fish. The feeding trial was conducted for 75 
days.  Final length, final weight, average daily gain, survival rate, feed conversion ratio and 
economic analysis were recorded.  
 The results showed that initial length and initial weight were 2.10±0.22 g and 
0.17±0.09 g, respectively. The average final lengths of fry feeding with rice bran mix with 
small shrimp pellet and micro pellet were 7.1±1.31 cm and 7.4±1.39 cm, significantly 
(p<0.05), respectively and average final weights were 5.7±2.20 g and 6.7±4.37 g, significantly 
(p<0.05), respectively. The average daily gain on lengths of fry feeding with rice bran mix with 
small shrimp pellet and micro pellet were 0.07±0.004 cm/day and 0.07±0.005 cm/day, non-
significantly (p>0.05), respectively and average daily gain on weights were 0.07±0.01 g/day and 
0.09±0.01 g/day, non-significantly (p>0.05), respectively. The feed conversion ratios were 
1.17±0.59 and 0.82±0.15, respectively. And also survival rates were 63.46±19.66 and 
61.08±17.23, respectively.  
  The costs and returns; the total costs of fry feeding with rice bran mix with 
small shrimp pellet and micro pellet were 10,073.77 and 17,855.91 bath/pond, respectively, 
the net returns per pond were 8,964.23 and 468.09 bath/pond, respectively. And the 
production costs of fry were 1.06 and 1.95 bath/individual, respectively, the return on 
investments were -5.51 and -48.69 %, respectively. In conclusion, nursing Snakeskin Gouramy 
from total length 2-3 cm to 5-7 cm feeding with rice bran mix with small shrimp pellet and 
micro pellet for small fish, for 75 day were not appropriate for  Snakeskin  Gouramy  in the 
earthen pond. 
 

Key words : nursing, Snakeskin  Gouramy, earthen ponds,  feeding for small fish 
 
 * Corresponding author: 44/1 Village No. 11, Bangphra Sub-district,  Sriracha District, Chonburi 
Province 20110 e-mail : ifchonburi@hotmail.co.th 
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ค าน า 

 
 ปลาสลิด เป็นสัตว์น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย เป็นที่นิยมของผู้บริโภค
สามารถน าไปประกอบอาหารได้หลายรูปแบบ โดยเฉพาะปลาสลิดที่แปรรูปเป็นปลาสลิดแห้ง  แหล่งเลี้ยงปลา
สลิดที่ส าคัญ คือจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา มูลค่าผลผลิตจากการเลี้ยงปลาสลิดปี 2558 
เท่ากับ 1,111.2 ล้านบาท (กรมประมง, 2558) การเพาะพันธุ์ปลาสลิดส่วนใหญ่นิยมใช้แบบธรรมชาติคือปล่อย
พ่อแม่พันธุ์ผสมกันในบ่อดิน ท าให้ไม่ทราบจ านวนลูกปลาที่มีอยู่ในบ่อ ดังนั้น จึงไม่สามารถค านวณการให้
อาหารได้อย่างถูกต้อง ท าให้เกิดปัญหาลูกปลามีขนาดเล็ก และขนาดไม่สม่ าเสมอ ดังนั้นการอนุบาลให้มี อัตรา
รอดตายสูงจึงเป็นข้อจ ากัดของปลาชนิดนี้  วิธีการอนุบาลลูกปลาสลิดมีหลายรูปแบบ เช่นใช้การหมักหญ้าใน
บ่อเพ่ือสร้างอาหารธรรมชาติในการอนุบาลลูกปลา ใช้ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง หรือใช้อาหารเม็ดส าเร็จรูป
ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละฟาร์ม ทั้งนี้ไม่มีรายงานด้านการเจริญเติบโตในการอนุบาลที่ชัดเจน ท าให้
ประสิทธิภาพในการอนุบาลปลาสลิดจึงยังไม่สูง (สุปราณี, 2513, บุญยรัตน์, 2523)  
 โดยทั่วไปลูกปลาสลิดจะเริ่มกินอาหารเมื่อถุงอาหารยุบ คือ 3-7 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกเป็นตัว 
และน้ าเขียวในบ่อซึ่งประกอบด้วยพืชเล็กๆ จะเป็นอาหารของลูกปลาสลิดได้เป็นอย่างดี เมื่อลูกปลาอายุ 20 วัน
ขึ้นไป จึงเริ่มให้อาหารสมทบ สุปราณี (2513) ศึกษาการอนุบาลลูกปลาสลิดอายุ 5 วัน ในตู้กระจกขนาดพ้ืนที่
ผิวน้ า 0.85 ตารางเมตร ในอัตราตู้ละ 500, 700 และ 900 ตัวต่อตู้ จนได้ขนาดลูกปลา 2-3 เซนติเมตร ในเวลา 
21 วัน โดยเปรียบเทียบอาหารที่ใช้ในการอนุบาลระหว่างไรแดง กับร าละเอียด พบว่าการเจริญเติบโตของลูก
ปลาที่อนุบาลด้วยไรแดงสูงกว่าลูกปลาที่อนุบาลด้วยร าละเอียด อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง แต่อัตรารอดตายไม่มีความ
แตกต่างกัน สรุปว่าการอนุบาลลูกปลาสลิดอายุ 5 วันถึง 21 วัน ควรใช้ไรแดง และปล่อยอนุบาลในอัตรา 
1,500 ตัวต่อตารางเมตร ส่วนนิพนธ์ (2536) อนุบาลลูกปลาสลิดวัยอ่อนขนาด 1 นิ้ว ในตู้กระจกด้วยการให้น้ า
เขียว ไรแดง และน้ าเขียวร่วมกับไรแดง พบว่าการให้ไรแดงร่วมกับน้ าเขียว และไรแดงอย่างเดียวมีอัตรารอด
ตายใกล้เคียงกัน โดยที่การให้ไรแดงร่วมกับน้ าเขียว มีอัตรารอดตายสูงสุดร้อยละ 86 ส่วนการให้น้ าเขียวในการ
อนุบาลลูกปลาสลิดพบว่าลูกปลาสลิดมีอัตรารอดตายต่ าเพียงร้อย 4 สรุปได้ว่าปลาสลิดกินแพลงค์ตอนสัตว์เป็น
อาหาร ส่วนการอนุบาลลูกปลาสลิดจากขนาด 1 นิ้ว เป็น 3 นิ้ว ในบ่อซีเมนต์ด้วยการเปรียบเทียบอัตราการ
ปล่อย 100 และ 200 ตัวต่อตารางเมตร มีการให้อากาศและอาหารเสริมอย่างเดียวกันคือ ร าและปลาปุน ใน
อัตราส่วน 1:1 พบว่าปลาสลิดมีความยาว 5-7 เซนติเมตร ภายในระยะเวลา 58 วัน และมีอัตรารอดตายร้อยละ 
42 การเจริญเติบโตของปลาสลิดทั้ง 2 อัตราปล่อย ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงว่าปลาสลิดเป็นปลาที่กินแพลงค์ตอนสัตว์เป็นอาหาร ซึ่งมีระดับ
โปรตีนสูงกว่าแพลงค์ตอนพืชตัวอย่าง เช่น คลอเรลล่าเป็นแพลงค์ตอนพืชมีโปรตีนร้อยละ 55.4 ไขมัน 3.8 ต่อ
น้ าหนักแห้ง ไรแดงเป็นแพลงตอนสัตว์ โปรตีนร้อยละ 68.1 ไขมัน 9.1 ต่อน้ าหนักแห้ ง อย่างไรก็ตามจาก
การศึกษาจากเอกสารพบรายงานเฉพาะการทดลองในบ่อซีเมนต์และตู้กระจกและเป็นลูกปลาสลิดขนาด 2-3 
เซนติเมตร ไม่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรที่ต้องการลูกปลาสลิดขนาด 5-7 เซนติเมตร นอกจากนี้
การใช้ร าละเอียดผสมกับอาหารกุ้งมีราคาถูกว่าอาหารส าหรับลูกปลาวัยอ่อน ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าอาหารในการ
อนุบาล 
 ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้เป็นการทดลองในบ่อดิน ขนาด 800 ตารางเมตร โดยอนุบาลลูกปลาสลิด
จากขนาด 2-3 เซนติเมตร ให้ได้ขนาด 5-7 เซนติเมตร ด้วยอาหารที่เกษตรกรนิยมใช้ในการอนุบาลลูกปลาสลิด 
2 ชนิด คือ 1) ร าละเอียดผสมกับอาหารกุ้ง (อัตราส่วน 1:1) 2) อาหารที่มีโปรตีนสูงส าหรับกับการอนุบาลลูก
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ปลาวัยอ่อน  เพ่ือเป็นข้อมูลการอนุบาลลูกปลาสลิดก่อนปล่อยให้ได้ขนาด 5 -7 เซนติเมตร เพ่ือเพ่ิมอัตราการ
รอดตาย ในการเลี้ยงปลาสลิดของเกษตรกร ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 
 เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย  และต้นทุนผลตอบแทนจากการอนุบาลลูกปลาสลิด
ขนาด 2-3 เซนติเมตร ให้ได้ขนาด 5-7 เซนติเมตร ในบ่อดิน ด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด ได้แก่ 1) ร าละเอียด
ผสมกับอาหารกุ้ง (อัตราส่วน 1:1) 2) อาหารที่มีโปรตีนสูงส าหรับกับการอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน    

