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คำนำ 

 รายงานประจำปี 2562 ได้สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ชายฝั่งพังงา ซึ่งมีภารกิจทางด้านการวิจัยและพัฒนา การตรวจสอบรับรองแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  

ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาการ์ตูน ปลากะพงขาว หอยชักตีน กุ้ง ปูทะเล หอยชักตีน สาหร่ายพวงองุ่น

และภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีพื้นที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ของจังหวัดพังงา นอกจากนี้ยัง

ดำเนินโครงการงบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อการจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อพัฒนา

อาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน อันจะส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ 

และสังคมที่ดีขึ้นของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อไป 

 รายงานฉบับนี้ประกอบไปด้วยรายงานผลการปฏิบัติงานวิจัยและโครงการต่างๆ โดยผลการดำเนินงาน

ทั้งหมดได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดและสำเร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือ

ร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่จากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกท่าน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนและ

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการเป็นอย่างสูงจากผู้บังคับบัญชา ของกรมประมงในทุกลำดับชั้น  

 ขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี ้

 

     (นางฉันทนา  แก้วตาปี) 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา 
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ข้อมลูโดยสังเขปของจังหวัดพังงา 
 

ประวัติเมืองพังงา 
 จังหวัดพังงาเดิมเชื่อกันว่าชื่อ "เมืองภูงา" ตามชื่อเขางาหรือเขาพังงาหรือกราภูงาหรือพังกา (ภาษา
มลายู  แปลว่า ป่ าน้ำภูงา) ตั้ งอยู่ ในตัวจังหวัดพั งงาปัจจุบัน ในสมัยก่อนเมืองภู งาขึ้นอยู่กับเมือง
นครศร ีธรรมราช ในสม ัยร ัชกาลที ่ 2 ชื ่อของเม ืองภ ูงาได ้ปรากฏอยู ่ในทำเน ียบข ้าราชการเม ือง
นครศรีธรรมราช เป็นเมืองขึ้นฝ่ายกรมพระสุรัสวดีฝ่ายซ้าย เมืองภูงานี้อาจจะตั้งชื่อให้คล้องจองกับเมืองภูเก็ต 
และเหตุที่เมืองภูงากลายเป็นเมืองพังงานั้น สันนิษฐานกันว่าน่าจะเนื่องมาจากเมืองภูงาเป็นเมือ งที่มีแร่
อุดมสมบูรณ์ มีชาวต่างชาติมาติดต่อซื้อขายแร่ดีบุกกันมาก และชาวต่างชาติเหล่านี้คงออกเสียงเมืองภูงาเป็น
เมืองพังงา เพราะแต่เดิมชาวต่างชาติเขียนชื่อเมือง ภูงาว่า Phunga หรือ Punga อ่านว่าภูงา หรือพังงาหรือ
พังกาก็ได ้

ในประวัติศาสตร์มีการค้นพบชุมชนโบราณ ลูกปัด เศษภาชนะแตกหักจำนวนมากที่เป็นหลักฐาน
เกี่ยวกับการค้าในสมัยโบราณ ชาวบ้านสูงอายุเรียกบริเวณบ้านทุ่งตึกว่าเมืองตะโกลา หรือ ตะกั่วป่า ในปัจจุบัน
เคยเป็นเมืองท่าการค้าที่สำคัญของแหลมมลายูทางฝั่งตะวันตกพ่อค้าต่างชาติสมัยโบราณอย่างอินเดีย จีน  
และอาหรับ จะใช้แม่น้ำตะกั่วป่าล่องสินค้าและขนสินค้าต่อทางบก เพื่อไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแหลมมลายูได้
สะดวกรวดเร็วขึ้นสมัยรัชกาลที่ 3 พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะทรงบูรณะหัวเมืองชายฝั่งทะเลภาคใต้  
ที่ถูกพม่าทำลายจึงทรงแต่งตั้งให้พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง ณ นคร) เป็นเจ้าเมืองพังงาคนแรกและยุบเมือง
ตะกั่วทุ่งมาขึ้นกับเมืองพังงาใน พ.ศ. 2383 เมืองพังงาได้เลื่อนฐานะเป็นจังหวัดในสมัยรัชกาลที่ 6   
 

ตราประจำจังหวัดพังงา 
รูปเขารูปช้าง หมายถึง สัญลักษณ์ภูเขาสูงรูปช้าง ซึ ่งอยู่หลัง

ศาลากลางจังหวัดพังงา       
รูปเรือขุดแร ่ หมายถึง สัญลักษณ์การประกอบอาชีพในอดีต

ของจังหวัดพังงาที่มีอาชีพหลักทางด้าน
การทำเหมืองแร่ดีบุก 

รูปเขาตะปู หมายถึง สัญลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดพังงา 

 

คำขวัญประจำจังหวัด  แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วย
ทรัพยากร    
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ดอกไม้ประจำจังหวัด 
     ดอกจำปูน 

ชื่อวงศ์ Annonacea 
     ชื่อวิทยาศาสตร์ Anaxagorea  javanica  Blume 

จำปูนเป็นพันธุ์ไม้ที่พบทั่วไปในป่าดงดิบชื้น โดยเฉพาะข้างลำธาร
พืชชนิดนี้พบเฉพาะในท้องที่ภาคใต้ ตั้งแต่ชุมพรลงไปคนภาคใต้นิยม
ปลูกไม้ชนิดนี้ไว้ริมบ่อ เพื่อให้สามารถให้น้ำได้เพียงพอกับความต้องการ
ลักษณะทางวนวิทยาเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 2 - 8 เมตร ใบสีเขียวเข้ม 
ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามยอดหรือโคนก้านใบ ลักษณะดอกจะแข็ง มี
ส ีเข ียวแต่ด ้านในจะมีส ีขาวเป็นมัน มี 3 กลีบ และมีกลิ ่นหอม เป็น
ลักษณะเด่นของไม้ชนิดนี้ยอดอ่อนกินได้ 

 

ขนาดและที่ตัง้ 
จังหวัดพังงาตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน อยู่ระหว่าง

ละติจูดที่ 8 องศา 27 ลิปดา 52.3 ฟิลิปดาเหนือกับเส้นลองติจูดที่ 98 องศา 32 ลิปดาตะวันออก  ห่างจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 788 ก ิโลเมตร ม ีพื ้นที ่ทั ้งหมด 4,170.97 ตารางกิโล เมตร หรื อประมาณ 
2,606,803.125 ไร่ เป็นอันดับที่ 9 ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ 

- พื้นที่ทำการเกษตร 1,806.122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,128,824 ไร ่
- พื้นที่ป่าไม้ 1,722.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,076,594 ไร่ 
- เนื้อที่อ่ืนๆ 642.227 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 401,392.625 ไร ่

อาณาเขตติดต่อ 
- ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- ทิศใต้ ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน 
- ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี ่
- ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย 
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แผนที่ตั้งและการเดินทาง 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา 
Phangnga Coastal Aquaculture Research and Development Center  

 

 
 
ประวัติความเป็นมา 

เป็นหน่วยงานราชการสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำชายฝั ่ง  กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2528 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการเพาะพันธุ์หอยแครง  
หอยนางรม และกุ้ง ใช้งบประมาณจากโครงการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และกองทุนความช่วยเหลือเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตอาหารจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเงินรวม 15 ล้านบาท โดยแยกเป็นเงินยืมไม่เสียดอกเบี้ยจำนวน 11 ล้านบาท 
กำหนดชำระคืนใน 8 ปี ระยะปลอดหนี้ 3 ปี และเงินจ่ายขาดจำนวน 4 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง ในระยะแรกได้รับการตั้งชื่อเป็น "สถานีพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยจังหวัดพังงา" ซึ่งเริ่มดำเนินการ
ผลิตสัตว์น้ำในปี พ.ศ. 2532 ต่อมาได้เปลี่ยนชือ่เป็น "สถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดพังงา" (สังกัดกองประมงน้ำกร่อย) 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 กองประมงน้ำกร่อยได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จึงเปลี่ยนชื่อเป็น 
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดพังงา ในปี พ.ศ. 2545 สถานีฯ ยกฐานะเป็นศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่งพังงา และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา และในปี 
พ.ศ. 2560 ได้มีการปรับโครงสร้างในการปฏิรูประบบราชการของประเทศจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา”  
 
 
 
 
 



รายงานประจำป ี2562  ศนูย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา     7 

 

ทีต้ั่ง 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เลขที่ 164 หมู่ 9 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอ
ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ตั้งอยู่บนแนวถนนเลียบชายทะเลหาดท้ายเหมือง ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 
4 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 97 ไร่ 2 งาน 96.2 ตารางวา 

แผนที่แสดงเสน้ทางมาศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝัง่พังงา 

 
 

แผนที่ทางดาวเทียมแสดงทีต่ั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา 

 
 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา 
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รายนามผู้อำนวยการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา 
1. นายถาวร  ธรรมเศวต หัวหนา้สถานีฯ 2529 - 2533 

2. นายสมชาติ  สุขวงศ ์ หัวหน้าสถานีฯ 2534 - 2537 

3. นายสมยศ  สิทธิโชคพันธ์ หัวหน้าสถานีฯ 2538 - 2539 

4. นายทวี  จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ 2540 - 2544 

5. นางเรณู  ยาชิโร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ 2545 - ม.ค. 2546 

6. นายทวี  โรจนสารัมภกจิ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ม.ค. 2546 - ก.ย. 2546 

7. นายวุฒิ  คุปตะวาทิน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ต.ค. 2546 - ธ.ค. 2549 

8. นายคมน์  ศิลปาจารย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ธ.ค. 2549 - ธ.ค. 2551 

9. นายสุทธิชัย ฤทธิธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ธ.ค. 2551 - ม.ค. 2553 

10. นายสุภาพ  ไพรพนาพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ม.ค. 2553 - มิ.ย. 2560 

11. นางพิชญา  ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มิ.ย. 2560 - ม.ค. 2562 

12. นางฉันทนา  แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน 

  
อัตรากำลังปี 2562 

 แผนการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่งพังงา มีอัตรากำลังปฏิบัติงานดังนี้ 

•  ข้าราชการ     8  อัตรา 

• พนักงานราชการ  33 อัตรา 

• จ้างเหมาบริการ  11 อัตรา 
รวมทั้งสิ้น   52 อัตรา 
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ตารางที่ 1  รายชื่อข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 
1 นางฉันทนา  แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา 
2 นางกัลยาณี  ทีปะปาล นักวิชาการประมงชำนาญการ 
3 นายธันว์  จิตตนูนท์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
4 นางสาวพัชร ี นวลศรีทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
5 นางสาวณัฐวิภา  ทองไสว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
6 นางกรรณิกา  ปรีดาผล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
7 นางสาวนงค์พงา  เกตุช ู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
8 นางสาวนฤมล  อ้นกา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ตารางที่ 2  รายชื่อพนักงานราชการประจำปี 2562 

ลำดับที ่      ชื่อ - นามสกุล        ตำแหน่ง 
1 นางสาวอิงอร  หนักแน่น นักวิชาการประมง  
2 นางสาวพันธิพา  ยมโดย นักวิชาการประมง  
3 นางสาวพรพรรณ  กล้างาน นักวิทยาศาสตร์  
4 นายณัฐวุฒิ  ขาวจันทร์คง นักวิชาการประมง  
5 นางสาวเตือนตา  พรหมผดุงวิทย ์ นักวิชาการประมง 
6 นางสาวณัฐวดี  บุญยัง นักวิชาการประมง  
7 นายชาญชัย  ทีปะปาล เจ้าพนักงานประมง  
8 นายสมหมาย  เนื้ออ่อน เจ้าพนักงานประมง 
9 นางสาวสุนิสา  ทองสกุล เจ้าพนักงานประมง  
10 นางสาวนันทวัน  มิตรวงค ์ เจ้าพนักงานประมง  
11 นางสาวอำพร เลขานุกิจ เจ้าพนักงานประมง  
12 นายปณิธาน  ทองแกมแก้ว เจ้าพนกังานประมง  
13 นายสุทธิพงษ์  ชัยช่วย เจ้าพนักงานประมง  
14 นางสาวพัชนิดา  หฤษฎ์วิวัฒน์กุล เจ้าพนักงานประมง  
15 นางสาวพิชามญชุ์  คมขำ เจ้าพนักงานประมง  
16 นายชัยวิชิต  ปรีดาผล เจ้าหน้าที่ประมง  
17 นายอุดม  รักษดรุณ เจ้าหน้าที่ประมง  
18 นายคุณากร  คำอ่อน เจ้าหน้าที่ประมง  
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 

ลำดับที ่      ชื่อ - นามสกุล        ตำแหน่ง 
19 นางวาสนา  วะจิด ี เจ้าหน้าที่ประมง  
20 นางสาวพนิดา  นิลวงค ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
21 นางสาววาสนา  โกมล เจ้าหน้าที่ธุรการ 
22 นายสุวัฒน์  วะจิด ี พนักงานผู้ช่วยประมง  
23 นายประมวล  สุวรรณรัตน ์ พนักงานผู้ช่วยประมง  
24 นายสมพร  ธรรมนุการ พนักงานผู้ช่วยประมง  
25 นายสมหมาย  มำล ิ พนักงานผู้ช่วยประมง  
26 นายอุทัย  ดงขุนทด พนักงานผู้ช่วยประมง  
27 นายตรีรัตน์  นิราช พนักงานผู้ช่วยประมง  
28 นางยาใจ  บุญเรือง พนักงานผู้ช่วยประมง  
29 นายสุริยงค์  อดุมคุณ พนักงานผู้ช่วยประมง 
30 นางสายพิณ  สุวรรณรัตน ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
31 นางสาวมาริสา  จิระดม พนักงานผู้ช่วยประมง 
32 ว่าที่ ร.ต.หญิง จริยา  จันทร์เมือง พนักงานผู้ช่วยประมง 
33 นายศุภโชค  นครคำสิงห ์ พนักงานห้องทดลอง 

ตารางที่ 3  รายชื่อจา้งเหมาบริการประจำปี 2562 

ลำดับที ่ ชื่อ - นามสกลุ ตำแหน่ง 

1 นายมโนช  คำอ่อน พนักงานขับรถยนต ์
2 นายเอกชัย  พรกรัณยานันท ์ พนักงานขับรถยนต ์
3 นายวิวรรธน์  ศักดาสาวิตร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
4 นายภัทร์  ขวญัยืน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
5 นางสาวจันทมิา ชัยคด เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์น้ำ 
6 นางสาวกัญญาภัทร สารีผล เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์น้ำ 
7 นางสาวธันชนก  อินทเสือ เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์น้ำ 
8 นางสาววรีย์รัตน์  ชลลพินท ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องทดลอง 
9 นางสาวรัชชนก  นุ้ยสง่า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
10 นางสาวจิดาภา  อมร คนงานประมง 
11 นายชลอ  ปรีชา คนงานประมง 

  



รายงานประจำป ี2562  ศนูย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา     11 

 

แผนผังการบริหารงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา 
 

 

ผู้อำนวยการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้

ชายฝัง่พังงา 

 
งานธุรการ 

 
งานเพิ่ม 

ผลผลิตสัตว์น้ำ 

 
งานตรวจสอบและ

รับรองคุณภาพ
สินค้าประมง 

 
งานพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงและ
ปรับปรุงพันธุ์ 

 
งานสารบรรณ 

 
งานการเงินและ

บัญช ี

 
งานพัสด ุ

 
งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 

 
งานเงินทนุ
หมุนเวียนฯ 

 
งานผลิตแพลงก์ตอน 

 
งานเลี้ยงพ่อแม่พันธุ ์

หน่วยตรวจสอบ
และรับรองคณุภาพ

วัตถุดิบสัตว์น้ำ 

หนว่ยรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน์้ำ

ชายฝั่ง 

 
หน่วยคลนิิกตรวจสัตว์น้ำ
และตรวจวิจัยโรคสตัว์น้ำ 

PCR 

 
หน่วยเคลื่อนที่เฝ้า

ระวังแหลง่เลี้ยงสัตว์
น้ำและแหลง่น้ำ

ธรรมชาต ิ

งานทดลองวิจัย 
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โครงสร้างการแบ่งงานภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ำชายฝั่งพังงา 

