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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจันทบุรี  ได้จัดท้ารายงานประจ้าปี 2563          
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการด้าเนินงานและงบประมาณ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน      
กันยายน 2563 ประกอบด้วยงานและโครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ งานธุรการ งานผลิตพันธุ์
สัตว์น้้าและงานเงินทุนหมุนเวียนฯ งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง โครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ โครงการระบบส่งเสริมแบบ
แปลงใหญ่ ผลงานวิชาการ และงานวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก (สวก.) 

 

ข้าพเจ้าในนามของผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจันทบุรี หวังว่า
รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานราชการ และผู้ที่สนใจทุกท่าน ขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชา           
นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และ นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง ที่กรุณาให้การสนับสนุนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ
สนับสนุนในกิจกรรมของศูนย์ฯ ขอขอบคุณ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ้า พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่จ้าง
เหมาบริการทุกท่าน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต จนกระทั่งงานส้าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจันทบุรี (ศพช.จบ.) เป็นหน่วยราชการสังกัด 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง (กพช.)  กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์        
มีเนื้อที่ประมาณ 363 ไร่ 3 งาน 86.10 ตารางวา (อ้างอิงจาก ทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ จบ.312  
น.ส.ล. เลขที่ จบ.0606 เลขที่ดิน 6 ระวาง 5435///7986-8.3.4.7.12.7888-16.15.8086-5) ตั้งอยู่บน     
พ้ืนที่ชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย  (12.540345  102.047669 ) อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนจุลบรรพต      
ทิศใต้จดแม่น้้าจันทบุรี ทิศตะวันออกจดเลขที่ดิน1, คลองเขาน้อย และทิศตะวันตกจดคลองโป่ง, แม่น้้าจันทบุรี 
อยู่ห่างจากจังหวัดกรุงเทพฯ ประมาณ 250 กม.  

ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2501 เดิมใช้ชื่อว่า สถานีประมงจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ที่  หมู่ 5     
ต้าบลบางชัน อ้าเภอขลุง เพ่ือเป็นสถานีทดลองและส่งเสริมการท้านากุ้งและสัตว์น้้ากร่อยอ่ืนๆ  แต่เนื่องจาก
ที่ตั้งสถานีฯ อยู่ในภูมิประเทศที่การคมนาคมไม่สะดวก และไม่มีระบบสาธารณูปโภคเข้าถึง กล่าวคือไม่มีถนน 
ขาดแคลนแหล่งน้้าจืด ไม่มีไฟฟ้าและน้้าประปา การสัญจรติดต่อกับภายนอกต้องล่องเรือไปตามแม่น้้าเวฬุเพียง
ทางเดียวเท่านั้น ท้าให้เกษตรกร และผู้มาติดต่อราชการที่สถานีฯ ไม่สะดวก ตลอดจนการติดต่อราชการกับ
หน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างยากล้าบาก  

ดังนั้นในปี พ.ศ. 2524 กรมประมงและจังหวัดจันทบุรีจึงได้ร่วมกันพิจารณาย้ายสถานีฯมาตั้งยัง
สถานที่แห่งใหม่ที่ หมู่ 9 บ้านท่าแฉลบ ต้าบลบางกะจะ อ้าเภอเมือง ซึ่งเป็นที่ท้าการจวบจนกระทั่งปัจจุบัน 
เมื่ อมี ก ารจั ด แบ่ งส่ วน ราชการกรมป ระมงต ามภ ารกิ จ ให ม่  ใน ปี พ .ศ .  2546 จึ ง เปลี่ ย น ชื่ อ เป็ น              
“ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี” และในปี 2559 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และภารกิจใหม่
ภายในกรมประมง จึงเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจันทบุรี”      
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รายนามผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝ่ังจันทบุรี 
 

 

         ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 
  1. นายวนิช  วารีกุล หัวหน้าสถานี ฯ พ.ศ. 2501 – 2506 
  2. นายชาย  วัชรเสถียร หัวหน้าสถานี ฯ พ.ศ. 2506 – 2507 
  3. นายเมธา  พุมเพรา หัวหน้าสถานี ฯ พ.ศ. 2507 – 2510 
  4. นายสมาน  ภูมิผล หัวหน้าสถานี ฯ พ.ศ. 2510 – 2529 
  5. นายบุญสง่  สิริกลุ หัวหน้าสถานี ฯ พ.ศ. 2529 – 2530 
 หัวหน้าศูนย์ ฯ พ.ศ. 2530 – 2531 
  6. นายจิตต์  เพชรเจริญ หัวหน้าศูนย์ ฯ พ.ศ. 2531 – 2532 
  7. นายพชิิต  ศรีมุกดา รักษาการฯ หัวหน้าศูนย์ ฯ พ.ศ. 2532 – 2533 
  8. นายลือชัย  ดรุณชู รักษาการฯ หัวหน้าศูนย์ ฯ พ.ศ. 2533 – 2534 
  9. นายบุญสง่  สิริกลุ หัวหน้าศูนย์ ฯ พ.ศ. 2534 – 2535 
 ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ พ.ศ. 2535 – 2539 
10. นางบังอร  ศรีมุกดา รักษาการฯ ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ พ.ศ. 2539 – 2540 
11. นายพิชิต  ศรีมุกดา ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ  พ.ศ. 2540 – 2543 
12. นายทรงสทิธ์ิ ลิ้มสกุล ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ พ.ศ. 2543 - 2546 
13. นางลิลา เรืองแป้น ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ พ.ศ. 2546 - 2549 
14. นางบังอร  ศรีมุกดา ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ  พ.ศ.  2549 - 2553 
15. นางกุลวรา  แสงรุ่งเรือง 
16. นายมาวิทย์ อัศวอารีย์  
17. นายสุรชาต ฉวีภักดิ์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ 
ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ 
ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ 

  พ.ศ.  2554 – 2559 
  พ.ศ.  2560 – 2563 

    พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน 
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อัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ข้าราชการ  จ านวน 8 อัตรา ประกอบด้วย 

ดังรายชื่อต่อไปน้ี 

1. นายสุรชาต   ฉวีภักดิ์   นักวิชาการประมงช านาญการพเิศษ (ผู้อ านวยการศูนย์ฯ) 

2. นายนันทพล   สุขส าราญ  นักวิชาการประมงช านาญการ 

3. นางวิรงรอง   เลิศประเสริฐ  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

4. นายอภิชาต   โชติหิรัญพาณิชย์  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

5. นายชวินโรจน์   เลิศแสนพร  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

6. นายบุญยี่   หมื่นไธสง   เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 

7. ว่าที่ ร.ต.สนั่น   นนทะเสน  นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 

8. นางสาววิภาวดี   ใจค า   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

 

ลูกจ้างประจ า  จ านวน 5 อัตรา  ประกอบด้วย 

ดังรายชื่อต่อไปน้ี 

1. นายเสรี   แสงสิทธ์ิ   นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 3 

2. นางอุไร   แก้วกัลยา   พนักงานประมงพื้นฐาน บ 2 

3. นางหนูพร   มีกิริยา   พนักงานประมงพื้นฐาน บ 2 

4. นายจารึก   พัฒนกิจ   พนักงานประมงพื้นฐาน บ 2 

5. นายเชาว์   วรสวาท   ช่างไม้ ช 4 

 

พนักงานราชการ  จ านวน 28 อัตรา ประกอบด้วย 

ดังรายชื่อต่อไปน้ี 

1. นางสาวมนัญทญิา   ยิ้มเจรญิ  นักวิชาการประมง 

2. นางสาวกชพร    เทศหริ่ง  นักวิชาการประมง 

3. นางจารุวรรณ   กลมกลอ่ม  นักวิชาการประมง 

4. นางสาวอุษา   สุขเจริญ  นักวิชาการประมง 

5. นางสาวสุภัชนี    ถ้วยทอง  นักวิชาการประมง 

6. นางสาวณัฐพร   วงศ์หงษ์   นักวิชาการประมง  

7. นางสาววรรณวิภา   เกียรติพิริยะ นักวิชาการประมง 
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8. นายนิวัฒน์   นาคเจริญ  นักวิชาการประมง 

9. นายอิทธิพล   บางเพชร  นักวิชาการประมง 

10. นางวัชรี   สีสด   นักวิชาการประมง 

11. นางสาวอรอนงค์   นองเนือง  นักวิทยาศาสตร ์

12. นางสาวบุษฎี   อินเกตุ  นักวิทยาศาสตร ์

13. นางสาวสาลินี   ธาราพรรค์  นักวิทยาศาสตร ์

14. นางสาวนันทิภรณ์   โพธ์ิศรีมา  เจ้าพนักงานประมง 

15. นายไตรภพ   วังตาล   เจ้าพนักงานประมง 

16. นางสาวเขมิกา   สวัสดิไชย  เจ้าพนักงานประมง 

17. นายสกล   เปลือ้งศรรีัมย ์  นายช่างไฟฟ้า 

18. นางสาวชลาลัย   โชติผล  เจ้าพนักงานธุรการ 

19. นางสาววิสารักษ์   อยู่สวัสดิ ์  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมลู 

20. นางชลลดา   กิจมงคล  พนักงานผู้ช่วยประมง 

21. นางสาววันทนีย์   ดาวกระจาย  พนักงานผู้ช่วยประมง 

22. นายวิโรจน์   ดาวกระจาย  พนักงานผู้ช่วยประมง 

23. นายพรชัย   จอมสมสระ  พนักงานผู้ช่วยประมง 

24. นางกัลยกร   บุญเหลือ  พนักงานผู้ช่วยประมง 

25. นายอุเทน   ทสามนต์   พนักงานผู้ช่วยประมง 

26. นายวิชัย   แนวสุภาพ   พนักงานผู้ช่วยประมง 

27. นางนพวรรณ   เกรียงเดช  พนักงานหอ้งทดลอง 

28. นายโสภณ   ธัญญะชาติ  พนักงานหอ้งทดลอง 

 

ลูกจ้างชั่วคราว เงินทุนหมุนเวียนฯ  จ านวน 6 อัตรา ประกอบด้วย 

ดังรายชื่อต่อไปน้ี 

1. นางสาวจิรภา   บ้านใหม ่  เจ้าพนักงานธุรการ 

2. นางสุเนตร   วรสวาท   คนงานประมง 

3. นางทัศวรรณ   เลิศประเสริฐ  คนงานประมง 

4. นางสาวเสาวภา   ส าราญกจิ  คนงานประมง 

5. นางสาววาสนา   มงคลอุทก  คนงานประมง 

6. นางสาวพาณี   ฉัยยากูล  คนงานประมง 
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พนักงานจ้างเหมาบริการ   จ านวน 9 อัตรา ประกอบด้วย 

ดังมีรายชื่อต่อไปน้ี 

1. นางสาวชวนพิตร   แก้วมาก   

2. นางสาวมยุรี   หมื่นบญุม ี

3. นายวิจารณ์   กุมปร ุ

4. นายส าเรงิ   ส าราญกจิ 

5. นายไพรัตน์   วงษ์ค า 

6. นางสาวช่ืนกมล   น้ าเจรญิ 

7. นายสงกรานต์   ดาวกระจาย 

8. นายรัฐภูมิ   บ ารุงทรพัย ์

9. นายธนวัฒน์   บ ารุงทรัพย์  

 

 

แผนภูมิ แสดงกรอบอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

ข้าราชการ 
13% 

ลูกจ้างประจ า 
8% 

พนักงานราชการ 
47% 

ลูกจ้างชั่วคราว 
10% 

พนักงานจ้างเหมา
บริการ 
22% 

อัตราก าลัง ศพช.จันทบุร ี
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หนังสือรับ 
65% 

หนังสือส่ง 
33% 

หนังสือรับ E-
mail 
2% 

งานสารบรรณ 

1.งานธุรการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ  งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร      

แผนพัฒนาบุคลากร งานควบคุมดูแลและบ ารุงรักษายานพาหนะ งานด้านอาคารสถานที่ราชการ และ       

งานเวรยามรักษาการณ์ ผลการด าเนินงาน มีดังนี้ 

 

1.1 งานสารบรรณ 

 การด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับหนังสือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานร่างหนังสือ

โต้ตอบ การส่งหนังสือ การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน จัดท างบเดือนเวลาการปฏิบัติงานของข้าราชการ

และลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ ตลอดจนการเก็บหนังสือและเอกสาร

ของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ รายละเอียดปรากฏดังนี้ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมประมง 
หนังสือรบั 1,607  ฉบับ 
หนังสือสง่ 970  ฉบับ 
รับ E-mail 72  ฉบับ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดจันทบุรี 
หนังสือรบั 284  ฉบับ 
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1.2 งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี 

 การด าเนินการด้านจัดท างบประมาณ รายรับ – รายจ่ายประจ าปี การปฏิบัติตามระเบียบ              

การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2551 รายงานผลการ

ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี การจัดท าบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี  

การด าเนินการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS การเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจ า งบด าเนินงาน งบลงทุน   

การเบิกจ่ายงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (งบปกติ) 

รายงานผลการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กจิกรรมย่อย  ได้รับจัดสรร   เบิกจ่าย (บาท)   คงเหลือ  

ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสรา้งความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

กิจกรรมหลัก บคุลากรภาครัฐดา้นประมง      6,208,850.00       6,196,963.00           11,887.00  

งบด าเนินงาน 236,081.00 224,194.00 11,887.00 

งบบุคลากร 5,972,769.00 5,972,769.00 - 

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ า  

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลติและการแปรรูป 150,000.00 149,990.00 10.00 

งบด าเนินงาน 150,000.00 149,990.00 10.00 

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 

กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน      2,722,105.00       2,721,918.76               186.24  

งบด าเนินงาน 2,722,105.00 2,721,918.76 186.24 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรมหลัก ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่        309,800.00         309,776.75                 23.25  

งบด าเนินงาน 309,800.00 309,776.75 23.25 

โครงการจัดระเบียบการท าประมง 

กิจกรรมหลัก จดัระเบียบการท าประมง          27,400.00           27,399.70                   0.30  

งบด าเนินงาน 27,400.00 27,399.70 0.30 

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง 

กิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจดัการทรัพยากรสัตวน์้ า      3,368,250.00       3,331,878.19           36,371.81  

งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) 849,000.00 848,999.14 0.86 

ค่าสาธารณูปโภค 1,293,000.00 1,256,629.05 36,370.95 

งบลงทุน 1,226,250.00 1,226,250.00 - 

รวมทั้งสิ้น    12,786,405.00     12,737,926.40  
         

48,478.60  
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สรุปงบประมาณและผลการเบิกจ่าย ประจ าปี 2563 

ประเภท/หมวดรายการ ได้รับรับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 

งบด าเนินงาน 4,294,386.00 4,282,278.35 99.72 

งบงบบุคลากร 5,972,769.00 5,972,769.00 100.00 

งบลงทุน 1,226,250.00 1,226,250.00 100.00 

ค่าสาธารณูปโภค 1,293,000.00 1,256,629.05 97.19 

รวม 12,786,405.00 12,737,926.40 99.62 

 

 

ตารางท่ี 2 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เงินทุนหมุนเวียนฯ 

รายการ ได้รับรับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 

หมวดค่าจ้างช่ัวคราว+ค่าครองชีพ 670,200.00 513,891.00 76.68 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 906,220.00 405,258.64 44.72 

ค่าสาธารณูปโภค 88,000.00 0.00 0.00 

รวม 1,664,420.00 919,149.64 55.22 

 4,294,386.00  

 5,972,769.00  

 1,226,250.00  

 1,293,000.00  

 12,786,405.00  

 4,282,278.35  

 5,972,769.00  

 1,226,250.00  

 1,256,629.05  

 12,737,926.40  

 99.72  

 100.00  

 100.00  

 97.19  

 99.62  

 -  2,000,000.00  4,000,000.00  6,000,000.00  8,000,000.00  10,000,000.00  12,000,000.00  14,000,000.00

งบด าเนินงาน 

งบงบบคุลากร 

งบลงทนุ 

ค่าสาธารณปูโภค 

รวม 

งบด าเนินงาน งบงบบคุลากร งบลงทนุ ค่าสาธารณปูโภค รวม 

รอ้ยละ 99.72 100.00 100.00 97.19 99.62

เบิกจ่าย 4,282,278.35 5,972,769.00 1,226,250.00 1,256,629.05 12,737,926.40

ไดร้บัรบัจัดสรร 4,294,386.00 5,972,769.00 1,226,250.00 1,293,000.00 12,786,405.00

งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 
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1.3 งานพัสดุ 

 ด าเนินการจัดหาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง การจ้างเหมาบริการ การจัดท าบัญชีวัสดุ 

การควบคุมการเก็บรักษาและจ่ายพัสดุ การจัดท ารายงานวัสดุ ครุภัณฑ์ คงเหลือสิ้นปี และตรวจสอบการรับ

จ่ายพัสดุ การตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปี พร้อมรายงานผลส่งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    

ดังมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

งานท่ีปฏิบัติ จ านวน (ครั้ง) 
การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการพสัด ุ           
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- การจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคา e-bidding 

 

 

437 

1 

จัดท าทะเบียน รบั-จ่าย พัสด ุ 329 

จดและต่อทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 8 

 

1.4 งานอาคาร สถานท่ี ภูมิทัศน์ 

 ด าเนินการด้านอาคารสถานที่ใหน้่าอยู่ สะอาด เรียบร้อย สวยงาม โดยให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเกบ็

กวาด ตัดหญ้า บ ารุงต้นไม้ ช่วงเย็นก่อนเลิกงานทกุวัน  
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2.งานผลิตพันธุ์สัตว์น ้า 

2.1 ผลิตเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน า้ธรรมชาติ  

แผนและผลการปฏิบัติงาน 

ชนิดสัตวน์ ้า เป้าหมายทั งป ี(ตัว) ผลการด้าเนนิงาน (ตัว) 

ปลากะพงขาว 41,100 51,000 

กุ้งกุลาด า 4,935,000 4,515,000 

หอยหวาน 65,000 74,000 

ปูม้า 79,800 79,800 

ปูทะเล 3,120,850 6,322,590 

รวม 8,241,750 11,042,390 
 

รายละเอียดการปล่อยพันธ์ุสัตว์น  า 

วันที ่ ชนิดสัตว์
น ้า 

จ้านวน
(ตัว) 

แหล่งน ้า สถานที ่ หน่วยงานที่ขอรับ 

6 ต.ค. 62 ปลากะพง
ขาว 

7,600 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

- 

1 พ.ย. 62 กุ้งกุลาด า 500,000 คลอง
เกวียนหัก 

ต.เกวียนหัก อ.ขลุง    
จ.จันทบุร ี

ส านักงานประมงจังหวัด
จันทบุรี, เทศบาลต าบล
เกวียนหัก 

6 พ.ย. 62 กุ้งกุลาด า 230,000 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

 - 

7 พ.ย. 62 หอยหวาน 25,000 อ่าวคุ้ง
กระเบน 

ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง 
จ.จันทบุร ี

 หน่วยสาธิตการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  า 
ศูนย์ฯคุ้งกระเบน 

11 พ.ย. 62 กุ้งกุลาด า 500,000 คลอง
หนองบัว 

ม.7 ต.หนองบัว อ.เมือง 
จ.จันทบุร ี

ส านักงานประมงจังหวัด
จันทบุรี, เทศบาลต าบล
หนองบัว 
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วันที ่ ชนิดสัตว์
น ้า 

จ้านวน
(ตัว) 

แหล่งน ้า สถานที ่ หน่วยงานที่ขอรับ 

12 พ.ย. 62 กุ้งกุลาด า 120,000 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

 - 

27 พ.ย. 62 กุ้งกุลาด า 1,000,000 ที่พักสงฆ์
เขาส าเภา
คว่ า 

ม.9 ต.กระแจะ         
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 

ส านักงานประมงจังหวัด
จันทบุรี            
อ าเภอนายายอาม 

28 พ.ย. 62 กุ้งกุลาด า 150,000 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