 
วิธีด าเนินการ 

1. การวางแผนการศึกษา 
  1.1 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อก  (randomized complete block design : RCBD) 
โดยปัจจัยที่ศึกษา คือ อาหารที่ใช้ในการทดลองที่แตกต่างกัน 2 ชนิด และบล็อกที่ต่างกัน 3 สถานที่ โดยแต่ละ
สถานที่ใช้บ่อดิน ขนาด 800 ตารางเมตร จ านวน 2 บ่อ ปล่อยลูกปลาสลิดอนุบาลบ่อละ 15,000 ตัว ตามชุด
การทดลองดังนี้   
ชุดการทดลองที่ 1  ร าละเอียดผสมอาหารกุ้งในอัตราส่วนที่เกษตรกรนิยมใช้ คือ (1 : 1) จ านวน 3 บ่อ 
ชุดการทดลองที่ 2  อาหารปลาวัยอ่อน  จ านวน 3  บ่อ 
 1.2 สถานที่ทดลองและระยะเวลาด าเนินการ  
 ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 3 สถานที่ ดังนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปทุมธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ า
จืดระยอง เป็นระยะเวลา 75 วัน 

2. การวางแผนการทดลอง 
     2.1 บ่อทดลอง 
  เตรียมบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 
(ชลบุรี) จ านวน 2 บ่อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปทุมธานี จ านวน  2 บ่อ  และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืดระยอง จ านวน 2 บ่อ รวมทั้งสิ้น  6  บ่อ โดยก่อนปล่อยลูกปลาทดลอง มีการเตรียมบ่อโดย
ใช้ปูนขาวหว่านให้ทั่วบ่ออัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ และเติมน้ า 1 เมตร 
     2.2 ปลาทดลอง 
 ลูกปลาทดลองเป็นปลารุ่นเดียวกันที่ได้จากการเพาะพันธุ์โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ชุดเดียวกัน โดยใช้วิธี
ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ และอนุบาลให้ได้ปลาที่มีขนาดเฉลี่ย 2-3 เซนติเมตร จ านวน 120,000 ตัว  สุ่มปลาที่มี
ขนาดใกล้เคียงกันเพ่ือน ามาใช้ในการทดลอง ปล่อยลูกปลาลงบ่อทดลอง บ่อละ 15,000 ตัว รวมทั้งหมดจ านวน 
90,000 ตัว และในระหว่าง 7 วันแรกของการทดลอง หากพบปลาตายของกลุ่มตัวอย่าง (Experimental 
mortality) ให้น าปลาชุดเดียวกันมาใส่เพิ่มให้ครบตามจ านวนที่ก าหนด  

3. การจัดการทดลอง 
      3.1 อาหารทดลอง 

 อาหารทดลองที่ใช้ คือ 1) ร าละเอียดผสมอาหารกุ้งลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่ 1 ซึ่งมีโปรตีนร้อย
ละ 40 ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 (วิธีผสมอาหาร 1 ต่อ 1) และ 2) อาหารส าเร็จรูปส าหรับลูกปลาวัยอ่อนระดับ
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โปรตีนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 35  โดยอาหารที่ใช้ตลอดการทดลองเป็นอาหารชุดเดียวกัน และเตรียมให้เพียงพอกับ
การทดลอง เก็บอาหารในตู้แช่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง โดยปั้นอาหารเป็นก้อนใส่
ยอขนาด 1.2 เมตร x 1.2 เมตร ด้านละ 2 ยอ รวมบ่อละ 4 ยอเวลา 8.00 น. และ 16.00 น. ให้กินจนอ่ิม ดัง
ภาพที่แสดง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง  การผสมอาหารและยอส าหรับให้อาหารปลาทดลอง ที่อนุบาลในบ่อดิน ด้วยอาหารต่างกัน 
               2 ชนิด คือ ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลาวัยอ่อน เป็นระยะเวลา 75 วัน 

 3.2 ตรวจสอบการเจริญเติบโตโดยสุ่มชั่งน้ าหนักและวัดความยาวปลา เริ่มต้นหลังปล่อย 30 วัน 
เนื่องจาก15 วันตามแผนการทดลองไม่สามารถสุ่มจับปลาได้ หลังจากนั้นสุ่มชั่งน้ าหนักและวัดความยาวปลาทุก 
15 วัน สุ่มจ านวนบ่อละ 200 ตัว  เพ่ือตรวจสอบการเจริญเติบโต เมื่อสิ้นสุดการทดลองสุ่มวัดความยาว เพ่ือ
ทราบการกระจายของความยาวปลา (size distribution) ตรวจนับจ านวนปลาที่เหลือทั้งหมด เพ่ือทราบอัตรา
รอดตาย   
 3.3  การตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ าทุกสัปดาห์ เวลา 08.00 น. ดังนี้  

- อุณหภูมิของน้ า (°C)  โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ 
- ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ า (pH) โดยใช้ pH Meter 
- ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ า (DO) (mg/l) โดยใช้ DO Meter ยี่ห้อ HACH sension 378 
- ค่าความเป็นด่างของน้ า (alkalinity) (mg/L CaCO3) โดยวิธี titration ตามวิธีของไมตรี 

และจารุวรรณ (2528) 
- ค่าความกระด้างของน้ า (hardness) (mg/L CaCO3) โดยวิธี titration ตามวิธีของไมตรี 

และจารุวรรณ (2528) 
- ค่าแอมโมเนียรวม (total ammonia) โดยเครื่องมือวิเคราะห์น้ ายี่ห้อ HACH รุ่น DR/ 

4000v spectrophotometer (mg NH3-N/l) 
- วัดค่าความโปร่งแสง ของน้ าโดยใช้ secchi disc  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
        4.1 การเจริญเติบโตโดยความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาในแต่ละบ่อ ด้วยการวัดด้วยไม้
บรรทัดวัดความยาวที่ความละเอียด 0.1 เซนติเมตร และน้ าหนักเฉลี่ย (กรัม) ด้วยเครื่องชั่งไฟฟูาที่ความ
ละเอียด 0.1 กรัม 
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 4.2 อัตราการเจริญเติบโต โดยน้ าหนักเพ่ิมต่อวัน และความยาวเพ่ิมต่อวัน  (average daily  
gain, ADG; กรัมต่อวันและเซนติเมตรต่อวัน ) วิเคราะห์ดังนี้ 
 
 ADG =    น้ าหนัก/ความยาวปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง-น้ าหนัก/ความยาวปลาเริ่มต้นการทดลอง 

        จ านวนวันที่ใช้ทดลอง 
 
 4.3 อัตรารอดตาย (survival rate; ร้อยละ) เมื่อสิ้นสุดการทดลองในแต่ละช่วงอายุตรวจนับ
จ านวนปลาสลิดทดลองที่คงเหลือในแต่ละบ่อ เพ่ือวิเคราะห์อัตรารอดตายดังนี้ 
 

          อัตรารอดตาย =                                                          X 100 
 

4.4 อัตราการแลกเนื้อ (feed conversion ratio) บันทึกปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละวันเพื่อรวม
น้ าหนักอาหารที่ปลากินไป โดยวิธีดังนี้ 

 
          FCR            =                      

 
        4.5 น าข้อมูลวิเคราะห์ทางสถิติ โดยหากข้อมูลมีการกระจายแบบไม่เป็นปกติจะท าการแปลง
ข้อมูล โดยวิธลีอการิทึมธรรมชาติ (Natural logarithm) เพ่ือให้ข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ (Normal 
distribution)  จากนั้นน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี Genera liner Model Univarate  ซึ่งปัจจัยหลัก
คงท่ี คือ อาหารที่ใช้ในการทดลองแตกต่างกัน 2 ชุดการทดลอง (treatment)  และ 3 สถานที่ (Block) ของ
การเจริญเติบโดยความยาว น้ าหนัก และน้ าหนักเพ่ิมต่อวัน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี 
Duncan's new multiple range test ตามวิธีของกัลยา (2544) 
 ส่วนข้อมูลความถี่ความยาวของและช่วงความยาวของ 2 ชุดการทดลอง ทดสอบความแตกต่าง 
ด้วยวิธีไคส-แคว์ (Chi-Square test) แบบข้อมูลจ าแนก 2 ทาง ที่ค่าความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  
จากนั้นน าข้อมูลไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance)  
 
5. การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ 
  วิเคราะห์ต้นทุนการอนุบาลลูกปลาสลิดในบ่อดินด้วยอาหารต่างกัน จากหน่วยการทดลองที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี)  ตามวิธีของสมศักดิ์ (2530) และ Kay (1986) ดังนี้ 
 5.1 ต้นทุนการผลิต  
 ต้นทุนทั้งหมด                   =  ต้นทุนคงที่+ต้นทุนผันแปร 
 ต้นทุนผันแปร                   =  ค่าพันธุ์ปลา+ค่าอาหาร+ค่าสารเคมี+ค่าแรงงาน 
                                                       +ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 
 ต้นทุนคงท่ี                       =  ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์+ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 
 ค่าเสียโอกาสในการลงทุน      =  ค่าเสียโอกาสในการลงทุนไปประกอบกิจการอ่ืนๆ โดย 
                                                         ค านวณจากอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจ า 6 เดือน ปี 2559  
                                                         ร้อยละ 1.35 ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 

จ านวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (ตัว) 
จ านวนปลาเมื่อเริ่มต้นทดลอง (ตัว) 

น้ าหนักอาหารแห้งที่ปลากิน 
น้ าหนักปลาที่เพ่ิมข้ึน 
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 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คิดค่าเสื่อมราคาแบบวิธีเส้นตรง (straight-line depreciation method) 
โดยก าหนดให้มูลค่าซากจากศูนย์เมื่อหมดอายุการใช้งานตามประเภทอุปกรณ์ 
 

 5.2 รายได้และผลตอบแทน ค านวณจากสูตรต่างๆ ดังนี้ 
  

- รายได้ทั้งหมด             =  ผลผลิต (ตัว) X ราคาผลผลิตที่จ าหน่ายได้ 
 

-  รายได้สุทธิ                 =  รายได้ท้ังหมด – ต้นทุนผันแปร 
 

- ก าไรสุทธิ                   = รายได้ท้ังหมด – ต้นทุนทั้งหมด 
- ผลตอบแทนต่อการลงทุน (ร้อยละ)       =                           x100  