หน้าที่ความรบัผิดชอบ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงามีภารกิจหลายด้าน จึงจัดแบ่งงานตามหน้าที่
ความรับผิดภายในศูนย์ฯ ดังนี ้
1.  งานธุรการ 
 มีหน้าที่รวบรวม ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ รวมทั้ง งานสารบรรณ การเงิน
งบประมาณ การจัดซื้อ - จัดจ้าง ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
2.  งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 
 มีหน้าที่ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และจำหน่ายให้แก่เกษตรกร
เพื่อนำไปเลี้ยง พันธุ์สัตว์น้ำที่ผลิต เช่น กุ้งทะเล หอยชักตีน ปลากะพงขาว ปมู้าและปูทะเล เป็นต้น 
3.  งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง แบ่งออกเป็น 4 หน่วยย่อย คือ 
 3.1  หน่วยตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  

มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอท้ายเหมือง 
อำเภอกะปง อำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรี  

โดยมีหน้าที ่
  3.1.1  ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มี 3 มาตรฐาน คือมาตรฐาน
โค้ดออฟคอนดัค (Code of Conduct; CoC), มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี  
(Good Aquaculture Practice; GAP) และมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกษ. 7401-2552 

3.1.2  เก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิต เช่น อาหาร หัวอาหาร วิตามินและสารกระตุ้นการเจริญเติบโต 
และตรวจการปนเปื้อนสารปฏิชีวนะ/ยาในตัวอย่างดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยในการนำไปใช้ในฟาร์มผลิต
สตัว์น้ำ 

3.2  งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ 
 มีหน้าที่บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำขณะเลี้ยงในฟาร์ม โดยเฉพาะการตกค้าง
ของสารปฏิชีวนะในสัตว์น้ำ เพื ่อให้ผลผลิตจากฟาร์มมีคุณภาพตามมาตรฐานที ่กำหนด พร้อมเป็น
วัตถุดิบต้นน้ำที่เหมาะสำหรับโรงงานแช่เยือกแข็ง โรงงานแปรรูป เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 
 3.3  หน่วยตรวจวิจัยโรคสัตว์น้ำ 
 3.3.1  บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำและวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ (กุ้ง ปลา) ได้แก่ ปรสิต แบคทีเรีย
และไวรัส โดยใช้เทคนิคด้านจุลชีวะและชีวโมเลกุล 
 3.3.2  การเฝ้าระวังโรคไวรัสในกุ้งทะเลที่มีสาเหตุจากเชื้อ WSSV, TSV, YHV, IHHNV และ 
IMNV 
 3.3.3  การจัดทำระบบการจัดการคอมพาร์ทเมนต์ (Compartment) ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 
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 3.3.4  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและดินเพื่อนำไปสู่การเพาะเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
 3.3.5  ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการ เช่นการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ระบบน้ำ 
ระบบฟาร์ม การรักษาสุขภาพสัตว์น้ำ ตลอดจนการใช้ปัจจัยการผลิต ยาและเคมีภัณฑ์อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตสัตว์น้ำให้มีคุณภาพตามาตรฐานสากล 

3.4  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยเคลื่อนที่เฝ้าระวังแหล่ง
เลี้ยงสัตว์น้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ 

3.4.1  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 
โดยจัดอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ไปร่วมงานกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ออกให้บริการตรวจ
สุขภาพสัตว์นำ้ คุณภาพน้ำและแจกเอกสารเผยแพร่ แนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้แก่เกษตร 

3.4.2  ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดพังงาเพื่อนำข้อมูลมาแจ้งข่าว
เตือนภัยการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาต ิ

3.4.3  หน่วยบริการเคลื่อนที่ ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบคุณภาพน้ำและสุขภาพสัตว์น้ำในฟาร์ม
ของเกษตรกร 
4.  งานพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ (งานทดลองวิจัย) 
 เน้นการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็นอันดับแรก ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมให้มี
ความก้าวหน้านำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านวิชาการที่เกษตรกรไม่สามารถ
จะดำเนินการได้เอง นอกจากนั้น มีการวิจัยชนิดสัตว์น้ำที่มีอยู่ในพื้นที่และมีศักยภาพจะขยายพันธุ์ในเชิงธุรกิจ
และเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ตลอดจนศึกษาวิจัยสารสมุนไพรชนิดต่างๆ  
ในการป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำเพื่อลดการตกค้างของยา/สารเคมีในสัตว์น้ำ การใช้จุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยง
เพื่อนำไปสู่การเลี้ยงระบบชีวภาพที่ไม่มีสารตกค้างในผลผลิต 
5.  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5.1  ฝึกงานให้เกษตรกร นักศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน เป็นต้น 
5.2  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา 

เกษตรกร และประชาชนผู้ที่สนใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและเต่าทะเล 
5.3  งานช่วยเต่าทะเลบาดเจ็บ ร่วมมือกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ กรมประมง 

ปีงบประมาณ 2562 
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งบประมาณรายรับ - รายจ่ายของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ชายฝั่งพังงา ประจำปีงบประมาณปี 2562 

ตารางที่ 4  งบประมาณรายรับ รายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2562 

แผน/กิจกรรม (โครงการ) 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1.  แผนงาน พื้นฐานดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพดา้นประมง 
งบดำเนินงาน    

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,009,000.00 1,008,986.86 13.14 

- ค่าสาธารณูปโภค 1,067,000.00 1,067,000.00 - 

2.  แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
2.1  โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสนิค้าเกษตร 
2.1.1  กิจกรรม       พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
          กิจกรรมย่อย  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ 
งบดำเนินงาน 

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 109,600.00 109,600.00 - 

2.1.2  กิจกรรม       พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
          กิจกรรมย่อย  ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยง 
งบดำเนินงาน 

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 290,000.00 290,000.00 - 

2.1.3  กิจกรรม       พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
          กิจกรรมย่อย  ควบคุมและตรวจสอบผู้ผลิตและผู้นำเข้า 

งบดำเนินงาน 

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 66,500.00 66,452.80 47.20 

2.1.3  กิจกรรม       พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน  
          กิจกรรมย่อย  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิต 

งบดำเนินงาน 

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 111,000.00 110,984.56 15.44 
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ตารางที่ 4  (ตอ่) 

แผน/กิจกรรม (โครงการ) 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

2.1.4  กิจกรรม       พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
กิจกรรมรอง  เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์น้ำ (ตรวจสุขอนามัยโรคสัตว์น้ำไปจีน, Packing 

house) 
กิจกรรมย่อย  ตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน 

งบดำเนินงาน    

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,381,200.00 1,381,124.44 75.56 

2.1.5  กิจกรรม       พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
กิจกรรมรอง  เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์น้ำ  
กิจกรรมย่อย  เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ำธรรมชาต ิ

งบดำเนินงาน    
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 117,000.00 116,988.77 11.23 

2.1.6  กิจกรรม       พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
กิจกรรมรอง  เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์น้ำ  
กิจกรรมย่อย  ผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ ปม.1 เพือ่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

งบดำเนินงาน 

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 37,500.00 37,449.20 50.80 

2.2  โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ ่

งบดำเนินงาน 

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 200,000.00 199,964.61 35.39 

2.3  โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสนิค้าเกษตร 

งบดำเนินงาน    

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 54,660.00 54,590.00 70.00 

2.4  โครงการ ยกระดับคุณภาพสนิค้าเกษตร    

2.4.1  กิจกรรม        พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
กิจกรรมย่อย  เฝ้าระวังฟาร์มปลอดโรคและการเฝ้าระวังสัตว์น้ำในประเทศและส่งออก 
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ตารางที่ 4  (ตอ่) 

แผน/กิจกรรม (โครงการ) 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งบดำเนินงาน  

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,486,500.00 2,486,492.69 7.31 

2.4.1  กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน  (จัดทำและขยายขอบข่ายระบบ ISO) 

งบดำเนินงาน    

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 20,000.00 20,000.00 - 

3.  แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั 

โครงการ วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง 

งบดำเนินงาน    

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 82,200.00 82,199.50 0.50 

4.  แผนงานบคุลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ) 

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรอย่างเป็นระบบ 

4.1  กิจกรรม       บุคลากรภาครัฐด้านประมง 
กิจกรรมย่อย  ค่าใช้จา่ยบุคลากร 

  

งบบุคคลากร 6,433,767.10 6,433,767.10 - 

งบดำเนินงาน    

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 292,233.00 292,233.00 - 

เงินนอกงบประมาณ 

5.  เงินทนุหมนุเวียนในการผลิตพันธุ์กุ้ง พันธุ์ปลาและพันธุ์สัตวน์้ำอื่นๆ 

งบบุคคลากร 165,420.00 110,280.00 55,140.00 

งบดำเนินงาน    

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 640,000.00 444,064.90 195,935.10 

- ค่าสาธารณูปโภค 60,000.00 52,506.08 7,493.92 

รวม 865,420.00 606,850.98 258,569.02 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 

ผลการปฏิบัติงาน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา  

ประจำปีงบประมาณ 2562 
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1.  งานธุรการ 
งานธรุการ ประกอบด้วยงานย่อย 3 หน่วยงาน คือ 
1.1  งานสารบรรณ 

ตารางที่ 5  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของงานสารบรรณ 

งานที่ปฏิบัติ หน่วยวัด ปี 2562 

1. ลงทะเบียนรับเอกสาร ฉบับ 1,724 

2. ลงทะเบียนหนังสือออก ฉบับ 874 

3. หนังสือรับรอง ฉบับ 30 

4. หนังสือคำสั่ง ฉบับ 24 

5. รวบรวมเวลาทำงานของข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ครั้ง 12 

6. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย ครั้ง 12 

7. จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้าง ครั้ง 12 

8. ขอตั้งงบประมาณ ครั้ง 1 

9. รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ครั้ง - 

 
 1.2  งานพัสดุ 
ตารางที่ 6  ลักษณะงานที่ปฏิบัตขิองงานพสัด ุ

งานที่ปฏิบัติ หน่วยวัด ปี 2562 

1. การจัดจ้างจัดซื้อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี   

- e - Bidding ครั้ง 2 

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธเีฉพาะเจาะจง ครั้ง 293 

2. สัญญาซื้อ - ขาย ฉบับ 1 

3. สัญญาก่อสร้าง ฉบับ 1 

4.ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างราคาต่ำกว่า 5,000 บาท ฉบับ 163 

5. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างราคามากกว่า 5,000 บาท ฉบับ 130 

6. จัดทำประวัติซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะครุภัณฑ์ ครั้ง 20 

7. ตรวจสอบพัสดุประจำปี ครั้ง 1 

8. จดและต่อทะเบียนรถยนต์ คัน 5 

 
 1.3  งานการเงินและบัญชี :  
  การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่าย
หมวดต่างๆ ตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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2. งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต  : พัฒนาศักยภาพด้านประมง (ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ) 
 

 โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป ชาวประมงใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพที่ยั่งยืน 
และมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 

ตารางที่ 7  เป้าหมายในการผลิตลูกพันธ์ุสัตว์นำ้ 

ชนิดสัตว์น้ำ เป้าหมาย (ตัว) ผลิตและปล่อย (ตัว) 

กุ้งกุลาดำ 2,500,000 3,740,000 

กุ้งแชบ๊วย 6,796,000 5,600,000 

ปลากะพงขาว 50,000 52,000 

ปูม้า 60,000 87,000 

หอยทะเล 90,000 90,000 

รวมทั้งสิ้น 9,496,000 9,569,000 
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ตารางที่ 8  สรุปการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2562 

ว/ด/ป ชนิดสัตว์น้ำ 
จำนวน 
(ตัว) 

สถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 
สถานที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

12 พ.ย. 61 ปูทะเล 2,000 คลองท่าดินแดง 4 ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา 
15 พ.ย. 61 หอยทะเล 20,000 อ่าวคลองสน 3 เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา 
20 พ.ย. 61 ปลากะพงขาว 5,000 บ้านขนิม 7 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 
  6 ธ.ค. 61 ปลากะพงขาว 10,000 คลองบ้านหินลาด 3 คุระ คุระบุรี พังงา 
14 ธ.ค. 61 ปลากะพงขาว 5,000 ชายทะเลเกาะคอเขา 3 เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา 
14 ธ.ค. 61 กุ้งแชบ๊วย 1,000,000 ป่าชายเลน 3 เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา 
17 ธ.ค. 61 กุ้งแชบ๊วย 1,200,000 บ้านทับปลา 8 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 
17 ธ.ค. 61 ปลากะพงขาว 10,000 คลองมะลุ่ย 3 มะรุ่ย ทับปุด พังงา 
19 ธ.ค. 61 หอยชักตีน 20,000 คลองท่าดินแดง 4 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 
24 ธ.ค. 61 ปูทะเล 10,000 ชายทะเลบ้านบ่อดาน 7 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา 
5 ก.พ. 62 ปลากะพงขาว 2,000 - 4 เกาะปันหยี เมือง พังงา 
5 ก.พ. 62 ปูทะเล 10,000 - 4 เกาะปันหยี เมือง พังงา 
5 มี.ค. 62 ปลากะพงขาว 10,000 คลองบ้านเกาะนก 2 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 
5 เม.ย. 62 ปูทะเล 10,000 บ้านท่าดินแดง 4 ลำแกน่ ท้ายเหมอืง พังงา 
10 เม.ย. 62 กุ้งกุลาดำ 1,500,000 คลองบ้านน้ำเค็ม 2 บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา 
10 เม.ย. 62 ปูทะเล 25,000 คลองบ้านน้ำเค็ม 2 บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา 
10 เม.ย. 62 หอยทะเล 10,000 คลองบ้านน้ำเค็ม 2 บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา 
11 เม.ย. 62 กุ้งกุลาดำ 1,000,000 ชายทะเลท่าตาทอง 4 บ่อแสน ทับปุด พังงา 
11 เม.ย. 62 ปูทะเล 30,000 ชายทะเลท่าตาทอง 4 บ่อแสน ทับปุด พังงา 
11 เม.ย. 62 หอยทะเล 10,000 ชายทะเลท่าตาทอง 4 บ่อแสน ทับปุด พังงา 
24 เม.ย. 62 กุ้งกุลาดำ 100,000 ชายทะเลท่าไทร 6 นาเตย ท้ายเหมิอง พังงา 
26 เม.ย. 62 กุ้งกุลาดำ 40,000 อ่าวตั้งเลน 9 บางเตย เมือง พังงา 
12 มิ.ย. 62 ปลากะพงขาว 10,000 คลองท่าด่าน 1 เกาะปันหยี เมือง พังงา 
22 มิ.ย. 62 กุ้งกุลาดำ 400,000 คลองท่าดินแดง 4 ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา 
27 มิ.ย. 62 กุ้งกุลาดำ 400,000 คลองพังงา - ถ้ำน้ำผุด เมือง พังงา 
25 ก.ค. 62 กุ้งแชบ๊วย 100,000 ชายทะเลบางสัก 7 บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา 
26 ก.ค. 62 กุ้งแชบ๊วย 200,000 คุ้งควนถ้ำ 3 บางนายส ี ตะกั่วป่า พังงา 
26 ก.ค. 62 กุ้งแชบ๊วย 200,000 ท่าเทียบเรือคลองเคียน 1 คลองเคียน ตะก่ัวทุ่ง พังงา 
28 ก.ค. 62 กุ้งแชบ๊วย 200,000 ท่าเรือประมงบ้านท่าค่าย - มะรุ่ย ทับปุด พังงา 
28 ก.ค. 62 กุ้งแชบ๊วย 200,000 คลองพังงา - ถ้ำน้ำผุด เมือง พังงา 
28 ก.ค. 62 กุ้งแชบ๊วย 100,000 ท่าเรือเกาะนก 2 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 
12 ส.ค. 62 กุ้งแชบ๊วย 2,000,000 หน้าหาดสวนเฉลิมพระ

เกียรติฯ 
3 เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา 
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ตารางที่ 8  (ต่อ) 

ว/ด/ป ชนิดสัตว์น้ำ 
จำนวน 
(ตัว) 

สถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 
สถานที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

15 ส.ค. 62 หอยทะเล 30,000 ท่าเรือบางจั่น 7 หล่อยูง ตะก่ัวทุ่ง พังงา 
24 ส.ค. 62 กุ้งแชบ๊วย 400,000 บ้านท่าจูด  ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา 
16 ก.ย. 62 กุ้งแชบ๊วย 400,000 คุ้มเกาะนก 2 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 
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กิจกรรมเงินทนุหมุนเวียนในการผลิตพนัธุก์ุ้ง พันธุ์ปลาและพันธุ์สัตวน์้ำอืน่ๆ 

ตารางที่ 9  การจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำเพ่ือจำหน่ายในงบเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2562 

ชนิดสัตว์น้ำ ผลการปฏิบัติงาน (ตัว) รายได้จากการจำหน่าย (บาท) 