 - 

4 ธ.ค. 62 กุ้งกุลาด า 400,000 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.10 ต.บางกะจะ      
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

กลุ่มอนุรักษ์ประมง     
ม.10, ผู้ใหญ่บา้น ม.10 

17 ธ.ค. 62 กุ้งกุลาด า 25,000 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

 - 

18 ธ.ค. 62 ปลากะพง
ขาว 

3,500 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

 - 

20 ธ.ค. 62 หอยหวาน 15,000 อ่าวคุ้ง
กระเบน 

ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง 
จ.จันทบุร ี

 หน่วยสาธิตการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  า 
ศูนย์ฯคุ้งกระเบน 

24 ธ.ค. 62 ปลากะพง
ขาว 

12,000 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9-10 ต.บางกะจะ   
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

 - 

26 ธ.ค. 62 ปูม้า 34,800 คลองบาง
กะจะ  

ม.1 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

ส านักงานประมงจังหวัด
จันทบุรี, ประชาชน    
ต.บางกะจะ 

17 ม.ค. 63 กุ้งกุลาด า 1,000,000 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

ส านักงานประมงจังหวัด
จันทบุรีและสมาคมกุ้ง
จันทบุรี 

17 ม.ค. 63 ปูม้า 20,000 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

ส านักงานประมงจังหวัด
จันทบุรีและสมาคมกุ้ง
จันทบุรี 

19 ม.ค. 63 กุ้งกุลาด า 240,000 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

 - 
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วันที ่ ชนิดสัตว์
น ้า 

จ้านวน
(ตัว) 

แหล่งน ้า สถานที ่ หน่วยงานที่ขอรับ 

19 ม.ค. 63 ปูม้า 25,000 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

 - 

21 ม.ค. 63 ปลากะพง
ขาว 

4,500 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

 - 

22 ม.ค. 63 ปลากะพง
ขาว 

7,500 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

 - 

23 ม.ค. 63 กุ้งกุลาด า 270,000 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.10 ต.บางกะจะ      
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

ชุมชนประมง ม.10    
ต.บางกะจะ, ผู้ใหญ่บ้าน 
ม.10 

14 ก.พ. 63 หอยหวาน 20,000 อ่าวคุ้ง
กระเบน 

ม.7 ต.คลองขุด         
อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุร ี

 - 

27 ก.พ. 63 กุ้งกุลาด า 80,000 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

 - 

27 ก.พ. 63 ลูกปูทะเล 2,000,000 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

 - 

11 มี.ค. 63 ปูทะเล 1,400,000 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

 - 

26 มี.ค. 63 ปลากะพง
ขาว 

4,000 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

ส านักงานอัยการจังหวัด
จันทบุรี 

27 มี.ค. 63 ปูทะเล 1,700 คลองท้าย
ยาว 

ม.3 จ.บ่อ อ.ขลุง       
จ.จันทบุร ี

ผู้ใหญ่บ้านและ
ชาวประมง 

30 มี.ค. 63 หอยหวาน 14,000 อ่าวคุ้ง
กระเบน 

ม.7 ต.คลองขุด         
อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุร ี

หน่วยสาธิตการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  า 
ศูนย์ฯคุ้งกระเบน 

1 เม.ย. 63 ปูทะเล 1,650 คลองท้าย
ยาว 

ม.3 จ.บ่อ อ.ขลุง       
จ.จันทบุร ี

ผู้ใหญ่บ้านและ
ชาวประมง 
 

7 เม.ย. 63 ปูทะเล 3,600 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี
 

 - 
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วันที ่ ชนิดสัตว์
น ้า 

จ้านวน
(ตัว) 

แหล่งน ้า สถานที ่ หน่วยงานที่ขอรับ 

9 เม.ย. 63 ปลากะพง
ขาว 

5,000 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

  
- 

16 เม.ย. 63 ปลากะพง
ขาว 

6,000 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

 - 

22 เม.ย. 63 ปูทะเล 600 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

 - 

20 พ.ค. 63 ปูทะเล 540 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

 - 

26 พ.ค. 63 ปูทะเล 400 ริมทะเล
เกาะเปริด 

ม.5 ต.เกาะเปริด       
อ.แหลมสิงห ์จ.จันทบุร ี

แปลงใหญ่ปูทะเลเขาตา
หน่วยหนองชิ่ม 

4 มิ.ย. 63 ปลากะพง
ขาว 

900 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

 - 

4 มิ.ย. 63 ปูทะเล 2,900,900 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

 - 

17 มิ.ย. 63 ปูทะเล 4,000 คลองท้าย
ยาว 

ม.3 ต.บ่อ อ.ขลุง       
จ.จันทบุร ี

ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่3 

29 มิ.ย. 63 ปูทะเล 1,200 แม่น  า
จันทบุรี 

ม.9 ต.บางกะจะ       
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

 - 

 

2.2 ผลิตเพื่อสนับสนุนให้แก่เกษตรกรในโครงการแปลงใหญ่ปูทะเลเขาตาหน่วย-หนองชิ่ม จังหวัดจันทบุร ี

ผลการด าเนินงาน 

ชนิดสัตวน์ ้า เป้าหมาย (ตัว) ผลการด้าเนนิงาน (ตัว) 

ปูทะเล 15,000 20,640 
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2.3 ผลิตเพื่อจ้าหนา่ยให้กบัเกษตรกรในงบประมาณเงินทุนหมนุเวียนฯในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง 

และพันธุ์สัตวน์ ้าอื่นๆ  

รายงานจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น  า  

ชนิดสัตวน์ ้า ขนาด (ซม.) ราคา (บาท) จ้านวนสัตวน์ ้า (ตัว) จ้านวนเงิน (บาท) 

ปลากะพงขาว 2.0 ซม. ขึ นไป ซม. ละ 1 บาท 269,750       886,840.00  

ปูทะเล 0.5 ซม. ตัว ละ   3 บาท     5,250         15,750.00  

ปูทะเล 1.0 ซม. ตัว ละ   6 บาท     7,650         45,900.00  

ปูทะเล 2.5 ซม. ตัว ละ 14 บาท     1,210         16,940.00  

ปูทะเล 5.0 ซม. ตัว ละ 20 บาท       767         15,340.00  

รวม 284,627       980,770.00  
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3.งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

3.1 หน่วยตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 

ผลการปฏิบัติงานการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งในพ้ืนที่จังหวัด
จันทบุรี ได้แก่ 3 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมือง อ้าเภอแหลมสิงห์ และอ้าเภอขลุง ในปีงบประมาณ 2563 (ตารางที่ 1.1-1.4) 
และรายชื่อเกษตรกรและฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP มกษ. (ตารางท่ี 2.1, 2.2 และ 2.3) ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1.1  ผลการปฏิบัติงานตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจ้าแนกตามมาตรฐานต่างๆ 
 

 

ตารางท่ี 1.2  ผลการปฏิบัติงานตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจ้าแนกรายอ้าเภอ 
          (หน่วยนับ : ฟาร์ม) 
 

กิจกรรม 
พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดจันทบุรี 

รวมผลงาน 
อ. เมือง อ. แหลมสิงห์ อ. ขลุง 

การตรวจประเมินมาตรฐาน 

GAP กรมประมง 
58 254 53 365 

การตรวจประเมินมาตรฐาน 

GAP มกษ. 7401-2562 
0 0 1 1 

การตรวจประเมินมาตรฐาน 

GAP มกษ. 7432-2558 
0 1 0 1 

รวมผลงาน 58 255 54 367 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผลการด้าเนินงาน 

การตรวจประเมินมาตรฐาน GAP ฟาร์ม 373 365 

การตรวจประเมินมาตรฐาน GAP 

มกษ. 7401-2562 
ฟาร์ม 1 1 

การตรวจประเมินมาตรฐาน GAP 

มกษ. 7432-2558 
ฟาร์ม 1 1 

รวมผลงาน ฟาร์ม 375 367 
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ตารางท่ี 1.3  ผลการปฏิบัติงานตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจ้าแนกตามประเภทสัตว์น้้าและ
รายอ้าเภอ (หน่วยนับ : ฟาร์ม) 

          

กิจกรรม 
พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดจันทบุรี รวม

ผลงาน อ. เมือง อ. แหลมสิงห์ อ. ขลุง 

     GAP สัตว์น้้าประเภท กุ้งทะเล 56 247 54 357 

  GAP สัตว์น้้าประเภท ปลาทะเล 1 8 0 9 

     GAP สัตว์น้้าประเภท ปูทะเล 1 0 0 1 

     GAP สัตว์น้้าประเภท หอย 0 0 0 0 

รวมผลงาน 58 255 54 367 

 

ตารางท่ี 1.4  ผลการให้บริการเกษตรกรด้านการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต (หน่วยนับ : ตัวอย่าง) 
 

เดือน 
จ้านวนตัวอย่างท่ี ตรวจ / พบสารตกค้าง 

รวมผลงาน 
  กลุ่ม Tetracyclines กลุ่ม Nitrofurans 

ต.ค. 62 93/0 93/0 186/0 

พ.ย. 62 80/0 80/0 160/0 

ธ.ค. 62 63/0 63/0 126/0 

ม.ค. 63 42/0 42/0 84/0 

ก.พ. 63 22/0 22/0 44/0 

มี.ค. 63 10/0 10/0 20/0 

เม.ย. 63 25/0 25/0 50/0 

พ.ค. 63 60/0 60/0 120/0 

มิ.ย. 63 51/0 51/0 102/0 

ก.ค. 63 64/0 64/0 128/0 

ส.ค. 63 154/0 154/0 308/0 

ก.ย. 63 26/0 26/0 52/0 

รวมผลงาน 690/0 690/0 1,380/0 
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ตารางที ่2.1 รายชื่อเกษตรกร/ฟาร์ม ทีผ่่านการรับรองมาตรฐาน GAP มกษ. 7401-2562                 
(ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล) 

 

ตารางที่ 2.2  รายชื่อเกษตรกร/ฟาร์ม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP มกษ. 7432-2558                
(ฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งทะเล ระยะนอเพลียส) 

 

ตารางที่ 2.3 รายชื่อเกษตรกร/ฟาร์ม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP มกษ. 7422-2558                 
(ฟาร์มอนุบาลกุ้งทะเล) 

 

ที ่ ช่ือเกษตร/ฟาร์ม 
ที่อยู่ 

เลขท่ีใบรับรอง 
เลขท่ี หมู ่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

1 
บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑจ์้ากัด 
(มหาชน)/ 
ฟาร์มทดลองสัตว์น้้าจันทบรุ ี

 1/3 9 หนองบัว เมือง จันทบุร ี 7401-01-58-00009 

2 นางนวลพรรณ  แสงสุช  - 3 บ่อ ขลุง จันทบุร ี 7401-314-62-000016 

3 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร 
จ้ากัด (มหาชน)/ ฟาร์มบ่อทอง 

13/2 5 บ่อ ขลุง จันทบุร ี 7401-314-62-000028 

4 
นายพงษ์ลักษณ์ กาญจนะ 
/ ฟาร์มไอชริ้ม 1 

 - 6 
ปากน้้า

แหลมสิงห์ 
แหลม
สิงห์ 

จันทบุร ี 7401-314-62-000031 

5 
นายด้ารงค์ศักดิ์ ทองพูล/
ฟาร์มไอชริม้ 2 

 - 9 
ปากน้้า

แหลมสิงห์ 
แหลม
สิงห์ 

จันทบุร ี 7401-314-62-000033 

6 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร 
จ้ากัด (มหาชน)/ ฟาร์มบาง
สระเก้า 

16/2 5 
คลอง
น้้าเค็ม 

แหลม
สิงห์ 

จันทบุร ี 7401-314-63-000004 

ที ่ ช่ือเกษตร/ฟาร์ม 
ที่อยู่ 

เลขท่ีใบรับรอง 
เลขท่ี หมู ่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

1 
นายคมสันติ์ คงนันทะ/ 
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสงวน
พงษ์ 

34/2 2 บางสระเก้า 
แหลม
สิงห์ 

จันทบุร ี 7432-30-76-000001 

ที ่ ช่ือเกษตร/ฟาร์ม 
ที่อยู่ 

เลขท่ีใบรับรอง 
เลขท่ี หมู ่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

1 
นายคมสันติ์ คงนันทะ/ 
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสงวน
พงษ์ 

34/2 2 บางสระเก้า 
แหลม
สิงห์ 

จันทบุร ี 7422-314-63-000003 

2 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ 
อาหาร จ้ากัด (มหาชน)/ 
ฟาร์มบางสระเก้า 

16/2 5 คลองน้้าเค็ม 
แหลม
สิงห์ 

จันทบุร ี 7422-314-62-000005 
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ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งและตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต 
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3.2  หน่วยตรวจสอบและรบัรองคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น ้า 

3.2.1  ผลการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเพ่ือการรับรองฟาร์ม 
ตรวจสารตกค้าง 2 ชนิด คือ Chloramphenicol (CAP) และ กลุ่ม Fluoroquinolones (FRQ)   

ด้วยเทคนิค ELISA ส่วน Oxolinic acid, Oxytetracycline, Nitrofurans และ Malachite green ส่งตรวจที่  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในช่วงเดือน ต.ค. 62 - ก.ย. 63  ผลการวิเคราะห์ 
มีรายละเอียดตาม ตารางที่ 3.1 และ 3.2 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 3.1 ผลการปฏิบัติงานตรวจสารตกค้าง CAP และ FRQ ในกุ้งทะเลและสัตว์น้ าอื่น  ๆจากศูนย์ฯ ลูกข่ายในปี 2563  
 

เดือน 

ศูนย์ฯลูกข่าย 

ศูนย์ฯคุ้งกระเบน ศพช.ตราด ศพช.ระยอง ศพช.ฉะเชิงเทรา ศพอ.ชลบุร ี
จ้านวนตัวอย่างที่ตรวจ / 

จ้านวนตัวอย่างพบสารตกค้าง
เกินมาตรฐาน 

จ้านวนตัวอย่างที่ตรวจ / 
จ้านวนตัวอย่างพบสาร
ตกค้างเกินมาตรฐาน 

จ้านวนตัวอย่างที่ตรวจ / 
จ้านวนตัวอย่างพบสารตกค้าง

เกินมาตรฐาน 

จ้านวนตัวอย่างที่ตรวจ / 
จ้านวนตัวอย่างพบสารตกค้าง

เกินมาตรฐาน 

จ้านวนตัวอย่างที่ตรวจ / 
จ้านวนตัวอย่างพบสารตกค้าง

เกินมาตรฐาน 

CAP FRQ CAP FRQ CAP FRQ CAP FRQ CAP FRQ 

ต.ค. 62 7/0 7/0 19/0 19/0 3/0 3/0 30/0 30/0 0/0 0/0 

พ.ย. 62 9/0 9/0 10/0 10/0 5/0 5/0 30/0 30/1 0/0 0/0 

ธ.ค. 62 8/0 8/0 7/0 8/1 5/0 5/0 16/0 16/0 4/0 4/0 

ม.ค. 63 8/0 8/0 6/0 6/0 5/0 5/1 30/0 30/2 0/0 0/0 

ก.พ. 63 8/0 8/0 6/0 6/0 4/0 5/0 27/0 27/0 5/0 5/0 

มี.ค. 63 7/0 7/1 10/0 10/0 4/0 4/0 30/0 30/0 6/0 6/2 

เม.ย. 63 7/0 7/0 13/0 13/0 8/0 8/0 10/0 10/0 0/0 0/0 

พ.ค. 63 7/0 7/0 12/0 12/0 8/0 8/0 15/0 15/0 3/0 3/0 

มิ.ย. 63 3/0 3/0 2/0 2/0 4/0 4/0 16/0 16/0 0/0 0/0 

ก.ค. 63 0/0 0/0 4/0 4/0 4/0 4/0 24/0 24/0 2/0 2/2 

ส.ค. 63 0/0 0/0 5/0 5/0 5/0 5/0 17/0 17/0 0/0 0/0 

ก.ย. 63 6/0 6/0 5/0 5/0 4/0 4/0 0/0 0/0 1/0 1/0 

รวม 70/0 70/1 99/0 100/1 59/0 60/1 245/0 245/3 21/0 21/4 

หมายเหต ุ    CAP  หมายถึง  Chloramphenicol     
        FRQ  หมายถึง  กลุม่ Fluoroquinolones 

ข้อก าหนดยาปฏิชีวนะ สารตกค้าง และสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นไปตามกรอบการปฏิบัติ 
(Plan of Action) ของกรมประมง 

 ก าหนดให้   Chloramphenicol    มีค่านอ้ยกว่า 0.1 ng/g 
                     Fluoroquinolone group  มีค่าน้อยกว่า 5 ng/g 
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ตารางที่ 3.2 ผลการปฏิบัติงานตรวจสารตกค้าง ในกุ้งทะเลและสัตว์น้ าอื่นๆเพื่อการรับรองฟาร์มของ     
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี ในปี 2563 

 

เดือน 
จ้านวนตัวอยา่งที่ตรวจ/จ้านวนตัวอย่างที่พบสารตกค้างเกินมาตรฐาน 

Oxo Oxy CAP NF MG FRQ 

ต.ค. 62 5/0 5/0 20/0 0/0 0/0 21/0 
พ.ย. 62 3/0 3/0 18/0 0/0 0/0 18/0 
ธ.ค. 62 0/0 0/0 14/0 9/0 9/0 14/0 
ม.ค. 63 4/0 4/0 11/0 2/0 2/0 11/0 
ก.พ. 63 0/0 0/0 7/0 3/0 3/0 7/0 
มี.ค. 63 0/0 0/0 1/0 2/0 2/0 1/0 
เม.ย. 63 0/0 0/0 3/0 3/0 3/0 3/0 
พ.ค. 63 3/0 3/0 12/0 5/0 5/0 12/0 

มิ.ย. 63 2/0 2/0 8/0 4/0 4/0 8/0 
ก.ค. 63 21/0 21/0 47/0 21/0 21/0 47/0 
ส.ค. 63 17/0 17/0 39/0 17/0 17/0 39/0 
ก.ย. 63 5/0 5/0 0/0 20/0 20/0 0/0 
รวม 60/0 60/0 180/0 86/0 86/0 181/0 

 หมายเหตุ     Oxo  หมายถึง  Oxolinic acid   Oxy หมายถึง  Oxytetracycline 
         CAP  หมายถึง  Chloramphenicol    NF   หมายถงึ  Nitrofurans 
         MG   หมายถึง  Malachite green    FRQ หมายถงึ  กลุ่ม Fluoroquinolones 

 ข้อก าหนดยาปฏิชีวนะ สารตกค้าง และสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นไปตามกรอบการปฏิบัติ 
(Plan of Action) ของกรมประมง   

  ก าหนดให้   Oxolinic acid        มีค่านอ้ยกว่า  0.02 µg/g    
        Oxytetracycline     มีค่าน้อยกว่า  0.2 µg/g 
       Chloramphenicol  มีค่าน้อยกว่า  0.1 ng/g 
       Nitrofurans           มีค่าน้อยกว่า  0.5 ng/g 
        Malachite green    มีค่าน้อยกว่า  0.8 ng/g 
        Fluoroquinolone group  มีค่าน้อยกว่า  5 ng/g 
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3.2.2  ผลการตรวจวิเคราะห์เพือ่การเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (RMP) ปี 2563 
สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ตามแผนปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้า

ระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (RMP) ช่วงเดือน ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 จ านวน 131 ตัวอย่าง   
ผลการตรวจวิเคราะห์สาร/ยา จ านวน 9 กลุ่ม จากสัตว์น้ า 2 ชนิด (กุ้งทะเล, ปลากะพงขาว) โดยสุ่มเก็บ
ตัวอย่างสัตว์น้ า 1 ตัวอย่าง/ 1 รายการวิเคราะห ์รายละเอียดตาม ตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 จ านวนตัวอย่างสัตว์น้ าที่สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างระหว่างเดือน           
ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 