 
- ต้นทุนการผลิต (บาทต่อตัว)               =  
 
 

ผลการศึกษา 
 
 ผลการศึกษาการอนุบาลลูกปลาสลิดในบ่อดิน ขนาด 800 ตารางเมตร ที่อัตราการปล่อยบ่อละ 
15,000 ตัวต่อบ่อ  ด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด คือ ชุดการทดลองที่ 1 ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง ชุดการทดลอง
ที่ 2 อาหารปลาวัยอ่อน  โดยปลาสลิดมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 2.10±0.22 เซนติเมตร และน้ าหนักเริ่มต้น
เฉลี่ย 0.17±0.09 กรัม เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 75 วัน มีผลการศึกษาดังนี้ 
 

1. การเจริญเติบโต 
 1.1 ความยาว 
  ความยาวของลูกปลาสลิดที่อนุบาลในบ่อดิน ที่ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 2.10±0.22 เซนติเมตร 
โดยทดสอบอาหาร 2 ชุดการทดลอง คือ 1) ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และ 2) อาหารปลาวัยอ่อน เป็น
ระยะเวลา 75 วัน พบว่าลูกปลาสลิดมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 7.16±1.31 และ 7.43±1.39 เซนติเมตร 
ตามล าดับ โดยค่าความยาวสุดท้ายเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนค่าความ
ยาวสุดท้ายเฉลี่ยในแต่ละบล็อก (station) มีค่าไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1 และ
ตารางผนวกที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าไรสุทธิ 
ต้นทุนท้ังหมด 

 ต้นทุนท้ังหมด             
ผลผลติ (ตัว) 
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ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย (mean±SD) ของความยาวลูกปลาสลิด (เซนติเมตร) ที่อนุบาลในบ่อดิน ด้วยอาหาร

ต่างกัน 2 ชนิด คือ ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลาวัยอ่อน เป็นระยะเวลา 75 วัน 

 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่ตามด้วยอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95  
             เปอร์เซ็นต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  ความยาวเฉลี่ยของลูกปลาสลิด (เซนติเมตร) ที่อนุบาลในบ่อดิน ด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด คือ  
            ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลาวัยอ่อน เป็นระยะเวลา 75 วัน 
 
 1.2 น้ าหนัก 
 น้ าหนักของลูกปลาสลิดที่อนุบาลในบ่อดิน ที่น้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.17±0.09 กรัม โดยทดสอบ
อาหาร 2 ชุดการทดลอง คือ ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลาวัยอ่ อน เป็นระยะเวลา 75 วัน 
พบว่าลูกปลาสลิดมีน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 5.73±2.26 และ 6.78±4.37 กรัม โดยค่าน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนค่าน้ าหนักสุดท้ายเฉลี ่ยในแต่ละบล็อก 
(station) มีค่าไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2 และภาพที่ 2 และตารางผนวกที่ 2) 
 
 

ระยะเวลาเลี้ยง  ชนิดอาหาร 
(วัน) ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง  อาหารปลาวัยอ่อน   
  0 2.10±0.22a 2.10±0.22a   
30 4.26±1.05a 3.92±0.89a 
45 5.61±0.82 a 5.79±1.10a 
60 6.51±1.28 a 6.40±1.17 a 
75  7.16±1.31a  7.43±1.39b 
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ย (mean±SD) ของน้ าหนักลูกปลาสลิด (กรัม) ที่อนุบาลในบ่อดิน ด้วยอาหารต่างกัน 2  

ชนิด คือ ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลาวัยอ่อน เป็นระยะเวลา 75 วัน 
 

 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่ตามด้วยอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95  
              เปอร์เซ็นต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาเลี้ยง  ชนิดอาหาร 
(วัน) ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง  อาหารปลาวัยอ่อน   
0 0.17±0.09a 0.17±0.09a 
30 2.08±1.12a 1.60±0.95a 
45 2.78±1.14a 2.90±1.77a 
60 4.34±2.26a 4.00±2.99a 
75  5.73±2.26a  6.78±4.37b 

ภาพที่ 2  น้ าหนักเฉลี่ยของลูกปลาสลิด (กรัม) ที่อนุบาลในบ่อดิน ด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด คือ ร าละเอียด 
             ผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลาวัยอ่อน เป็นระยะเวลา 75 วัน 



 
67 

 
 1.3 ความยาวเพิ่มต่อวัน 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลาสลิด 2 ชุดการทดลอง คือ ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหาร
ปลาวัยอ่อน เป็นระยะเวลา 75 วัน มีความยาวเพ่ิมต่อวันเฉลี่ย 0.07±0.004 เซนติเมตรต่อวัน และ 
0.07±0.005 เซนติเมตรต่อวัน ตามล าดับ โดยความยาวเพ่ิมขึ้นต่อวันของลูกปลาสลิดมีค่าไม่แตกต่างทาง
สถิติ (p>0.05) และความยาวเพ่ิมต่อวันในแต่ละบล็อก (station) มีค่าไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) 
(ตารางที่ 3 และภาพที่ 3 และตารางผนวกที่ 3) 

 

ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ย (mean±SD) ความยาวเพ่ิมต่อวันของลูกปลาสลิด (เซนติเมตรต่อวัน) ที่อนุบาลในบ่อดิน  
ด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด คือ ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลาวัยอ่อน เป็นระยะเวลา 75 
วัน 

 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่ตามด้วยอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95  
             เปอร์เซ็นต ์

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  ความยาวเพ่ิมต่อวันของลูกปลาสลิด (เซนติเมตร/วัน) ที่อนุบาลในบ่อดิน ด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด  
คือ ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลาวัยอ่อน เป็นระยะเวลา 75 วัน 

 
 

ระยะเวลาเลี้ยง  ชนิดอาหาร 
(วัน) ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง  อาหารปลาวัยอ่อน   
30 0.07±0.015a 0.06±0.008a 
45 0.08±0.009a 0.08±0.010a 
60 0.07±0.011a 0.07±0.008a 
75  0.07±0.004a  0.07±0.005a 
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1.4 น้ าหนักเพิ่มต่อวัน  
เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลาสลิด 2 ชุดการทดลอง คือ ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลาวัย

อ่อน เป็นระยะเวลา 75 วัน มีน้ าหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ย 0.07±0.01 กรัมต่อวัน และ 0.09±0.01 กรัมต่อวัน 
ตามล าดับ โดยน้ าหนักเพ่ิมขึ้นต่อวันของลูกปลาสลิดมีค่าไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) และน้ าหนักที่
เพ่ิมขึ้นต่อวันในแต่ละบล็อก (station) มีค่าไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 4 ภาพที่ 4 และ
ตารางผนวกที่ 4) 

 
ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ย (mean±SD) น้ าหนักเพ่ิมต่อวันของลูกปลาสลิด (กรมัต่อวัน) ที่อนุบาลในบ่อดิน ด้วย 
              อาหารต่างกัน 2 ชนิด คือ ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลาวัยอ่อน เป็นระยะเวลา 75 วัน 
 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในแถวที่ตามด้วยอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  น้ าหนักเพ่ิมต่อวันของลูกปลาสลิด (กรัม/วัน) ที่อนุบาลในบ่อดิน ด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด  
คือ ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลาวัยอ่อน เป็นระยะเวลา 75 วัน 

 
 
 

ระยะเวลาเลี้ยง  ชนิดอาหาร 
(วัน) ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง  อาหารปลาวัยอ่อน   
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 
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2. อัตราการแลกเนื้อ และอัตรารอดตาย 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลาสลิดที่อนุบาลด้วยร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลาวัยอ่อน    
มีอัตราแลกเนื้อ  1.17±0.59 และ 0.82±0.15  ตามล าดับ และอัตรารอดตายร้อยละ  63.46±19.66 และ 
61.08±17.23 ตามล าดับ (ตารางท่ี 5) 
 

ตารางท่ี 5  ค่าอัตราแลกเนื้อ อัตรารอดตาย ของลูกปลาสลิดที่อนุบาลในบ่อดิน ด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด  
คือ ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลาวัยอ่อน เป็นระยะเวลา 75 วัน 

 
3. การกระจายของขนาดปลา (size distribution) 
 

 การกระจายโดยความยาวของลูกปลาสลิด เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 75 วัน โดยลูกปลามีความยาว 
3.0-12.9 เซนติเมตร  เมื่อแบ่งค่าช่วงความยาว 2 เซนติเมตร  แบ่งได้ 5 ช่วง 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  พบว่าลูกปลาสลิดที่อนุบาล
ด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด มีการกระจายของความยาวในช่วง 7.0-8.9 เซนติเมตร มากที่สุดร้อยละ 40.21 และ
41.75 ตามล าดับ เมื่อทดสอบสัดส่วนของแต่ละช่วงความยาวของลูกปลาสลิดที่อนุบาลในบ่อดิน ที่อาหาร
ต่างกัน 2 ชนิด ด้วยวิธีไค-สแคว์ แบบข้อมูลจ าแนก 2 ทาง ที่ค่าความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ จากผลการ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการกระจายของความยาวของลูกปลาสลิดที่อนุบาลในบ่อดินที่อาหารต่างกัน 2 ชนิด  
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 6 และตารางที่ 7 และภาพที่ 5) 

 
ตารางท่ี 6  สัดส่วน (ร้อยละ) การกระจายความยาวของลูกปลาสลิด ที่อนุบาลในบ่อดิน ด้วยอาหารต่างกัน 2  
             ชนิด คือ ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลาวัยอ่อน เป็นระยะเวลา 75 วัน  
 

ความยาว 
(เซนติเมตร) 