ปลากะพงขาว 102,108 416,300 

ปลากะรังเสือ 3,250 130,000 

ปลาช่อนทะเล 1,250 20,000 

ปลาการ์ตูน 2,959 70,310 

หอยชักตีน 63,000 63,000 

แพลงก์ตอนพืช หัวเชื้อห้องปฏิบัติการ 80 ลิตร 3,600 

สาหร่ายพวงองุ่น 319 กิโลกรัม 47,850 

เห็ดทะเล 2 ดอก 550 

รวม  751,610 
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งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงาได้มีการดำเนินงานดา้น
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี ้

• ให้บริการผูเ้ข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จำนวน 428 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 10  หน่วยงานที่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 

ลำดับที่ ว/ด/ป หน่วยงาน สถานะผู้เข้าชม 
จำนวน 
(คน) 

1 30 ม.ค. 62 บริษัท กราวด์ เอเชีย (ประเทศไทย) กลุ่มอาสาสมัคร 3 

2 26 ก.พ. 62 สำนักงานเทศบาลตำบลพรุใน คณะ 30 

3 3 มี.ค. 62 ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย คณะครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง 37 

4 8 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย คณะอาจารย์/นักศึกษาปีที่ 3 – 4 
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

20 

5 8 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย คณะอาจารย์/นักศึกษาปีที่ 3 – 4 
สาขาวิชาการจัดการประมงและ

ธุรกิจสัตว์น้ำ 

59 

๖ 5 เม.ย.62 หารเทารังสีประชาสรรค์ คณะครู/นักเรียน 28 

7 26 มิ.ย. 62 บริษัท กราวด์ เอเชีย (ประเทศไทย) กลุ่มอาสาสมัคร 2 

8 11 ก.ค. 62 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ คณะครู/นักเรียน 50 

9 8 ส.ค. 62 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง คณะ 70 

10 17 ก.ย. 62 ที่ทำการบริหารส่วนตำบลท่านา คณะ 95 

11 20 ก.ย. 62 โรงเรียนนานาชาติ ยู ดับ เบิ้ ลยู ซี  
ประเทศไทย 

คณะครู/นักเรียน 55 

12 4 ต.ค. 62 โรงเรียนบ้านนกงาง คณะครู/นักเรียน 79 

รวม 528 

 
 



รายงานประจำป ี2562  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา    25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26   รายงานประจำปี 2562  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• การบริการรับนักศึกษาฝึกงาน 

ตารางที่ 11  รายช่ือสถาบันการศึกษาที่ที่สง่นักศึกษามาฝึกงานในปีงบประมาณ 2562 

ลำดับที่ สถาบันการศึกษา ระยะเวลา 
จำนวน
(คน) 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 1 ก.ค. - 27 ก.ย.62 4 

2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 3 มิ.ย. -  28 มิ.ย. 62 5 

3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 4 มิ.ย. - 31 ก.ค. 62 5 

4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง                                                   31 พ.ค. - 26 ก.ค. 62 3 

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีสตูล สถาบันอาชีวศึกษาเกษตร 11 มี.ค. - 10 พ.ค. 62 5 

6 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 15 พ.ค. - 12 ก.ค. 62 4 

7 มหาวิทยาลัยบูรพา 20 พ.ค. - 12 ก.ค. 62 1 

8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่ 13 พ.ค. - 21 มิ.ย. 62 4 

9 มหาวิทยาลัยพะเยา 2 มิ.ย. - 2 ก.ค.62 2 

10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 

22 เม.ย. - 7 มิ.ย. 62 1 

11 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 15 มี.ค. - 30เม.ย. 62 2 

12 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 11 มี.ค. - 10 พ.ค. 62 3 

13 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 11 มี.ค. - 10 พ.ค. 62 2 

รวม  41 
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• การจัดนิทรรศการ จำนวน 2 ครั้ง 

ตารางที่ 12  การจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

ครั้งที่ การจัดนิทรรศการ/สถานที่ วันที/่เดือน/ปี 
1 งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวประจำปี 2561  

ณ เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
16 - 18 พฤศจิกายน 2561 

2 งานปล่อยเต่าประจำปี 2562  
ณ หาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 

1 - 10 มีนาคม 2562 
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3.  งานตรวจสอบและรบัรองคุณภาพสินค้าประมง 
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
โครงการ : ยกระดับคณุภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพสนิค้าประมงสู่มาตรฐาน 
กิจกรรมรอง : ควบคุมดูแลสินค้าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ภารกิจที่ 1  ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน์้ำ ซึ่งมีแผนการตรวจที่ 290 ฟารม์ 

ตารางที่ 13  รายการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

รายการการตรวจวิเคราะห์ 
เป้าหมาย 
(ฟาร์ม) 

ผลการดำเนินงาน 
(ฟาร์ม) 

1)  จำนวนฟาร์มสัตว์น้ำชายฝั่งที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน GAP/ CoC 290 292 

1.1  ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้ำชายฝั่งเดิม 214 186 

- ตรวจประเมินฟาร์ม/โรงเพาะฟักเดิม GAP  (กุ้งทะเล) 112 82 

- ตรวจประเมินฟาร์ม/โรงเพาะฟักเดิม GAP (สัตว์น้ำอื่นๆ) 92 99 

- ตรวจประเมินฟาร์ม/โรงเพาะฟักเดิม CoC 1 - 

- ตรวจประเมินฟาร์ม/โรงเพาะฟักเดิม GAP มกษ. 9 5 

1.2  ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้ำชายฝั่งต่ออายุ 76 66 

-  ตรวจประเมินฟาร์ม/โรงเพาะฟักต่ออายุ GAP (กุ้งทะเล) 69 50 

-  ตรวจประเมินฟาร์ม/โรงเพาะฟักต่ออายุ GAP (สัตว์น้ำอื่นๆ) - 16 

1.3  ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้ำชายฝั่งใหม่ 7 40 

-  ตรวจประเมินฟาร์ม/โรงเพาะฟักใหม่ GAP (กุ้งทะเล) 7 20 

-  ตรวจประเมินฟาร์ม/โรงเพาะฟักใหม่ GAP (สัตว์น้ำอื่นๆ) - 18 

-  ตรวจประเมินฟาร์ม/โรงเพาะฟักใหม่ GAP มกษ. - 2 

2)  จำนวนฟาร์มสัตว์น้ำชายฝั่งที่รับรองมาตรฐาน GAP/CoC - 131 

2.1  รับรองมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำชายฝั่งเดิม - - 

- รับรองมาตรฐานฟาร์ม/โรงเพาะฟักเดิม GAP  (กุ้งทะเล) - - 

- รับรองมาตรฐานฟาร์ม/โรงเพาะฟักเดิม GAP (สัตว์น้ำอื่นๆ) - - 

- รับรองมาตรฐานฟาร์ม/โรงเพาะฟักเดิม CoC - - 

- รับรองมาตรฐานฟาร์ม/โรงเพาะฟักเดิม GAP มกษ. - - 

2.2  รับรองมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำชายฝั่งต่ออายุ - 86 

- รับรองมาตรฐานฟาร์ม/โรงเพาะฟักต่ออายุ GAP  (กุ้งทะเล) - 68 

- รับรองมาตรฐานฟาร์ม/โรงเพาะฟักต่ออายุ GAP (สัตว์น้ำอื่นๆ) - 16 
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ตารางที่ 13  (ต่อ) 

รายการการตรวจวิเคราะห์ 
เป้าหมาย 
(ฟาร์ม) 

ผลการดำเนินงาน 
(ฟาร์ม) 

- รับรองมาตรฐานฟาร์ม/โรงเพาะฟักต่ออายุ CoC - - 

- รับรองมาตรฐานฟาร์ม/โรงเพาะฟักต่ออายุ GAP มกษ. - 2 

2.3  รับรองมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำชายฝั่งใหม่ - 45 

- รับรองมาตรฐานฟาร์ม/โรงเพาะฟักใหม ่GAP  (กุ้งทะเล) - 27 

- รับรองมาตรฐานฟาร์ม/โรงเพาะฟักใหม ่GAP (สัตว์น้ำอื่นๆ) - 18 

- รับรองมาตรฐานฟาร์ม/โรงเพาะฟักใหม ่CoC - - 

- รับรองมาตรฐานฟาร์ม/โรงเพาะฟักใหม่ GAP มกษ. - - 

3)  จำนวนฟาร์มมาตรฐานทั้งหมดที่ใบรับรองยังไม่หมดอายุ - 415 

- ฟาร์ม/โรงเพาะฟัก GAP  (กุ้งทะเล) - 230 

- ฟาร์ม/โรงเพาะฟัก GAP (สัตว์น้ำอื่นๆ) - 173 

- ฟาร์ม/โรงเพาะฟัก CoC - 1 

- ฟาร์ม/โรงเพาะฟัก GAP มกษ. - 11 
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ภารกิจที่ 2  ตรวจวิเคราะหค์ุณภาพวัตถุดบิสัตว์น้ำจากแหล่งเพาะเลีย้งสัตว์น้ำชายฝั่ง 

ตารางที่ 14  รายการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 

รายการตรวจวิเคราะห์ 
แผน 

(ตัวอย่าง) 
ผล  

(ตัวอย่าง) 
2.1 ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้ำเพื่อการรับรองฟาร์ม 580 597 

2.2 ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปัจจัยการผลิต 435 438 

2.3 ตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 

(RMP) 

118 118 

2.4 ตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังและติดตามสารตกค้างชนิดใหม่ท่ีมีการนำมาใช้

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

12 12 

รวม 1,137 1,195 
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แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
โครงการ : ยกระดับคณุภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพสนิค้าประมงสู่มาตรฐาน 
กิจกรรมรอง : เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์น้ำ  
ตารางที่ 15  สรุปผลกิจกรรมย่อย: กิจกรรมการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศและส่งออก และกิจกรรมเฝ้าระวัง

ฟาร์มปลอดโรค 
กิจกรรม/งานที่จะทำ หน่วยนับ แผน ผล 
1. การเฝ้าระวังเชิงรุกในประเทศเพื่อแสดงสถานะปลอดโรค 
(Country free) ในฟาร์มกุ้งทะเล 

ตัวอย่างวิเคราะห์ (Test) 960 900 

1.1 กุง้ทะเล ตัวอยา่งวิเคราะห์ (Test) 768 720 
1.2 พาหะ ตัวอย่างวิเคราะห์ (Test) 192 180 

2. การเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อแสดงสถานะของโรคในประเทศ 
(National surveillance)  

ตัวอย่างวิเคราะห์ (Test) 1,272 1,238 

2.1 การเฝ้าระวังเชิงรุกฟาร์มกุ้งทะเล ตัวอย่างวิเคราะห์ (Test) 960 900 
2.2 การเฝ้าระวังเชิงรุกของโรงอนุบาลกุ้งขาว (นอกเหนือจาก

ฟาร์ม GAP มกษ 7432 และ Cluster กุ้งกุลาดำ) 
ตัวอย่างวิเคราะห์ (Test) 312 338 

2.3 การเฝ้าระวังโรคกุ้งก้ามกรามในแหล่งเลี้ยง ตัวอย่างวิเคราะห์ (Test) 0 0 
2.4 การเฝ้าระวังเชิงรุกพ่อแม่พันธุ์กุ้งจากธรรมชาต ิ ตัวอย่างวิเคราะห์ (Test) 0 0 
2.5 การเฝ้าระวังโรคเชิงรุกหอยสองฝา ตัวอย่างวิเคราะห์ (Test) 0 0 

3. การเฝ้าระวังเชิงรุก สัตว์น้ำนำเข้ากุ้ง ปลาทะเล และสัตว์น้ำ
อื่นๆ 

ตัวอย่างวิเคราะห์ (Test) 546 1,050 

3.1  การเฝ้าระวังเชิงรุก สัตว์น้ำนำเข้า  กุง้ ปลาทะเล และสัตว์
น้ำอื่นๆ  

ตัวอย่างวิเคราะห์ (Test) 546 1,050 

4. การเฝ้าระวังเชิงรับ   ตัวอย่างวิเคราะห์ (Test) 4,172 3,817 
4.1 ตรวจโรคสัตว์น้ำ  น้ำ  ดิน และอื่นๆ (Walk in) ตัวอย่างวิเคราะห์ (Test) 4,172 3,817 

5. ฟาร์มส่งออก ตัวอย่างวิเคราะห์ (Test) 594 594 
5.1 ฟาร์มกุ้งทะเล  ตัวอย่างวิเคราะห์ (Test) 546 546 
5.2 ฟาร์มปลาทะเล ตัวอย่างวิเคราะห์ (Test) 0 0 
5.3 ฟาร์มสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ  ตัวอย่างวิเคราะห์ (Test) 48 48 
5.4 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออก ตัวอย่างวิเคราะห์ (Test) 0 0 

6. การเฝ้าระวังฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค มกษ 7432 - 2558 
6.1 การเฝ้าระวังฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค มกษ 

7432 - 2558 
ฟาร์ม 
ตัวอย่างวิเคราะห์ (Test) 

9 
1,296 

9 
1,296 

7. รักษาระบบ ISO เพ่ือรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง 
7.1 การตรวจคุณภาพภายในห้อง แห่ง 1 1 
7.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระหวา่งห้องปฏิบัติการ แห่ง 1 1 
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ตารางที่ 16  ตารางสรุปกิจกรรมย่อย : ตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน 
กิจกรรม/งานที่จะทำ หน่วยนับ แผนรวม ผลรวม 

1. ตรวจสุขอนามัยโรงเพาะฟักและฟาร์มกุ้งทะเลไปจีน ตัวอย่าง 3,744 2,574 
2. ตรวจโรคกุง้ทะเลในสถานบรรจุสัตว์น้ำ (Packing house) 
    ไปจีน 

ครั้ง/เดือน 4 4 

3. ผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ (ปม.1) ขวด/ซอง 3,750 3,792 

หมายเหต ุผลรวมการตรวจสุขอนามัยโรงเพาะฟักและฟาร์มกุ้งทะเลไปจีนแบ่งเป็นโรงเพาะฟัก จำนวน 
72 ตัวอย่าง และฟาร์มเลี้ยง 2,502 ตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
ตรวจสขุอนามัยโรงเพาะฟักและฟาร์มกุ้งทะเลไปจีน       ตรวจโรคกุ้งทะเลในสถานบรรจุสัตว์น้ำไปจีน 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 
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กิจกรรมย่อย: การเฝ้าระวังคณุภาพน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (Mo.3) 

มีแผนการตรวจที่ 660 ตัวอย่าง และได้มีการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี ้

ตารางที่ 17  คุณภาพน้ำในการติดตามเฝ้าระวังเขตเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 2562 

จุดเก็บน้ำ 
พารามิเตอร์ 

Temp Salinity pH DO TN TP TAN TSS BOD 
คลองบางเตย  29.58±1.38 28.08±3.73 7.65±0.29 5.26±1.14 0.43±0.32 0.06±0.05 0.03±0.01 37.25±19.64 1.86±0.88 
คลองบางพัฒน ์ 30.00±1.60 29.92±2.50 7.84±0.16 5.78±1.15 0.27±0.10 0.06±0.05 0.06±0.06 34.00±14.60 2.17±1.14 
คลองบ้านเกาะเคี่ยม 29.92±1.83 29.83±2.21 7.79±0.14 5.54±1.42 0.40±0.44 0.05±0.02 0.03±0.02 37.17±18.65 1.47±0.59 
คลองมะรุ่ย  29.83±1.27 24.17±5.73 7.53±0.17 5.37±1.21 0.46±0.45 0.06±0.05 0.07±0.07 28.75±18.76 1.87±1.20 
คลองบ่อแสน 29.67±0.98 25.17±5.42 7.48±0.12 5.25±1.02 0.32±0.10 0.06±0.04 0.05±0.03 22.67±15.22 2.31±1.43 
ขุมเหมืองสามช่อง 29.67±1.30 26.50±3.90 7.42±0.2 5.08±1.31 0.41±0.28 0.06±0.07 0.06±0.03 26.25±15.11 1.53±0.63 
คลองสามช่อง 29.67±1.37 26.83±4.2 7.45±0.16 5.08±1.03 0.34±0.17 0.06±0.06 0.04±0.03 25.67±15.93 1.59±0.71 
คลองเกาะนก 29.83±1.27 21.17±8.32 7.22±1.04 6.06±1.19 0.43±0.32 0.03±0.01 0.06±0.03 24.42±11.49 2.45±1.23 
ท่าเรือทับละมุ 29.42±1.38 27.75±5.05 7.94±0.32 6.21±1.11 0.79±0.92 0.06±0.06 0.05±0.03 37.58±12.79 1.96±0.96 
ท่าเรือน้ำเค็ม 30.00±1.60 25.25±7.25 8.01±0.27 6.10±1.09 0.40±0.38 0.06±0.06 0.06±0.05 27.00±12.13 1.63±0.59 
ท่าเรือคุระบุรี 29.17±1.19 28.92±3.06 7.86±0.26 5.85±1.55 0.58±0.55 0.06±0.05 0.12±0.19 26.33±16.08 2.25±1.12 
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การบริการเกษตรกร 