 

เดือน 
จ้านวนตัวอยา่งในแตล่ะชนิดสารที่ตรวจ/จ้านวนตัวอยา่งที่พบสารตกค้างเกนิมาตรฐาน 

รวม 
STB STR NF CAP NM TC FRQ Sul Amoxi B2a B2b OrgC CM 

MG+
LMG 

C. 
violet 

ต.ค. 62 - - - - 1/0 1/0 - 2/0 - - - - - - - 4/0 
พ.ย. 62 - - 2/0 1/0 2/0 2/0 1/0 2/0 - - - - - - - 10/0 
ธ.ค. 62 - - - 1/0 - 1/0 1/0 - - - - - - - - 3/0 
ม.ค. 63 - - 2/0 1/0 - 1/0 1/0 - - - - - - 2/0  7/0 
ก.พ. 63 1/0 - - - 3/0 - - 1/0 - 1/0 - 1/0 - - 2/0 9/0 
มี.ค. 63 - - - 3/0 1/0 3/0 - - 1/0 - - - 2/0 - - 10/0 
เม.ย.63 - - 6/0 - - - - - - - - - - 4/0 - 10/0 
พ.ค. 63 1/0 - - 1/0 3/0 2/0 1/0 1/0 - 2/0 - - - - - 11/0 
มิ.ย. 63 - - - 2/0 3/0 4/0 5/0 3/0 - 2/0 2/0 - - - - 21/0 
ก.ค. 63 - - 4/0 1/0 - - 5/0 - - - - - - 2/0 - 12/0 
ส.ค. 63 - - 3/0 2/0 3/0 - 3/0 3/0 - 3/0 - - 1/0 - 3/0 21/0 
ก.ย. 63 - - - - 3/0 - - 4/0 - 3/0 3/0 - 2/0 - - 15/0 
รวม 2/0 - 17/0 12/0 19/0 14/0 17/0 16/0 1/0 11/0 5/0 1/0 5/0 8/0 5/0 133/0 

 

หมายเหต ุ STB หมายถึง Stilbenes    STR หมายถึง Steroids 
  NF หมายถึง Nitrofurans    CAP หมายถึง Chloramphenicol 
  NM หมายถึง Nitromidazoles   TC หมายถึง Tetracyclines 
  FRQ หมายถึง Fluoroquinolones  Sul หมายถึง Sulphonamides 
  B2a หมายถึง ANTHELMINTICS    B2b หมายถึง ANTICOCCIDIAL                                                                             
            OrgC หมายถึง Organochlorine  compounds CM หมายถึง Chemical  elements 
  MG หมายถึง Malachite  green   LMG หมายถึง Leuco-malachite Green 

 Amoxi หมายถึง Amoxicillin                        C.violet หมายถึง Crystal violet 
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3.2.3 การเฝ้าระวังแหล่งเลี้ยงสัตว์น้้าและแหล่งน้้าธรรมชาติ (Mo.3) 
 

สถานีเก็บตัวอย่างน้้าในแม่น้้าจันทบุรี จ้านวน 8 สถานี  ได้แก่ 
 

 บ้านบางกะไชย 1  (12.53489๐  102.04073๐ )  

 คลองล้าแพน  (12.52803๐  102.05091๐)  

 บ้านเสม็ดงาม  (12.52995๐  102.06653๐ )  

 บ้านบางสระเก้า  (12.51891๐  102.07033๐ )  

 คลองพลิ้ว   (12.51137๐  102.07050๐ )  

 คลองสองพี่น้อง  (12.50809๐  102.06169๐ )  

 ปากน้้าแหลมสิงห์  (12.48156๐  102.05890๐ ) 

 บ้านบางกะไชย 2  (12.54440๐  102.02170๐ )   
 

สถานีเก็บตัวอย่างน้้าในแม่น้้าเวฬุ จ้านวน 8 สถานี  ได้แก่   
 

 เกวียนหัก   (12.43239๐  102.19654๐ )   

 ท่าเรือขลุง   (12.43732๐  102.21765๐ )  

 ปากคลองก้นแก้ว (12.41765๐  102.22252๐ )  

 ปากคลองซึ้ง  (12.41477๐  102.24980๐ )  

 ปากคลองอีเทพ  (12.38390๐  102.25815๐ )  

 บ้านเทพขาหยั่ง  (12.36050๐  102.25957๐ )  

 บ้านโรงไม้   (12.32912๐  102.27501๐ ) 

 คลองผึ้ง – อีมุย  (12.40530๐  102.20220๐ ) 
 

ในปีงบประมาณ 2563 มีการปรับลดจุดเก็บน้้าในช่วงเดือน เม.ย. 63 – ก.ย. 63 จากเดิม        
16 สถานีเหลือ 8 สถานี โดยรายงานผลการวิเคราะห์เฝ้าระวังคุณภาพน้้า (temperature, salinity, pH,         
dissolved oxygen, total nitrogen, total phosphorus, total ammonia, total suspended solids, BOD)      
ในแม่น้้าจันทบุรี และแม่น้้าเวฬุ ตามล้าดับ 

 

ส้าหรับแพลงก์ตอนช่วงเดือน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ไม่เกิดปรากฏการณ์ข้ีปลาวาฬ (red tide)    
ทั้งในแม่น้้าจันทบุรีและแม่น้้าเวฬุ   
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การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าจันทบุร ีประจ้าเดอืน ตุลาคม 2562 

 

  
บ้านบางกะไชย(2) 
พีเอช 7.71 
ความเค็ม 18 ppt 
อุณหภูมิ 31  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.80 mg/L 
บีโอดี 3.30 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 1.3303 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0364 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0942 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 29.0 mg/L 

บ้านบางกะไชย(1) 
พีเอช 7.34 
ความเค็ม 16 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.40 mg/L 
บีโอดี 3.50 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 1.2897 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.1591 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1520 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 27.0 mg/L 

คลองล้าแพน 
พีเอช 7.55 
ความเค็ม 15 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.20 mg/L 
บีโอดี 1.90 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 1.2372 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0332 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0559 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 29.0 mg/L 

ปากคลองสองพี่น้อง 
พีเอช 8.16 
ความเค็ม 27 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.80 mg/L 
บีโอดี 2.70 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 1.3107 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0230 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0096 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 43.0 mg/L 

ปากน้้าแหลมสิงห ์
พีเอช 8.24 
ความเค็ม 30 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.20 mg/L 
บีโอดี 2.20 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 1.4163 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0121 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0040 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 51.0 mg/L 

บ้านเสม็ดงาม 
พีเอช 7.71 
ความเค็ม 18 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.70 mg/L 
บีโอดี 3.10 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 1.3554 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0357 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0500 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 42.0 mg/L 

บ้านบางสระเก้า 
พีเอช 7.88 
ความเค็ม 19 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.70 mg/L 
บีโอดี 2.40 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 1.2176 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0290 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0885 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 28.0 mg/L 

ปากคลองพลิว้ 
พีเอช 8.06 
ความเค็ม 26 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.90 mg/L 
บีโอดี 3.00 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 1.2645 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0305 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1061 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 38.0 mg/L 
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การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าจันทบุร ีประจ้าเดอืน พฤศจิกายน 2562 

 

  
บ้านบางกะไชย(2) 
พีเอช 8.04 
ความเค็ม 28 ppt 
อุณหภูมิ 28  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.30 mg/L 
บีโอดี 1.10 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.6284 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0197 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0363 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 56.0 mg/L 

บ้านบางกะไชย(1) 
พีเอช 8.02 
ความเค็ม 30 ppt 
อุณหภูมิ 28  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.60 mg/L 
บีโอดี 1.80 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.4359 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0187 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0450 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 41.0 mg/L 

คลองล้าแพน 
พีเอช 8.14 
ความเค็ม 31 ppt 
อุณหภูมิ 28  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.80 mg/L 
บีโอดี 0.90 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.5418 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0236 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0147 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 52.0 mg/L 

ปากคลองสองพี่น้อง 
พีเอช 8.21 
ความเค็ม 32 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.50 mg/L 
บีโอดี 1.00 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.4287 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0104 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0821 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 65.0 mg/L 

ปากน้้าแหลมสิงห ์
พีเอช 8.20 
ความเค็ม 32 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.70 mg/L 
บีโอดี 1.30 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.4108 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0095 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0405 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 51.0 mg/L 

บ้านเสม็ดงาม 
พีเอช 8.17 
ความเค็ม 32 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.90 mg/L 
บีโอดี 1.40 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.3958 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0138 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0851 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 36.0 mg/L 

บ้านบางสระเก้า 
พีเอช 8.21 
ความเค็ม 33 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.20 mg/L 
บีโอดี 0.90 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.3564 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0164 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0719 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 49.0 mg/L 

ปากคลองพลิว้ 
พีเอช 8.21 
ความเค็ม 33 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.20 mg/L 
บีโอดี 0.90 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.6105 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0187 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0639 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 48.0 mg/L 
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การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าจันทบุร ีประจ้าเดอืน ธันวาคม 2562 

 

  
บ้านบางกะไชย(2) 
พีเอช 8.04 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 26  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.70 mg/L 
บีโอดี 2.20 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1544 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0213 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0448 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 38.0 mg/L 

บ้านบางกะไชย(1) 
พีเอช 8.13 
ความเค็ม 36 ppt 
อุณหภูมิ 26  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.60 mg/L 
บีโอดี 2.60 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1313 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0119 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0682 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 33.0 mg/L 

คลองล้าแพน 
พีเอช 8.16 
ความเค็ม 37 ppt 
อุณหภูมิ 26  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.60 mg/L 
บีโอดี 2.00 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1679 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0101 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0929 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 38.0 mg/L 

ปากคลองสองพี่น้อง 
พีเอช 8.15 
ความเค็ม 36 ppt 
อุณหภูมิ 26  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.70 mg/L 
บีโอดี 1.60 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1225 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0125 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0512 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 54.0 mg/L 

ปากน้้าแหลมสิงห ์
พีเอช 8.20 
ความเค็ม 35 ppt 
อุณหภูมิ 26  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.40 mg/L 
บีโอดี 2.00 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1560 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0326 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0877 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 44.0 mg/L 

บ้านเสม็ดงาม 
พีเอช 8.19 
ความเค็ม 36 ppt 
อุณหภูมิ 27  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.30 mg/L 
บีโอดี 1.70 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.0621 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0086 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0570 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 42.0 mg/L 

บ้านบางสระเก้า 
พีเอช 8.17 
ความเค็ม 36 ppt 
อุณหภูมิ 26  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.90 mg/L 
บีโอดี 1.30 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1122 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0110 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1009 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 44.0 mg/L 

ปากคลองพลิว้ 
พีเอช 8.16 
ความเค็ม 35 ppt 
อุณหภูมิ 26  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.00 mg/L 
บีโอดี 2.10 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1050 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0112 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0664 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 61.0 mg/L 
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การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าจันทบุร ีประจ้าเดอืน มกราคม 2563 

 

  
บ้านบางกะไชย(2) 
พีเอช 8.08 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.40 mg/L 
บีโอดี 0.80 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.3883 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0185 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0979 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 65.0 mg/L 

บ้านบางกะไชย(1) 
พีเอช 8.05 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.00 mg/L 
บีโอดี 0.90 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1870 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0152 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1286 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 47.0 mg/L 

คลองล้าแพน 
พีเอช 8.14 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.10 mg/L 
บีโอดี 1.10 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2336 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0149 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1347 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 34.0 mg/L 

ปากคลองสองพี่น้อง 
พีเอช 8.16 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.10 mg/L 
บีโอดี 0.70 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.3957 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0080 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0646 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 47.0 mg/L 

ปากน้้าแหลมสิงห ์
พีเอช 8.17 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.30 mg/L 
บีโอดี 0.90 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.4342 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0074 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1227 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 43.0 mg/L 

บ้านเสม็ดงาม 
พีเอช 8.12 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.20 mg/L 
บีโอดี 1.20 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.3586 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0138 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0705 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 38.0 mg/L 

บ้านบางสระเก้า 
พีเอช 8.12 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.00 mg/L 
บีโอดี 0.80 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.3653 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0142 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.2010 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 42.0 mg/L 

ปากคลองพลิว้ 
พีเอช 8.11 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.00 mg/L 
บีโอดี 0.80 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.3957 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0172 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0850 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 9.0 mg/L 
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การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าจันทบุร ีประจ้าเดอืน กุมภาพันธ์ 2563 

 

  
บ้านบางกะไชย(2) 
พีเอช 8.07 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 28  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.30 mg/L 
บีโอดี 2.80 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.4055 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0483 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1303 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 65.0 mg/L 

บ้านบางกะไชย(1) 
พีเอช 8.17 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 28  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.50 mg/L 
บีโอดี 2.70 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.3146 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0299 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0769 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 75.0 mg/L 

คลองล้าแพน 
พีเอช 8.14 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 28  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.70 mg/L 
บีโอดี 2.80 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2284 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0190 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0660 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 54.0 mg/L 

ปากคลองสองพี่น้อง 
พีเอช 8.17 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 28  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.60 mg/L 
บีโอดี 3.10 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2782 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0101 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1150 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 41.0 mg/L 

ปากน้้าแหลมสิงห ์
พีเอช 8.18 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 28  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.90 mg/L 
บีโอดี 3.50 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1834 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0101 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1465 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 60.0 mg/L 

บ้านเสม็ดงาม 
พีเอช 8.15 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 28  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.30 mg/L 
บีโอดี 2.50 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2174 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0134 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1778 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 71.0 mg/L 

บ้านบางสระเก้า 
พีเอช 8.15 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 28  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.70 mg/L 
บีโอดี 3.90 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.3510 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0177 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1614 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 71.0 mg/L 

ปากคลองพลิว้ 
พีเอช 8.15 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 28  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.90 mg/L 
บีโอดี 3.20 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2142 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0153 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0816 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 51.0 mg/L 
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การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าจันทบุร ีประจ้าเดอืน มีนาคม 2563 

 

  
บ้านบางกะไชย(2) 
พีเอช 7.80 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 31  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.70 mg/L 
บีโอดี 1.20 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.3605 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0255 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1302 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 49.0 mg/L 

บ้านบางกะไชย(1) 
พีเอช 7.68 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 31  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.00 mg/L 
บีโอดี 1.10 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2482 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0224 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1869 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 54.0 mg/L 

คลองล้าแพน 
พีเอช 7.94 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 31  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.90 mg/L 
บีโอดี 1.70 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.3731 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0230 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1801 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 49.0 mg/L 

ปากคลองสองพี่น้อง 
พีเอช 8.09 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 31  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.00 mg/L 
บีโอดี 1.40 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1518 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0211 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1045 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 77.0 mg/L 

ปากน้้าแหลมสิงห ์
พีเอช 8.08 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 31  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.90 mg/L 
บีโอดี 1.00 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1854 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0126 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0988 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 51.0 mg/L 

บ้านเสม็ดงาม 
พีเอช 7.99 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 31  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.80 mg/L 
บีโอดี 0.90 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1984 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0302 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1584 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 61.0 mg/L 

บ้านบางสระเก้า 
พีเอช 8.02 
ความเค็ม 35 ppt 
อุณหภูมิ 31  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.10 mg/L 
บีโอดี 1.30 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1877 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0249 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1520 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 21.0 mg/L 

ปากคลองพลิว้ 
พีเอช 8.01 
ความเค็ม 35 ppt 
อุณหภูมิ 31  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.60 mg/L 
บีโอดี 0.80 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2522 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0247 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0870 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 57.0 mg/L 



29 
 

การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าจันทบุร ีประจ้าเดอืน เมษายน 2563 

 

  

บ้านบางกะไชย 
พีเอช 7.95 
ความเค็ม 35 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.40 mg/L 
บีโอดี 0.80 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2247 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0269 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.2196 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 72.0 mg/L 

ปากน้้าแหลมสิงห ์
พีเอช 8.09 
ความเค็ม 35 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.50 mg/L 
บีโอดี 1.00 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1220 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0208 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1032 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 60.0 mg/L 

บ้านเสม็ดงาม 
พีเอช 8.01 
ความเค็ม 35 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.00 mg/L 
บีโอดี 1.10 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1052 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0285 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0892 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 47.0 mg/L 

ปากคลองพลิว้ 
พีเอช 7.98 
ความเค็ม 35 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.80 mg/L 
บีโอดี 1.10 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2453 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0197 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0969 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 57.0 mg/L 
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การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าจันทบุร ีประจ้าเดอืน พฤษภาคม 2563 

 

  

บ้านบางกะไชย 
พีเอช 7.88 
ความเค็ม 35 ppt 
อุณหภูมิ 32  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.80 mg/L 
บีโอดี 1.10 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2144 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0514 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0476 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 82.0 mg/L 

ปากน้้าแหลมสิงห ์
พีเอช 7.97 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 32  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.80 mg/L 
บีโอดี 0.80 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1984 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0720 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0931 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 91.0 mg/L 

บ้านเสม็ดงาม 
พีเอช 7.88 
ความเค็ม 35 ppt 
อุณหภูมิ 32  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.60 mg/L 
บีโอดี 0.90 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1948 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0448 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0376 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 45.0 mg/L 

ปากคลองพลิว้ 
พีเอช 7.87 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 32  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.40 mg/L 
บีโอดี 0.80 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1847 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0553 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0587 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 55.0 mg/L 
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การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าจันทบุร ีประจ้าเดอืน มิถุนายน 2563 

 

  

บ้านบางกะไชย 
พีเอช 7.52 
ความเค็ม 23 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.40 mg/L 
บีโอดี 2.90 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.8937 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0724 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.2087 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 36.0 mg/L 

ปากน้้าแหลมสิงห ์
พีเอช 7.85 
ความเค็ม 26 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.80 mg/L 
บีโอดี 3.50 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.3888 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0894 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1443 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 71.0 mg/L 

บ้านเสม็ดงาม 
พีเอช 7.60 
ความเค็ม 23 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.70 mg/L 
บีโอดี 3.30 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.4955 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0647 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.2033 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 45.0 mg/L 

ปากคลองพลิว้ 
พีเอช 7.81 
ความเค็ม 27 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.90 mg/L 
บีโอดี 3.50 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2055 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0790 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1956 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 61.0 mg/L 
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การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าจันทบุร ีประจ้าเดอืน กรกฏาคม 2563 

 

  

บ้านบางกะไชย 
พีเอช 7.51 
ความเค็ม 16 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.20 mg/L 
บีโอดี 2.90 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1358 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0299 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1183 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 14.0 mg/L 

ปากน้้าแหลมสิงห ์
พีเอช 7.72 
ความเค็ม 15 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.60 mg/L 
บีโอดี 3.40 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1826 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0345 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1520 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 33.0 mg/L 

บ้านเสม็ดงาม 
พีเอช 7.17 
ความเค็ม 8 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.10 mg/L 
บีโอดี 3.00 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1875 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0378 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1355 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 33.0 mg/L 

ปากคลองพลิว้ 
พีเอช 7.43 
ความเค็ม 14 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.70 mg/L 
บีโอดี 3.70 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1511 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0385 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0811 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 29.0 mg/L 



33 
 

การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าจันทบุร ีประจ้าเดอืน สิงหาคม 2563 

 

  

บ้านบางกะไชย 
พีเอช 7.04 
ความเค็ม 3 ppt 
อุณหภูมิ 28  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.20 mg/L 
บีโอดี 3.80 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.6896 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0983 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.2202 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 56.0 mg/L 

ปากน้้าแหลมสิงห ์
พีเอช 7.21 
ความเค็ม 11 ppt 
อุณหภูมิ 28  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 7.00 mg/L 
บีโอดี 3.80 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.8383 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0667 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1812 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 41.0 mg/L 

บ้านเสม็ดงาม 
พีเอช 7.19 
ความเค็ม 1 ppt 
อุณหภูมิ 28  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.10 mg/L 
บีโอดี 3.50 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 1.0429 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.1061 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1664 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 59.0 mg/L 