ชนิดอาหาร 

ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง อาหารปลาวัยอ่อน 
3.0-4.9 0.09+0.17 0.23+0.40 
5.0-6.9 33.06+3.10 30.68+18.32 
7.0-8.9 40.21+4.10 41.75+8.97 
9.0-10.9 24.03+2.05 23.13+14.78 
11.0-12.9 2.61+2.51 4.21+4.11 

 
 
 

ค่าเฉลี่ย ชนิดอาหาร 
 ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง  อาหารปลาวัยอ่อน   
อัตราการแลกเนื้อ 1.17±0.59 0.82±0.15 
อัตรารอดตาย (ร้อยละ)  63.46±19.66  61.08± 17.23 
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ช่วงความยาว (เซนติเมตร)

ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง

อาหารปลาวัยอ่อน

ตารางท่ี 7  ผลการทดสอบทางสถิติด้วยวิธีสถิติด้วยวิธีไค-สแคว์ แบบข้อมูลจ าแนก 2 ทาง ของการกระจาย 
               ความยาวของลูกปลาสลิด ที่อนุบาลในบ่อดิน ด้วยอาหารต่างกัน 2 คือ ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง 
               และอาหารปลาวัยอ่อน ชนิด เป็นระยะเวลา 75 วัน  
  
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 0.275a 4 0.991 
Likelihood Ratio 0.276 4 0.991 
Linear-by-Linear Association 0.064 1 0.800 
N of Valid Cases 200   
a. 4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 0.00 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5  สัดส่วน (ร้อยละ) การกระจายความยาวของลูกปลาสลิด ที่อนุบาลในบ่อดิน ด้วยอาหารต่างกัน 

2 ชนิด คือ ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลาวัยอ่อน เป็นระยะเวลา 75 วัน 
 
4. คุณสมบัติของน้ า 
 
 คุณภาพน้ าระหว่างการเลี้ยงปลาสลิดในบ่อดิน เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 75 วัน พบว่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ ามีค่าอยู่ในช่วง 7.0-8.2 ความเป็นด่างของน้ ามีค่าอยู่ในช่วง  45-96  มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ความกระด้างของน้ า อยู่ในช่วง 90-127 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ า อยู่ในช่วง 3.7–5.9 
มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าแอมโมเนียรวม มีค่าอยู่ระหว่าง 0.02 – 0.20 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 8) 
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ตารางท่ี 8  คุณสมบัติของน้ าระหว่างการอนุบาลลูกปลาสลิด ในบ่อดิน ด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด  

 คือ ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลาวัยอ่อน เป็นระยะเวลา 75 วัน 
 

คุณสมบัติของน้ า ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง อาหารปลาวัยอ่อน 
1. อุณหภูมิของน้ า (°C)   30.0-32.0 30.0-32.0 
2. ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ า 7.0-8.2 7.0-8.1 
3. ความเป็นด่างของน้ า (mg/L as CaCO3) 45-88 51-96 
4. ความกระด้างของน้ า (mg/L as CaCO3) 90-113 92-127 
5. ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ า (mg/l) 3.7-5.2 3.8-5.9 
6. ค่าแอมโมเนียรวม (mg NH3-N/l) 0.02-0.20 0.02-0.25 
 
5. ต้นทุนและผลตอบแทน  
        ผลศึกษาต้นทุนอนุบาลลูกปลาสลิดในบ่อดิน เฉพาะของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
จืดเขต 7 (ชลบุรี) เป็นระยะเวลา 75 วัน ด้วยอาหารที่ต่างกัน 2 ชนิด  พบว่าแต่ละชุดการทดลองมีต้นทุน ดังนี้  
ชุดการทดลองที่ 1 อนุบาลด้วยร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง มีต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 10,073.77 บาท และชุดการ
ทดลองที่ 2 อนุบาลด้วยอาหารปลาวัยอ่อน มีต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 17,855.91 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(ตารางที่ 9) 
 5.1 ต้นทุนคงท่ี รวม 2,812.82 บาทต่อบ่อ แยกได้ดังนี้ 
 - ค่าเสื่อมราคาของบ่อดิน ค่าจ้างในการขุดบ่อ 400,000 บาทต่อบ่อ อายุการใช้งาน 30 ปี ใช้ใน
การทดลอง 75 วัน เท่ากับค่าเสื่อมราคา 2,739.73 บาทต่อบ่อ 
 - ค่าเสื่อมราคาของเครื่องสูบน้ า เครื่องสูบน้ าเครื่องละ 65,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี ใช้ 1 
วันในการสูบน้ าเข้าบ่อ เท่ากับค่าเสื่อมราคา 35.62 บาทต่อบ่อ 
 - ค่าเสียโอกาสในการลงทุน ค านวณจากต้นทุนคงที่ จากดอกเบี้ยฝากประจ า 6 เดือน ของ
ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 1.35 การทดลองครั้งนี้ใช้เวลา 75 วัน ค านวณค่าเสียโอกาสในการลงทุน
เท่ากับ 37.47 บาท  
 5.2 ต้นทุนผันแปร ชุดการทดลองที่ 1 อนุบาลด้วยร าละเอียดผสมอาหารกุ้งเท่ากับ 7,260.96 
บาท และชุดการทดลองท่ี 2 อนุบาลด้วยอาหารปลาวัยอ่อนเท่ากับ 15,043.10 บาท  
 - ค่าพันธุ์ปลาสลิดขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 0.15 บาท ตามประกาศกรมประมง ดังนั้น
ต้นทุนค่าพันธุ์ปลาเท่ากับ 2,250.00 บาทต่อบ่อ ตามล าดับ 
 - ค่าแรงงานในการให้อาหารรวม 2 มื้อ วันละ 10 นาที รวม 75 วัน เท่ากับ 750 นาที  โดย
ค่าแรงขั้นต่ าจังหวัดชลบุรีเท่ากับ 330 บาทต่อวัน จ าแนกเป็นนาทีละ 0.68 บาท พบมีต้นทุ นค่าแรงต่อบ่อ
เท่ากับ 510.00 บาท ของทุกชุดการทดลอง 
 - ค่าปูนขาวในการเตรียมบ่อก่อนปล่อยลูกปลาสลิด ชุดการทดลองละ 40 กิโลกรัม ราคาต่อ
หน่วย 4.75 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 190 บาทต่อบ่อ 
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการสูบน้ า 40 ลิตร ราคาต่อหน่วยเฉลี่ย 29 บาท เป็นเงิน 1,160 บาทต่อ
บ่อ 
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 - ค่าอาหารปลา 
 ชุดการทดลองที่ 1 ราคาร าละเอียด 14 บาทต่อกิโลกรัม อาหารกุ้งกิโลกรัมละ 98 บาท ในการ
เตรียมอาหารอนุบาล 1 กิโลกรัม ใช้ร าละเอียดผสมอาหารกุ้งอย่างละ 0.5 กิโลกรัม  (อัตราส่วน 1:1) ราคา
อาหารหลังผสมแล้วเท่ากับ 56 บาทต่อกิโลกรัม ใช้อาหารในการทดลองทั้งสิ้น 54.54 กิโลกรัม เป็นเงินทั้งสิ้น 
3,054.24 บาทต่อบ่อ  
 ชุดการทดลองที่ 2 ใช้อาหารปลาวัยอ่อน ที่ราคากิโลกรัมละ 116.66 บาท โดยใช้อาหารทดลอง
ทั้งสิ้น 62 กิโลกรัม เป็นเงิน 10,732.72 บาทต่อบ่อ 
 -  ค่าเสียโอกาสในการลงทุน ค านวณจากต้นทุนผันแปร จากดอกเบี้ยฝากประจ า 6 เดือน ของ
ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 1.35 ดังนั้นค่าเสียโอกาสในการลงทุนเท่ากับ 96.72 บาท และ 200.38 
บาท ตามล าดับ  
 5.3 ผลตอบแทนหรือรายได้ทั้งหมดจากการอนุบาลลูกปลาสลิดในบ่อดินเป็นระยะเวลา 75 วัน 
ชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลองท่ี 2 ได้ผลผลิตต่อบ่อเท่ากับ  9,519  ตัว และ  9,162  ตัว  ตามล าดับ มี
รายได้ทั้งหมดเฉลี่ยต่อบ่อเท่ากับ 2,258.04  บาท และ ขาดทุน 5,881.10  บาท ก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อบ่อเท่ากับ -
554.77 และ –8,693.91 บาท ตามล าดับ ผลตอบแทนต่อการลงทุนเท่ากับร้อยละ -5.51  และ -48.69 
ตามล าดับ และมีต้นทุนการผลิตต่อตัวเฉลี่ยเท่ากับ 1.06 และ 1.95  บาท ตามล าดับ (ตารางที่ 9)  
 ผลการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการอนุบาลลูกปลาสลิดในบ่อดิน ด้วยอาหารต่างกัน 
2 ชนิด พบว่าเป็นต้นทุนผันแปรถึงร้อยละ 72.08 และ 84.25 ของต้นทุนทั้งหมด ตามล าดับ โดยต้นทุน
ค่าอาหารมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 30.32 และ 60.11 ของต้นทุนทั้งหมดตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 9  ต้นทุนและผลตอบแทนของการอนุบาลลูกปลาสลิดในบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร ด้วยอาหารต่างกัน  
              2 ชนิด คือ ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลาวัยอ่อน เป็นระยะเวลา 75 วัน 

 
ต้นทุนการผลิต 
(บาทต่อบ่อ) 

                 ชนิดอาหาร  
ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง อาหารปลาวัยอ่อน 