เป็นงานที่ให้บริการด้านวิชาการ ตรวจและให้คำแนะนำทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตรวจสุขภาพ
ลูกกุ้งก่อนปล่อย ตรวจโรคกุ้ง โรคปลา ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่จะนำตัวอย่างเข้าส่งตรวจที่ศูนย์ฯ โดยหน่วยตรวจสอบ
จะมีการให้บริการการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย ปรสิตภายนอก ตรวจไวรัส และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  
ผลการปฏิบัติงานมีดังนี ้
 

• การให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในปัจจัยการผลิต มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ตารางที ่18  การให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในปัจจัยการผลิต 

ชนิดสารตกค้างที่ตรวจวิเคราะห์ จำนวนตัวอย่าง 
ผลการวิเคราะห์ 

พบ ไม่พบ 

กลุ่ม Tetracyclines 146 0 146 

กลุ่ม Nitrofurans 146 0 146 

กลุ่ม Chloramphenicol 146 0 146 

รวม 438 0 438 
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• การให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่ง (RMP) 

แผนการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเพื่อการเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 118 ตัวอย่าง ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน 118 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 100% โดยตรวจวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะ 15 ชนิดสาร ดังตารางที่ 19 

ตารางที่ 19  ผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 

ชนิดสาร 
เป้าหมาย  
(ตัวอย่าง) 

ผลการดำเนินงาน 
(ตัวอยา่ง) 

พบสารตกค้าง  
(ตวัอยา่ง) 

Stilbenes 16 16 0 
Steroids 18 18 0 
Nitrofurans 8 8 0 
Chloramphenicol 14 14 0 
Nitromidazoles 3 3 0 
Tetracyclines 13 13 0 
Fluroquinolones 13 13 0 
Sulphonamides 7 7 0 
Organochlorine compounds 9 9 0 
Chemical elements 5 5 0 
Malachite green 
Leuco - Malachite green 

2 2 0 

Anthehelmintics 3 3 0 
Anticoccodails 2 2 0 
c.violet 3 3 0 
Amoxiclins 2 2 0 

รวม 118 118 0 
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• การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนำ้ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงามีการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ได้แก่ ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ค่าความเค็ม ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ค่าความ
เป็นด่าง ค่าปริมาณไนไตรท์ ค่าปริมาณไนเตรท ค่าปริมาณแอมโมเนีย ค่าไนโตรเจนรวม ค่าฟอสฟอรัสรวม 
เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ 2562 มีจำนวนการให้บริการทั้งสิ้น จำนวน 168 ราย รายละเอียดดังตารางที่ 20 

ตารางที ่20 การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแก่เกษตรกร ภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นๆ     
ประจำปีงบประมาณ 2562 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

จำนวนที่
ให้บริการ 

(ราย) 
14 14 16 13 11 15 16 13 13 16 11 16 168 
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• การให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในวัตถุดิบสัตวน์้ำ 

หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ มีแผนในการให้บริการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง
เพื่อการรับรองฟาร์มประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 580 ตัวอย่าง โดยได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์
ทั้งสิ้น 597 ตัวอย่าง คิดเป็น 102.93% โดยตรวจวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะ 6 ชนิด และตรวจแบคทีเรียโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด เพื่อการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ดังตารางที่ 21 
ตารางที่ 21  การให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำ 

ชนิดสารตกค้างที่ตรวจ
วิเคราะห์ 

เป้าหมาย 
(ตัวอย่าง) 

ผลการดำเนินงาน 
(ตัวอย่าง) 

พบสารตกค้าง 
(ตวัอย่าง) 

หมายเหตุ 

Oxolinic acid 97 96 2 พบจากตัวอย่างกุ้งขาว PL.10 
ปริมาณ 0.022 ppm, ตัวอย่าง
กุ้งขาว อายุ 111 วัน ปริมาณที่
พบ 0.042 ppm 

Oxytetracycline 97 97 0  
Chloramphenicol 96 105 0  
Floroquinolones 96 98 0  
Nitrofurans 97 97 1 พบจากตัวอย่างกุ้งขาว PL.15 

ปริมาณที่พบ SEM 0.779 ppb 
Malachite green  
Leuco - Malachite green 

97 104 0  

รวม 580 597 3  
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• การให้บริการออกหนังสือกำกับการจำหนา่ยลูกพันธุส์ัตว์น้ำ (Fry Movement Document: 
FMD) ป ี2562 

ตารางที่ 22  การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (FMD) 

เดือน 

กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ 

นอเพลียส กุ้ง PL นอเพลียส กุ้ง PL 

ฉบับ 
จำนวน 

(ล้านตัว) 
จำนวน 

(ล้านตัว) 
ฉบับ 

จำนวน 
(ล้านตัว) 

จำนวน 
(ล้านตัว) 

ต.ค.61 94 454,500,000 21,571,699 22 10,000,000 8,500,000 

พ.ย.61 95 354,000,000 35,700,000 29 15,000,000 10,790,000 

ธ.ค.61 74 282,000,000 22,015,000 17 25,000,000 6,490,000 

ม.ค.62 100 318,200,000 33,901,850 14 - 5,330,000 

ก.พ.62 89 230,500,000 32,590,000 - - - 

มี.ค.62 85 296,500,000 29,126,000 6 - 3,050,000 

เม.ย.62 105 322,500,000 34,100,000 4 - 9,300,000 

พ.ค.62 136 476,400,000 35,401,800 5 - 5,760,000 

มิ.ย.62 141 468,080,000 45,270,000 3 - 3,850,000 

ก.ค.62 209 577,760,000 77,760,000 6 - 2,400,000 

ส.ค.62 113 352,150,000 30,290,000 4 - 1,350,000 

ก.ย.62 141 326,000,000 62,930,000 - - - 

รวม 1,308 4,458,590,000 460,656,349 110 50,000,000 56,820,000 

 

• การให้บริการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ (Movement Document: MD) 

ตารางที่ 23 การให้บริการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ (MD)  

เดือน 
กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ 

ฉบับ จำนวน (kg) ฉบับ จำนวน (kg) 

ต.ค.61 87 334,883 16 57,150 

พ.ย.61 101 463,850 45 91,075 

ธ.ค.61 115 524,193 69 166,503 

ม.ค.62 79 325,459 72 152,470 

ก.พ.62 90 288,929 52 103,250 

มี.ค.62 83 272,962 50 109,250 

เม.ย.62 78 284,560 25 50,300 
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ตารางที่ 23  (ต่อ)     

เดือน 
กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ 

ฉบับ จำนวน (kg) ฉบับ จำนวน (kg) 

พ.ค.62 105 402,365.40 26 56,200 

มิ.ย.62 108 458,050 18 48,800 

ก.ค.62 99 424,805 33 95,350 

ส.ค.62 91 366,272 21 77,700 

ก.ย.62 106 423,597 37 141,291 

รวม 1,142 4,569,925.40 464 1,149,339 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40     รายงานประจำปี 2562  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา 
 

 

 

สรุปผลการตรวจโรคสัตว์น้ำด้วยเทคนิค PCR  

ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ประจำปีงบประมาณ 2562 

 ในปีงบประมาณ 2562 มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจเชื้อก่อโรค 12 ชนิด ได้แก่ WSSV, IHHNV, 
EHP, AHPND, VNN, Irido, YHV, TSV, IMNV, NHPB,CMNV และ SHIV 

ตารางที่ 24  จำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจเชื้อก่อโรค 12 ชนิด 

ชนิดเชื้อ จำนวนตัวอย่าง จำนวนตัวอย่างท่ีพบเชื้อ %ของการตรวจพบเชื้อ 

WSSV 1,724 5 0.29 

IHHNV 1,739 6 0.35 

EHP 946 4 0.42 

AHPND 3,742 7 0.19 

VNN 27 0 0.00 

Irido 26 0 0.00 

YHV 1,130 0 0.00 

TSV 1,012 0 0.00 

IMNV 1,148 0 0.00 

NHPB 164 0 0.00 

CMNV 110 0 0.00 

SHIV 800 0 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำป ี2562  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา    41 

 

 

• โครงการคลินกิเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ 
ตารางที่ 25  การให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทีเ่ฉลิมพระเกียรต ิ

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่ ที่อยู่ 
1 2 ธันวาคม 2561 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.4 อ.กะปง จ.พังงา 
2 24 เมษายน 2562 โรงเรียนเกาะยาววิทยา ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว 

จ.พังงา 
3 28 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาวิทยาคม ต.คุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา 
4 1 สิงหาคม 2562 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา 
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4. โครงการที่ได้รับมอบหมาย โครงการแปลงใหญ่ 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  
และลดต้นทนุการผลิต” (โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่) ปีงบประมาณ 2562 

(ด้านการเพาะเลีย้งสัตวน์้ำชายฝั่ง) จังหวัดพังงา 
หน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพงังา 

 
หลักการและเหตุผลของโครงการ/หลักสูตร 

สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้กรมประมงจัดทำโครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยพื้นที่
มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าอย่างมีคุณภาพ มีการผลิต
ร่วมกันเป็นกลุ่มและเชื่อมโยงช่องทางตลาดเพื่อบริหารการตัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปทาน และอุปสงค์
ของสินค้า แก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้นตลาดและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 กรมประมง
ได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จำนวน 
12 จังหวัด รวม 17 แปลง ซึ่งจังหวัดพังงา มีแปลงใหญ่กุ้งทะเล จำนวน 1 แปลง คือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล 
(แปลงใหญ่กุ้งขาว หมู่ 3, 4, 5, 6, 7 และ 9 ตำบลบางเตย หมู่ 3 และ 4 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง หมู่ 7 
ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา) ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงาที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ โดยเกษตรกรในแปลงจะร่วมกันวางแผนการผลิต มีการถ่ายถอดเทคโนโลยีการผลิตทุกขั้นตอน 
จนถึงการเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชน วัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการระบบการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลของเกษตรกร การลดต้นทุนการผลิต และมีความ
เป็นมืออาชีพ 
 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่เกษตรกรตามนโยบายกรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่งพังงา จึงจัดการอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และลดต้นทุนการผลิต” 
เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย
ให้เกิดอำนาจในการต่อรองด้านการตลาด และสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางด้านการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ กลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตกุ้งทะเลให้มี
คุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฟาร์มให้สามารถลดต้นทุนในด้านต่างๆ ของระบบการเลี้ยง
และสามารถพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืน  
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วัตถุประสงคข์องโครงการฝึกอบรม/หลักสูตร 

 

 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถลดต้นทุนในด้านต่างๆ ของระบบการเลี้ยง 
ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการระบบการผลิต และสามารถพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึง
การลดต้นทุนการผลติ มีความเป็นมืออาชีพ และสร้างช่องทางการตลาดได้มากขึน้ 
วันเดือนปีที่จดัอบรม : วันที ่26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
สถานทีจ่ัดฝึกอบรม   : ณ ทวีเจริญฟาร์ม จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตในด้านต่างๆ 

2.  เกษตรกรสามารถเพ่ิมศักยภาพการผลิตกุ้งทะเลได้อย่างครบวงจร 
กลุ่มเป้าหมาย:  เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 

จำนวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (ทั้งหมด) : 31  ราย    ชาย 20 ราย    หญิง 11 ราย  
จำนวนรุน่ที่จัดฝึกอบรม :  1 รุ่นๆ ละ 1 วัน  รวมทั้งสิ้น 1  วัน 
หน่วยงานที่จดัฝึกอบรม/ผู้รับผิดชอบ :  ศนูย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงาและ 
                                                  สำนักงานประมงจังหวัดพังงา                              

งบประมาณที่ขออนุมติั  50,000  บาท   งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง  33,137.70 บาท 

งบประมาณจาก     ภายในกรมประมง  
                         ภายนอกกรมประมง 

เบิกจ่ายจากงบประมาณ :  แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมย่อย
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
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การปนเปื้อนของโคลิฟอร์มในแหล่งเลี้ยงกุ้งขาว 
(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) จังหวัดพังงา 

 

กัลยาณี ทีปะปาล 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา 

รหัสทะเบียนวิจัย 54 03 38 50 056 
 

บทคัดย่อ 
 

การตรวจหาการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มในแหล่งเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei 
Boone, 1931) จังหวัดพังงา เป็นระยะเวลา 12 เดือน พบว่า Total coliform ในตัวอย่างน้ำจำนวนทั้งหมด 
240 ตัวอย่าง ปนเปื ้อนในปริมาณ  <1,000 MPN/100 ml จำนวน 206 ตัวอย่าง คิดเป็น 85.83% 
Fecal coliform ปนเปื้อนในปริมาณ <70 MPN/100 ml จำนวน 191 ตัวอย่าง คิดเป็น 79.58% และการวิเคราะห์ 
E. coli ในเนื้อกุ้งจำนวนทั้งหมด 240 ตัวอย่าง พบว่าตัวอย่างที่มี E. coli ปนเปื้อน ในปริมาณ <3 MPN/g  
มีจำนวน 199 ตัวอย่าง คิดเป็น 82.92% มีค่า <10 MPN/g จำนวน 231 ตัวอย่าง คิดเป็น 96.25% ผลการวิเคราะห์ 
อัตราส่วน Fecal coliform ต่อ Fecal streptococci ในตัวอย่างน้ำจำนวนทั้งหมด 240 ตัวอย่าง <0.7  
มีจำนวน 18 ตัวอย่าง คิดเป็น 7.50%, 0.7 - 4.4 มีจำนวน 35 ตัวอย่าง คิดเป็น 14.58% และ >4.4 มีจำนวน 
28 ตัวอย่าง คิดเป็น 11.67% วิเคราะห์ อัตราส่วน Fecal coliform ต่อ Fecal streptococci ในเนื้อกุ้ง
จำนวนทั้งหมด 240 ตัวอย่าง <0.7 มีจำนวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็น 1.25%, 0.7 - 4.4 มีจำนวน 4 ตัวอย่าง คิดเป็น 
1.67% และ >4.4 มีจำนวน 4 ตัวอย่าง คิดเป็น 1.67% 
 
 
คำสำคญั : การปนเปื้อน โคลิฟอร์ม กุ้งขาว แหล่งเลี้ยง 
 
 

*ผู้รับผิดชอบ : ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทร 0 7643 2212  
e-mail : phangnga_crdc@yahoo.com 
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Contamination of Coliform in Culture Area of White Shrimp 
(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) in Phangnga Province 

 
Kanyanee Teepapal 

Phangnga Coastal Fisheries Research and Development Center 
54 03 38 50 056 

 

Abstract 
 

Contamination of Coliform in White Shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)  
Culture Area in Phang Nga Province was determined during January - December 2011. Total 
coliform in 240 water samples was contaminated at <1,000 MPN/100 ml of 206 samples, 
85.83% Fecal coliform contamination at <70 MPN/100 ml of 191 samples, 79.58% and 
analysis of E. coli in 240 shrimp samples was contaminated at <3 MPN/g of 199 shrimp 
samples, 82.92%. The sample size was <10 MPN/g of 231 shrimp samples, 96.25% Fecal 
coliform/Fecal streptococci ratio in 240 water samples at <0.7 18 samples, 7.50%, 0.7 - 4.4 
35 samples, 14.58% and >4.4 28 samples, 11.67%. Fecal coliform/ Fecal streptococci ratio in 240 
shrimp samples at <0.7 3 samples, 1.25%, 0.7 - 4.4  4 samples, 1.67% and >4.4  4 samples, 
1.67% 
 
 
Key words : Contamination, Coliform, White Shrimp, Culture Area  
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คำนำ 
 