ปากคลองพลิว้ 
พีเอช 7.14 
ความเค็ม 4 ppt 
อุณหภูมิ 28  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.90 mg/L 
บีโอดี 3.60 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.6234 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0688 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1030 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 48.0 mg/L 
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การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าจันทบุร ีประจ้าเดอืน กนัยายน 2563 

 

 

บ้านบางกะไชย 
พีเอช 7.47 
ความเค็ม 14 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.00 mg/L 
บีโอดี 1.90 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.6801 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0379 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1445 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 15.0 mg/L 

ปากน้้าแหลมสิงห ์
พีเอช 8.11 
ความเค็ม 30 ppt 
อุณหภูมิ 31  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.70 mg/L 
บีโอดี 1.50 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1612 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0140 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0075 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 32.0 mg/L 

บ้านเสม็ดงาม 
พีเอช 7.40 
ความเค็ม 11 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.60 mg/L 
บีโอดี 1.90 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.6763 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0526 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1936 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 24.0 mg/L 

ปากคลองพลิว้ 
พีเอช 7.74 
ความเค็ม 16 ppt 
อุณหภูมิ 31  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.30 mg/L 
บีโอดี 1.70 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2090 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0307 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0690 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 24.0 mg/L 
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การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าเวฬุ ประจ้าเดือน ตุลาคม 2562 

 

  คลองเกวียนหกั 
พีเอช 7.41 
ความเค็ม 20 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.80 mg/L 
บีโอดี 0.90 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 1.1754 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0389 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1389 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 20.0 mg/L 

คลองผึ้ง-คลองอีมุย 
พีเอช 7.57 
ความเค็ม 21 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.60 mg/L 
บีโอดี 0.70 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 1.3324 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0304 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1617 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 22.0 mg/L 

ท่าเรอืขลุง 
พีเอช 7.54 
ความเค็ม 23 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.80 mg/L 
บีโอดี 0.60 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 1.1966 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0365 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1419 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 17.0 mg/L 

บ้านเทพขาหย่ัง 
พีเอช 8.05 
ความเค็ม 27 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.50 mg/L 
บีโอดี 0.80 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 1.2468 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0279 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0489 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 30.0 mg/L 

บ้านโรงไม ้
พีเอช 8.17 
ความเค็ม 29 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.10 mg/L 
บีโอดี 1.30 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 1.1676 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0233 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1753 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 31.0 mg/L 

ปากคลองก้นแก้ว 
พีเอช 7.70 
ความเค็ม 23 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.50 mg/L 
บีโอดี 1.50 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 1.3897 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0378 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0743 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 35.0 mg/L 

ปากคลองซึ้ง 
พีเอช 7.84 
ความเค็ม 25 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.20 mg/L 
บีโอดี 1.00 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 1.2815 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0300 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1028 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 37.0 mg/L 

ปากคลองอีเทพ 
พีเอช 8.03 
ความเค็ม 27 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.80 mg/L 
บีโอดี 1.00 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 1.2808 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0478 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1035 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 29.0 mg/L 
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การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าเวฬุ ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2562 

 

  คลองเกวียนหกั 
พีเอช 7.38 
ความเค็ม 29 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.20 mg/L 
บีโอดี 1.20 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.5815 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0559 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1386 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 48.0 mg/L 

คลองผึ้ง-คลองอีมุย 
พีเอช 7.48 
ความเค็ม 29 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.50 mg/L 
บีโอดี 1.10 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.5480 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0570 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1785 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 66.0 mg/L 

ท่าเรอืขลุง 
พีเอช 7.37 
ความเค็ม 30 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.80 mg/L 
บีโอดี 1.60 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.7163 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0569 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1360 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 54.0 mg/L 

บ้านเทพขาหย่ัง 
พีเอช 8.04 
ความเค็ม 33 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.50 mg/L 
บีโอดี 1.00 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.5064 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0497 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0562 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 47.0 mg/L 

บ้านโรงไม ้
พีเอช 8.14 
ความเค็ม 33 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.30 mg/L 
บีโอดี 1.20 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.5446 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0533 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0887 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 55.0 mg/L 

ปากคลองก้นแก้ว 
พีเอช 7.41 
ความเค็ม 30 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.00 mg/L 
บีโอดี 1.40 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.7633 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.1013 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1144 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 52.0 mg/L 

ปากคลองซึ้ง 
พีเอช 7.45 
ความเค็ม 30 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.80 mg/L 
บีโอดี 1.10 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.5600 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0417 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0722 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 38.0 mg/L 

ปากคลองอีเทพ 
พีเอช 7.86 
ความเค็ม 32 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.00 mg/L 
บีโอดี 0.90 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.5460 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0603 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0740 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 37.0 mg/L 
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การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าเวฬุ ประจ้าเดือน ธนัวาคม 2562 

 

  คลองเกวียนหกั 
พีเอช 7.41 
ความเค็ม 28 ppt 
อุณหภูมิ 26  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.90 mg/L 
บีโอดี 4.70 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2459 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0289 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.2190 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 49.0 mg/L 

คลองผึ้ง-คลองอีมุย 
พีเอช 7.46 
ความเค็ม 33 ppt 
อุณหภูมิ 26  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.50 mg/L 
บีโอดี 4.90 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2676 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0398 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1892 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 72.0 mg/L 

ท่าเรอืขลุง 
พีเอช 7.40 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 26  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.50 mg/L 
บีโอดี 3.10 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2544 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0344 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1353 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 74.0 mg/L 

บ้านเทพขาหย่ัง 
พีเอช 7.89 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 27  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.80 mg/L 
บีโอดี 4.60 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1769 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0289 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1396 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 75.0 mg/L 

บ้านโรงไม ้
พีเอช 8.12 
ความเค็ม 36 ppt 
อุณหภูมิ 27  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.90 mg/L 
บีโอดี 4.20 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1763 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0337 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1272 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 61.0 mg/L 

ปากคลองก้นแก้ว 
พีเอช 7.43 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 27  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.10 mg/L 
บีโอดี 3.70 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2717 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0328 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.2229 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 63.0 mg/L 

ปากคลองซึ้ง 
พีเอช 7.46 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 26  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.50 mg/L 
บีโอดี 3.30 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2236 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0222 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1708 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 34.0 mg/L 

ปากคลองอีเทพ 
พีเอช 7.72 
ความเค็ม 35 ppt 
อุณหภูมิ 27  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.60 mg/L 
บีโอดี 3.80 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2255 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0583 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1267 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 68.0 mg/L 
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การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าเวฬุ ประจ้าเดือน มกราคม 2563 

 

  คลองเกวียนหกั 
พีเอช 7.34 
ความเค็ม 35 ppt 
อุณหภูมิ 28  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.20 mg/L 
บีโอดี 0.90 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2694 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0372 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1548 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 38.0 mg/L 

คลองผึ้ง-คลองอีมุย 
พีเอช 7.39 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 27  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.60 mg/L 
บีโอดี 0.60 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2393 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0304 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.2094 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 36.0 mg/L 

ท่าเรอืขลุง 
พีเอช 7.36 
ความเค็ม 35 ppt 
อุณหภูมิ 28  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.80 mg/L 
บีโอดี 1.30 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2883 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0420 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1654 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 27.0 mg/L 

บ้านเทพขาหย่ัง 
พีเอช 7.95 
ความเค็ม 35 ppt 
อุณหภูมิ 28  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.30 mg/L 
บีโอดี 1.70 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2099 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0328 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1365 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 65.0 mg/L 

บ้านโรงไม ้
พีเอช 8.07 
ความเค็ม 35 ppt 
อุณหภูมิ 28  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.50 mg/L 
บีโอดี 0.40 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2470 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0241 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1125 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 63.0 mg/L 

ปากคลองก้นแก้ว 
พีเอช 7.42 
ความเค็ม 35 ppt 
อุณหภูมิ 28  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.70 mg/L 
บีโอดี 0.50 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2848 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0632 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1141 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 32.0 mg/L 

ปากคลองซึ้ง 
พีเอช 7.45 
ความเค็ม 35 ppt 
อุณหภูมิ 28  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.10 mg/L 
บีโอดี 1.70 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2624 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0118 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1391 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 22.0 mg/L 

ปากคลองอีเทพ 
พีเอช 7.84 
ความเค็ม 35 ppt 
อุณหภูมิ 28  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.70 mg/L 
บีโอดี 1.20 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.3177 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0283 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1244 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 87.0 mg/L 
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การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าเวฬุ ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 

 

  คลองเกวียนหกั 
พีเอช 7.44 
ความเค็ม 37 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.80 mg/L 
บีโอดี 2.40 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.4169 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0381 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0731 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 58.0 mg/L 

คลองผึ้ง-คลองอีมุย 
พีเอช 7.51 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.30 mg/L 
บีโอดี 2.00 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2645 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0573 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0411 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 47.0 mg/L 

ท่าเรอืขลุง 
พีเอช 7.64 
ความเค็ม 37 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.70 mg/L 
บีโอดี 1.30 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1489 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0661 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0414 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 46.0 mg/L 

บ้านเทพขาหย่ัง 
พีเอช 8.17 
ความเค็ม 36 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.90 mg/L 
บีโอดี 1.90 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2717 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0378 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0401 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 49.0 mg/L 

บ้านโรงไม ้
พีเอช 8.22 
ความเค็ม 35 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.00 mg/L 
บีโอดี 1.70 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.3035 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0156 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1033 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 51.0 mg/L 

ปากคลองก้นแก้ว 
พีเอช 7.73 
ความเค็ม 37 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.30 mg/L 
บีโอดี 1.10 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1142 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0544 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0135 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 44.0 mg/L 

ปากคลองซึ้ง 
พีเอช 7.76 
ความเค็ม 36 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.30 mg/L 
บีโอดี 2.10 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.4516 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0553 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0194 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 58.0 mg/L 

ปากคลองอีเทพ 
พีเอช 8.09 
ความเค็ม 37 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.80 mg/L 
บีโอดี 1.80 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.3035 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0183 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0829 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 40.0 mg/L 
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การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าเวฬุ ประจ้าเดือน มีนาคม 2563 

 

  คลองเกวียนหกั 
พีเอช 7.57 
ความเค็ม 36 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.30 mg/L 
บีโอดี 2.60 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.6305 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0414 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1041 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 25.0 mg/L 

คลองผึ้ง-คลองอีมุย 
พีเอช 7.55 
ความเค็ม 36 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.60 mg/L 
บีโอดี 2.50 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.3553 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0289 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0613 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 37.0 mg/L 

ท่าเรอืขลุง 
พีเอช 7.57 
ความเค็ม 36 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.70 mg/L 
บีโอดี 2.50 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.6643 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0416 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0722 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 38.0 mg/L 

บ้านเทพขาหย่ัง 
พีเอช 8.10 
ความเค็ม 35 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.60 mg/L 
บีโอดี 3.20 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2039 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0216 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0347 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 35.0 mg/L 

บ้านโรงไม ้
พีเอช 8.18 
ความเค็ม 35 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.60 mg/L 
บีโอดี 2.60 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.3286 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0326 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0096 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 48.0 mg/L 

ปากคลองก้นแก้ว 
พีเอช 7.65 
ความเค็ม 36 ppt 
อุณหภูมิ 31  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.90 mg/L 
บีโอดี 3.00 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.3717 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0318 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0678 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 29.0 mg/L 

ปากคลองซึ้ง 
พีเอช 7.90 
ความเค็ม 36 ppt 
อุณหภูมิ 31  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.50 mg/L 
บีโอดี 2.20 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.4737 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0324 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0277 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 32.0 mg/L 

ปากคลองอีเทพ 
พีเอช 8.07 
ความเค็ม 35 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 6.00 mg/L 
บีโอดี 2.50 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.3741 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0234 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0104 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 39.0 mg/L 
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การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าเวฬุ ประจ้าเดือน เมษายน 2563 

 

  

คลองเกวียนหกั 
พีเอช 7.46 
ความเค็ม 38 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.20 mg/L 
บีโอดี 5.20 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.4919 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0512 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1569 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 81.0 mg/L 

บ้านโรงไม ้
พีเอช 8.14 
ความเค็ม 36 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.80 mg/L 
บีโอดี 5.30 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1382 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0218 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0207 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 77.0 mg/L 

ปากคลองก้นแก้ว 
พีเอช 7.53 
ความเค็ม 38 ppt 
อุณหภูมิ 33  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.70 mg/L 
บีโอดี 5.50 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2743 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0349 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0889 mg-N/L 
สารแขวนลอยทัง้หมด 69.0 mg/L 

ปากคลองซึ้ง 
พีเอช 7.83 
ความเค็ม 37 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.60 mg/L 
บีโอดี 5.10 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.3420 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0300 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0563 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 78.0 mg/L 
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การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าเวฬุ ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2563 

 

  

คลองเกวียนหกั 
พีเอช 7.42 
ความเค็ม 31 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.60 mg/L 
บีโอดี 2.90 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.4393 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0496 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.2715 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 34.0 mg/L 

บ้านโรงไม ้
พีเอช 8.03 
ความเค็ม 35 ppt 
อุณหภูมิ 31  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.50 mg/L 
บีโอดี 0.60 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1988 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0294 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0883 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 33.0 mg/L 

ปากคลองก้นแก้ว 
พีเอช 7.48 
ความเค็ม 31 ppt 
อุณหภูมิ 31  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.30 mg/L 
บีโอดี 2.00 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2516 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0284 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1590 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 29.0 mg/L 

ปากคลองซึ้ง 
พีเอช 7.76 
ความเค็ม 34 ppt 
อุณหภูมิ 31  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.60 mg/L 
บีโอดี 1.30 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.3675 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0368 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0841 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 33.0 mg/L 
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การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าเวฬุ ประจ้าเดือน มิถุนายน 2563 

 

  

คลองเกวียนหกั 
พีเอช 7.11 
ความเค็ม 12 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.20 mg/L 
บีโอดี 3.00 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.5106 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0966 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.3913 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 56.0 mg/L 

บ้านโรงไม ้
พีเอช 7.72 
ความเค็ม 23 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.70 mg/L 
บีโอดี 3.20 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.0601 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0538 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0297 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 63.0 mg/L 

ปากคลองก้นแก้ว 
พีเอช 7.09 
ความเค็ม 17 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.10 mg/L 
บีโอดี 3.60 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2483 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0742 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.2207 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 42.0 mg/L 

ปากคลองซึ้ง 
พีเอช 7.33 
ความเค็ม 18 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.50 mg/L 
บีโอดี 3.20 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.3845 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0536 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1583 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 31.0 mg/L 
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การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าเวฬุ ประจ้าเดือน กรกฏาคม 2563 

 

  

คลองเกวียนหกั 
พีเอช 7.56 
ความเค็ม 8 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.00 mg/L 
บีโอดี 4.80 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.2273 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.1021 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0836 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 32.0 mg/L 

บ้านโรงไม ้
พีเอช 7.63 
ความเค็ม 22 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.60 mg/L 
บีโอดี 5.00 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.0682 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0470 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0611 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 49.0 mg/L 

ปากคลองก้นแก้ว 
พีเอช 7.35 
ความเค็ม 13 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.50 mg/L 
บีโอดี 4.20 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1371 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0815 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1066 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 25.0 mg/L 

ปากคลองซึ้ง 
พีเอช 7.42 
ความเค็ม 17 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.70 mg/L 
บีโอดี 5.00 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1672 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0447 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0946 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 13.0 mg/L 
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การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าเวฬุ ประจ้าเดือน สิงหาคม 2563 

 

  

คลองเกวียนหกั 
พีเอช 7.07 
ความเค็ม 6 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.60 mg/L 
บีโอดี 3.10 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 1.0785 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0999 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.2611 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 45.0 mg/L 

บ้านโรงไม ้
พีเอช 7.08 
ความเค็ม 17 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.10 mg/L 
บีโอดี 2.70 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.8186 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0718 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0916 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 64.0 mg/L 

ปากคลองก้นแก้ว 
พีเอช 7.09 
ความเค็ม 11 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.30 mg/L 
บีโอดี 3.30 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.5499 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0926 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1646 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 60.0 mg/L 

ปากคลองซึ้ง 
พีเอช 7.01 
ความเค็ม 5 ppt 
อุณหภูมิ 29  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 4.60 mg/L 
บีโอดี 2.50 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 1.2942 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.1400 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1900 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 50.0 mg/L 
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การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

เพือ่การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าชายฝั่ง แม่น้้าเวฬุ ประจ้าเดือน กันยายน 2563 

 

 

คลองเกวียนหกั 
พีเอช 7.30 
ความเค็ม 20 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.30 mg/L 
บีโอดี 2.20 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.4603 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0502 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0924 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 37.0 mg/L 

บ้านโรงไม ้
พีเอช 7.57 
ความเค็ม 26 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 5.10 mg/L 
บีโอดี 2.00 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.1502 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0337 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0640 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 52.0 mg/L 

ปากคลองก้นแก้ว 
พีเอช 7.25 
ความเค็ม 22 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.40 mg/L 
บีโอดี 2.20 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.3140 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0539 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.0979 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 43.0 mg/L 

ปากคลองซึ้ง 
พีเอช 7.30 
ความเค็ม 23 ppt 
อุณหภูมิ 30  C 
ออกซิเจนละลายน้้า 3.80 mg/L 
บีโอดี 2.20 mg/L 
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.4338 mg-N/L 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.0775 mg-P/L 
แอมโมเนียรวม 0.1047 mg-N/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด 7.30 mg/L 
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3.3  งานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าและสุขภาพสัตว์น ้า 
 

3.3.1 การบริการเกษตรกรด้านตรวจสุขภาพสัตว์น ้า คุณภาพน ้า คุณภาพดิน และชนิดแพลงก์ตอน 
 

บริการตรวจสุขภาพสัตว์น ้า คุณภาพน ้า (พีเอช ความเค็ม อัลคาลินิตี  แอมโมเนีย ไนไตรท์ เหล็ก) 
คุณภาพดิน และชนิดแพลงก์ตอน ให้แก่ เกษตรกร และงานภายในของศูนย์ฯ ที่น้าตัวอย่างมาส่งยัง
ห้องปฏิบัติการ 
 

ในปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63) ให้บริการแก่เกษตรกร 840 ราย บริการตรวจ
วิเคราะห์ ตัวอย่างน ้า 2,087 ตัวอย่าง ตัวอย่างดิน 75 ตัวอย่าง และตัวอย่างสัตว์น ้า 963 ตัวอย่าง ตัวอย่างน ้า
ของศูนย์ฯ 6,332 ตัวอย่าง (ไม่นับรวมตัวอย่างท่ีออกไปเก็บ ณ บ่อเพาะเลี ยง) มีรายละเอียดดังนี  

 

เดือน 
ให้บริการเกษตรกร งานของศูนย์ ฯ 

เกษตรกร (ราย) 
จ้านวน

ตัวอย่างน ้า 
จ้านวน

ตัวอย่างดิน 
จ้านวนตัวอย่าง

สัตว์น ้า 
จ้านวน   

ตัวอย่างน ้า 
ต.ค. 62 75 193 5 101 287 
พ.ย. 62 72 172 1 104 308 
ธ.ค. 62 67 129 1 83 397 
ม.ค. 63 74 147 0 66 615 
ก.พ. 63 82 208 5 97 812 
มี.ค. 63 73 227 2 122 888 
เม.ย. 63 45 167 4 87 689 
พ.ค. 63 61 164 27 71 592 
มิ.ย. 63 68 186 5 51 574 
ก.ค. 63 71 157 9 51 454 
ส.ค. 63 80 175 10 76 461 
ก.ย. 63 72 162 6 54 255 
รวม 840 2,087 75 963 6,332 
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3.3.2 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้้า (เชิงรับ) 
 

บริการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัส ตัวแดงดวงขาว (WSSV), ทอราซินโดรม (TSV), ไอเอชเอชเอ็นวี 
(IHHNV), หัวเหลือง (YHV), ไอเอ็มเอ็นวี (IMNV), CMNV (convert mortality nodavirus) และเชื้อปรสิต 
(Enterocytozoon hepatopenaei ; EHP) ในกุ้งทะเล เชื้อไวรัส Iridovirus และ Viral Nervous 
Necrosis ; VNN ในปลาทะเล และตรวจแบคทีเรีย Vp EMS/AHPND ด้วยเทคนิค PCR (Polymerase 
Chain Reaction) โดยเกษตรกรน้าตัวอย่างสัตว์น้้ามาส่งตรวจในงานบริการ (เชิงรับ) ของศูนย์ฯ ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่ในเขต อ.เมือง อ.แหลมสิงห์ และ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ในช่วงเดือน ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ผลการให้บริการตรวจ
โรคมีรายละเอียดตาม ตารางที่ 7.1 – 7.10 

 
ตารางที่ 7.1 จ้านวนตัวอย่างลูกกุ้ง และกุ้งทะเลเลี้ยงในบ่อดิน ที่ส่งตรวจไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) ในงาน

บริการเกษตรกร (เชิงรับ) ปีงบประมาณ 2563 

เดือน ป ี
ลูกกุ้ง PL (ตัวอย่าง) 

% พบเชื้อ 
กุ้งจากบ่อดิน (ตัวอย่าง) 

 % พบเชื้อ จ านวน 
ตัวอย่าง 

พบเชื้อ 
WSSV 

จ านวน 
ตัวอย่าง 

พบเชื้อ 
WSSV 

ต.ค. 62 0 - - 21 0 0 
พ.ย. 62 0 - - 16 3 18.75 
ธ.ค. 62 0 - - 20 8 40 
ม.ค. 63 0 - - 19 5 26.32 
ก.พ. 63 0 - - 10 4 40 
มี.ค. 63 0 - - 14 4 28.57 
เม.ย. 63 0 - - 25 0 0 
พ.ค. 63 0 - - 20 1 5 
มิ.ย. 63 0 - - 0 - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ก.ค. 63 0 - - 8 0 0 
ส.ค. 63 0 - - 17 2 11.76 
ก.ย. 63 4 0 0 16 2 12.50 
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ตารางที่ 7.2 จ้านวนตัวอย่างลูกกุ้ง และกุ้งทะเลเลี้ยงในบ่อดิน ที่ส่งตรวจไวรัสทอราซินโดรม (TSV) ในงาน
บรกิารเกษตรกร (เชิงรับ) ปีงบประมาณ 2563 

เดือน ป ี
ลูกกุ้ง PL (ตัวอย่าง) 

% พบเชื้อ 
กุ้งจากบ่อดิน (ตัวอย่าง) 

% พบเชื้อ จ านวน 
ตัวอย่าง 

พบเชื้อ 
TSV 

จ านวน 
ตัวอย่าง 

พบเชื้อ 
TSV 

ต.ค. 62 0 - - 0 - - 
พ.ย. 62 0 - - 0 - - 
ธ.ค. 62 0 - - 0 - - 
ม.ค. 63 0 - - 0 - - 
ก.พ. 63 0 - - 0 - - 
มี.ค. 63 0 - - 0 - - 
เม.ย. 63 0 - - 0 - - 
พ.ค. 63 0 - - 3 

 

0 0 

มิ.ย. 63 0 - - 0 - - 
ก.ค. 63 0 - - 0 - - 
ส.ค. 63 0 - - 0 - - 
ก.ย. 63 4 

 

0 0 0 - - 
 
 

ตารางที่ 7.3 จ้านวนตัวอย่างลูกกุ้ง และกุ้งทะเลเลี้ยงในบ่อดิน ที่ส่งตรวจไวรัสไอเอชเอชเอ็นวี (IHHNV) ในงาน 
บริการเกษตรกร (เชิงรับ) ปีงบประมาณ 2563 

เดือน ป ี
ลูกกุ้ง PL (ตัวอย่าง) 

% พบเชื้อ 
กุ้งจากบ่อดิน (ตัวอย่าง) 

% พบเชื้อ จ านวน 
ตัวอย่าง 

พบเชื้อ 
IHHNV 

จ านวน 
ตัวอย่าง 

พบเชื้อ 
IHHNV 

ต.ค. 62 0 - - 0 - - 
พ.ย. 62 0 - - 0 - - 
ธ.ค. 62 0 - - 0 - - 
ม.ค. 63 0 - - 0 - - 
ก.พ. 63 0 - - 0 - - 
มี.ค. 63 0 - - 0 - - 
เม.ย. 63 0 - - 0 - - 
พ.ค. 63 0 - - 3 0 0 

มิ.ย. 63 0 - - 0 - - 
ก.ค. 63 0 - - 1 0 0 

ส.ค. 63 0 - - 1 0 0 

ก.ย. 63 4 0 0 0 - - 
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ตารางที่ 7.4 จ้านวนตัวอย่างลูกกุ้ง และกุ้งทะเลเลี้ยงในบ่อดิน ที่ส่งตรวจไวรัสหัวเหลือง (YHV) ในงานบริการ
เกษตรกร (เชิงรับ) ปีงบประมาณ 2563 

เดือน ป ี
ลูกกุ้ง PL (ตัวอย่าง) 

% พบเชื้อ 
กุ้งจากบ่อดิน (ตัวอย่าง) 

% พบเชื้อ จ านวน 
ตัวอย่าง 

พบเชื้อ 
YHV 

จ านวน 
ตัวอย่าง 

พบเชื้อ 
YHV 

ต.ค. 62 0 - - 0 - - 
พ.ย. 62 0 - - 0 - - 
ธ.ค. 62 0 - - 0 - - 
ม.ค. 63 0 - - 0 - - 
ก.พ. 63 0 - - 0 - - 
มี.ค. 63 0 - - 0 - - 
เม.ย. 63 0 - - 0 - - 
พ.ค. 63 0 - - 3 0 0 

มิ.ย. 63 0 - - 0 - - 
ก.ค. 63 0 - - 0 - - 
ส.ค. 63 0 - - 0 - - 
ก.ย. 63 4 0 0 0 - - 

 
 

ตารางที่ 7.5 จ้านวนตัวอย่างลูกกุ้ง และกุ้งทะเลเลี้ยงในบ่อดิน ที่ส่งตรวจไวรัสไอเอ็มเอ็นวี (IMNV) ในงาน
บริการเกษตรกร (เชิงรับ) ปีงบประมาณ 2563 

เดือน ป ี
ลูกกุ้ง PL (ตัวอย่าง) 

% พบเชื้อ 
กุ้งจากบ่อดิน (ตัวอย่าง) 

% พบเชื้อ จ านวน 
ตัวอย่าง 

พบเชื้อ 
IMNV 

จ านวน 
ตัวอย่าง 

พบเชื้อ 
IMNV 

ต.ค. 62 0 - - 0 - - 
พ.ย. 62 0 - - 0 - - 
ธ.ค. 62 0 - - 3 

 

0 0 

ม.ค. 63 0 - - 0 - - 
ก.พ. 63 0 - - 0 - - 
มี.ค. 63 0 - - 0 - - 
เม.ย. 63 0 - - 0 - - 
พ.ค. 63 0 - - 3 0 0 

มิ.ย. 63 0 - - 0 - - 
ก.ค. 63 0 - - 0 - - 
ส.ค. 63 0 - - 0 - - 
ก.ย. 63 4 0 0 0 - - 
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ตารางที่ 7.6 จ้านวนตัวอย่างลูกกุ้ง และกุ้งทะเลเลี้ยงในบ่อดิน ที่ส่งตรวจไวรัส CMNV ในงานบริการเกษตรกร
(เชิงรับ) ปีงบประมาณ 2563 

เดือน ป ี
ลูกกุ้ง PL (ตัวอย่าง) 

% พบเชื้อ 
กุ้งจากบ่อดิน (ตัวอย่าง) 

% พบเชื้อ จ านวน 
ตัวอย่าง 

พบเชื้อ 
CMNV 

จ านวน 
ตัวอย่าง 

พบเชื้อ 
CMNV 

ต.ค. 62 0 - - 0 - - 
พ.ย. 62 0 - - 0 - - 
ธ.ค. 62 0 - - 0 - - 
ม.ค. 63 0 - - 0 - - 
ก.พ. 63 0 - - 0 - - 
มี.ค. 63 0 - - 0 - - 
เม.ย. 63 0 - - 0 - - 
พ.ค. 63 0 - - 0 - - 
มิ.ย. 63 0 - - 0 - - 
ก.ค. 63 0 - - 0 - - 
ส.ค. 63 0 - - 0 - - 
ก.ย. 63 0 - - 0 - - 

หมายเหตุ ไม่มีตัวอย่างส่งตรวจไวรัส CMNV 

 

ตารางที่ 7.7 จ้านวนตัวอย่างลูกกุ้ง และกุ้งทะเลเลี้ยงในบ่อดิน ที่ส่งตรวจปรสิต (EHP) ในงานบริการเกษตรกร
(เชิงรับ) ปีงบประมาณ 2563 

เดือน ป ี
ลูกกุ้ง PL (ตัวอย่าง) 

% พบเชื้อ 
กุ้งจากบ่อดิน (ตัวอย่าง) 

% พบเชื้อ จ านวน 
ตัวอย่าง 

พบเชื้อ 
EHP 

จ านวน 
ตัวอย่าง 

พบเชื้อ 
EHP 

ต.ค. 62 0 - - 0 - - 
พ.ย. 62 0 - - 0 - - 
ธ.ค. 62 0 - - 0 - - 
ม.ค. 63 0 - - 0 - - 
ก.พ. 63 0 - - 0 - - 
มี.ค. 63 0 - - 0 - - 
เม.ย. 63 0 - - 0 - - 
พ.ค. 63 0 - - 0 - - 
มิ.ย. 63 0 - - 0 - - 
ก.ค. 63 0 - - 0 - - 
ส.ค. 63 0 - - 0 - - 
ก.ย. 63 4 0 0 0 - - 
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ตารางที่ 7.8 จ้านวนตัวอย่างปลาทะเลที่ส่งตรวจวินิจฉัยเชื้ออิริโดไวรัส (Iridovirus) วีเอ็นเอ็น (Viral Nervous 
Necrosis, VNN) และตรวจสอบปริมาณแบคทีเรีย ในงานบริการเกษตรกร (เชิงรับ) ปีงบประมาณ 2563 

เดือน ป ี

ตรวจ Iridovirus 
(ตัวอย่าง) 

% พบเชื้อ 

ตรวจ VNN 
(ตัวอย่าง) 

% พบเชื้อ 
จ านวน 
ตัวอย่าง 

พบเชื้อ 
Iridovirus 

จ านวน 
ตัวอย่าง 

พบเชื้อ 
VNN 

ต.ค. 62 1 0 0 1 0 0 
พ.ย. 62 0 - - 0 - - 
ธ.ค. 62 1 0 0 1 0 0 
ม.ค. 63 0 - - 0 - - 
ก.พ. 63 7 2 28.57 7 0 0 
มี.ค. 63 2 0 0 2 0 0 
เม.ย. 63 0 - - 0 - - 
พ.ค. 63 0 - - 0 - - 
มิ.ย. 63 14 0 0 14 1 7.14 
ก.ค. 63 1 0 0 1 0 0 
ส.ค. 63 0 - - 0 - - 
ก.ย. 63 1 0 0 1 0 0 

 

ตารางที่ 7.9 จ้านวนตัวอย่างลูกกุ้ง ที่ตรวจสอบปริมาณแบคทีเรีย และตรวจแบคทีเรีย Vp EMS/AHPND ใน        
   งานบริการเกษตรกร (เชิงรับ) ปีงบประมาณ 2563 

เดือน 

ตรวจ Vp EMS/AHPND 
(ตัวอย่าง) % พบเชื้อ 

จ านวนตัวอยา่ง 
พบเชื้อ  

Vp EMS/AHPND 
ต.ค. 62 0 - - 
พ.ย. 62 0 - - 
ธ.ค. 62 0 - - 
ม.ค. 63 0 - - 
ก.พ. 63 0 - - 
มี.ค. 63 0 - - 
เม.ย. 63 0 - - 
พ.ค. 63 0 - - 
มิ.ย. 63 0 - - 
ก.ค. 63 0 - - 
ส.ค. 63 0 - - 
ก.ย. 63 4 0 0 



53 
 

ตารางที่ 7.10 จ้านวนตัวอย่างกุ้งทะเลเลี้ยงในบ่อดิน ที่ตรวจสอบปริมาณแบคทีเรีย และตรวจแบคทีเรีย           
       Vp EMS/AHPND ในงานบริการเกษตรกร (เชิงรับ) ปีงบประมาณ 2563 

เดือน 

ตรวจ Vp EMS/AHPND 
(ตัวอย่าง) % พบเชื้อ 

จ านวนตัวอยา่ง 
พบเชื้อ  

Vp EMS/AHPND 
ต.ค. 62 161 6 3.73 
พ.ย. 62 195 8 4.10 
ธ.ค. 62 203 4 1.97 
ม.ค. 63 105 4 3.81 
ก.พ. 63 129 3 2.33 
มี.ค. 63 181 2 1.10 
เม.ย. 63 189 5 2.65 
พ.ค. 63 124 2 1.61 
มิ.ย. 63 79 0 0 
ก.ค. 63 76 0 0 
ส.ค. 63 135 10 7.41 
ก.ย. 63 102 0 2.94 
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3.3.3 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้้าและเชื้อด้ือยา (เชิงรุก) 

 

3.3.3.1 การเฝ้าระวังเชิงรุกในประเทศเพื่อแสดงสถานะปลอดโรค (Country free) ในฟาร์ม                
กุ้งทะเล จ้านวนโรค 3 ชนิด  

ด้าเนินการโดยสุ่มเลือกฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มาตรฐานระดับ CoC และ GAP ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ  3 อ้าเภอ ได้แก่ อ.เมือง, อ.แหลมสิงห์ และ อ.ขลุง จ.จันทบุรี โดยการสุ่มฟาร์มตัวแทน 12 ฟาร์ม 
และท้าการเข้าเก็บตัวอย่าง 2 ครั้งต่อปี, เก็บฟาร์มละ 60 ตัว จาก 6 บ่อ ถ้ามีน้อยกว่า 6 บ่อ สุ่มเก็บตัวอย่าง
ทุกบ่อให้ได้ตัวอย่างกุ้ง 60 ตัว และเก็บตัวอย่างพาหะภายในฟาร์ม เพื่อตรวจวิเคราะห์หาโรค ซึ่งแบ่งตัวอย่างใน
การตรวจวิเคราะห์จากจ้านวนกุ้ง 5 ตัวต่อ 1 ซ้้า ดังนั้นจะได้ตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์ 12 ซ้้า (ตัวอย่างกุ้ง) 
และตัวอย่างพาหะ 3 ซ้้า ผลการตรวจประจ้าปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตาม ตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการตรวจโรค IMNV, CMNV และ NHPB ของกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้้าและ
เชื้อดื้อยา จังหวัดจันทบุรี ประจ้าปีงบประมาณ 2563 

เดือน 
จ้านวน
ฟาร์ม 
(ฟาร์ม) 

จ้านวนตัวอย่างที่ตรวจโรค       
(ตัวอย่าง) 

จ้านวนตัวอย่างที่ตรวจพบเชื้อ   
(ตัวอย่าง) 

จ้านวนตัวอย่างโรคที่ตรวจพบ (%) 

IMNV CMNV NHPB IMNV CMNV NHPB IMNV CMNV NHPB 

ต.ค.62 0 0 0 0 - - - - - - 

พ.ย.62 3 45 45 45 0 0 0 0 0 0 

ธ.ค.62 3 45 45 45 0 0 0 0 0 0 

ม.ค.63 3 45 45 45 0 0 0 0 0 0 

ก.พ.63 3 45 45 45 0 0 0 0 0 0 

มี.ค.63 0         0 0 0 - - - - - - 

เม.ย.63 3 45 45 45 0 0 0 0 0 0 

พ.ค.63 3 45 45 45 0 0 0 0 0 0 

มิ.ย.63 3 45 45 45 0 0 0 0 0 0 

ก.ค.63 3 45 45 45 0 0 0 0 0 0 

ส.ค.63 0 0 0 0 - - - - - - 

ก.ย.63 0 0 0 0 - - - - - - 

 

28 
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3.3.3.2 การเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อแสดงสถานะของโรคในประเทศ (National surveillance) 

ในโรงอนุบาลกุ้งทะเล  
มีการตรวจโรค ดังนี้ ตัวแดงดวงขาว (WSSV), ไอเอชเอชเอ็นวี (IHHNV), หัวเหลือง (YHV), และ 

ตับวายเฉียบพลัน (AHPND), อีเอชพี (EHP) และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอ ซึ่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบมี
จ้านวน 2 โรงอนุบาลกุ้งทะเล ที่ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เข้าเก็บตัวอย่าง 4 ครั้งต่อปี โดย เก็บตัวอย่างลูกกุ้ง, 
อาหารสด, น้้า และ swab เชื้อท่อน้้าท่อลม เก็บตัวอย่างลูกกุ้ง 3 ซ้้า ตัวอย่างอาหารสด 2 ซ้้า ตัวอย่างน้้าให้
เก็บบ่อก่อนฆ่าเช้ือ และหลังฆ่าเช้ืออย่างละ 1 ซ้้า ส่วน swab ท่อน้้าท่อลมอย่างละ 1 ซ้้า เพื่อตรวจวิเคราะห์หา
ไวรัส WSSV, IHHNV, YHV, AHPND, EHP ด้วยเทคนิค PCR (Polymerase Chain Reaction) และปริมาณ
แบคทีเรีย ด้วยวิธี Plate count agar (TCBS Agar) ผลการตรวจประจ้าปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตาม 
ตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการตรวจโรค 6 ชนิดในกุ้งทะเล ของกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้้า และ       
เชื้อดื้อยา จังหวัดจันทบุรี ประจ้าปีงบประมาณ 2563 

เดือน 
จ้านวน
ฟาร์ม 
(ฟาร์ม) 

 
จ้านวนตัวอย่างที่ตรวจโรค 

(ตัวอย่าง) 

จ้านวนตัวอย่างที่ตรวจพบเชื้อ               
(ตัวอย่าง) 

จ้านวนตัวอย่างโรคที่ตรวจพบ (%) 

WSSV IHHNV YHV AHPND EHP Bacteria WSSV IHHNV YHV AHPND EHP Bacteria WSSV IHHNV YHV AHPND EHP Bacteria 

ต.ค.62
พ.ย.62
ธ.ค.62
ม.ค.63
ก.พ.63
มี.ค.63
เม.ย.63
พ.ค.63
มิ.ย.63
ก.ค.63
ส.ค.63 
ก.ย.63 

 
 

0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 

0 
0 
6 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
 
 
 

0 
0 
6 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
 
 
 

0 
0 
6 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
 
 

0 
0 
18 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
18 
18 
0 
 
 

0 
0 
18 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
18 
18 
0 
 

0 
0 
18 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
18 
18 
0 

- 
- 
0 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
0 
0 
0 
 
 

- 
- 
0 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
0 
0 
0 

- 
- 
0 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
0 
0 
0 

- 
- 
0 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
0 
0 
0 

- 
- 
0 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
0 
0 
0 
 

- 
- 
6 
- 

11 
- 
- 
- 
- 

10 
10 
0 
 

- 
- 
0 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
0 
0 
0 

- 
- 
0 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
0 
0 
0 

- 
- 
0 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
0 
0 
0 

- 
- 
0 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
0 
0 
0 

- 
- 
0 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
0 
0 
0 
 
 

- 
- 

33.33 
- 

61.11 
- 
- 
- 
- 

55.55 
55.55 

0 
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3.3.3.3 การเฝา้ระวังโรคเชิงรุกฟาร์มสัตว์น้้าส่งออก (สอ.3) 

โรงพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีจ้านวน 2 แห่ง ที่ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี         
ท้าการเข้าเก็บตัวอย่าง 2 ครั้งต่อปี เก็บตัวอย่างขาว่ายน้้าพ่อแม่พันธุ์จ้านวน 60 ตัว และเก็บตัวอย่างขี้พ่อแม่
พันธ์ุ จากจ้านวนบ่อพ่อแม่พันธุ์ที่ท้าการส่งออก เพื่อตรวจวิเคราะห์หาโรค ซึ่งแบ่งตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์
จากจ้านวนพ่อแม่พันธุ์ 5 ตัวต่อ 1 ซ้้า จะได้ตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์ 12 ซ้้า ตรวจวิเคราะห์ไวรัส WSSV, 
YHV, TSV, IHHNV, IMNV, NHPB และ AHPND ในกุ้งทะเลด้วยเทคนิค PCR (Polymerase Chain Reaction) 
จ้านวน 336 ตัวอย่าง รายละเอียดตาม ตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการตรวจโรค WSSV, YHV, TSV, IHHNV, IMNV, NHPB และAHPND ในกิจกรรมเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้้า และเชื้อดื้อยา (เชิงรุก) ปีงบประมาณ 2563 

เดือน 
จ้านวน
ฟาร์ม 
(ฟาร์ม) 

จ้านวนตัวอย่างที่ตรวจโรค                    
(ตัวอย่าง) 

จ้านวนตัวอย่างที่ตรวจพบเชื้อ               
(ตัวอย่าง) 

จ้านวนตัวอย่างโรคที่ตรวจพบ (%) 

WSSV YHV TSV IHHNV IMNV NHPB  AHPND  WSSV YHV TSV IHHNV IMNV NHPB  AHPND  WSSV YHV TSV IHHNV   IMNV NHPB AHPND  

ต.ค.62 
พ.ย.62 
ธ.ค.62 
ม.ค.63 
ก.พ.63 
มี.ค.63
เม.ย.63
พ.ค.63 
มิ.ย.63 
ก.ค.63 
ส.ค.63 
ก.ย.63 

 
 

0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 

0 
12 
0 
0 

   0 
12 
0 
0 
12 
0 
0 
12 

 
 

0 
12 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
12 
0 
0 
12 

 
 

0 
12 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
12 
0 
0 
12 
 
 

0 
12 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
12 
0 
0 
12 
 
 

0 
12 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
12 
0 
0 
12 
 

0 
12 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
12 
0 
0 
12 

0 
  12 

0 
0 
0 
12 
0 
0 

  12 
0 
0 
12 
 

- 
0 
- 
- 
- 
0 
- 
- 
0 
- 
- 
0 
 
 

- 
0 
- 
- 
- 
0 
- 
- 
0 
- 
- 
0 

- 
0 
- 
- 
- 
0 
- 
- 
0 
- 
- 
0 

- 
0 
- 
- 
- 
0 
- 
- 
0 
- 
- 
0 

- 
0 
- 
- 
- 
0 
- 
- 
0 
- 
- 
0 

- 
0 
- 
- 
- 
0 
- 
- 
0 
- 
- 
0 

- 
0 
- 
- 
- 
0 
- 
- 
0 
- 
- 
0 

- 
0 
- 
- 
- 
0 
- 
- 
0 
- 
- 
0 

- 
0 
- 
- 
- 
0 
- 
- 
0 
- 
- 
0 

- 
0 
- 
- 
- 
0 
- 
- 
0 
- 
- 
0 

- 
0 
- 
- 
- 
0 
- 
- 
0 
- 
- 
0 

- 
0 
- 
- 
- 
0 
- 
- 
0 
- 
- 
0 
 
 

- 
0 
- 
- 
- 
0 
- 
- 
0 
- 
- 
0 

- 
0 
- 
- 
- 
0 
- 
- 
0 
- 
- 
0 
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3.3.3.4 การเฝา้ระวังฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค มกษ 7432-2558  

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีจ้านวน 1 โรงเพาะฟัก ที่ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ท้าการเข้าเก็บตัวอย่าง 
2 ครั้งต่อปี เก็บตัวอย่างขาว่ายน้้าพ่อแม่พันธุ์จ้านวน 60 ตัว เก็บตัวอย่างขี้พ่อแม่พันธุ์ และเก็บตัวอย่าง       
นอเพลียส เพื่อตรวจวิเคราะห์ไวรัส WSSV, YHV, TSV, IHHNV, IMNV และแบคทีเรีย AHPND ในกุ้งทะเลด้วย
เทคนิค PCR (Polymerase Chain Reaction) จ้านวน 144 ตัวอย่าง  รายละเอียดตาม ตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 ผลการตรวจโรค WSSV, YHV, TSV, IHHNV, IMNV และAHPND ในกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคสัตว์น้้า และเชื้อดื้อยา (เชิงรุก) ปีงบประมาณ 2563 

เดือน 
จ้านวน
ฟาร์ม 
(ฟาร์ม) 

จ้านวนตัวอย่างที่ตรวจโรค                  
(ตัวอย่าง) 

จ้านวนตัวอย่างที่ตรวจพบเชื้อ                 
(ตัวอย่าง) 

โรคที่ตรวจพบ (%) 

WSSV YHV TSV IHHNV IMNV  AHPND  WSSV YHV TSV IHHNV IMNV  AHPND  WSSV YHV TSV IHHNV   IMNV AHPND  

ต.ค.62 
พ.ย.62 
ธ.ค.62 
ม.ค.63 
ก.พ.63 
มี.ค.63
เม.ย.63
พ.ค.63 
มิ.ย.63 
ก.ค.63 
ส.ค.63 
ก.ย.63 

 
 

0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

   0 
   0 
   0 
  12 
   0 
   0 
   0 
   0 
   0 
  12 
   0 

0 
 
 

0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
 
 

0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
 
 

0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
 
 

0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
 

    0 
    0 
    0 
   12 
    0 
    0 
    0 
    0 
    0 
   12 
   0 

0 
 
 

- 
- 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 
 
 

- 
- 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 

- 
- 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 

- 
- 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 

- 
- 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 

- 
- 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 

- 
- 
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0 
- 
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0 
- 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 

- 
- 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
 
 

- 
- 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 
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3.3.3.5 การสอบสวนและควบคุมโรคระบาดในสัตว์น้้า 

ได้รับมอบหมายให้สอบสวนและควบคุมโรคในสัตว์น้้าจ้านวน 14 ฟาร์ม ประจ้าปีงบประมาณ 2563 
ซึ่งเป็นการสอบสวนจากฟาร์มเกษตรกรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้ง 3 อ้าเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.แหลมสิงห์ 
และอ.ขลุง จ.จันทบุรี รายละเอียดตาม ตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 จ้านวนฟาร์มเกษตรกรที่ได้รับการสอบสวนและควบคุมโรคระบาดในสัตว์น้้า ปีงบประมาณ 2563 

เดือน จ้านวนฟาร์มเกษตรกร (ฟาร์ม) 

ตุลาคม 62 
พฤศจิกายน 62 

ธันวาคม 62 
มกราคม 63 

กุมภาพันธ์ 63 
มีนาคม 63 
เมษายน 63 

พฤษภาคม 63 
มิถุนายน 63 
กรกฎาคม 63 
สิงหาคม 63 
กันยายน 63 

 
 

0 
0 
0 
0 
7 
2 
1 
0 
0 
2 
2 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



59 

 
 

3.3.3.6 การตรวจฟาร์มกุ้งทะเลไปจีน 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีฟาร์มกุ้งทะเลไปจีน จ้านวนทั้งหมด 6 ฟาร์ม  ที่ อ.แหลมสิงห์ จ้านวน 3

ฟาร์ม และ ที่ อ.ขลุง จ้านวน 3 ฟาร์ม ท้าการเข้าเก็บตัวอย่าง 2 ครั้งต่อปี เก็บตัวอย่างจ้านวน 30 ตัวต่อฟาร์ม 
เพื่อตรวจวิเคราะห์หาโรค ซึ่งแบ่งตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์จากจ้านวน 10 ตัวต่อ 1 ซ้้า จะได้ตัวอย่างใน
การตรวจวิเคราะห์ 3 ซ้้า ตรวจวิเคราะห์ไวรัส WSSV, YHV, TSV, IHHNV, IMNV และ AHPND ในกุ้งทะเลด้วย
เทคนิค PCR (Polymerase Chain Reaction) จ้านวน 216 ตัวอย่าง  รายละเอียดตาม ตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 ผลการตรวจโรค WSSV, YHV, TSV, IHHNV, IMNV และAHPND ในกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคสัตว์น้้า และเชื้อดื้อยา (กุ้งจีน) ปีงบประมาณ 2563 

เดือน 
จ้านวน
ฟาร์ม 
(ฟาร์ม) 

จ้านวนตัวอย่างที่ตรวจโรค            
(ตัวอย่าง) 

จ้านวนตัวอย่างที่ตรวจพบเชื้อ            
(ตัวอย่าง) 

โรคที่ตรวจพบ (%) 

WSSV YHV TSV IHHNV IMNV AHPND WSSV YHV TSV IHHNV IMNV AHPND WSSV YHV TSV IHHNV   IMNV AHPND 

ต.ค.62 
พ.ย.62 
ธ.ค.62 
ม.ค.63 
ก.พ.63 
มี.ค.63
เม.ย.63
พ.ค.63 
มิ.ย.63 
ก.ค.63 
ส.ค.63 
ก.ย.63 

 
 

0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 

0 
3 
6 
0 

   0 
0 
0 
3 
0 
3 
3 
0 
 
 

0 
3 

  6 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
3 
0 
 
 

0 
3 
6 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
3 
0 
 
 

0 
3 
6 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
3 
0 
 
 

0 
3 
6 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
3 
0 
 

0 
3 
6 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
3 
0 

- 
0 
0 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 
0 
0 
 
 

- 
0 
0 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 
0 
0 

- 
0 
0 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 
0 
0 

- 
0 
0 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 
0 

- 
0 
0 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 
0 
0 

- 
0 
0 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 
0 
0 

- 
0 
0 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 
0 
0 

- 
0 
0 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 
0 
0 

- 
0 
0 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 
0 
0 

- 
0 
0 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 
0 
0 

- 
0 
0 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 
0 
0 
 
 

- 
0 
0 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 
0 
0  

หมายเหต ุ มีจา้นวนฟาร์มที่ประสงค์ขอยกเลิกฟาร์มกุ้งทะเลไปจีนจ้านวน 2 ฟาร์ม 
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4.โครงการพิเศษ 

ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่  
- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
- โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพ่ือการบริโภค

ภายในประเทศ ปี 2561 ระยะท่ี 1  
 

4.1 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

  กลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจันทบุรี
รับผิดชอบ ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านช้าราก จังหวัดตราด และกลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเลเขาตาหน่วย -หนองช่ิม 
จังหวัดจันทบุรี โดยมีแผนและผลการด้าเนินงานในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี ้

1. กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านช าราก จังหวัดตราด 

1.1 ถ่ายทอดความรู้ความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มผลผลิต 
ด้าเนินการจัดฝึกอบรมแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จ้านวน 37 ราย เมื่อวันพุธที่  27 กุมภาพันธ์ 

2563 หลักสูตร  “การบริหารจัดการกลุ่ มและการลดต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิท ธิภาพ ”                    
ณ อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

กิจกรรม 
ถ่ายทอดความรู้ความรู้ด้านการลดต้นทนุการผลิต และการเพิ่มผลผลิต (ราย) 

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

แผนปฏิบัติงาน 37 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 

ผลปฏิบัติงาน 37 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1.2 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) 

กิจกรรม 
ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) (ราย) 

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

แผนปฏิบัติงาน 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

ผลปฏิบัติงาน 13 0 0 0 2 4 3 0 4 0 0 0 0 
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1.3 ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) 

กิจกรรม 
ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) (ราย) 

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

แผนปฏิบัติงาน 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 

ผลปฏิบัติงาน 9 0 0 0 0 2 5 0 2 0 0 0 0 

หมายเหตุ  ผลปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากเกษตรกรบางรายพักเลี้ยงจึงไม่สามารถด้าเนินการ 

ตรวจตัวอย่างสัตว์น้้าเพื่อการรับรองได้ 

1.4 ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้้า 

กิจกรรม 
ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้ า (รายการ) 

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

แผนปฏิบัติงาน 185 0 0 25 25 25 25 0 20 20 20 25 0 

ผลปฏิบัติงาน 187 0 0 0 40 82 14 0 18 21 12 0 0 

 

1.5  ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน 

กิจกรรม 
ติดตามและประเมินผลการด าเนนิงาน (ครั้ง) 

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

แผนปฏิบัติงาน 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ผลปฏิบัติงาน 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

2. กลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเลเขาตาหน่วย-หนองชิ่ม จังหวัดจันทบุรี 

2.1  ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการผลิตสัตว์น้้าพันธ์ุดี (ปูทะเล) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

กิจกรรม 
ผลิตสัตว์น้ าพันธุ์ดี (ปูทะเล) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ (ตัว) 

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

แผนปฏิบัติงาน 15,000 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0 0 0 

ผลปฏิบัติงาน 20,640 0 0 0 920 3,220 11,500 0 0 0 5,000 0 0 

หมายเหตุ  ผลปฏิบัติงานเกินแผนทีว่างไว้ เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรในโครงการฯ ยังคงมีความต้องการพันธ์ุปู  

ทะเลอย่างต่อเนื่อง และศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณเพิม่เติมจึงท้าการผลติพันธ์ุปูทะเลเพื่อแจกจา่ย

กับเกษตรกรตามงบประมาณที่ได้  
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ประมวลภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

   

การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการกลุ่มและการลดต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ”            

ในวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กลุ่มเกษตรกรท้าประมงพัฒนาเกษตรพอเพียง 49 ต้าบลโรงเข้        

อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านช้าราก 

 

 

 



63 

 

ประมวลภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 กิจกรรมตรวจประเมินฟาร์ม (GAP กรมประมง) ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
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ประมวลภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

     

     

         

กิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น ้าให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
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ประมวลภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

     

     

        

กิจกรรมติดตามและประเมินผลการเลี ยงสัตว์น ้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นประจ้าทุกเดือน 
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ประมวลภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

     

     

     

กิจกรรมผลิตสัตว์น้้าพันธ์ุดี (ปูทะเล) แจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเล          

เขาตาหน่วย-หนองช่ิม 
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4.2 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถดา้นการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ      

ปี 2561 ระยะท่ี 1 ในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอขลุง และอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 

หลักการและเหตุผล 

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2555 ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตกุ้งขาวแวนนาไมอันดับหนึ่งของโลก
มีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 585,750 ตันต่อปี (540,000 - 640,000 ตัน) หรือคิดเป็นร้อยละ 26.37 ของปริมาณ
ผลผลิตกุ้งโลก โดยจีน อเมริกากลางและใต้ เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย เป็นผู้ผลิตล าดับรองลงมา     
ซึ่งในช่วงดังกล่าวไทยสามารถน าเงินตราจากการส่งออกกุ้งเข้าประเทศเฉลี่ยปีละ 96,466.28 ล้านบาท       
ในปลายปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดโรคตายด่วน (Early mortality syndrome: EMS) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ในครั้ง
แรกของประเทศที่จังหวัดจันทบุรี และได้แพร่ระบาดไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศอย่างรวดเร็วจนถึงปี        
พ.ศ. 2557 ท าให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศอย่างใหญ่หลวง  ส่งผลให้ผลผลิตกุ้ง
ทะเลลดลงเป็นล าดับ โดยระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2560 มีผลผลิตกุ้งเฉลี่ยปีละ 231,124.38 ตัน ลดลงจาก
ผลผลิตเฉลี่ยในช่วง ป ีพ.ศ. 2552 - 2555 คิดเป็นร้อยละ 60.54 ท าให้การผลิตกุ้งของไทยตกอยู่ในอันดับที่ 5 
ของผู้ผลิตกุ้งโลก ในช่วงนี้มีมูลค่าเฉลี่ยของการส่งออกเป็นเงิน 65,597.31 ล้านบาทต่อปี ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 
29.27 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทยได้ประสบปัญหา โรคกุ้งมาโดย
ตลอด ทั้งโรคเดิมที่ประสบมานานคือ โรคไวรัส (โดยเฉพาะโรคตัวแดงดวงขาว) และ โรคอื่น ๆ ได้แก่ โรคข้ีขาว 
ซึ่งพบในช่วงเวลาเดียวกับการเกิดโรค EMS ซึ่งโรคข้ีขาวเป็นโรคที่ท าให้เกิดการอักเสบของล าไส้อันเป็นผลมา
จากการติดเช้ือแบคทีเรีย ท าให้ประสิทธิภาพการดูดซึมอาหารของกุ้งลดลง นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิดจากเช้ือ
โปรโตซัว (Enterocytozoon hepatopenaei) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโรค EHP เป็นโรคที่ท าให้กุ้งโตช้า   
โดยอาจมีสาเหตุร่วมมาจากลูกพันธ์ุกุ้งที่น ามาเลี้ยงมีคุณภาพต่ า และการจัดการเลี้ยงที่ไม่เหมาะสม ท าให้ผล
ผลิตที่ได้ไม่ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ ระบบการผลิตกุ้งของไทยจึงยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่
ประสบปัญหากุ้งตายในระหว่างเลี้ยง โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยและขนาดกลาง ต้องมีค่าใช้จ่ายจากต้นทุน
แฝงในระหว่างเลี้ยงเพิ่มข้ึน และส่งผลให้ต้นทนุการผลิตสงูข้ึนจนขาดทุนเมื่อราคากุ้งตกต่ า ท าให้บางส่วนได้ยุติ
การเลี้ยงไปประกอบอาชีพอื่นแทน นอกจากนี้แล้วในต้นปี พ.ศ. 2561 ราคากุ้งในประเทศได้ตกต่ าลงอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคากุ้งในตลาดโลก เช่นเดียวกับ
ประเทศอินเดีย เอกวาดอร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย อันเป็นผลมาจากผลผลติกุ้งโลกที่เพิม่สงูข้ึนอย่างรวดเรว็
ตั้งแต่ ป ีพ.ศ. 2560 จึงเป็นปัจจัยแทรกซ้อนที่ส าคัญต่อราคากุ้งทะเลของประเทศ ดังนั้น ในสภาวะที่มีต้นทุน
แฝงจากการระบาดของโรคกุ้งและท าให้ต้นทุนการผลิตสูง ราคาที่จ าหน่ายได้ต่ ากว่าต้นทุนการผลิต เกษตรกร
รายย่อยจึงมีหนี้สินเพิ่มข้ึน ไม่มีทุนเพียงพอที่จะด าเนินการ และขาดแรงจูงใจที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งต่อไป 
ซึ่งหากภาคการผลิตที่เป็นเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศไม่สามารถด ารงอยู่ได้ ย่อมส่งผลกระทบตลอดสาย
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาล ผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิตกุ้ง ผู้รับจ้างรายย่อย 
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และภาคการส่งออก เนื่องจากอุตสาหกรรมกุ้งทะเลเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีหลายภาคส่วนเข้ามา
เกี่ยวข้องและมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งทะเล ย่อมส่งผล
ต่อโครงสร้างเศรษฐกจิและสังคมของประเทศอย่างใหญห่ลวงเช่นกัน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องเข้ามา
แก้ปัญหาดังกล่าวให้ทันต่อเหตุการณ์  