1. ต้นทุนคงท่ี  ร้อยละ  ร้อยละ 
 - ค่าเสื่อมราคาบ่อดิน 2,739.73 27.20 2,739.73 15.34 
 - ค่าเสื่อมราคาเครื่องสูบน้ า 35.62 0.35 35.62 0.20 
 - ค่าเสียโอกาสลงทุน 37.47 0.37 37.47 0.21 
รวมต้นทุนคงที่  2,812.82 27.92 2,812.82 15.75 
2. ต้นทุนผันแปร     
 - ค่าพันธุ์ปลา 2,250.00 22.34 2,250.00 12.60 
 - ค่าแรงงาน 510.00 5.06 510.00 2.86 
 - ค่าปูนขาว 190.00 1.89 190.00 1.06 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,160.00 11.52 1,160.00 6.50 
 - ค่าอาหารปลา 3,054.24 30.32 10,732.72 60.11 
 - ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 96.72 0.96 200.38 1.12 
รวมต้นทุนผันแปร  7,260.96 72.08 15,043.10 84.25 
ต้นทุนการผลิตทั้งหมด  10,073.77 100.00 17,855.91 100.00 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
   

ต้นทุนการผลิต 
(บาทต่อบ่อ) 

                 ชนิดอาหาร  
ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง อาหารปลาวัยอ่อน 

3. ผลตอบแทน   
จ านวนปลาที่ผลิตได้ (ตัว)  9,519  9,162 
ต้นทุนการผลิต (บาทต่อตัว) 1.06    1.95 
ราคาปลาที่จ าหน่าย (บาทต่อตัว) 1.00       1.00 
รายได้ทั้งหมด (บาทต่อบ่อ)   9,519.00     9,162.00 
รายได้สุทธิ (บาทต่อบ่อ)   2,258.04  -5,881.10 
ก าไรสุทธิ (บาทต่อบ่อ)  -554.77  -8,693.91 
ผลตอบแทนต่อการลงทุน (ร้อยละ) -5.51              -48.69 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง  

 
การทดลองอนุบาลลูกปลาสลิดในบ่อดิน จากขนาด 2-3 เซนติเมตร ถึงขนาด 5-7 เซนติเมตร 

ด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด ได้แก่ ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง (อัตราส่วน 1:1) และอาหารปลาวัยอ่อน  ปล่อยลูก
ปลาสลิดบ่อละ 15,000 ตัว ในบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร ด าเนินการอนุบาลที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปทุมธานี และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืดระยอง เป็นระยะเวลา 75 วัน พบว่าปลาสลิดที่อนุบาลด้วยร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง 
(อัตราส่วน 1:1) และอาหารปลาวัยอ่อน  มีการเจริญเติบโตโดยความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 7.16±1.31 
และ 7.43±1.39 เซนติเมตร และน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 5.73±2.26 และ 6.78±4.37 กรัม ตามล าดับ 
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธีบล๊อกสมบูรณ์ พบว่าลูกปลาสลิดที่อนุบาลด้วยอาหารปลาวัยอ่อนมีค่า
ความยาวสุดท้ายเฉลี่ยสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  และลูกปลาสลิดที่อนุบาลด้วยอาหารปลาวัย
อ่อนมีค่าน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  เนื่องจากปลาสลิดที่มีน้ าหนักต่ ากว่า 
25 กรัม ต้องการอาหารที่มีโปรตีนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 45 (นันทิยา และ ทัศนีย์ , 2539) ส่วนความยาวเพ่ิมต่อวัน
เฉลี่ยเท่ากับ 0.07±0.004 และ 0.07±0.005 เซนติเมตรต่อวัน ตามล าดับ มีค่าไม่แตกต่างทางสถิติ (p>
0.05) น้ าหนักที่เพ่ิมขึ้นต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 0.07±0.01 และ 0.09±0.01 กรัมต่อวัน ตามล าดับ มีค่าไม่แตกต่างทาง
สถิติ (p>0.05)  

 ส่วนอัตราการแลกเนื้อมีค่าเท่ากับ 1.17±0.59 และ 0.82±0.15 ตามล าดับ  อัตรารอดตายมี
ค่าเท่ากับร้อยละ  63.46±19.66  และ 61.08±17.23 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าทดลองของ ศราวุธ และ อนุศักดิ์ 
(2537) ทดลองอนุบาลลูกปลาสลิดอายุ 5 วัน จนอายุ 30 วัน ในบ่อซีเมนต์ ด้วยอาหารผงส าเร็จรูป ลูก
ปลามีอัตรารอดตายร้อยละ 36.2 และมีค่าต่ ากว่ารายงานของ เรณู (2537) ทดลองอนุบาลลูกปลาสลิด
อายุ 5 วัน จนอายุ 36 วัน ในบ่อซีเมนต์ ด้วยอาหารปลาดุกวัยอ่อน ลูกปลามีอัตรารอดตายร้อยละ 86.9  

และสัดส่วนการกระจายในแต่ละช่วงความยาว 3.0 -12.9 เซนติเมตร พบว่าลูกปลาสลิด มี
การกระจายของความยาวในช่วง 7.0-8.9 เซนติเมตร มากที่สุดร้อยละ 40.21 ถึง 41.75 เมื่อทดสอบสัดส่วน
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ของแต่ละช่วงความยาวลูกปลาสลิดที่อนุบาลในบ่อดินด้วยอาหารสองชนิด พบการกระจายของความยาวของลูก
ปลาสลิดที่อนุบาลในบ่อดินที่อาหารต่างกัน 2 ชนิด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) คุณภาพน้ า
ระหว่างการเลี้ยงปลาสลิดในบ่อดินในการทดลองครั้งนี้มีค่าเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของปลาสลิด (Cole et 
al., 1999) 
 ผลการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของการอนุบาลลูกปลาสลิดในบ่อดิน  ด้วยร าละเอียด
ผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลาวัยอ่อน มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 10,073.8 และ 17,856.0 บาทต่อบ่อ 
ตามล าดับ โดยต้นทุนผันแปรมีสัดส่วนสูงร้อยละ 72.08 และ 84.25 ของต้นทุนทั้งหมด ตามล าดับ โดยเฉพาะ
ค่าอาหารปลามีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 30.32 และ 60.11 ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาจากรายได้สุทธิ และ
ผลตอบแทนต่อการลงทุน  การอนุบาลลูกปลาสลิดด้วยร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง มีผลตอบแทนสูงกว่าอนุบาล
ด้วยอาหารปลาวัยอ่อน ที่ผลตอบแทนร้อยละ 88.99 และ 2.62 ตามล าดับ ทั้งนี้การอนุบาลลูกปลาสลิดด้วยร า
ละเอียดผสมอาหารกุ้งให้ผลตอบแทนสูงกว่าการเลี้ยงปลาสลิดแบบพัฒนาในพ้ืนที่ดินพรุ จ. นราธิวาส 
ระยะเวลา 12 เดือน รายงานโดย ศราวุธ (2538) ที่ให้ผลตอบแทนร้อยละ 18.7   

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

 จากการทดลองพบว่าการอนุบาลลูกปลาสลิดขนาด 2-3 เซนติเมตร ถึงขนาด 5-7 เซนติเมตร 
ด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด คือร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลาวัยอ่อน เป็นระยะเวลา 75 วัน ได้ขนาด
ความยาวตามที่ต้องการ แต่ต้นทุนการผลิตสูงไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ทั้งนี้ควรศึกษาการลดต้นทุนการผลิตด้วย
การสร้างอาหารธรรมชาติ หรือใช้วัสดุราคาถูกที่หาได้ในท้องถิ่นเพ่ือทดแทนร าละเอียดและอาหารกุ้งเพ่ือช่วย
ลดต้นทุนการผลิตในอนาคตต่อไป 
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ภาคผนวก 

 
ตารางผนวกท่ี 1  ผลการทดสอบความแตกต่างของความยาวลูกปลาสลิด (เซนติเมตร) ที่อนุบาลในบ่อดิน 
                    ด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด คือ ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลาวัยอ่อน  เป็น 
            ระยะเวลา 75 วัน  
 

Source                 Sum of Squares      df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 11.762 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    

*มีค่าแตกต่างทางสถิติที่ p<0.05 
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ตารางผนวกท่ี 2  ผลการทดสอบความแตกต่างของน้ าหนักลูกปลาสลิด (กรัม) ที่อนุบาลในบ่อดิน ด้วย

อาหารต่างกัน 2 ชนิด  เป็นระยะเวลา 75 วัน 

Source            Sum of Squares       df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 100.130 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    

*มีค่าแตกต่างทางสถิติที่ p<0.05)   
 

ตารางผนวกที่ 3  ผลการทดสอบความแตกต่างของความยาวเพ่ิมต่อวัน (เซนติเมตร/วัน) ของลูกปลาสลิดที่
อนุบาลในบ่อดินด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด คือ ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลา
วัยอ่อน เป็นระยะเวลา 75 วัน 

Source              Sum of Squares       df Mean Square F Sig. 
Corrected Model .271 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    

*มีค่าแตกต่างทางสถิติที่ p<0.05 
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ตารางนวกท่ี 4  ผลการทดสอบความแตกต่างของน้ าหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัม/วัน) ของลูกปลาสลิดที่อนุบาล
ในบ่อดินด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด  คือ ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลาวัย
อ่อน เป็นระยะเวลา 75 วัน 

 
Source               Sum of Squares     df Mean Square F Sig. 
Corrected Model .000 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    

*มีค่าแตกต่างทางสถิติที่ p<0.05 
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เทคนิคการล าเลียงขนส่งแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อการเพาะพันธุ ์ 
Transportation Technique of Berried Freshwater Prawn  
(Macrobrachium rosenbergii ,de Man) for Propagation 

 
แสงเดือน  นาคสุวรรณ1* นวพร  ดุลยสิริวิทย์2 กรัณย์  วนิชาชีวะ2                          

และ จารุกร  ฟองอินทร์3    
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว                

2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต7(ชลบุรี)  
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปราจีนบุรี   

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการล าเลียงขนส่งแม่กุ้งก้ามกรามเพ่ือการเพาะพันธุ์  โดยการ