กุ้งขาวแปซิฟิก (Litopeneaus vannamei) เป็นกุ้งที่เลี้ยงง่าย มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
เกษตรกรหันมาเลี้ยงกุ้งขาวกันมากขึ้น ทำให้ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ปัญหาสารปฏิชีวนะตกค้างใน
เนื้อกุ้ง รวมทั้งการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย
(กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ, 2547)  กรมประมงได้ตระหนักถึง
ความจำเป็นและเห็นความสำคัญความปลอดภัยด้านอาหารประมง จึงได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงการผลิต
สินค้าสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารอย่างปลอดภัย  
และการส่งออกตามเป้าหมายนโยบายของรัฐบาล โดยใช้มาตรฐานฟาร์ม (GAP/ CoC) ในการพัฒนาฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ถูกสุขลักษณะฟาร์ม  ผลผลิตสินค้าสัตว์น้ำปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยในข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสุขลักษณะฟาร์ม ห้องสุขาแยกเป็นสัดส่วน ห่างจากบ่อเลี้ยงไม่น้อย
กว่า 10 เมตร และมีระบบการจัดการของเสียอย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งห้องสุขาต้องแยกเป็นสัดส่วน และรักษา
ความสะอาดอยู่เสมอ ห่างจากบ่อเลี้ยง มีการใช้ถังอิ่มตัวในการเก็บของเสีย หรือส้วมซึม น้ำที่ระบายออกไม่
ควรลงสู่บ่อน้ำใช้ หรือระบบการเลี้ยงกุ้ง  โดยใช้การปนเปื้อนของโคลิฟอร์มในน้ำเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
คุณภาพน้ำของแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเล คุณภาพน้ำที่ เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งทะเล Total coliform ไม่เกิน 
1,000 MPN/100 ml และ Fecal coliform น้อยกว่า 70 MPN/100 ml (ศูนย์พัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, 2557) 

โคลิฟอร์มเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่มีความเหมาะสมในการนำมาใช้เป็นดัชนีชี้บ่งถึงความปลอดภัยและ
การสุขาภิบาลอาหาร โดยมีอยู่ 4 สกุล คือ Escherichia, Citrobacter, Klebsiella และ Enterobacter โดยปกติ 
E. coli ไม่ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ยกเว้นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคที่เรียกว่า pathogenic E. coli  
(กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ, 2547) นอกจากนี้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารที่ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น
ต้องมีโคลิฟอร์มน้อยกว่า 3 MPN/g (กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ, 
2547) Fecal streptococci เป็นแบคทีเรียที่มีแหล่งกำเนิดมาจากอุจจาระของสัตว์เลือดอุ่นเป็นส่วนใหญ่ 
และใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำ เนื่องจากจะไม่เพิ่มจำนวน เมื่ออยู่ในน้ำ และปริมาณที่พบจะสัมพันธ์กับ  
E. coli แต่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า สอดคล้องกับ (Galvani, 1974) และมีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม
ของน้ำธรรมชาติมากกว่าแบคทีเรียชนิดอื่น (Cohen and Shuval, 1973)  

อัตราส่วนส่วน Fecal coliform ต่อ Fecal streptococci สามารถบอกแหล่งที่มาของการปนเปื้อน
ได้ว่ามาจากมนุษย์หรือสัตว์เลือดอุ่นได้ เพราะสิ่งขับถ่ายของมนุษย์จะมี Fecal coliform มากกว่าสิ่งขับถ่าย
จากสัตว์ ซึ่งมี Fecal streptococci มากกว่า (Kjellander, 1960) ในการบอกแหล่งที่มาของการปนเปื้อนว่า 
เกิดจากสิ่งมีชีวิตประเภทใด อัตราส่วนส่วน Fecal coliform ต่อ Fecal streptococci มากกว่า 4.4 แสดงว่า 
เกิดจากการปนเปื้อนของสิ่งขับถ่ายจากมนุษย์ หากน้อยกว่า 0.7 แสดงว่าต้นกำเนิดไม่ได้เกิดจากมนุษย์ แต่มาจาก
สัตว์เลือดอุ่นอื่นๆ และถ้าค่าระหว่าง 0.7 - 4.4 แสดงว่าต้นกำเนิดการปนเปื้อนเกิดจากมนุษย์ และ
สัตว์เลือดอุ่นอื่นๆ ร่วมกัน (วีระชยั, 2530) 
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การศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งตรวจหาปริมาณ Total coliform, Fecal coliform, E. coli และ Fecal 
streptococci ในเนื้อกุ้งขาวและตัวอย่างน้ำจากแหล่งเลี้ยงกุ้งขาวในจังหวัดพังงา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ
และควบคุมคุณภาพของเนื้อกุ้งขาวและน้ำในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลให้อยู่ในมาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา
ปรับปรุงสุขลักษณะฟาร์มในการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP/ CoC) ต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

 
1. เพื่อศึกษาปริมาณ Total coliform, Fecal coliform, E. coli และ Fecal streptococci  ในน้ำ 

และเนื้อกุ้งขาว 
2. เพื่อศึกษาหาแหล่งที่มาของการปนเป้ือนของโคลิฟอร์ม  
 

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ 
 

การเก็บตัวอยา่ง 
การเก็บตัวอย่างโดยสุ่มตัวอย่างกุ้งขาวขนาดที่พร้อมจำหน่าย พร้อมน้ำในบ่อเลี้ยง จำนวน 20 ตัวอย่าง

ต่อเดือน โดยเก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั ้ง  ทำการเก็บข้อมูลสุขลักษณะฟาร์ม และสภาพอากาศ ใน
ระหว่างการเก็บตัวอย่าง  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2554 เป็นระยะเวลา 12 เดือน 
ดังแสดงในตารางที่ 1   

ตารางที่ 1  การเก็บตัวอย่างกุ้งขาวขนาดที่พร้อมจำหน่าย พร้อมน้ำในบอ่เลี้ยง 

อำเภอ กุ้ง (ตัวอย่าง) น้ำ (ตัวอย่าง) 

คุระบุรี 17 17 

ตะกั่วป่า 41 41 

ท้ายเหมือง 12 12 

ตะก่ัวทุ่ง 80 80 

เมือง 42 42 

ทับปุด 48 48 
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วิธีการวิเคราะห์โคลฟิอร์ม 
การวิเคราะห์โคลิฟอร์มโดยนำตัวอย่างกุ้งขาว และเก็บตัวอย่างน้ำ 300 ml ด้วยขวดแก้วผ่านการฆ่าเชื้อ 

แช่ในกล่องโฟมที่บรรจุน้ำแข็ง มาตรวจหาปริมาณ Total coliform, Fecal coliform, E. coli และ Fecal 
streptococci ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธีปลอดเชื้อ โดยวิธี MPN ตามวิธีการของ Refa (1979)   

การตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มในเนื้อกุ้ง โดยนำตัวอย่างกุ้งมาแกะเปลือก แล้วนำเนื้อกุ้งใส่ใน
บีกเกอร์ ตัดตัวอย่างกุ้งเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นชั่งเนื้อกุ้ง 25 กรัม ใส่ในถุงพลาสติกปลอดเชื้อ และเติม steriled  
phosphate buffer (pH 7.2) จำนวน 225 ml นำเข้าเครื่องตีบดผสมตัวอย่าง (stomacher รุ่น 400) 
60 วินาที จะได้น้ำตัวอย่างกุ้งที่มีความเจือจาง 1:10 กรณีถ้ามีแบคทีเรียจำนวนมาก ต้องทำการเจือจางน้ำ
ตัวอย่างทีละ 10 เท่า (serially - ten - fold dilution) เพื่อให้ปริมาณแบคทีเรียอยู่ในช่วงที่ เหมาะสม 
จากนั้นนำน้ำตัวอย่างมาตรวจหา Total coliform, Fecal coliform, E. coli และ Fecal streptococci 
ในการวิเคราะห์ตัวอย่าง E. coli ในเนื้อกุ้งแยกออกเป็น 2 ระดับ โดยใช้มาตรฐานสัตว์น้ำทางจุลชีววิทยาและ
เคมีในการนำเข้ากุ้งทะเลสดของประเทศต่างๆ เช่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนนาดา กำหนดการปนเปื้อน
ของ E. coli ไม่เกิน 10 MPN/g และญี่ปุ่น กำหนดการปนเปื้อนของ E. coli  ไม่เกิน 3 MPN/g 

การตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มในตัวอย่างน้ำ การตรวจหาปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม Total coliform, 
Fecal coliform, E. coli และ Fecal streptococci เช่นเดียวกับที่ตรวจสอบในเน้ือกุ้ง 
การตรวจวัดและวิเคราะหค์ุณภาพน้ำ  
 คุณภาพน้ำที่ตรวจวัด ณ สถานีเก็บตัวอย่าง ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนทีล่ะลายน้ำ และอุณหภูมิโดยใช้ 
DO meter ยีห่้อ Y.S.I. รุน่ 58 ความเคม็ โดยใช ้Refrecto - salinometer (ASAHI) และความเปน็กรด - ด่าง 
โดย pH meter (DENVER INSTRUMENT MODEL 50) 

คุณภาพน้ำที่วิเคราะห ์ ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
พังงา ได้แก่ ความเปน็ด่าง (alkalinity) วิธี Titration (APHA,1980), ไนไตรท์ (Nitrite) วิเคราะห์ตามวิธี 
(Strickland and parson, 1972) แอมโมเนีย (Ammonia), วิธี Phenate method (คณิตและคณะ, 2537),  
ฟอตเฟต วิธี ascorbic acid method (Strickland and parson, 1972) 
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ผลการศึกษา 
 

ผลการวิเคราะห์ Total coliform ในตัวอย่างน้ำจำนวนทั้งหมด 240 ตัวอย่าง ใน 6 อำเภอ พบว่า  
อ.คุระบุรี มี Total coliform ปนเปื้อนในปริมาณ <1,000 MPN/100 ml มีจำนวน 14 ตัวอย่าง คิดเป็น 
82.35% มีค่า >1,000 MPN/100 ml จำนวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็น 17.65% และผลการวิเคราะห์ Fecal 
coliform มี Fecal coliform ปนเปื้อนในปริมาณ <70 MPN/100 ml จำนวน 9 ตัวอย่าง คิดเป็น 52.94% 
มีค่า >70 MPN/100 ml จำนวน 8 ตัวอย่าง คิดเป็น 47.05%  

อ.ตะกั่วป่า มี Total coliform ปนเปื้อนในปริมาณ <1,000 MPN/100 ml มีจำนวน 36 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 87.80% มีค่า >1,000 MPN/100 ml จำนวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็น 12.20% และผลการวิเคราะห์ 
Fecal coliform มี Fecal coliform ปนเปื้อนในปริมาณ <70 MPN/100 ml จำนวน 41 ตัวอย่าง คิดเป็น 
100% และไม่มีค่า >70 MPN/100 ml  

อ.ท้ายเหมือง มี Total coliform ปนเปื้อนในปริมาณ <1,000 MPN/100 ml มีจำนวน 9 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 75% มีค่า >1,000 MPN/100 ml จำนวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็น 25% และผลการวิเคราะห์ Fecal 
coliform มี Fecal coliform ปนเปื้อนในปริมาณ <70 MPN/100 ml จำนวน 12 ตัวอย่าง คิดเป็น 100% 
และไม่มีค่า >70 MPN/100 ml  

อ.ตะกั่วทุ่ง มี Total coliform ปนเปื้อนในปริมาณ <1,000 MPN/100 ml มีจำนวน 71 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 88.75% มีค่า >1,000 MPN/100 ml จำนวน 9 ตัวอย่าง คิดเป็น 11.25% และผลการวิเคราะห์ 
Fecal coliform มี Fecal coliform ปนเปื้อนในปริมาณ <70 MPN/100 ml จำนวน 79 ตัวอย่าง คิดเป็น 
98.75% มีค่า >70 MPN/100 ml จำนวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็น 1.25%  

อ.เมือง มี Total coliform ปนเปื้อนในปริมาณ <1,000 MPN/100 ml มีจำนวน 35 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 83.33% มีค่า >1,000 MPN/100 ml จำนวน 7 ตัวอย่าง คิดเป็น 16.67% และผลการวิเคราะห์ 
Fecal coliform มี Fecal coliform ปนเปื้อนในปริมาณ <70 MPN/100 ml จำนวน 37 ตัวอย่าง คิดเป็น 
88.10% มีค่า >70 MPN/100 ml จำนวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็น 11.90%  

อ.เมือง มี Total coliform ปนเปื้อนในปริมาณ <1,000 MPN/100 ml มีจำนวน 37 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 77.08% มีค่า >1,000 MPN/100 ml จำนวน 11 ตัวอย่าง คิดเป็น 22.92% และผลการวิเคราะห์ 
Fecal coliform มี Fecal coliform ปนเปื้อนในปริมาณ <70 MPN/100 ml จำนวน 45 ตัวอย่าง คิดเป็น 
93.75% มีค่า >70 MPN/100 ml จำนวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็น 6.25%  
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ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห ์Total coliform และ Fecal coliformในตัวอย่างน้ำ แยกแต่ละอำเภอ  

  Total coliform  Fecal coliform 

อำเภอ  <1,000 MPN 
/100 ml 

>1,000 MPN 
/100 ml 

 <70 MPN 
/100 ml 

>70 MPN 
/100 ml 

คุระบุรี 
ตัวอย่าง 14 3  9 8 

% 82.35 17.65  52.94 47.05 

ตะก่ัวป่า 
ตัวอย่าง 37 4  33 8 

% 90.24 9.76  80.49 19.51 

ท้ายเหมือง 
ตัวอย่าง 12 0  10 2 

% 100 0  83.33 16.67 

ตะก่ัวทุ่ง 
ตัวอย่าง 67 13  66 14 

% 83.75 16.25  82.50 17.50 

เมือง 
ตัวอย่าง 38 4  36 6 

% 90.48 9.52  85.71 14.28 

ทับปุด 
ตัวอย่าง 39 9  37 11 

% 81.25 18.75  77.08 22.91 
 

ผลการวิเคราะห์ E. coli ในเนื้อกุ้ง จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 240 ตัวอย่าง ใน 6 อำเภอ พบว่า 
อ.คุระบุรี มี E. coli ปนเปื้อน ในปริมาณ <3 MPN/g มีจำนวน 11 ตัวอย่าง คิดเป็น 64.70% ปริมาณ
ปนเปื้อน >3 MPN/g จำนวน 6 ตัวอย่าง คิดเป็น 35.30% มีค่า <10 MPN/g จำนวน 14 ตัวอย่าง คิดเป็น 
82.35% และมีค่า >10 MPN/g จำนวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็น 17.65% 

อ.ตะกั่วป่า มี E. coli ปนเปื้อน ในปริมาณ <3 MPN/g มีจำนวน 36 ตัวอย่าง คิดเป็น 87.80% 
ปริมาณปนเปื้อน >3 MPN/g จำนวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็น 12.20% มีค่า <10 MPN/g จำนวน 41 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 100% และไม่มีค่า >10 MPN/g  

อ.ท้ายเหมือง มี E. coli ปนเปื้อน ในปริมาณ <3 MPN/g มีจำนวน 9 ตัวอย่าง คิดเป็น 75% 
ปริมาณปนเปื้อน >3 MPN/g จำนวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็น 25% มีค่า <10 MPN/g จำนวน 12 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 100% และไม่มีค่า >10 MPN/g  

อ.ตะกั่วทุ่ง มี E. coli ปนเปื้อน ในปริมาณ <3 MPN/g มีจำนวน 71 ตัวอย่าง คิดเป็น 88.75% 
ปริมาณปนเปื้อน >3 MPN/g จำนวน 9 ตัวอย่าง คิดเป็น 11.25% มีค่า <10 MPN/g จำนวน 79 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 98.75% และมีค่า >10 MPN/g จำนวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็น 1.25% 

อ.เมือง มี E. coli ปนเปื้อน ในปริมาณ <3 MPN/g มีจำนวน 35 ตัวอย่าง คิดเป็น 83.33% ปริมาณ
ปนเปื้อน >3 MPN/g จำนวน 7 ตัวอย่าง คิดเป็น 16.67% มีค่า <10 MPN/g จำนวน 37 ตัวอย่าง คิดเป็น 
88.10% และมีค่า >10 MPN/g จำนวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็น 11.90% 
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อ.ทับปุด มี E. coli ปนเปื้อน ในปริมาณ <3 MPN/g มีจำนวน 37 ตัวอย่าง คิดเป็น 77.08% 
ปริมาณปนเปื้อน >3 MPN/g จำนวน 11 ตัวอย่าง คิดเป็น 22.92% มีค่า <10 MPN/g จำนวน 45 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 93.75% และมีค่า >10 MPN/g จำนวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็น 6.25% 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ E. coli ในเนื้อกุ้ง แยกแต่ละอำเภอ  