ปัจจุบันราคากุ้งในประเทศไทยมีความผันผวนตามราคากุ้งโลกที่เปลี่ยนแปลง  แต่ราคากุ้งที่
จ าหน่ายในประเทศกลบัมีเสถียรภาพที่ดีกว่าเนื่องจากมีความต้องการบรโิภคที่เพิ่มข้ึน อีกทั้งการกระจายสินค้า
กุ้งไปยังผู้บริโภคยังมีน้อยและไม่ทั่วถึง ดังนั้น หากสามารถเพิ่มการบริโภคในประเทศได้ จะท าให้กลไกราคากุ้ง
ในประเทศมีเสถียรภาพมากข้ึน ซึ่งจากสถิติปริมาณการบริโภคกุ้งทะเลในประเทศไทยเฉลี่ยประมาณ 0.8 - 
1.0 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ดังนั้น เมื่อค านวณบนฐานจ านวนประชากรประมาณ 70 ล้านคน จะมีการบริโภคกุ้ง
ทะเล ในประเทศประมาณ 50,000 - 70,000 ตันต่อปี  

       นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลทีม่ี 1 ช่ือเสียงระดับโลกเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
เป็นนักท่องเที่ยวที่มีความพรอ้มและนิยมบริโภคอาหารทะเลจ านวน ไม่น้อยกว่าปีละ 30 ล้านคน หากสามารถ
ส่งเสริมและกระจายผลผลิตกุ้งทะเลให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้บริโภคกุ้งเพิ่มข้ึนเฉลี่ยประมาณ  1.2 - 1.5 
กิโลกรัมต่อคนต่อปี จะสามารถเพิ่มความต้องการบริโภคกุ้งในประเทศให้เพิ่มมากข้ึนได้ไม่น้อยกว่า 30,000 - 
40,000 ตันต่อปี ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้โดยไม่
กระทบต่อระเบียบและกติกาการค้าโลก 

 

ผลการด าเนินงานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทัง้หมด 94 ราย ดังนี ้
1.  อ าเภอเมือง  จ.จันทบุรี  

 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 28 ราย  ดังนี้ 
     1.1  เกษตรกรเลี้ยงกุ้งขาว จ านวน  23 ราย 

- ประสบผลส าเรจ็ จ านวน  12 ราย  คิดเป็นร้อยละ 52 ก าไร จ านวน 7,300 – 475,000 บาท 
- ไม่ประสบผลส าเรจ็ จ านวน 11  ราย  คิดเป็นร้อยละ 48  ขาดทุน จ านวน 2,500 – 265,869 บาท 

     1.2 เกษตรกรไม่ได้เลี้ยงกุ้งขาว จ านวน  5  ราย 
 

2. อ าเภอขลุง  จ.จันทบุรี 
    เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน  4 ราย  ดังนี้ 
    2.1  เกษตรกรเลี้ยงกุง้ขาว จ านวน  3 ราย 

- ประสบผลส าเรจ็ จ านวน 2 ราย  คิดเป็นร้อยละ  66  ก าไร จ านวน 20,226-162,700 บาท 
- ไม่ประสบผลส าเรจ็ จ านวน 1 ราย  คิดเป็นร้อยละ 33   ขาดทุน จ านวน 290,960 บาท 

    2.2 เกษตรกรไม่ได้เลี้ยงกุง้ขาว จ านวน  1  ราย 
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3. อ าเภอแหลมสิงห์  จ.จันทบุรี 
    เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน  62 ราย  ดังนี้ 
    3.1  เกษตรกรเลี้ยงกุง้ขาว จ านวน 50 ราย 

- ประสบผลส าเรจ็ จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.91 ก าไร จ านวน 2,360 – 178,658  บาท 
- ไม่ประสบผลส าเรจ็ จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.08 ขาดทุน จ านวน 129,000 – 180,000 บาท 

   3.2 เกษตรกรไม่ได้เลี้ยงกุ้งขาว จ านวน  12  ราย 
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ภาพกิจกรรมโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดา้นการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศ ปี 2561 ระยะท่ี 1 
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5. หน่วยเคลื่อนที่ 
5.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจันทบุรี ได้เข้าร่วมงาน จ้านวน 3 ครั้ง 
ครั้งที่ 1   18 ธันวาคม 2562  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ ณ สนามกีฬา    

                            องค์การบริหารต้าบลเกาะเปริด หมู่ที่ 2 อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 
ครั้งที่ 2   13 กุมภาพันธ์ 2563  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ ณ วัดแสลง 

                            หมู่ที่ 2 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี 
ครั้งที่ 3   23 กรกฎาคม 2563  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ ณ เทศบาลต้าบล 
                                 นายายอาม หมู่ที่ 2 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 

 

5.2 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจันทบุรี ได้เข้าร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชนมีโอกาสได้พบปะกัน รับทราบปัญหา และน้าบริการไปสู่
ประชาชนในท้องถิ่น โดยทางศูนย์ฯ ได้ให้บริการแจกเอกสารวิชาการ และให้ค้าปรึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
ในปีงบประมาณ 2563 ร่วมงานจ้านวน 9 ครั้ง 

ครั้งที่ 1   8  ตุลาคม 2562        ณ โป่งโรงเซ็น หมู่ที่ 7 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 
ครั้งที่ 2   14 พฤศจิกายน 2562  ณ วัดเนินมะหาด หมู่ที่ 2 ต.ชากไทย อ.คิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 
ครั้งที่ 3   18 ธันวาคม 2562      ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต้าบลเกาะเปริด หมู่ที่ 2 ต.เกาะเปริด  

                              อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 
ครั้งที่ 4   9  มกราคม 2563       ณ วัดตกพรม หมู่ที่ 2 ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 
ครั้งที่ 5   13 กุมภาพันธ์ 2563   ณ วัดแสลง หมู่ที่ 2 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี 
ครั้งที่ 6   19 มีนาคม 2563       ณ โรงเรียนบ้านสวนส้ม  หมู่ที่ 5 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 
ครั้งที่ 7   23 กรกฎาคม 2563    ณ เทศบาลต้าบลนายายอาม หมู่ที่ 2 ต.นายายอาม อ.นายายอาม  

                           จ.จันทบุรี 
ครั้งที่ 8   26 สิงหาคม 2563     ณ วัดร้าพัน หมู่ที่ 5 ต.ร้าพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
ครั้งที่ 9   14 กันยายน 2563     ณ วัดจันทเขลม หมู่ที่ 2 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 
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6. การฝึกอบรม และเยี่ยมชมศูนย์ฯ 

         ฝึกอบรมนักศึกษาฝึกงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน  17  คน ดังนี้ 

         สถาบัน จ านวน (คน) ช่วงเวลา 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 2 ก.ย. 62 –  ต.ค. 62 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 6 พ.ย. 62 – ธ.ค. 62 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  5 พ.ย. 62 – ธ.ค. 62 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 พ.ค. 63 – มิ.ย. 63 
 
 

 

 
ฝึกอบรมบุคคลภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน  4  คน ดังนี้ 

 
 

       บริษัท/ร้านค้า จ านวน (คน) ช่วงเวลา 
ศูนย์เกษตรคุณภาพ จ.จันทบุรี 1 มิ.ย. 63 –  ก.ค. 63 
ลีดเดอร์ ฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา 3  ส.ค. 63 

 
 

 

การเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน  5  คน ดังนี้ 

         หน่วยงาน จ านวน (คน) ช่วงเวลา 
คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัย Tokyo University of 
Marine Science and Technology (TUMSAT) 
ประเทศญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่กรมประมง 

5 ต.ค. 62 
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ผลของการเสริม CaCl2 และ MgCl2 ในน ้าทะเลของการอนุบาลลูกปทูะเล 
(Scylla paramamosain Estampador, 1949) ระยะ Megalopa ถึง Young Crab 

ขนาด 0.5 เซนติเมตร 
 

วิรงรอง  เลิศประเสริฐ*, อภิชาต  โชติหิรัญพาณิชย์, ชวินโรจน์ เลิศแสนพร และ สุรชาต ฉวีภักดิ์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจันทบุรี  

   

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาผลการเสริม CaCl2 และ MgCl2 ในน้้าทะเลต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของ
ลูกปูทะเลระยะ megalopa-young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร โดยท้าการทดลองในตู้กระจก ขนาด 
37x72x37 เซนติเมตร และลูกปูทะเลมีความหนาแน่น 1.11 ตัวต่อลิตร ประกอบด้วย 2 การทดลอง ดังนี้ 
 การทดลองที่ 1 การเสริม CaCl2 และ MgCl2 ในน้้าความเค็ม 25 ส่วนในพันส่วน แบ่งเป็น 2 ชุด
การทดลอง ได้แก่ ชุดการทดลองที่ 1 ไม่เสริมแร่ธาตุ (ชุดควบคุม) และชุดการทดลองที่ 2 เสริมแร่ธาตุ อย่างละ 
100 มิลลิกรัมต่อลิตร ในการอนุบาลลูกปูทะเลระยะ megalopa-crab I และเสริมแร่ธาตุอย่างละ 150 
มิลลิกรัมต่อลิตร ในระยะ crab I-young crab โดยมีค่าเฉลี่ยอัตรารอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  
ซึ่งลูกปูทะเลระยะ crab I มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 82.33±2.52–86.67±7.09 % ระยะ young crab ขนาด 0.5 
เซนติเมตร มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 69.33±2.52–71.33±10.41 % ความกว้างกระดองและน้้าหนักเฉลี่ยไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
 การทดลองที่ 2 การเสริม CaCl2 และ MgCl2 ในน้้าความเข้มข้นแตกต่างกัน แบ่งเป็น 4 ชุดการ
ทดลอง ได้แก่ ชุดการทดลองที่ 1 ไม่เสริมแร่ธาตุ (ชุดควบคุม) ชุดการทดลองที่  2-4 เสริมแร่ธาตุอย่างละ 50, 
100 และ 150 มิลลิกรัมต่อลิตร  อนุบาลลูกปูทะเลจากระยะ megalopa-crab I ด้วยน้้าความเค็ม 25 ส่วนใน
พันส่วน มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 61.00±9.54-70.00±7.81 % ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และระยะ crab 
I-young crab ด้วยน้้าความเค็ม 20 ส่วนในพันส่วน มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 59.33±8.74-62.33±4.93 % ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ส่วนค่าเฉลี่ยความกว้างกระดองแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) และมีน้้าหนัก
เฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  
 ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การอนุบาลลูกปูทะเลที่ความเค็ม 20-25 ส่วนในพันส่วน ไม่มีความ
จ้าเป็นต้องเสริม CaCl2 และ MgCl2 ในน้้า  

ค้าส้าคัญ: ลูกปูทะเล, การเสริมแร่ธาตุ, อัตรารอด, การเจริญเติบโต 
 
 
 
 
 
 
*ผู้รับผิดชอบ: ๑๖๕ ม.๙ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ โทร ๐ ๓๙๔๕ ๗๙๘๗ 
  E-mail : wirongrong.poy@gmail.com
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Effects of CaCl2 and MgCl2 Supplementation in Seawater of Nursery 
Megalopa Stage to Young Crab Size 0.5 Centimater (Scylla 

paramamosain Estampador, 1949) 
 

Wirongrong Lerdprasert*, Apichat  Chothirunpanit,  Chawinroj  Lertsaenporn  
and Surachart  Chaweepack 

Chanthaburi Coastal Aquaculture Research and Development Center 
 

Abstract 
 

  Study on the effects of CaCl2 and MgCl2 supplementation in seawater on survival 
rate and growth of megalopa stage to young crab 0.5 cm was conducted. Glass tanks size of 
37 x7 2 x3 7  cm was used and crabs were stocked at a density of 1.11 individuals/liter. The 
study consisted 2 experiments as follows. 

 Experiment 1, supplementation of CaCl2 and MgCl2 in water at salinity 25 ppt was  
carried out. Two treatments, T1 (control without supplement and T2 (100 mg/l of each 
mineral supplement) was designed for rearing of crab larvae from megalopa to crab I stage 
and mineral of each 150 mg/l was supplemented afterwards for rearing of crab larvae from 
crab I to young crab stage. The result showed that averages survival rate was not significantly 
different (p>0.05). The crab I stage had the average survival rates of 82.33±2.52% and 
86.67±7.09% while young crab stage had the average survival rates of 69.33±2.52% and 
71.33±10.41% for treatment 1 and 2, respectively. The average carapace width and weight of 
larvae were also showed non significant difference. (p>0.05) 

 Experiment 2, different concentrations of CaCl2 and MgCl2 were supplemented in 
water and the experiment concisted of 4 treaments. T1 was a control without mineral 
supplementation, while T2-T4, each mineral was supplemented in 25 ppt seawater at the 
concentrations of 50, 100 and 150 mg/l, respectively. and crab larvae of each treatment 
reared from megalopa to crab I stage. The average survival rates of all treatment were about 
the range of 61.00±9.54% to 70.00±7.81% showing a non significant different (p>0.05) among 
treatments. Afterwards, crab larvae at crab I - young crab stage was reared in water at salinity 
20 ppt with the same concentrations of mineral supplement. The averages survival rate were 
59 .33±8.74% to 62 .33±4 .93% showing a non significant difference (p>0.05). However the 
average carapace width were found significantly different (p<0.05) but their weight were not 
significantly different. (p>0.05)  

 The results of this study were  found  that rearing of crabs larvae in 20-25 ppt 
seawater need no mineral supplementation for etheir CaCl2 or MgCl2. 
 

Keywords: Mud crab, Supplementation , CaCl2,  MgCl2, Survival 
*Corresponding author: 165 Moo 9, Tumbon Bangkacha, Maung District, Chanthaburi Province  
  22000 Tel. 0 3945 7987 e-mail : wirongrong.poy@gmail.com 
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ค้าน้า 
 

  ปูทะเลเป็นสัตว์น้้าชายฝั่งที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีรสชาติดีเป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภคและเป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ผลผลิตปูทะเลที่จับ
จากธรรมชาติมีปริมาณลดลงจากรายงานสถิติการประมง ปี 2560 มีปริมาณการจับปูทะเล จ้านวน 413 ตัน 
และปี 2561 เป็นจ้านวน 282 ตัน (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง, 2562, 2563) ปัจจุบันเกษตรกรผู้
เลี้ยงปูทะเลมีความต้องการลูกพันธุ์ปูทะเล เพ่ือน้ามาเลี้ยงในบ่อดินจ้านวนเพ่ิมขึ้นซึ่งลูกพันธุ์จากธรรมชาติมีไม่
เพียงพอ ท้าให้เริ่มมกีารเพาะพันธุ์ลูกปูทะเลเกิดข้ึนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าชายฝั่งจันทบุรีเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ผลิตลูกปูทะเลในเชิงพาณิชย์เพ่ือจ้าหน่าย จ้านวน 3 ขนาด คือ 
ความกว้างกระดอง 0.5, 1 และ 2.5 เซนติเมตร แต่ลูกพันธุ์ปูทะเลจากโรงเพาะฟักยังมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อ
เทียบกับราคาลูกพันธุ์ปูทะเลที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการอนุบาลลูกปูทะเลที่มีอัตรารอดตายต่้า ท้าให้การ
ผลิตลูกปูทะเลในโรงเพาะฟักมีต้นทุนสูง โดยการอนุบาลลูกปูทะเลมีการใช้แร่ธาตุและสารต่าง ๆ เช่น การใช้สี
น้้าเทียมลดความโปร่งแสง ใช้ปูนซีโอไลท์ โดโลไมท์ และน้้าดีเกลือปรับสภาพพ้ืนบ่ออนุบาล เป็นเทคนิคการเพิ่ม
ผลผลิตให้ปูทะเลระยะ megalopa ถึงระยะ young crab (สิริวรรณ, 2562) รวมทั้งมีการใช้ CaCl2 และ 
MgCl2 เพ่ือรักษาระดับแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้้าที่ใช้อนุบาลเมื่อมีการปรับลดความเค็มระหว่างการ
อนุบาลตั้งแต่ระยะ megalopa จากการศึกษาการอนุบาลลูกปูทะเลที่ความเค็มแตกต่างกัน พบว่าลูกปูทะเลใน
ระยะ zoea1-megalopa อนุบาลที่ความเค็ม 28 และ 30 ppt มีอัตรารอดดีที่สุด 13.16 และ 22.19 % และ
ลูกปูทะเลระยะ megalopa-fifth crab stage อนุบาลที่ความเค็ม 16, 20 และ 32 ppt มีอัตรารอดดีที่สุด 
80.95, 76.19 และ 80.95 % ( Jantrarotai, et al., 2545) และการอนุบาลลูกปูทะเลแบบเลี้ยงเดี่ยว ระยะ 
young crab ที่ความเค็มแตกต่างกัน ปูที่เลี้ยงระดับความเค็ม 20 ส่วนในพันส่วน มีการเจริญเติบโตด้าน
น้้าหนัก และความกว้างกระดองสูงสุด คือ 13.71 กรัม และ 3.98 เซนติเมตร ตามล้าดับ (วิทยา และสุภาพ, 
2546) ส่วนน้้าที่ความเค็มสูงปูจะดึงแคลเซียมไปเก็บสะสมในเปลือกมากส่งผลให้น้้าหนักตัวปูมากกว่าที่ความ
เค็มต่้า และปูทะเลสามารถเลี้ยงในน้้าเค็ม 20 - 25 ส่วนในพันส่วน เป็นความเค็มที่เหมาะสมเพ่ือการสนับสนุน
การสร้างเปลือกและเนื้อเยื่อของปูทะเล (บุญรัตน์ และพิชาญ, 2547) แต่ Nurussalam, et al. (2017) 
รายงานผลการศึกษาความถี่ในการเสริมแคลเซียมและแมกนีเซียมเลี้ยงปูทะเลในระบบน้้าหมุนเวียน พบว่าปู
ทะเลวัยรุ่นจะต้องการแคลเซียมและแมกนีเซียมใช้ในการลอกคราบเพ่ือการเจริญเติบโตและการสร้างเปลือก 
โดยปูทะเลขนาดประมาณ 55 กรัม จ้าเป็นต้องเสริมแคลเซียมและแมกนีเซียม เพียง 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ทุกๆ 
15 วัน เท่านั้น เช่นเดียวกับสัตว์น้้าที่มีเปลือกชนิดอ่ืน เช่น หอยหวาน ที่มีผลให้แคลเซียมในน้้าลดลงเพียง
เล็กน้อย จากรายงานของสุรชาต และคณะ (2557) การเลี้ยงหอยหวานที่ความหนาแน่นต่างกัน คือ 0, 100, 
200, 300 และ 400 ตัว เพ่ือศึกษาการลดลงของแคลเซียมในน้้า พบว่าแคลเซียมในน้้าเลี้ยงหอยมีค่า 331±3, 
325±1, 321±1, 317±1 และ317±2 ตามล้าดับ (p<0.05) มีปริมาณแคลเซียมลดลงเล็กน้อย และยังศึกษาการ
เลี้ยงหอยหวานเปรียบเทียบกับการเลี้ยงปลากะพงขาว พบว่าค่าแคลเซียมในน้้าที่เลี้ยงปลากะพงขาวกับชุดที่ไม่
มีสัตว์น้้า (ชุดควบคุม 277±4 มิลลิกรัมต่อลิตร) ไม่ต่างกัน (p>0.05) แต่แตกต่างกัน (p<0.05) กับชุดการ
ทดลองที่มีหอยหวานที่ปริมาณแคลเซียมลดต่้ากว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร (265±3 มิลลิกรัมต่อลิตร)  
  การอนุบาลลูกปูทะเลที่ความเค็มต่างกันท้าให้ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมเริ่มต้นต่างกัน 
จากรายงานของ Turekian (1968) พบว่า แคลเซียมและแมกนีเซียมในน้้าทะเลความเค็ม 35 ส่วนในพันส่วน มี
ค่า 411 และ 1,290 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมื่อความเค็มลดลงค่าแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้้าจะมีค่าลดลง
เช่นกัน อาจมีความจ้าเป็นในการเสริมแคลเซียมและแมกนีเซียม จึงท้าการศึกษาผลของการเสริมแคลเซียมและ
แมกนีเซียมในน้้าทะเลที่อนุบาลลูกปูทะเลระยะ megalopa จนถึงระยะ young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร 
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ซึ่งเป็นลูกปูทะเลที่มีขนาดความกว้างกระดองเหมาะสมพร้อมจ้าหน่าย เพ่ือหาอัตรารอดตาย และขนาดของลูก
ปูทะเล และน้าผลที่ได้มาใช้ในการจัดการคุณภาพน้้าระหว่างการอนุบาลรวมทั้งปรับปริมาณการเสริมแร่ธาตุ
แคลเซียมและแมกนีเซียมที่เหมาะสมเพ่ือลดต้นทุนการผลิตต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 
    ศึกษาผลของการเสริมปริมาณ CaCl2 และ MgCl2 ที่เหมาะสมในน้้าที่อนุบาลลูกปูทะเลระยะ 
megalopa- young  crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร ต่ออัตราการรอดตายและการเจริญเติบโต 
 