ลดอุณหภูมิน้ า  13+1  องศาเซลเซียส และควบคุมอุณหภูมิในการขนส่งล าลียงประมาณ 21-23 องศาเซลเซียส
โดยใช้กล่องโฟมขนาด 45x60x30 ซ.ม. ซึ่งมีน้ าแข็งแห้งบรรจุอยู่ภายใน และล าเลียงที่ระยะเวลา 1, 2, 4, 6, 8, 
10  และ 12   ชั่วโมง โดยรวบรวมข้อมูลอัตราการรอดตายของแม่กุ้งก้ามกราม อัตราการวางไข่ ระยะเวลาการ
วางไข่ อัตราฟักไข่จนเป็นตัวอ่อนที่อายุ 1 วัน และอัตรารอดตายของลูกกุ้งก้ามกรามที่อายุ 2 วัน เพ่ือทราบ
ประสิทธิผลของระยะเวลาต่อการล าเลียงแม่กุ้งก้ามกราม ท าการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดเขต7(ชลบุรี) ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2561  โดยมีผลการศึกษาดังนี้  
 การทดลองที่ 1 อัตรารอดตายของแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามหลังการล าเลียงที่ระยะเวลาต่างๆกัน  มี
ค่าเท่ากับ 95.00±2.00, 78.00±4.58, 75.00±10.00, 43.33±7.50, 36.67±6.02, 3.00±0.00 และ 0.00  

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ผลวิเคราะห์ทางสถิติพบอัตรารอดตายมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 
(p<0.05) โดยการล าเลียงที่ระยะเวลา 1 ชั่วโมง แม่กุ้งก้ามกรามมีอัตรารอดสูงสุด และต่างจากระยะเวลาอ่ืน ๆ  

การทดลองที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพของแม่กุ้งก้ามกราม หลังการล าเลียงที่ระยะเวลาต่างๆกัน 
พบว่าอัตราการวางไข่ของแม่กุ้งก้ามกราม มีค่าเท่ากับ 7.69±0.68 , 2.96±0.21, 2.30±0.57 , 4.64±1.06, 
4.01±0.30 , 0.00 และ  0.00  เปอร์เซ็นต์  ระยะเวลาที่ใช้ในการฟักเป็นตัว มีค่าเท่ากับ 15.20±0.85,  
27.73±8.45,  24.05±1.76,  28.15±7.10, 30.80±8.42,  0.00 (ไม่ฟัก)  และ   0.00 (ไม่ฟัก)  ชั่วโมง   อัตราการ
ฟักไข่เป็นตัวที่อายุ 1 วัน มีค่าเท่ากับ 25.04±1.61,  19.32±0.58, 18.24±0.63, 16.26±3.53, 13.04±0.24,  

0.00   และ 0.00  เปอร์เซ็นต์ ส่วนอัตรารอดของลูกกุ้งก้ามกรามที่อายุ 2 วัน มีค่าเท่ากับ 31.64±7.43 , 
30.08±1.25, 24.94±0.73, 23.35±2.37, 16.44±1.19 , 0 และ  0  เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับ   

ผลวิเคราะห์ทางสถิติของการทดลองครั้งนี้  พบประสิทธิผลจากแม่กุ้งก้ามกรามที่ล าเลียงโดยการ
ลดอุณหภูมิที่ระยะเวลาต่างๆกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) โดยการล าเลียงที่
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง ให้ประสิทธิผลดีที่สุดในการล าเลียงขนส่งแม่พันธุ์กุ้ง 

  
ค าส าคัญ : กุ้งก้ามกราม  การขนส่ง 
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 

mailto:@hotmail.co.th
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ค าน า 

 

        การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมีความส าคัญต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
ผลผลิตกุ้งก้ามกรามได้ขยายตัวจากการบริโภคภายในประเทศไปสู่การส่งออก ท าให้โรงเพาะฟักลูกกุ้งมีการ
ขยายตัวเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันแหล่งเลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคกลางแถบจังหวัดนครปฐม 
สุพรรณบุรี ราชบุรี และบางส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ท าให้การขนส่งแม่พันธุ์กุ้งไปยัง
โรงเพาะฟักที่อยู่แถบจังหวัดชายทะเลหรือในภาคใต้เป็นระยะทางไกลๆ ต้องใช้เวลานาน ซึ่งมีผลท าให้แม่กุ้ง
บอบช้ า และสลัดไข่ท้ิง ท าให้ประสิทธิภาพการฟักของลูกกุ้งลดลง 

การขนส่งล าเลียงกุ้งก้ามกรามในปัจจุบันนิยมใช้ถุงพลาสติกขนาดกว้าง 14 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว 
(35x60เซนติเมตร) บรรจุน้ าประมาณ2.5 ลิตร บรรจุลูกกุ้งคว่ าประมาณ 200 ตัว/ถุง อัดออกซิเจนบริสุทธิ์ใส่ถุง 
นิยมขนส่งในช่วงเวลาเช้ามืดหรือเวลากลางคืน เนื่องจากอุณหภูมิไม่ร้อนจัดเกินไป ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้รถห้อง
เย็นควบคุมอุณหภูมิ แต่ต้องระมัดระวังความร้อนจากพ้ืนรถสัมผัสกับถุงบรรจุลูกกุ้งโดยตรง แต่ถ้าขนส่งในเวลา
กลางวันเป็นเวลานานหลายชั่วโมง ควรใช้รถห้องเย็นที่ปรับอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส หากใช้อุณหภูมิขณะ
ขนส่งต่ ากว่า 20 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน จะท าให้กุ้งส่วนใหญ่ตาย (กรมประมง,2546) 

ชลอ (2543) กล่าวว่าการล าเลียงสัตว์น้ าเป็นกลไกส าคัญในกระบวนการผลิต และได้มีการ
ด าเนินการมานานมากกว่า 30 ปี แต่จากอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่าไม่มีวิธีการขนย้ายแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามที่มี
ประสิทธิภาพ ในปัจจุบันจะใช้การล าเลียงแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามที่มีไข่แก่เพ่ือน ามาเข้าสู่ระบบการเพาะฟัก ซึ่ง
พบว่าการล าเลียงที่ผ่านมายังมีการเสียหายเกิดข้ึน เช่น กุ้งตาย  ไข่เสีย และแม่กุ้งสลัดไข่ทิ้งระหว่างการล าเลียง 
มีผลท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามต่ า ดังนั้นหากไม่มีการล าเลียงที่มีประสิทธิภาพแล้ว จะมีผล
ท าให้ผลผลิตเสียหายได้  เนื่องจากมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนียเพ่ิมขึ้นในน้ า ผลกระทบของ
แอมโมเนียที่ละลายน้ าจะเป็นพิษต่อสัตว์น้ าโดยตรงเมื่อแอมโมเนียในน้ ามีปริมาณสูงขึ้นจะมีผลท าให้การขับถ่าย
แอมโมเนียของกุ้งท าได้น้อยลง ท าให้เกิดการสะสมของแอมโมเนียในเลือดและเนื้อเยื่อ ส่งผลให้    ความเป็น
กรดเป็นด่างของเลือดเพ่ิมขึ้นและมีผลต่อการท างานของเอนไซม์ แอมโมเนียจะท าให้การใช้ออกซิเจนของ
เนื้อเยื่อสูงขึ้น และไปท าลายเหงือกและความสามารถในการล าเลียงออกซิเจน  

อุณหภูมิของน้ าที่ใช้ในการล าเลียงสัตว์น้ า มีผลกระทบโดยตรงต่อการหายใจของสัตว์น้ า  หรือ
อากาศที่มี อุณหภูมิสู งท า ให้สัตว์น้ าหายใจเร็ว  และมีส่ วนสัมพันธ์ ในการใช้ออกซิ เจนและปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น ทางตรงข้ามหากอุณหภูมิต่ าลงมีผลให้สัตว์น้ าหายใจช้าลงและใช้ออกซิเ จนน้อย 
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง ดังนั้นในการล าเลียงพันธุ์สัตว์น้ าจึงมีความจ าเป็นที่ต้องเลือกเวลาในการ
ล าเลียงในขณะที่อุณหภูมิต่ า อุณหภูมิที่เหมาะสมในการล าเลียงสัตว์น้ าในประเทศไทยควรอยู่ที่ 15-23  องศา
เซลเซียส  (ชลอ, 2543) จิราพร และพูลทรัพย์ (2535) รายงานว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการท าให้กุ้งสลบ คือ 
14.5-15 องศาเซลเซียส โดยกุ้งมีอัตราการรอด 80 % เมื่อเก็บรักษาไว้นาน 9 ชั่วโมง และการเก็บรักษาในช่วง
การขนส่งควรรักษาอุณหภูมิให้เย็นอยู่เสมอประมาณ 21-23 องศาเซลเซียส พบว่าการลดอุณหภูมิให้กุ้งสลบ
อย่างช้าจนถึงอุณหภูมิ 14 องศาเซลเซียส จะช่วยให้กุ้งรอดชีวิตมากขึ้น ถึง 91.5 % เมื่อเก็บไว้นาน 12 ชั่วโมง 
 การควบคุมอุณหภูมิระหว่างการล าเลียงแม่กุ้งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่โรงเพาะฟักนิยมใช้เพ่ือลดความ
เสียหายจากการล าเลียงแม่กุ้ง และท าให้สามารถล าเลียงได้ปริมาณหนาแน่นมากข้ึน แต่ยังไม่มีการศึกษา
ประสิทธิภาพการฟักเป็นตัวของลูกกุ้งหลังจากการล าเลียงแม่กุ้งที่อุณหภูมิต่ า การทดลองนี้ศึกษาประสิทธิผล
การลดอุณหภูมิน้ าและภายในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือการล าเลียงแม่กุ้งก้ามกรามที่มีไข่แก่ ในระยะเวลาต่างๆ กัน เพ่ือ 
น าไปใช้ปรับปรุงการล าเลียงแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