อำเภอ E. coli <3 MPN/g >3 MPN/g <10 MPN/g >10 MPN/g 

คุระบุรี 
ตัวอย่าง 11 6 14 3 

% 64.70 35.30 82.35 17.65 

ตะกั่วป่า 
ตัวอย่าง 36 5 41 0 

% 87.80 12.20 100 0 

ท้ายเหมือง 
ตัวอย่าง 9 3 12 0 

% 75 25 100 0 

ตะก่ัวทุ่ง 
ตัวอย่าง 71 9 79 1 

% 88.75 11.25 98.75 1.25 

เมือง 
ตัวอย่าง 35 7 37 5 

% 83.33 16.67 88.10 11.90 

ทับปุด 
ตัวอย่าง 37 11 45 3 

% 77.08 22.92 93.75 6.25 

ผลการวิเคราะห์ Total coliform ในตัวอย่างน้ำจำนวนทั้งหมด 240 ตัวอย่าง พบว่าตัวอย่าง
มี Total coliform ปนเปื้อนในปริมาณ <1,000 MPN/100 ml จำนวน 206 ตัวอย่าง คิดเป็น 85.83% มีค่า 
>1,000 MPN/100 ml จำนวน 34 ตัวอย่าง คิดเป็น 14.17% และผลการวิเคราะห์ Fecal coliform 
ในตัวอย่างน้ำพบว่าตัวอย่างที่มี Fecal coliform ปนเปื้อนในปริมาณ  <70 MPN/100 ml จำนวน 
191 ตัวอย่าง คิดเป็น 79.58% มีค่า >70 MPN/100 ml จำนวน 49 ตัวอย่าง คิดเป็น 20.42%  

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ Total coliform และ Fecal coliform ในตัวอย่างน้ำจำนวนทั้งหมด 240 
ตัวอย่าง  

ตัวอย่างน้ำ 
Total coliform  Fecal coliform 

<1,000 MPN/100 ml >1,000 MPN/100 ml  <70 MPN/100 ml >70 MPN/100 ml 
ตัวอย่าง 206 34  191 49 

% 85.83 14.17  79.58 20.42 

ผลการวิเคราะห์ E. coli ในเนื้อกุ้งจำนวนทั้งหมด 240 ตัวอย่าง พบว่าตัวอย่างที่มี E. coli ปนเปื้อน 
ในปริมาณ <3 MPN/g มีจำนวน 199 ตัวอย่าง คิดเป็น 82.92% มีค่า >3 MPN/g จำนวน 41 ตัวอย่าง 
คิดเป ็น 17.08% มีค ่า <10 MPN/g จำนวน 231 ตัวอย่าง ค ิดเป ็น 96.25% และมีค ่า >10 MPN/g 
จำนวน 9 ตัวอย่าง คิดเป็น 3.75% 
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห ์E. coli ในเนื้อกุ้งจำนวนทั้งหมด 240 ตัวอย่าง 

E. coli <3 MPN/g >3 MPN/g <10 MPN/g >10 MPN/g 
ตัวอย่าง 199 41 231 9 

% 82.92 17.08 96.25 3.75 

อัตราส่วน Fecal coliform ต่อ Fecal streptococci ในตัวอย่างน้ำจำนวนทั้งหมด 240 ตัวอย่าง 
ใน 6 อำเภอ พบว่า อ.คุระบุรี Fecal coliform และ Fecal streptococci ผลการวิเคราะห์ <3 MPN/g มีจำนวน 
11 ตัวอย่าง คิดเป็น 64.71%, <0.7 มีจำนวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็น 11.76%, 0.7 - 4.4 มีจำนวน 2 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 11.76% และ >4.4 มีจำนวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็น 11.76% 

อ.ตะกั่วป่า มี Fecal coliform และ Fecal streptococci ผลการวิเคราะห์ <3 MPN/g มีจำนวน 
23 ตัวอย่าง คิดเป็น 56.10%, <0.7 มีจำนวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็น 4.88%, 0.7 - 4.4 มีจำนวน 10 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 24.39% และ >4.4 มีจำนวน 6 ตัวอย่าง คิดเป็น 14.63 % 

อ.ท้ายเหมือง มี Fecal coliform และ Fecal streptococci ผลการวิเคราะห์ <3 MPN/g มีจำนวน 
9 ตัวอย่าง คิดเป็น 75% <0.7 มีจำนวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็น 8.33% และ0.7 - 4.4 มีจำนวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็น 
16.67%  

อ.ตะกั่วทุ่ง มี Fecal coliform และ Fecal streptococci ผลการวิเคราะห์ <3 MPN/g มีจำนวน 
50 ตัวอย่าง คิดเปน็ 62.50%, <0.7 มีจำนวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็น 6.25%, 0.7-4.4 มีจำนวน 14 ตัวอย่าง คิดเป็น 
17.50% และ >4.4 มีจำนวน 11 ตัวอย่าง คิดเป็น 13.75% 

อ.เมือง มี Fecal coliform และ Fecal streptococci ผลการวิเคราะห์ <3 MPN/g มีจำนวน 
35 ตัวอย่าง คิดเป็น 83.33%, <0.7 มีจำนวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็น 4.76%, 0.7 - 4.4 มีจำนวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็น 
7.14% และ >4.4 มีจำนวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็น 4.76%  

อ.ทับปุด มี Fecal coliform และ Fecal streptococci ผลการวิเคราะห์ <3 MPN/g มีจำนวน  
31 ตัวอย่าง คิดเป็น 64.58%, <0.7 มีจำนวน 6 ตัวอย่าง คิดเป็น 12.50%, 0.7 - 4.4 มีจำนวน 4 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 8.33% และ >4.4 มีจำนวน 7 ตัวอย่าง คิดเป็น 14.58%  
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ตารางที่ 6  อัตราส่วน Fecal coliform ต่อ Fecal streptococci ในตัวอย่างน้ำ แยกแต่ละอำเภอ  

อำเภอ E. coli <3 MPN/g <0.7 0.7 - 4.4 >4.4 

คุระบุรี 
ตัวอย่าง 11 2 2 2 

% 64.71 11.76 11.76 11.76 

ตะกั่วป่า 
ตัวอย่าง 23 2 10 6 

% 56.10 4.88 24.39 14.63 

ท้ายเหมือง 
ตัวอย่าง 9 1 2 0 

% 75.00 8.33 16.67 0 

ตะก่ัวทุ่ง 
ตัวอย่าง 50 5 14 11 

% 62.50 6.25 17.50 13.75 

เมือง 
ตัวอย่าง 35 2 3 2 

% 83.33 4.76 7.14 4.76 

ทับปุด 
ตัวอย่าง 31 6 4 7 

% 64.58 12.50 8.33 14.58 

อัตราส่วน Fecal coliform ต่อ Fecal streptococci ในเนื้อกุ้งจำนวนทั้งหมด 240 ตัวอย่าง 
ใน 6 อำเภอ พบว่า อ.คุระบุรี Fecal coliform และ Fecal streptococci ผลการวิเคราะห์ <3 MPN/g 
มีจำนวน 17 ตัวอยา่ง คิดเป็น 100%  

อ.ตะกั่วป่า มี Fecal coliform และ Fecal streptococci ผลการวิเคราะห์ <3 MPN/g มีจำนวน 
39 ตัวอย่าง คิดเป็น 95.25 %, 0.7 - 4.4 มีจำนวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็น 2.44% และ >4.4 มีจำนวน 1 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 2.44% 

อ.ท้ายเหมือง มี Fecal coliform และ Fecal streptococci ผลการวิเคราะห์ <3 MPN/g มีจำนวน 
12 ตัวอย่าง คิดเป็น 100%  

อ.ตะกั่วทุ่ง มี Fecal coliform และ Fecal streptococci ผลการวิเคราะห์ <3 MPN/g มีจำนวน 
73 ตัวอย่าง คิดเป็น 91.25%, <0.7 มีจำนวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็น 3.75%, 0.7 - 4.4 มีจำนวน 2 ตัวอย่าง  
คิดเป็น 2.50% และ >4.4 มีจำนวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็น 2.50% 

อ.เมือง มี Fecal coliform และ Fecal streptococci ผลการวิเคราะห์ <3 MPN/g มีจำนวน 
12 ตัวอย่าง คิดเป็น 100%  

อ.ทับปุด มี Fecal coliform และ Fecal streptococci ผลการวิเคราะห์ <3 MPN/g มีจำนวน  
46 ตัวอย่าง คิดเป็น 95.83%, 0.7 - 4.4 มีจำนวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็น 2.08% และ >4.4 มีจำนวน 1 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 2.08%  
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ตารางที่ 7  อัตราส่วน Fecal coliform ต่อ Fecal streptococci ในเนื้อกุ้ง แยกแต่ละอำเภอ  

อำเภอ E. coli <3 MPN/g <0.7 0.7 - 4.4 >4.4 

คุระบุรี 
ตัวอย่าง 17 0 0 0 

% 100 0 0 0 

ตะกั่วป่า 
ตัวอย่าง 39 0 1 1 

% 95.12 0 2.44 2.44 

ท้ายเหมือง 
ตัวอย่าง 12 0 0 0 

% 100 0 0 0 

ตะก่ัวทุ่ง 
ตัวอย่าง 73 3 2 2 

% 91.25 3.75 2.50 2.50 

เมือง 
ตัวอย่าง 42 0 0 0 

% 100 0 0 0 

ทับปุด 
ตัวอย่าง 46 0 1 1 

% 95.83 0 2.08 2.08 

ผลการวิเคราะห์ อัตราส่วน Fecal coliform ต่อ Fecal streptococci ในตัวอย่างน้ำจำนวน
ทั้งหมด 240 ตัวอย่าง พบวา่ Fecal coliform และ Fecal streptococci ผลการวิเคราะห์ <3 MPN/g มีจำนวน 
159 ตัวอย่าง คิดเป็น 66.25%, <0.7 มีจำนวน 18 ตัวอย่าง คิดเป็น 7.50%, 0.7 - 4.4 มีจำนวน 35 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 14.58% และ >4.4 มีจำนวน 28 ตัวอย่าง คิดเป็น 11.67% 

ผลการวิเคราะห์ อัตราส่วน Fecal coliform ต่อ Fecal streptococci ในเนื้อกุ้งจำนวนทั้งหมด 
240 ตัวอย่าง พบว่า Fecal coliform และ Fecal streptococci ผลการวิเคราะห์ <3 MPN/g มีจำนวน 
299 ตัวอย่าง คิดเป็น 95.42%, <0.7 มีจำนวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็น 1.25%, 0.7 - 4.4 มีจำนวน 4 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 1.67% และ >4.4 มีจำนวน 4 ตัวอย่าง คิดเป็น 1.67% 
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ตารางที่ 8  ผลการวิเคราะห์ อัตราส่วน Fecal coliform ต่อ Fecal streptococci ในตัวอย่างน้ำ จำนวน
ทั้งหมด 240 ตัวอย่าง และในเนื้อกุ้ง จำนวนทั้งหมด 240 ตัวอย่าง 

FC:FS ตัวอย่างน้ำ % เนื้อกุ้ง % 
<3 MPN/g 159 66.25 229 95.42 

<0.7 18 7.50 3 1.25 
0.7-4.4 35 14.58 4 1.67 
> 4.4 28 11.67 4 1.67 

การตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำมีค่า ดังนี้ ความเค็มมีค่าเฉลี่ย 17.57±7.02 ppt, ความเป็นด่าง
มีค่าเฉลี่ย 121.26±45.30 mg/l, pH มีค่าเฉลี่ย 7.95±0.37, D.O มีค่าเฉลี่ย 7.43±1.75 mg/l ไนไตรท์
มีค่าเฉลี่ย 0.8473±0.6175 mg/l, แอมโมเนียมีค่าเฉลี่ย 0.9980±1.0837 mg/l, และฟอตเฟตมีค่าเฉลี่ย 
0.2347±0.2089 mg/l 

ตารางที่ 9  คณุภาพน้ำเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 

เดือน 
ความเค็ม 

(ppt) 
ความเป็นด่าง 

(ppm) 
pH 

DO 
(ppm) 

NO2 
(ppm) 

NH3 
(ppm) 

PO4 
(ppm) 

ม.ค. 21.00 131.20 8.11 5.58 0.6552 0.9802 0.2245 
ก.พ. 28.60 117.10 7.91 7.49 0.7026 0.8479 0.2129 
มี.ค. 26.05 177.80 7.96 6.95 1.3522 1.4461 0.4614 
เม.ย. 22.05 98.20 7.81 7.09 1.0558 1.1870 0.1840 
พ.ค. 19.20 149.90 7.99 7.86 1.2329 1.7122 0.2961 
มิ.ย. 16.50 174.40 7.97 7.31 1.1948 1.4631 0.2010 
ก.ค. 14.33 95.13 8.02 8.48 0.7890 0.3919 0.1694 
ส.ค. 14.28 113.17 7.90 6.66 0.8211 1.4307 0.2148 
ก.ย. 9.79 89.07 7.87 7.46 0.7618 0.7506 0.1913 
ต.ค. 13.61 113.71 7.94 7.68 0.9173 0.7693 0.2811 
พ.ย. 15.31 104.28 7.82 6.22 0.3794 1.1945 0.2538 
ธ.ค. 20.39 115.14 7.92 7.28 0.7190 0.7432 0.2064 

ค่าเฉลี่ย 
17.57 
±7.02 

121.26 
±45.30 

7.95 
±0.37 

7.43 
±1.75 

0.8473 
±0.6175 

0.9980 
±1.0837 

0.2347 
±0.2089 
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 

การวิเคราะห์ปริมาณการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มในแหล่งเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei 
Boone, 1931) จังหวัดพังงา พบว่า มีการปนเปื้อนปริมาณ Total Coliform, Fecal Coliform และ E. coli  
ทั้งในตัวอย่างกุ้งและตัวอย่างน้ำ  

ผลการวิเคราะห์ Total coliform ในตัวอย่างน้ำจำนวนทั้งหมด 240 ตัวอย่าง พบว่าตัวอย่างที่มี 
Total coliform ปนเปื้อนไม่เกิน 1,000 MPN/100 ml 85.83% และผลการวิเคราะห์ Fecal coliform 
ในตัวอย่างน้ำ พบว่าตัวอย่างที่มี Fecal coliform ปนเปื้อนน้อยกว่า 70 MPN/100 ml 79.58% ซึ่งเป็นค่า
คุณภาพน้ำที ่เหมาะสมต่อการเลี ้ยงกุ ้งทะเล Total coliform ปนเปื ้อนไม่เกิน 1,000 MPN/100 ml  
Fecal coliform ปนเปื ้อนน้อยกว่า 70 MPN/100 ml และมีสุขลักษณะฟาร์มตรงตามกับข้อกำหนด 
(ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, 2557) พบว่า อ.คุระบุรีมี Fecal coliform 
ปนเปื ้อนในปริมาณ  >70 MPN/100 ml คิดเป็น 47.05% เมื ่อศึกษาแยกแต่ละอำเภอ อ.คุระบุรีมี 
Fecal coliform ปนเปื้อนในปริมาณ >70 MPN/100 ml คิดเป็น 47.05% พบว่า ปริมาณไนไตรท์มีค่าสูง 
เนื่องจากมีสารอินทรีย์ในปริมาณมาก ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรีย 
โคลิฟอร์มเป็นดัชนีตัวชี้วัดการปนเปื้อนของแบคทีเรียในแหล่งน้ำ และแหล่งชุมชน ถ้าพบในอาหารหรือน้ำ
จะบ่งบอกถึงการปนเปื้อนจากอุจจาระของมนุษย์ เนื่องจากเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่เจริญและพบมากบริเวณ
ตอนต้นของลำไส้เล็กในมนุษย์ 

ผลการวิเคราะห์ อัตราส่วน Fecal coliform ต่อ Fecal streptococci ในตัวอย่างน้ำ <0.7 มีจำนวน 
18 ตัวอย่าง คิดเป็น 7.50%, 0.7-4.4 คิดเป็น 14.58% และ >4.4 คิดเป็น 11.67% ในเนื้อกุ้ง <0.7 มีจำนวน 
3 ตัวอย่าง คิดเป็น 1.25%, 0.7 - 4.4 คิดเป็น 1.67% และ >4.4 คิดเป็น 1.67% อัตราส่วนส่วน Fecal 
coliform ต่อ Fecal streptococci น้อยกว่า 0.7 แสดงว่าต้นกำเนิดการปนเปื้อนไม่ได้เกิดจากมนุษย์ แต่มา
จากสัตว์เลือดอุ่นอื่นๆ, 0.7 - 4.4 แสดงว่าต้นกำเนิดมาจากมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นร่วมกัน และหากมากกว่า 
4.4 แสดงว่าเกิดจากการปนเปื้อนจากมนุษย์ จึงควรมีการแนะนำเกษตรกรในการจัดการของเสียอย่างถูก
สุขลักษณะ รักษาความสะอาดทั้งจากผู้ปฏิบัติงานและสัตว์เลี้ยง มีการใช้ถังอิ่มตัวในการเก็บกักของเสีย 
และน้ำที่ระบายออกจากบ้านเรือนควรแยกออกจากระบบการเลี้ยงอย่างชดัเจน  

มาตรฐานสัตว์น้ำทางจุลชีววิทยาและเคมีในการนำเข้ากุ้งทะเลสดของประเทศต่างๆ เช่น นิวซีแลนด์ 
ออสเตรเลีย และแคนนาดา กำหนดการปนเปื้อนของ E. coli ไม่เกิน 10 MPN/g และญี่ปุ่น กำหนดการปนเปื้อน
ของ E. coli  ไม่เกิน 3 MPN/g (กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ, 2547) 
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผลผลิตกุ้งขาวจากแหล่งเลี้ยงในจังหวัดพังงาส่วนใหญ่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
ในการส่งออกไปยังนิวซแีลนด์ ออสเตรเลีย แคนนาดา และญี่ปุ่น  

สรุปจากผลการศึกษา ฟาร์มเลี ้ยงกุ ้งขาวส่วนใหญ่ในจังหวัดพังงามีสุขลักษณะฟาร์มตาม
มาตรฐานฟาร์ม (GAP/ CoC) ในส่วนของผลผลิตกุ้งขาวจากแหล่งเลี้ยงกุ้งขาวในจังหวัดพังงา มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับตามข้อกำหนดของตลาดโลก ชาวไทยบริโภคกุ้งขาวอย่างปลอดภัย และสามารถส่งออกตาม
เป้าหมายนโยบายของรัฐบาล 



รายงานประจำป ี2562  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา    59 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ. 2547. คู่มือ การดูแลรักษาสัตว์น้ำที่สถานขายปลีกสัตว์น้ำ โครงการ
การพัฒนาระบบการจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ำภายใต้แผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมระยะที่ 2 
กระทรวงอุตสาหกรรม 2544 - 2557. กรมประมง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 68 หน้า. 

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ. 2547. มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทาง
จุลชีววิทยาและเคมี. กรมประมง. 29 หน้า. 

คณิต ไชยาคำ, สิริ ทุกข์วินาศ, ยงยุทธ์ ปรีดาลัมพะบุตร, พุทธ ส่องแสงจินดา และดุสิต ตังวิไลย. 2537. 
คุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ความรู้เบื้องต้นและวิธีวิเคราะห์. สถาบันวิจัย
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสงขลา, กรมประมง. 109 หน้า. 

วีระชัย โชควิญญู . 2530. เทคนิคการตรวจวิ เค ราะห์คุณภาพน้ ำด้ านแบคที เรีย พิมพ์ครั้ งที่  1 . 
กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 59 หน้า. 

ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. 2557. คูม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินฟาร์มตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17065. กรมประมง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 132 หน้า.  

APHA - AWWA - WPCE. 1980. Standard Methods for the Examinination of Water and 
 Wastewater.American Public Health Association, Washington. 1138 pp. 
Cohen, J. and Shuval, H.J. 1973. Coliform, Fecal Coliform and Fecal streptococci as 

Indicatoers of Water Pollution water. Air and Soil Pollution 2 (pp. 85 - 95) 
Kjellander, J. 1960. Enteric Streptococci as Indicaters of Fecal Contamination of Water. Acco. 

Pathol. Microbial (vol. 48, pp. 1 - 124) Scandinavia. 
Galvani, M.M. 1974. Fecal Contamination The Water Analyst's Responsibillity. Part I. Water 

&Sewage works (vol. 121, pp. 66 - 69) 
Grasshoff, K. 1976. Methods of Seawater analysis. Verlag Chemic. Germany. 314 pp. 
Refa, M.K. 1979. Manuals of Food Auality Control, Microbiological Analysis. Food and 
 Agriculture Organization of the United Nation. Rome. 458 pp.  
Strickland, J.D.H. and Parsons, T.R. 1972. A pratical Handbook of Seawater Analysis. Fish. 

Res.Bd. Canada Ottawa. 278 pp. 
 

 
 
 
 



60    รายงานประจำปี 2562  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา 
 

 

ศึกษาผลของการลดความเค็มอย่างฉับพลันต่ออัตราการตายของลูกหอยชักตีน  
The Effect of Sudden Salinity Reduce on Motarity of Dogconch 

Strombus canarium (Linaeus, 1758)  
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รหัสทะเบียนวิจัย 54 03 44 54 050 
 

บทคัดย่อ 
 

ศึกษาผลของการลดความเค็มอย่างฉับพลันต่ออัตราการตายของลูกหอยชักตีน ขนาด 1 เซนติเมตร 
ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
(Completely Randomized Design : CRD) แบ่งออกเป็น 2 ช่วงการทดลอง คือ ช่วงการทดลองเบื้องต้น 
โดยแบ่งความเค็มเป็น 5 ระดับ คือ 10, 15, 20, 25 และ 30 ส่วนในพันส่วน และช่วงการทดลองอย่างละเอียด 
โดยแบ่งความเค็มเป็น 6 ระดับ คือ 10, 11, 12, 13, 14 และ 15 ส่วนในพันส่วน  

ผลการทดลองเบื้องต้น พบว่าลูกหอยที่เลี้ยงอยู่ในน้ำความเค็ม 10 ส่วนในพันส่วน เริ่มตายที่เวลา 
3 ชั่วโมง มีอัตราการตายสะสมเท่ากับ 35.56 เปอร์เซ็นต์ ตายหมดที่เวลา 24 ชั่วโมง มีอัตราการตายสะสมเท่ากับ 
100 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ไม่พบการตายของลูกหอยที่เลี้ยงอยู่ในความเค็ม 15, 20, 25 และ 30 ส่วนในพันส่วน 
ตลอดการทดลองที่ระยะเวลา 96 ชั่วโมง  

ผลการทดลองอย่างละเอียด พบว่าลูกหอยที่เลี ้ยงด้วยความเค็ม 10, 11, 12, 13, 14 และ 15 
ส่วนในพันส่วน ที่เวลา 96 ชั่วโมง มีเปอร์เซ็นต์การตายสะสมเท่ากับ 100, 26.66, 81.11, 89.99, 75.56 และ 
0 เปอร์เซ็นต ์ตามลำดับ จากการศกึษาสรุปได้ว่าที่ความเค็ม 15 ส่วนในพันส่วน ไม่พบการตายของลูกหอยชักตีน
ในระยะเวลา 96 ชั่วโมง ดังนั้นความเค็มที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกหอยชักตีนตั้งแต่ขนาด 1 เซนติเมตร ควรมี
ความเค็มตั้งแต่ 15 ส่วนในพันส่วน ขึน้ไป 
 
คำสำคญั : หอยชักตีน, ความเค็ม, ส่วนในพันส่วน 
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The Effect of Sudden Reduction in Salinity on Mortality of Dogconch, 
Strombus canarium (Linaeus, 1758)  
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Abstract 

 
Effect of sudden reduction in salinity on mortality of dogconch sized 1 cm was 

conducted at the Phangnga Coastal Aquaculture Research and Development Center. 
Completely Randomized Design (CRD) was done which was divided into two sections. The 
initial trial, the salinity of finding tests were investigated with 5 levels: 10, 15, 20, 25 and 30 
parts per thousand and 10, 11, 12, 13, 14 and 15 parts per thousand was used in the 
refinement studied. 

The preliminary results found the mollusks raised at salinity of 10 parts per thousand, 
the death (35.56%) was observed within 3 hours, and all mollusks died within 24 hours. 
While, the mollusks rearing in the salinity of 15, 20, 25 and 30 parts per thousand showed 

there was no mortality observation throughout the 96-hour period. 
The results of refinement studied found that mollusks reared in salinity of 10, 11, 

12, 13, 14 and 15 parts per thousand for 96 hours, the percentages of cumulative mortality 
were100, 26.66, 81.11, 89.99, 75.56 and 0 percent, respectively. No mortality was observed 
at salinity of 15 parts per thousand for 96 hours. Therefore, this study can be concluded 
that the suitable salinity for nursing of calves sized1 cm should be 15 parts per thousand 
onward. 
 
Key word : Dogconch, Salinity, Part Per Thousand 
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บทนำ 
 
หอยชักตีนหรือหอยสังข์กระโดด ชื่อวิทยาศาสตร์ Strombus canarium (Linne., 1758) ชื่อสามัญ 

Dogconch พบแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณฝังอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเป็นหอยฝาเดียวที่ทนต่อสภาพแวดล้อม
ได้สูง เปลือกค่อนข้างหนาเป็นรูปกรวยยาวประกอบด้วยสารหินปูนหนา ผิวเปลือกส่วนใหญ่ไม่เรียบ  ขอบ
ปากเปลือกหนามากและยื่นออกไปคล้ายปีกขอบปากด้านหน้าเว้าเข้า สีลำตัวจะเป็นสีน้ำตาลอมดำ จะฝังตัว
อยู่ใต้พื้นทรายปนโคลน หอยชักตีนสามารถวางไข่ได้ตลอดทั้งปี ลักษณะไข่จะเป็นสายยาวขดๆ คล้าย
เส้นบะหมี่ มีสีขาวขุ่น ฝักไข่ถูกปล่อยมาติดกับพื้นวัสดุรองพื้นเริ่มพัฒนาตัวเองโดยการแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวน
เซลล์ และฟักออกมาเป็นตัวอ่อนที่ว่ายน้ำได้คล้ายผีเสื้ อเรียกว่า “veliger larvae” มีขนาด 270 - 300 
ไมครอน ลูกหอยจะพัฒนาตัวเองโดยมีขนาดใหญ่ขึ้นจนมีขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร ก็จะเริ่มลงสู่พื้น 
(Settle) (พัชรี และคณะ, 2557)  

การศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มโดยฉับพลันในหอยชนิดต่างๆ ทั้งหอย 2 ฝาและหอยฝาเดียว 
มีรายงานของรุ่งทิวา (2550)  ซึ่งได้ทำการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มโดยฉับพลันในหอยลายแต่ละ
ระยะของพัฒนาการ ตั้งแต่ระยะ trochophore จนถึงหอยลายโตเต็มวัย ในแต่ละระยะทำการวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มตลอด โดยใช้ตัวอ่อนหอยลายระยะ trochophore ที่ความหนาแน่น 0.487 ตัว/มล. ระยะ D-shape 
ที่ความหนาแน่น 0.834 ตัว/มล. ,ระยะ pediveliger ที่ความหนาแน่น 1.020 ตัว/มล.  ระยะ seed ที่ความ
หนาแน่น 13.255 ตัว/ตร.ซม.  หอยลายวัยรุ่นที่อายุ 120 วัน ที่ความหนาแน่น 1.300 ตัว/ตร.ซม. และหอย
ลายโตเต็มวัยที่ความหนาแน่น 0.042 ตัว/ตร.ซม. ทุกการทดลองเลี้ยงหอยลายในถังขนาด 20 ลิตร และ
เปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ำโดยฉับพลันไปที่ 15 , 20, 25, 30 และ 35 ส่วนในพันส่วน และความเค็มน้ำ
ทะเลธรรมชาติ (31-35 ส่วนในพันส่วน) เพื่อติดตามพัฒนาการ การเติบโต และอัตรารอดของหอยลาย พบว่า
หอยลายที่เลี้ยงทุกความเค็มในทุกชุดการทดลองมีอัตรารอดโดยรวมสูง (>90 %) ยกเว้นหอยลายในระยะ 
pediveliger จนถึงระยะ seed ที่เลี้ยงในความเค็มสูง (35 ส่วนในพันส่วน)  และความเค็มน้ำทะเลธรรมชาติ 
(34 ส่วนในพันส่วน) และหอยลายระยะ seed จนถึงระยะหอยลายวัยรุ่น จนถึงโตเต็มวัย ที่เลี้ยงในความเค็ม
ต่ำ (15 ส่วนในพันส่วน) ที่มีอัตรารอดโดยรวมต่ำ ซึ่งการที่หอยลายเติบโตได้ดีและมีอัตรารอดสูง ขึ้นอยู่กับ
การจัดสรรพลังงาน ช่วงอายุ ขนาดลำตัว และความสามารถในการปรับสมดุลร่างกาย ดังนั้นความเค็มที่
เหมาะสมในการเลี้ยงหอยลายในทุกระยะให้มีอัตรารอดและการเติบโตสูง ตลอดจนมีความสมบูรณ์และ
แข็งแรง คือความเค็ม 30 ppt โดยช่วงความเค็มที่เหมาะสมในการเลี้ยงหอยลายในระยะ trochophore 
จนถึงระยะ D-shape ให้มีอัตรารอดที่มีพัฒนาการอย่างสมบูรณ์และการเติบโตสูงอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) 
คือ 25-35 ส่วนในพันส่วน ส่วนหอยลายในระยะอื่นๆ ที่สูงขึ้นไป มีช่วงความเค็มที่เหมาะสม คือ 20-35 ส่วน
ในพันส่วน ยกเว้นในระยะ pediveliger จนถึงระยะ seed พบว่าหอยลายที่เลี้ยงในความเค็ม 35 ส่วนในพัน
ส่วน และน้ำทะเลธรรมชาติที่มีอัตรารอดที่มีพัฒนาการอย่างสมบูรณ์ต่ำที่สุดเชน่เดียวกับอัตรารอดโดยรวม ซึ่ง
หอยลายที่เลี้ยงในความเค็มที่ต่ำหรือสูงกว่าช่วงความเค็มที่เหมาะสม จะมีอัตราการเติบโตต่ำ มีพัฒนาการช้า 
พิการสูงหรือทำให้หอยลายตาย และส่งผลให้อัตรารอดต่ำ ซึ่งพบลักษณะดังกล่าวในหอยลายที่เปลี่ยนไปเลี้ยง
ในความเค็ม 15 ส่วนในพันส่วน อย่างฉับพลันในทุกระยะของพัฒนาการ โดยมีปัจจัยที่เพิ่มความรุนแรงของ
ความเค็ม คือ ความต้องการพลังงานที่สูงในหอยลายแต่ละระยะในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มขึ้น
อย่างฉับพลัน (รุ่งทิวา,  2550) 
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สุทธินี และคณะ(2553) ได้ศึกษาการเจริญเติบโตของหอยหวานระยะ early juvenile ในน้ำที่ระดับ
ความเค็มต่างกัน 6 ระดับ คือ 10, 15, 20, 25, 30 และ 35 ส่วนในพันส่วน โดยให้ไรน้ำเค็มตัวเต็มวัยเป็น
อาหาร เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า ลูกหอยหวานที่เลี้ยงที่ระดับความเค็ม 25 และ 30 ส่วนในพันส่วนมี
การเจริญเติบโตดีที่สุด อัตรารอดตายเฉลี่ย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และผลผลิตสูงกว่าชุดการทดลอง
อื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05)  

วราภรณ์ และคณะ ( 2547) ได้ศึกษาการเลี้ยงหอยหวาน ที่ระดับความเค็มต่างๆ กัน 5 ระดับ คือ 10, 
15, 20, 25 และ 30 ส่วนในพันส่วน พบว่า หอยหวานที่เลี้ยงที่ระดับความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน มีการ
เจริญเติบโตดีที่สุดอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) รองลงมาคือ หอยหวานที่เลี้ยงที่ระดับความเค็ม 25, 15, 20 
และ 10 ส่วนในพันส่วน ตามลำดับ อัตรารอดไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ที่ระดับความเค็ม 15, 20, 25 และ 30 
ส่วนในพันส่วน และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ที่ความเค็ม 10 ส่วนในพันส่วน  

ความเค็มเป็นปัจจัยที่มีผลต่ออัตรารอดของลูกหอยชักตีน ในฤดูฝนที่น้ำในบ่อเลี้ยงมีความเค็มต่ำ ทำ
ให้ลูกหอยขนาด 1 เซนติเมตรที่ปล่อยลงเลี้ยงมีอัตราการตายค่อนข้างสูง ดังนั้นการศึกษาผลของการลด
ความเค็มอย่างฉับพลันต่ออัตราการตายของลูกหอยชักตีนขนาด 1 เซนติเมตร เพื่อให้ทราบถึงระดับความเค็ม
ที่เหมาะสมที่ทำให้ลูกหอยมีอัตรารอดที่ดี และสามารถนำความรู้นี้ไปเผยแพร่และแนะนำให้กับเกษตรกรผู้ที่
สนใจเลี้ยงลูกหอยชักตีนต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
 