 

1. เพ่ือศึกษาอัตรารอดจากการลดอุณหภูมิในการล าเลียงขนส่งแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม  
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการฟักเป็นตัวของลูกกุ้งก้ามกรามหลังการล าเลียงขนส่งแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม  
3. เพ่ือทราบระยะเวลาที่เหมาะสมในการล าเลียงขนส่งแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม 
4. เพ่ือทราบประสิทธิผลการลดอุณหภูมิในการล าเลียงขนส่งแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม  
 

วิธีด าเนินการ 
 

1. วิธีการด าเนินการวิจัย  
1.1 การวางแผนการวิจัย 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) แบ่งการทดลองเป็น 2  การทดลอง  เพ่ือศึกษาการ 
การใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมในการขนส่งล าเลียงแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม  โดยการลดอุณหภูมิใน และประสิทธิภาพ
การฟักเป็นตัวของลูกกุ้ง  ดังนี้ 

 การทดลองที่ 1 ศึกษาการใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมในการล าเลียงขนส่งแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม ที่
โดยการลดอุณหภูมิน้ าก่อนการล าเลียงที่อุณหภูมิ 13+1  องศาเซลเซียส จ านวน 7 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ า 
ดังนี้  

     ชุดการทดลองที่ 1    ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 
 ชุดการทดลองที่ 2    ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
 ชุดการทดลองที่ 3    ระยะเวลา 4 ชั่วโมง 
 ชุดการทดลองที่ 4    ระยะเวลา 6 ชั่วโมง 
 ชุดการทดลองที่ 5    ระยะเวลา 8 ชั่วโมง 
 ชุดการทดลองที่ 6    ระยะเวลา 10 ชั่วโมง 
 ชุดการทดลองที่ 7    ระยะเวลา 12 ชั่วโมง 
 

โดยน าแมพั่นธุ์กุ้งก้ามกรามที่มีไข่แก่สีเทาด า พักไว้ในบ่อซีเมนต์กลมเติมน้ าที่ระดับ 25 เซนติเมตร 
เพ่ือให้แม่กุ้งปรับตัว 1 วัน  จากนั้นท าให้กุ้งหยุดการเคลื่อนไหว โดยการลดอุณหภูมิลงอย่างช้าด้วยการเติม
น้ าแข็งเพ่ือลดอุณหภูมิน้ าลงให้เหลือ 13+1 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นน าแม่กุ้งจ านวน 60 
ตัว (แม่กุ้งขนาด 30 ตัว/กิโลกรัม) ใส่ในกล่องโฟมขนาด 45X60X30 เซนติเมตร ซึ่งมีน้ าแข็งแห้งบรรจุอยู่
ภายใน และสวมทับด้วยถุงพลาสติก เพ่ืออัดออกซิเจนเข้าไปภายในและไล่อากาศออก มัดปากถุงด้วยหนังยาง
แล้วน าฝาปิดกล่องโฟมและซีลให้แน่น ล าเลียงแม่กุ้งด้วยการเขย่ากล่องโฟมโดยการเลื่อนท่อพีวีซีให้มีลักษณะ
คล้ายการล าเลียงจริง ที่อุณหภูมิประมาณ 21-23 องศาเซลเซียส โดยระยะเวลาในการทดสอบ  1, 2, 4, 6, 8, 
10  และ 12 ชั่วโมง จึงน าแม่กุ้งก้ามกรามออกจากกล่องโฟม และค่อยๆปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่อุณหภูมิห้อง 
หลังจากนั้นตรวจนับจ านวนแม่กุ้งที่เหลือรอด  

        การทดลองที่ 2  ศึกษาประสิทธิภาพการฟักเป็นตัวของลูกกุ้งก้ามกราม หลังการล าเลียงแม่กุ้ง
ก้ามกรามโดยการลดอุณหภูมิ และใช้ระยะเวลาขนส่งล าเลียงระยะเวลาดังกล่าว  โดยน าแม่กุ้งก้ามกรามท่ีเหลือ
รอดจากการทดลองที่ 1 มาแยกฟักในโหลแก้วขนาด 10 ลิตร ในน้ าที่มีความเค็ม 12-15 ppt โหลละ 1 ตัว โดย
ชั่งน้ าหนักแม่กุ้งก่อนและหลังวางไข่  สุ่มชั่งน้ าหนักไข่และสุ่มนับจ านวนไข่ นับจ านวนลูกกุ้งที่ได้หลังจากให้กิน
อาร์ทีเมีย 1 วัน เพ่ือทราบจ านวนแม่กุ้งก้ามกรามท่ีสามารถวางไข่ได้ (ร้อยละ) อัตราการฟักเป็นตัว (ร้อยละ)  
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(hatching percentage) ระยะเวลาที่ใช้ฟักเป็นตัว (ชั่วโมง)  (hatching period)  อัตรารอดของลูกกุ้ง
ก้ามกรามที่อายุ 2 วัน (ร้อยละ)  

1.2 สถานที่และระยะเวลาด าเนินการ 
ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี ระหว่างเดือน 

มกราคม 2561 - กันยายน 2561  
    1.3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
   1.3.1 แม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม 
  เตรียมแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามท่ีมีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง และมีไข่แก่ จ านวน 1,260 ตัว พักไว้ใน
บ่อซีเมนต์กลม จ านวน 21 บ่อๆละ 60 ตัว เพื่อให้แม่กุ้งก้ามกรามปรับตัว 1 วัน 
  1.3.2 ภาชนะทดลอง 
  ใช้บ่อซีเมนต์กลม จ านวน 21 บ่อ พร้อมทั้งแขวนเทอร์โมมิเตอร์ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ
อุณหภูมิ 
  ใช้กล่องโฟมขนาด 45X60X30 เซนติเมตร จ านวน 21 กล่อง และใช้ท่อพีวีซีขนาด  1 นิ้ว 
รองใต้กล่องโฟมส าหรับใช้ในการเขย่าเพ่ือจ าลองการล าเลียงให้เหมือนกับเวลาล าเลียงจริง จากนั้นเตรียม
น้ าแข็งแห้งขนาด 400  กรัม เพ่ือใช้ควบคุมอุณหภูมิภายในกล่องโฟม 
  ใช้โหลแก้ว ขนาด 10 ลิตร ใส่น้ าที่มีความเค็ม 12-15 ppt  ใส่หัวทรายส าหรับให้อากาศโหล
ละ 1 หัว 
  1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 น าข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ได้แก่ อัตราการรอดตาย น้ าหนักแม่กุ้งก่อนและหลังวางไข่  น้ าหนัก
และปริมาณไข่แม่พันธุ์กุ้ง มาใช้ศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

 1.4.1 อัตรารอดตายของแม่กุ้งก้ามกราม 
 นับจ านวนแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามที่รอดหลังจากการล าเลียงขนส่ง ค านวณอัตรารอดตายโดยเทียบ

กับจ านวนแม่กุ้งเริ่มต้นที่ใช้ทดลอง 
 

      อัตรารอดตาย   = จ านวนแม่พันธุ์กุ้งที่เหลือรอดหลังการล าเลียงขนส่ง (ตัว)   X 100 
              จ านวนแม่พันธุ์กุ้งเมื่อเริ่มต้นทดลอง (ตัว) 

1.4.2 อัตราการวางไข่ของแม่กุ้งก้ามกราม  
 

 อัตราการวางไข่    = จ านวนแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามท่ีวางไข่  (ตัว)   X 100 
         จ านวนแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามหลังการล าเลียง (ตัว) 

 
 1.4.3 ระยะเวลาที่ใช้ฟักเป็นตัว (hatching period) โดยการสังเกตการฟักไข่ของแม่กุ้งทุก 4 

ชั่วโมง บันทึกระยะเวลาที่ใช้ฟักไข่จนหมดของแม่กุ้งก้ามกรามแต่ละตัว (ชั่วโมง) 
 

 1.4.4 อัตราการฟักไข่ นับจ านวนลูกกุ้งก้ามกราม ที่ได้หลังจากให้กินอาร์ทีเมีย 1 วัน เพ่ือทราบ
อัตราการฟักเป็นตัวลูกกุ้งก้ามกราม 

 

 อัตราการฟัก    =      จ านวนไข่กุ้งก้ามกราม (ฟอง)           X 100 
               จ านวนลูกกุ้งก้ามกรามอายุ 1 วัน (ตัว) 
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   1.4.5 อัตรารอดตายของลูกกุ้งก้ามกราม 
 

               อัตรารอดตาย   = จ านวนลูกกุ้งก้ามกรามอายุ 2 วัน (ตัว)       X 100 
                     จ านวนแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามอายุ 1 วัน (ตัว) 

 
 1.5 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One way analysis of 

variance) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย เพ่ือหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละชุดการทดลอง โดยวิธ ี
Duncan’s New multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยข้อมูลที่เป็นร้อยละ ท าการ
แปลงขอ้มูลด้วยวิธี Arcsine ก่อนการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูป 

 
ผลการศึกษา 

 
 การทดลองท่ี 1 

 ผลการล าเลียงขนส่งแม่กุ้งก้ามกรามที่มีไข่แก่ โดยใช้กล่องโฟมขนาด 45x60x30เซนติเมตร ซึ่งมี
น้ าแข็งแห้งบรรจุอยู่ภายใน โดยท าให้แม่กุ้งก้ามกรามหยุดการเคลื่อนไหว โดยการลดอุณหภูมิน้ าลงอย่างช้าด้วย
การเติมน้ าแข็งเพ่ือลดอุณหภูมิน้ าลงให้เหลือ 13+1 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง บรรจุแม่กุ้งก้ามกราม
กล่องละ  2  กิโลกรัม  และควบคุมอุณหภูมิที่ระดับ ประมาณ 21-23 องศาเซลเซียส เมื่อเวลาผ่านไป  1, 2, 4, 
6, 8, 10  และ 12 ชั่วโมง น าแม่กุ้งก้ามกรามออกจากกล่องโฟมและค่อยๆปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่อุณหภูมิห้อง 
หลังจากนั้นตรวจนับจ านวนแม่กุ้งที่เหลือรอด  และเพาะฟักจนเป็นตัวที่อายุ 2 วัน  ปรากฏผลดังตารางที่ 1   