เพื่อศึกษาผลของการลดความเค็มอย่างฉับพลันต่ออัตราการตายของลูกหอยชักตีน ในระยะเวลา 
96 ชั่วโมง  

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 

วิธีการทดลอง 
การทดลองครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงการทดลอง คือ 
การทดลองที่1 การทดลองเบื้องต้น  เป็นการทดสอบหาระดับความเค็ม ที่จะทำให้ลูกหอยไม่ตาย (0%) 

จนถึงตายทั้งหมด (100%)  วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดและมี 3 ซ้ำ โดยใช้ระดับความเค็มช่วงกว้างๆ 
5 ระดับๆ คือ 10, 15, 20, 25 และ 30 ส่วนในพันส่วน (ppt) ทำการทดลองในตู้กระจกขนาด 40 ลิตร 
(30x45x30 เซนติเมตร) ใส่น้ำจำนวน 30 ลิตร ใส่ลูกหอยชักตีนจำนวน 30 ตัวต่อตู้ ตรวจสอบอัตราการตาย
สะสมที่ระยะเวลา 0, 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง หลังเริ่มทดลอง 

การทดลองที่ 2 การทดลองอย่างละเอียด โดยใช้ระดับความเค็มที่ได้จากการทดลองเบื้องต้นมาแบ่ง
ระดับความเค็มที่มีความละเอียดมากขึ้นซึ่งในแต่ละความเค็มจะต่างกันที่ 1 ส่วนในพันส่วน วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มตลอดและมี 3 ซ้ำ โดยแบ่งความเค็มเป็น 6 ระดับ คือ ระดับความเค็ม 10, 11, 12, 13, 14 และ 
15 ส่วนในพันส่วน ทำการทดลองในตู้กระจกขนาด 40 ลิตร (30x45x30 เซนติเมตร) ใส่น้ำจำนวน 30 ลิตร 
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ใส่ลูกหอยชักตีน 30 ตัวต่อตู้ ตรวจสอบอัตราการตายสะสมที่ระยะเวลา 0, 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48, 72 และ 
96 ชั่วโมง หลังเริม่ทดลอง 

 
การเตรียมสัตว์ทดลอง 

ใช้ลูกหอยชักตีนที่ได้จากการเพาะพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา 
ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 2 กรัม จำนวน 450 ตัว มาทำการเลี้ยงในในตู้กระจก
ขนาด 40 ลิตร (30x45x30 เซนติเมตร) ใส่น้ำจำนวน 30 ลิตร (ความหนาแน่น 1 ตัว/น้ำ1ลิตร)  

การเตรียมน้ำ 
นำน้ำทะเลความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน (ความเค็มน้ำทะเลเริ่มต้น) มาเจือจางให้ได้ความเค็มระดับ

ต่างๆ โดยใช้สูตรการคำนวณ เพื่อคำนวณหาปริมาตรน้ำจืดและน้ำเค็มที่ใช้ผสมกันในแต่ละระดับความเค็ม
ที่ต้องการในถังทดลองแต่ละชุดการทดลอง ดังนี้  

 
 
โดยกำหนดให้ 

N1 =  ระดบัความเค็มน้ำทะเลเริ่มต้น 
V1 =  ปริมาตรน้ำทะเลเริ่มต้น 
N2 =  ระดับความเค็มที่ต้องการ 
V2=  ปริมาตรน้ำเค็มที่ตอ้งการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. การทดลองเบื้องต้น ตรวจสอบอัตราการตายสะสมของลูกหอยชักตีนชั่วโมงที่ 0, 1, 3, 6, 12, 24, 

36, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง ที่ระดับความเค็ม 10, 15, 20, 25 และ 30 ส่วนในพันส่วน หลังจากเริ่มต้น
การทดลอง  

2. การทดลองแบบละเอียด ที่ระดับความเค็ม 10, 11, 12, 13, 14 และ 15 ส่วนในพันส่วน 
ตรวจสอบจำนวนตัวตายของลูกหอยชักตีนที่เวลา 0, 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง หลังจาก
เริ่มต้นการทดลอง 

3. เก็บตัวอย่างน้ำเพ่ือนำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำระหว่างการทดลอง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
นำข้อมูลการตายสะสมของลูกหอยชักตีนในแต่ละความเค็ม ของทั้ง 2 การทดลอง มาคำนวณหาอัตรา

การตายสะสมเป็นเปอร์เซ็นต์และแปรผล 
 
 

N1V1= N2V2 
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ผลการทดลอง 
 

ผลการทดลองที่ 1 ผลการทดลองเบื้องต้น พบว่าลูกหอยที่เลี้ยงที่ระดับความเค็ม 10, 15, 20, 25 
และ 30 ส่วนในพันส่วน  ที่ระยะเวลา 3, 6, 12, 24, 36, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง ซึ่งมีอัตราการตายสะสมใน
แต่ละช่วงความเค็มดังนี้ ลูกหอยที่เลี้ยงที่ความเค็ม 10 ส่วนในพันส่วน ที่เวลา 3 ชั่วโมงมีอัตราการตายสะสม
เท่ากับ 35.56 เปอร์เซ็นต์  ที่เวลา 6 และ 12 ชั่วโมงมีอัตราการตายสะสมเท่ากันคือ 36.67 เปอร์เซ็นต์ 
และที่เวลา 24 ชั่วโมง มีอัตราการตายสะสมเท่ากับ 100  เปอร์เซ็นต์ ส่วนลูกหอยที่เลี้ยงที่ความเค็ม 15, 20, 
25 และ 30 ส่วนในพันส่วน  ไม่พบการตายของลูกหอย ดังแสดงในตารางที่ 1    
 
ตารางที่ 1  อัตราการตายสะสม (%) ของลูกหอยชักตีนที ่ระดับความเค็ม  10-30 ส่วนในพันส่วน 

ในช่วงที่ระยะเวลา 96 ชั่วโมง 

ระดับ 
ความ
เค็ม 

(ppt) 

อัตราการตายสะสมที่เวลาต่างๆ กัน (เปอร์เซ็นต์) 

ชั่วโมงที่  ชั่วโมงที ่ ชั่วโมงที่  ชั่วโมงท่ี ชั่วโมงท่ี  ชั่วโมงท่ี  ชั่วโมงที่  ชั่วโมงที่  ชั่วโมงที่  

0 1 3 6 12 24 48 72 96 

10 0 0 35.56 36.67 36.67 100.00 - - - 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

ผลการทดลองที่ 2 ผลการทดลองอย่างละเอียด พบว่าลูกหอยที่เลี้ยงที่ระดับความเค็ม 10, 11, 12, 
13, 14 และ 15 ส่วนในพันส่วน ที่ระยะเวลา 3, 6, 12, 24, 36, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง ซึ่งมีอัตราการตาย
สะสมในแต่ละช่วงความเค็มดังนี้  ลูกหอยที่เลี้ยงที่ระดับความเค็ม 10 ส่วนในพันส่วน ที่เวลา 3, 6, 12, 24, 
48, 72 และ 96 ชั่วโมงมีอัตราการตายสะสมเท่ากับ 35.56, 36.67, 36.67 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ 

ส่วนลูกหอยที่เลี้ยงที่ความเค็ม ที่ระดับความเค็ม 11 ส่วนในพันส่วน ที่เวลา 3, 6, 12, 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง
มีอัตราการตายสะสมเท่ากับ 2.22, 8.89, 8.89, 17.78, 21.11, 23.33 และ 26.66 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ 

ที่ระดับความเค็ม 12 ส่วนในพันส่วน ที่เวลา 3, 6, 12, 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง มีอัตราการตายสะสม
เท่ากับ 2.22, 10.00, 10.00, 16.67, 78.89, 81.11 และ 81.11 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ที่ระดับความเค็ม 
13 ส่วนในพันส่วน ที่เวลา 3, 6, 12, 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง มีอัตราการตายสะสมเท่ากับ 2.22, 6.67, 
6.67, 10.00, 67.77, 86.66 และ 89.99 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ที่ระดับความเค็ม 14 ส่วนในพันส่วน ที่เวลา 
6, 12, 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง มีอัตราการตายสะสมเท่ากับ 0, 5.56, 5.56, 5.56, 47.78, 73.34 และ 
75.56  เปอร์เซ็นต ์ตามลำดับ ที่ความเค็ม 15 ส่วนในพันส่วนไม่พบการตายของลูกหอย ดังแสดงในตารางที่ 2    
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ตารางที่ 2  อัตราการตายสะสม (%) ของลูกหอยชักตีนที่ระดับความเค็ม 11-15 ส่วนในพันส่วน ที่ระยะเวลา
96 ชั่วโมง 

ระดับ 
ความ
เคม็ 

(ppt) 

อัตราการตายสะสมที่เวลาต่างๆ กัน (เปอร์เซ็นต์) 

ชั่วโมงที่ 
0 

ชั่วโมงที่ 
1 

ชั่วโมงที่ 
3 

ชั่วโมง ที่ 
6 

ชั่วโมง ที่ 
12 

ชั่วโมง ที่ 
24 

ชั่วโมงที่ 
48 

ชั่วโมงท่ี 
72 

ชั่วโมงที่ 
96 

 10 0 0      8.88 24.45 31.12 100 - - - 
11 0 0 2.22  8.89 8.89 17.78 21.11 23.33     26.66 
12  0 0 2.22  10.00 10.00 16.67 78.89 81.11 81.11 
13 0 0 2.22 6.67 6.67 10.00 67.77 86.66 89.99 
14 0 0 0 5.56 5.56 5.56 47.78 73.34 75.56 
15       0       0       0 0       0       0 0 0       0 

 

ตารางที่ 3  คุณภาพน้ำในการทดลองผลของการลดความเค็มอย่างฉับพลันต่ออัตราการตายของลูกหอยชักตีน
ในระยะเวลา 96 ชั่วโมง 

ระดับ
ความเค็ม 

(ppt) 

อุณหภูมิ 
(ºC) 

ความเป็น
กรดด่าง 

ปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายน้ำ 

(ppm) 

ความเป็นด่าง 
(ppm) 

แอมโมเนีย  
(ppm) 

ไนไตรท์  
(ppm) 

10 26.8-27.5 7.77-7.86 8.16-8.24 62-70 0.0142-0.0401 0.0002-0.0020 
11 26.7-26.9 7.89-7.95 7.60-8.36 70-78 0.0088-0.0128 0.0001-0.0011 
12 26.7-26.8 7.97-8.00 7.52-7.98 88-90 0.0081-0.0176 0.0004-0.0011 
13 26.7-26.9 8.05-8.04 6.92-7.88 110-106 0.0168-0.0444 0.0014-0.0023 
14 26.8-27.1 8.08-8.10 7.66-8.20 122-134 0.0078-0.0139 0.0017-0.0030 
15 26.8-27.0 8.07-8.12 7.89-8.35 132-144 0.0045-0.0123 0.0033-0.0021 

 
คุณภาพน้ำระหว่างการทดลองดังแสดงในตารางที ่3 โดยมีค่าดังนี้  อุณหภูมิมีค่าอยู่ในช่วง 26.8 – 27.5 

องศาเซลเซียส ความเป็นกรดด่างมีค่าอยู่ในช่วง 7.77- 8.12 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ
อยู่ในช่วง 6.92-8.36 ส่วนในล้านส่วน ค่าความเป็นด่างอยู่ในช่วง 62-144 ส่วนในล้านส่วน ค่าแอมโมเนยี 
0.0045-0.0401 ส่วนในล้านส่วน  และค่าไนไตรท์ 0.0001-0.0030 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งค่าคุณภาพน้ำอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำเพือ่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (คณิต, 2537) 
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 

จากการศึกษาผลของการลดความเค็มอย่างฉับพลันต่ออัตราการตายของลูกหอยชักตีน ในระยะเวลา 
96 ชั่วโมง แบ่งการทดลองเป็น 2 ช่วง คือการทดลองเบื้องต้น ทดลองในช่วงความเค็ม 10, 15, 20, 25 และ  
30 ส่วนในพันส่วน พบว่าในช่วงความเค็ม 10 ส่วนในพันส่วน ที่เวลา 96 ชั่วโมงลูกหอยชักตีนมีอัตราการตาย
สะสม 100 เปอร์เซ็นต์ โดยที่ระดับความเค็ม 15, 20, 25 และ  30 ส่วนในพันส่วน ไม่พบการตายของลูกหอย
การทดลองแบบละเอียด โดยทดลองเลี้ยงที่ระดับความเค็ม 10, 11, 12, 13, 14 และ 15 ส่วนในพันส่วน 
ที่ระยะเวลา 3, 6, 12, 24, 36, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง พบว่าในช่วงความเค็ม 10, 11, 12, 13, 14  ส่วนในพนัส่วน 
พบอัตราการตายของลูกหอยชักตีนเท่ากับ 100, 26.66, 81.11, 89.99 และ 75.56 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ 
แต่ที่ระดับความเค็ม 15 ส่วนในพันส่วน ไม่พบการตายของลูกหอยชักตีน จากการศึกษาพบว่า ระดับความ
เค็มที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงลูกหอยชักตีนขนาดตั้งแต่ 1 เซนติเมตร ในระยะเวลา 96 ชั่วโมง ควรมีความเค็ม
ตั้งแต่ 15 ส่วนในพันส่วนขึ้นไป  สอดคล้องกับการทดลองของพัชรี และคณะ (2547) ที่ได้ศึกษาการอนุบาล
ลูกหอยชักตีนด้วยเทคนิคต่างๆ กัน พบว่า ระดับความเค็มที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกหอยชักตีนอยู่ในช่วง 
29-35 ส่วนในพันส่วน และการศึกษาในหอยทะเลชนิดอื่นมีรายงานการศึกษาดังนี้ ลือชัย และคณะ (2547) 
ได้ศึกษาการอนุบาลหอยหวาน ระยะ veliger ที่ เสริมด้วยไรน้ำเค็ม ซึ่งความเค็มที่ใช้อนุบาลอยู่ในช่วง 
30.64±1.28 ส่วนในพันส่วน  ลูกหอยมีการเจริญเติบโตดี, ประทีป และคณะ. 2551 ได้ศึกษาการเลี้ยง
หอยตะโกรมกรามขาวที่เลี้ยงในบ่อน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งขาวและน้ำทะเลชายฝั่ง ซึ่งเลี้ยงที่ความเค็ม 23.90 
และ 30.90 ส่วนในพันส่วน พบว่าลูกหอยตะโกรมกรามขาวมีอัตรารอดตายเท่ากับ 92 และ 86 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในช่วงความเค็มที่หอยชักตีนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เช่นกันวราภรณ์ และคณะ. 2547  ที่ได้ศึกษา
การเลี้ยงหอยหวาน ที่ระดับความเค็มต่างๆ กัน 5 ระดับ คือ 10, 15, 20, 25 และ 30 ส่วนในพันส่วน ซึ่งหอยหวาน
สามารถมีชีวิตอยู่ได้ที่ความเค็มตั้งแต่ 10 ส่วนในพันส่วนขึ้นไป แสดงให้เห็นว่าหอยชักตีนมีความต้านทานต่อ
ระดับความเค็มต่ำได้น้อยกว่าหอยหวาน ซึ่งหอยหวานสามารถทนต่อความเค็มได้ถึงระดับ 10 ส่วนในพันส่วน 
ซึ่งในการทดลองในหอยชักตีน ลูกหอยไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ 

ค่าคุณภาพน้ำที่ระดับความเค็ม 15 -30 ส่วนในพันส่วน ซึ่งเป็นระดับความเค็มที่ไม่พบการตาย
ของลูกหอยชักตีน พบว่ามีค่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (คณิต, 2537) 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า ระดับความเค็มที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงลูกหอยชักตีนขนาดตั้งแต่ 1 เซนติเมตร 
ในระยะเวลา 96 ชั่วโมง ควรมีความเค็มตั้งแต่ 15 ส่วนในพันส่วน ขึ้นไป ผลจากการศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบถึง
ช่วงความเค็มที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของหอยชักตีนขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ทำให้เกษตรกร  
ผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเลหรือผู้สนใจสามารถนำไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกสถานที่เลี้ยงลูกหอยชักตีนหรือใช้
เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการเลี้ยงหอยชักตีน และสามารถนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการแนะนำ
และพัฒนาและส่งเสริมการเลีย้งหอยชักตีนให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงต่อไป 
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