 อัตราการรอดตายของแม่กุ้งก้ามกราม      
  อัตราการรอดตายของแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม หลังการล าเลียงที่ระยะเวลา 1, 2, 4, 6, 8, 10  และ 
12 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 95.00±2.00, 78.00±4.58, 75.00±10.00, 43.33±7.50, 36.67±6.02, 3.00±0.00 
และ 0.00  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าอัตราการรอดตายมีความแตกต่างกันทางสถิติ 
อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) เมื่อทดสอบค่าเฉลี่ย พบว่าการล าเลียงโดยลดอุณหภูมิน้ าที่ระยะเวลา 1 ชั่วโมง แม่
กุ้งก้ามกรามมีอัตรารอดสูงสุด และต่างจากระยะเวลาอ่ืน ๆ  
 

การทดลองท่ี 2 
 ประสิทธิภาพการฟักเป็นตัวของลูกกุ้งก้ามกราม  หลังการล าเลียงแม่กุ้งก้ามกรามโดยการลด

อุณหภูมิและใช้ระยะเวลาขนส่งล าเลียงระยะต่างๆ โดยน าแม่กุ้งก้ามกรามที่เหลือรอดจากการทดลองที่ 1 มา
แยกฟักในโหลแก้วขนาด 10 ลิตร ในน้ าที่มีความเค็ม 12-15 ppt โหลละ 1 ตัว นับจ านวนแม่กุ้งก้ามกราม
ปล่อยออกมาจากล าตัว และสุ่มนับจ านวนไข่กุ้งก้ามกรามที่ปล่อยออกในแต่ละแม่กุ้งก้ามกราม  หลั งจากลูกกุ้ง
ก้ามกรามกินอาร์ทีเมีย 1 วัน นับจ านวนลูกกุ้งก้ามกรามที่ได้ เพ่ือหาอัตราการฟัก (hatching percentage) 
และระยะเวลาที่ใช้ฟักเป็นตัว (hatching period)  

2.1 อัตราการวางไข่    
     อัตราการวางไข่ของแม่กุ้งก้ามกราม หลังการล าเลียงที่ระยะเวลา 1, 2, 4, 6, 8, 10  และ 12 

ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 7.69±0.68 , 2.96±0.21, 2.30±0.57 , 4.64±1.06, 4.01±0.3 , 0.00 และ  0.00   

เปอร์เซ็นต์  เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าอัตราการการวางไข่ของแม่กุ้งก้ามกรามมีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) เมื่อทดสอบค่าเฉลี่ย พบว่การล าเลียงโดยลดอุณหภูมิน้ าที่ระยะเวลา 1 ชั่วโมงแม่กุ้ง
ก้ามกรามมีอัตราการวางไข่สูงสุด และต่างจากระยะเวลาอ่ืน ๆ 

 
2.2 ระยะเวลาที่ใช้ฟักเป็นตัว (hatching period) 
     ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการฟักเป็นตัวของลูกกุ้งก้ามกราม หลังการล าเลียงแม่กุ้งก้ามกรามที่

ระยะเวลา 1, 2, 4, 6, 8, 10  และ 12  ชั่วโมง พบระยะเวลาในการฟักเป็นตัว มีค่าเท่ากับ 15.20±0.85,  
27.73±8.45,  24.05±1.76,  28.15±7.10,  30.80±8.42,  0.00 และ   0.00 ชั่วโมง   เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า
ระยะเวลาในการฟักเป็นตัวของแม่กุ้งก้ามกราม หลังการล าเลียงที่ระยะเวลาต่างๆ กัน มีความแตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) เมื่อทดสอบค่าเฉลี่ย พบว่าการล าเลียงโดยลดอุณหภูมิน้ าที่ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 
ไข่ของแม่กุ้งก้ามกรามมีระยะเวลาในการฟักเป็นตัวต่ าสุด และต่างจากระยะเวลาอ่ืน ๆ 

 2.3 อัตราการฟักไข่เป็นตัวที่อายุ 1 วัน 
 อัตราการฟักไข่ของแม่กุ้งก้ามกราม หลังการล าเลียงที่ระยะเวลา 1, 2, 4, 6, 8, 10  และ 12  

ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 25.04±1.61,  19.32±0.58, 18.24±0.63, 16.26±3.53, 13.04±0.24,  0.00   และ 0.00  

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าอัตราการการฟักเป็นตัว ของแม่กุ้งก้ามกรามหลังการล าเลียง
ที่ระยะเวลาต่างๆ กัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) เมื่อทดสอบค่าเฉลี่ย พบว่าการ
ล าเลียงโดยลดอุณหภูมิน้ าที่ระยะเวลา 1 ชั่วโมง มีอัตราการฟักไข่เป็นตัวสูงสุด และต่างจากระยะเวลาอ่ืน ๆ 
 2.4 อัตรารอดลูกกุ้งก้ามกรามอายุ 2 วัน    

 อัตรารอดลูกกุ้งก้ามกรามอายุ 2 วัน  ของแม่กุ้งก้ามกราม หลังการล าเลียงที่ระยะเวลา 1, 2, 
4, 6, 8, 10  และ 12  ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 31.64±7.43 , 30.08±1.25, 24.94±0.73, 23.35±2.37, 
16.44±1.19, 0.00 และ  0.00  เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับ  เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าอัตราการรอดของลูกกุ้ง
ก้ามกรามที่อายุ 2 วัน ของแม่กุ้งก้ามกรามที่ล าเลียงที่ระยะเวลาต่างๆ กัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญ (p<0.05) เมื่อทดสอบค่าเฉลี่ย พบว่าการล าเลียงโดยลดอุณหภูมิน้ าที่ระยะเวลา 1 และ 2 ชั่วโมง 
อัตรารอดของลูกกุ้งก้ามกรามที่อายุ 2 วัน มีอัตรารอดสูง และต่างจากระยะเวลาอ่ืน ๆ 
 

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 

 การล าเลียงแม่กุ้งก้ามที่มีไข่แก่สีด า โดยการลดอุณหภูมิน้ าลงอย่างช้าด้วยการเติมน้ าแข็งเพ่ือลด
อุณหภูมิน้ าลงให้เหลือ 13+1 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง บรรจุแม่กุ้งก้ามกรามลงกล่องโฟมขนาด 
45X60X30 เซนติเมตร  จ านวนแม่กุ้งก้ามกราม  2  กิโลกรัมต่อกล่อง   และควบคุมอุณหภูมิที่ประมาณ 21-23 
องศาเซลเซียส ล าเลียงในระยะเวลาที่ต่างกัน  1, 2, 4, 6, 8, 10  และ 12 ชั่วโมง พบการล าเลียงโดยการลด
อุณหภูมิที่ระยะเวลา 1 ชั่วโมง ให้ประสิทธิผลดีที่สุดในการล าเลียงขนส่งแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม   
 เนื่องจากระยะเวลาที่ 8, 10 และ 12 ชั่วโมง ส่งผลให้แม่กุ้งก้ามกรามมีความอ่อนแอและเครียด 
เกิดการตายได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับ (Subasinghe,1997)  กล่าวว่าการขนส่งสัตว์น้ ามีชีวิตเป็นระยะทางไกล 
ก่อให้เกิดอาการเครียดกับสัตว์น้ า ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสนใจ นอกจากนี้การขนส่งควร
ใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด โดยลดความล่าช้าที่อาจเกิดข้ึนในการขนส่ง ส่วนภาชนะบรรจุส าหรับกุ้งก้ามกรามมีชีวิต
มักนิยมใช้กล่องโฟม เพื่อลดน้ าหนักในการขนส่งทางอากาศ  
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ตารางท่ี 1  อัตรารอดตายของแม่กุ้งก้ามกราม และประสิทธิภาพในการฟักไขห่ลังการล าเลียงแม่กุ้งก้ามกราม  โดยการลดอุณหภูมิและใช้ระยะเวลาขนส่งล าเลียงแม่กุ้ง  1, 2, 4,  
               6, 8, 10 และ  12 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่ตามด้วยอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

 
 
 
 
 

ผลการทดลอง ระยะเวลาในการล าเลียงแม่กุ้งก้ามกราม (ชั่วโมง) 
1 2 4 6 8 10 12 

การทดลองที ่1         

อัตรารอดตาย  (ร้อยละ) 95.00±2.00a 78.00±4.58b 75.00±10.00b 43.33±7.50 c 36.67±6.02c 3.00±0d 0.00d 

การทดลองที่  2        

เปอร์เซ็นต์การวางไข่ (ร้อยละ) 7.69±0.68a 2.96±0.21b 2.30±0.57b 4.64±1.06c 4.01±0.3bc 0.00d 0.00d 

ระยะเวลาในการฟักเป็นตัว (ชั่วโมง) 15.20±0.85 a 27.73±8.45b 24.05±1.76ab 28.15±7.10b 30.80±8.42b 0.00c 0.00c 

อัตราการฟักไข่ (ร้อยละ) 25.04±1.6a 19.32±0.58b 18.24±0.63b 16.26±3.53b 13.04±0.24c 0.00e 0.00e 

อัตรารอดลูกกุ้งก้ามกรามอายุ 2 วัน (ร้อยละ) 31.64±7.43 a 30.08±1.25ab 24.94±0.73bc  23.35±2.37c 16.44±1.19d 0.00e 0.00e 
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