วิธีด้าเนินการ 
 

1. การวางแผนการทดลอง 
 
 ด้าเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจันทบุรี ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2562–มีนาคม 2563 การทดลองลูกปูทะเลจากระยะ megalopa-young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร 
โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design : CRD) ประกอบด้วย 2 การ
ทดลอง ดังนี้ 

การทดลองที่ 1 ผลของการเสริม CaCl2 และ MgCl2 เมื่ออนุบาลลูกปูทะเลในน้้าความเค็ม 25 ส่วนในพันส่วน 
แบ่งเป็น 2 ชุดการทดลอง ๆ  ละ 3  ซ้้า ดังนี้ 
 ชุดการทดลองที่ 1 (T1) : ไม่เสริม CaCl2 และ MgCl2 (ชุดควบคุม) 
 ชุดการทดลองที่ 2 (T2) : เสริม CaCl2 และ MgCl2 อย่างละ 100 และ150 มิลลิกรัมต่อลิตร 

การทดลองที่ 2 ผลของการเสริม CaCl2 และ MgCl2 ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน แบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง ๆละ 
3  ซ้้า ดังนี้ 
 ชุดการทดลองที่ 1 (T1) : ไม่เสริม CaCl2 และ MgCl2 (ชุดควบคุม)  
 ชุดการทดลองที่ 2 (T2) : เสริม CaCl2 และ MgCl2 อย่างละ  50 มิลลิกรัมต่อลิตร   
 ชุดการทดลองที่ 3 (T3) : เสริม CaCl2 และ MgCl2 อย่างละ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 ชุดการทดลองที่ 4 (T4) : เสริม CaCl2 และ MgCl2 อย่างละ 150 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 
2. วิธีการทดลอง 

 2.1 การเตรียมการทดลอง 
 2.1.1 การเตรียมลูกปูทะเลระยะ megalopa น้าแม่ปูทะเลที่มีไข่ในกระดองมาเลี้ยงในบ่อเลี้ยงแม่
พันธุ์ ที่มีระบบน้้าไหลผ่าน  เมื่อแม่พันธุ์ปูทะเลปล่อยไข่ออกนอกกระดอง จึงน้าเข้าระบบถังฟักไข่ ขนาด 200 
ลิตร ที่มีระบบน้้าไหลผ่าน ใช้เวลา 9-12 วัน เมื่อแม่พันธุ์ปูทะเลฟักไข่ได้ลูกปูทะเลระยะ zoea I จึงย้ายมา
อนุบาลในบ่อคอนกรีต ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร ความหนาแน่น 50 ตัวต่อลิตร ใช้อนุบาลเวลา 13-15 วัน จนได้
ปูทะเลระยะ megalopa แล้วรวบรวมมาทดลอง 
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 2.1.2 การเตรียมน้้าทะเล โดยใช้น้้าเค็มจากแม่น้้าจันทบุรี ที่ความเค็ม 28-30 ส่วนในพันส่วน มา
ผ่านการกรอง และฆ่าเชื้อด้วยสารแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ ความเข้มข้น 30 ส่วนในล้านส่วน แล้วพักไว้จน
คลอรีนสลายตัวหมด จากนั้นน้าน้้าทะเลที่เตรียมไว้มาปรับลดความเค็มกับน้้าจืดให้ได้ค่าความเค็ม 20 และ 25 
ส่วนในพันส่วน แล้วจึงน้าไปใช้ทดลองต่อไป  
 2.1.3 การเตรียมตู้ทดลอง ใช้ตู้ทดลองกระจก ขนาด 37x72x37 เซนติเมตร พื้นที่ของพ้ืนตู้ 0.27 
ตารางเมตร จ้านวน 12 ตู้ทดลอง (ภาพที่ 1) อนุบาลลูกปูทะเลระยะ megalopa-crab I เติมน้้าทะเลปริมาตรตู้
ละ 90 ลิตร และระยะ crab I-young crab เติมน้้าทะเลตู้ละ 60 ลิตร เพ่ือลดระดับความลึกของน้้าทะเลในตู้ 
ซึ่งท้าให้ลูกปูทะเลอาศัยที่พ้ืนจับอาหารกินง่ายขึ้น ใช้หัวทรายให้อากาศตู้ละ 2 หัว และการทดลองเรื่องที่ 2 มี
การใช้เครื่องปรับอุณหภูมิ (Heater) ในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากอุณหภูมิอากาศต่้าในระหว่างทดลอง 
 2.1.4 การเตรียมแร่ธาตุ  โดยใช้ CaCl2 และ MgCl2 ประเภท commercial grade โดยเติม 
CaCl2 และ MgCl2 ในน้้าที่อัตราส่วน 1:1 ตลอดการทดลอง 
 

 
ภาพที่ 1  ตู้ทดลองกระจก ขนาด 37x72x37 เซนติเมตร  

  
 2.2 การอนุบาล 
 2.2.1 อนุบาลลูกปูทะเลระยะ megalopa จ้านวน 100 ตัวต่อตู้ทดลอง คิดเป็นความหนาแน่น 
1.11 ตัวต่อลิตร มีการใส่วัสดุหลบซ่อนให้กับลูกปูทะเลเป็นวัสดุอวนเอ็น และเมื่อลูกปูทะเลเข้าระยะ crab I มี
การใช้ท่อพีวีซีตัดเป็นท่อนๆ วางพ้ืนตู้ทดลองเป็นที่หลบซ่อนให้กับลูกปูทะเล 
 2.2.2 การเสริม CaCl2 และ MgCl2 ในน้้าวันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 2 วัน และหยุดเสริม 1 วัน 
ตลอดการทดลอง โดยในวันที่ไม่เสริมแร่ธาตุมีการเปลี่ยนถ่ายน้้า 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อปูทะเลเข้าระยะ crab I จึง
เริ่มดูดตะกอนทุกวัน 
 2.2.3 การให้อาหารปูทะเลระยะ megalopa-crab I ให้อาร์ทีเมียตัวโตมีชีวิต ปริมาณ 40 ตัวต่อ
ลิตร เป็นอาหาร ปูทะเลระยะ crab I ถึงสิ้นสุดการทดลองในระยะ young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร ให้   
อาร์ทีเมียตัวโตเต็มวัยแช่แข็งเป็นอาหารวันละ 3 มื้อๆ ละ 2-3 กรัม โดยปรับลดหรือเพ่ิมอาหารในแต่ละวันตาม
อาหารที่เหลือในตู้ทดลอง  
  2.3 การเก็บข้อมูล 
  2.3.1 บันทึกระยะเวลาที่ลูกปูทะเลเริ่มเข้าระยะ crab I ในวันแรก และวันสุดท้ายที่เข้าระยะ  
crab I จนหมด 
 2.3.2 นับจ้านวนลูกปูทะเลทุกตัวเมื่อลูกปูทะเลเข้าสู่ระยะ crab I และระยะ young crab ขนาด 
0.5 เซนติเมตร เพ่ือน้ามาค้านวณอัตรารอดตายทั้งสองระยะ  
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 2.3.3 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง วัดความกว้างกระดองและชั่งน้้าหนักลูกปูทะเลระยะ young crab 
ขนาด 0.5 เซนติเมตร โดยใช้เวอร์เนียและเครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ AND รุ่น HL – 120 ความละเอียด 0.01 กรัม 
(ภาพที ่2) 
 

    
ภาพที่ 2  การวัดความกว้างกระดองและชั่งน้้าหนักลูกปูทะเลเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
     
  2.3.4 เก็บตัวอย่างน้้าทุกวัน รวม 14 วัน เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน้้า ดังต่อไปนี้ 
               ค่าความเค็ม (Salinity) โดยใช้เครื่องมือ Hand Refracto-Salinometer ยี่ห้อ ATAGO 
รุ่น S/Mill 
   ค่าออกซิ เจนที่ละลายในน้้าและอุณหภูมิ  (Dissolved oxygen) โดยใช้เครื่องมือวัด
ออกซิเจน ยี่ห้อ YSI 550 A  
                        ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยใช้เครื่องมือ pH meter ยี่ห้อ WTW pH 320  
        ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ด้วยวิธี Potentiometric Titration (APHA, AWWA and 
WPCF, 1980) 
    ค่าแอมโมเนียรวม (Total Ammonia) ด้วยวิธี phenol-hypochlorite (Strickland and 
Parsons, 1972) 
   ค่าไนไตรท์ (Nitrite) ด้วยวิธี diazotization method (Strickland and Parsons, 1972) 
   ค่าแคลเซียม ด้วยวิธี EDTA titrimetric method  (APHA et a, 1981)  
          ค่าแมกนีเซียม ด้วยวิธี Calculation method (APHA et al, 1981)  
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

3.1 การทดลองเรื่องที่ 1 เปรียบเทียบอัตรารอดตายของลูกปูทะเลระยะ megalopa-crab I และ
เปรียบเทียบอัตรารอดตาย ขนาดความกว้างกระดอง และน้้าหนักลูกปูทะเลระยะ crab I-young crab ขนาด 
0.5 เซนติเมตร โดยวิธี T-test ทีร่ะดับความเชื่อมัน 95 เปอร์เซ็นต์  

3.2 การทดลองเรื่องที่ 2 วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance) โดยวิธี 
ANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของอัตรารอดตายและการเจริญเติบโตโดยวิธี Duncan’s 
New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ 
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ผลการศึกษา 
 

1. การทดลองท่ี 1 ผลของการเสริม  CaCl2 และ  MgCl2  เมื่ออนุบาลลูกปูทะเลในน ้าความเค็ม  25   
   ส่วนในพันส่วน 

 1.1 ระยะเวลาพัฒนาการของลูกปูทะเล  
 ผลการอนุบาลลูกปูทะเลที่ระดับความเค็ม 25 ส่วนในพันส่วน โดยไม่เสริม CaCl2 และ MgCl2 

(ชุดการทดลองที่ 1  ชุดควบคุม) และเสริม CaCl2 และ MgCl2 (ชุดการทดลองที่ 2) พบว่า ลูกปูทะเลพัฒนาเข้า
สู่ระยะ crab I ในระยะเวลา 7-10 วัน เหมือนกันทั้ง 2 ชุดการทดลอง 

    1.2 อัตรารอดตายของลูกปูทะเล  
  อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูทะเลระยะ crab I ในชุดการทดลองที่ 1 และ 2 มีค่าใกล้เคียงกัน 
(P>0.05) เท่ากับ 82.33±2.52 และ 86.67±7.09% ตามล้าดับ และอัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูทะเลระยะ 
young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร มีค่าเท่ากับ 69.33±2.52 และ 71.33±10.41% ตามล้าดับ (ตารางที่ 1)  

ตารางท่ี 1 อัตรารอดตายเฉลี่ย (%) ของลูกปูทะเลที่อนุบาลในน้้าความเค็ม 25 ส่วนในพันส่วน 

ซ้้าที่ 
crab I young crab 

ชุดควบคุม CaCl2 และ MgCl2 ชุดควบคุม CaCl2 และ MgCl2 

1 82 93 72 68 

2 80 79 69 63 

3 85 88 67 83 
ค่าเฉลี่ย 82.33±2.52a 86.67±7.09a 69.33±2.52a 71.33±10.41a 

หมายเหตุ : ตัวอักษรเหนือตัวเลขในแถวเดียวกันเหมือนกันขอลูกปูทะเลระยะ crab I ถึง young crab ขนาด      
              0.5 เซนติเมตร แสดงว่าไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 

   1.3 การเจริญเติบโตของลูกปูทะเล 
  เมื่อสิ้นสุดการทดลองลูกปูทะเลระยะ young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร ของชุดการทดลองที่ 1 
และ 2 มีความกว้างกระดองและน้้าหนักเฉลี่ยใกล้เคียงกัน (P>0.05)  โดยมีความกว้างกระดองเฉลี่ยเท่ากับ 
7.44±0.84 และ 6.78±0.69 มิลลิ เมตร ตามล้าดับ  และมีค่าเฉลี่ ยน้้ าหนักเท่ากับ 0.054±0.002 และ 
0.060±0.006 กรัม ตามล้าดับ (ตารางที่ 2) 
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ตารางท่ี 2  ความกว้างกระดองและน้้าหนักเฉลี่ยของลูกปูทะเล ระยะyoung crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร ที ่    
               อนุบาลในน้้าความเค็ม 25 ส่วนในพันส่วน 

ซ้้าที่ 
ความกว้างกระดอง (มิลลิเมตร) น้้าหนัก (กรัม) 

ชุดควบคุม CaCl และ MgCl2 ชุดควบคุม CaCl2 และ MgCl2 

1 6.67±0.47 7.33±0.47 0.055±0.012 0.061±0.010 

2 8.33±0.47 6.00±0.00 0.052±0.008 0.065±0.012 

3 7.33±0.47 7.00±0.00 0.055±0.012 0.053±0.008 

ค่าเฉลี่ย 7.44±0.84a 6.78±0.69a 0.054±0.002a 0.060±0.006a 

หมายเหตุ: ตัวอักษรเหนือตัวเลขในแถวเดียวกันของค่าเฉลี่ยความกว้างกระดองและน้้าหนักเหมือนกันแสดงว่า   
             ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
    1.4 ปริมาณ CaCl2 และMgCl2  และคุณภาพน้้าในการอนุบาลลูกปูทะเล  
  ผลการวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมของชุดการทดลองที่ 1 ไม่เสริม CaCl2 และ
MgCl2 (ชุดควบคุม)  และชุดการทดลองที่ 2 เสริม  CaCl2 และ MgCl2 พบว่า ช่วงการอนุบาลจากระยะ 
magalopa-crab I มีปริมาณแคลเซียมในน้้าเฉลี่ยเท่ากับ 318±1 และ 333±1 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ 
และมีปริมาณแมกนีเซียมในน้้าเฉลี่ยเท่ากับ  1,041±12 และ 1,066±10 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ ซึ่งชุด
การทดลองที่ 1 แตกต่างกับชุดการทดลองที่ 2 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) และช่วงการอนุบาลจาก
ระยะ crab I-young crab มีปริมาณแคลเซียมในน้้าเฉลี่ยเท่ากับ 276±17 และ 308±32 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตามล้าดับ และปริมาณแมกนีเซียมในน้้าเฉลี่ย เท่ากับ 908±76 และ 935±69 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ ซึ่งชุด
การทดลองที่ 1 กับชุดการทดลองที่ 2 มีค่าใกล้เคียงกัน (P>0.05) (ตารางท่ี 3)  
 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้้าความเค็ม 25 ส่วนในพันส่วนของการอนุบาลลูกปูทะเล 
  

ชุดการ
ทดลอง 

แคลเซียม (มิลลิกรัมต่อลิตร) แมกนีเซียม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

magalopa-crab I crab I-young crab Magalopa-crab I crab I-young crab 
1 318±01a 276±17a 1,041±12a  908±76a 

2 333±01b 308±32a 1,066±10b  935±69a 

 หมายเหตุ : ตัวอักษรเหนือตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันของค่าเฉลี่ยแคลเซียมและแมกนีเซียมต่างกันแสดงว่ามี    
               ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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  ส้าหรับผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าพารามิเตอร์อ่ืนในระหว่างการอนุบาลลูกปูทะเลระยะ 
megalopa ถึงระยะ young crab พบว่า คุณภาพน้้ามีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันในชุดการทดลองที่ 1 และ2 ได้แก่ 
ความเค็มเฉลี่ยเท่ากับ 25±0.70 ส่วนในพันส่วน ทั้ง 2 ชุดการทดลอง ความเป็นกรด-ด่าง เฉลี่ยเท่ากับ 
8.16±0.17 และ 8.15±9.92 ค่าความเป็นด่างเฉลี่ยเท่ากับ 136±15.23 และ 138±17.39 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า
ออกซิเจนละลายในน้้าเฉลี่ยเท่ากับ 6.68±0.20 และ 6.72±0.20 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิน้้าเฉลี่ยเท่ากับ 
28.00±0.77 และ 28.00±0.76 องศาเซลเซียส แอมโมเนียรวมเฉลี่ยเท่ากับ 0.53±0.34 และ 0.49±0.35      
ไนไตรท์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.02±0.02 และ 0.02±0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ ซึ่งปริมาณแอมโมเนียรวม
และไนไตรท์ มีค่าสูงในระยะ young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร จึงต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้้าเพ่ือควบคุม
ปริมาณแอมโมเนียรวมและไนไตรท์ไม่ให้มีผลกระทบต่อลูกปู (ตารางที่ 4) 

ตารางท่ี 4 คุณภาพน้้าเฉลี่ยระหว่างการทดลองอนุบาลลูกปูทะเลด้วยน้้าทะเลความเค็ม 25 ส่วนในพันส่วน  

คุณภาพน้้า 
ชุดการทดลอง 

T1 T2 

ความเค็ม (ส่วนในพันส่วน) 25±0.70 25±0.70 
ความเป็นกรด-ด่าง 8.16±0.17 8.15±9.92 
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 136±15.23 138±17.39 
ออกซิเจนละลายในน้้า  (มิลลิกรัมต่อลิตร)                  6.68±0.20 6.72±0.20 
อุณหภูมิน้้า (องศาเซลเซียส) 28.0±0.77 28.0±0.76 
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.53±0.34 0.49±0.35 

ไนไตรท์ (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.02±0.02 0.02±0.03 
 
2. การทดลองท่ี 2  ผลของการเสริม CaCl2 และ MgCl2 ทีค่วามเข้มข้นแตกต่างกัน 

  2.1 ระยะเวลาพัฒนาการของลูกปูทะเล  
 ผลการอนุบาลลูกปูทะเลในชุดการทดลองที่ 1 ไม่เสริม  CaCl2 และ MgCl2 (ชุดควบคุม) ชุดการ
ทดลองที่ 2-4 เสริม CaCl2 และ MgCl2 อย่างละ 50, 100 และ150 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ พบว่า ลูกปู
ทะเลพัฒนาเข้าสู่ระยะ crab I ในระยะเวลา 6-8 วัน เหมือนกันทั้ง 4 ชุดการทดลอง  

  2.2 อัตรารอดตายของลูกปูทะเล  
  อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูทะเลระยะ crab I และระยะ young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร ใน
ชุดการทดลองที่ 1–4 มีค่าใกล้เคียงกันทั้ง 4 ชุดการทดลอง (p>0.05) อัตรารอดตายระยะ crab I มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดในชุดการทดลองที่ 3 (100 มิลลิกรัมต่อลิตร) เท่ากับ 70.00±7.81 และระยะ young crab ขนาด 0.5 
เซนติเมตร มีอัตราการตายน้อยที่สุดในชุดการทดลองท่ี 4 (150 มิลลิกรัมต่อลิตร) (ตารางท่ี 5)  
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ตารางท่ี 5  อัตรารอดตายเฉลี่ย (%) ของลูกปูทะเลที่อนุบาลในน้้าเสริม CaCl2 และ MgCl2 ทีค่วามเข้มข้น    
               แตกต่างกัน 

ชุดการทดลอง 
CaCl2 และ MgCl2 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

อัตรารอดตายเฉลี่ย (%) 

crab I Young crab  

1 0 66.33±4.04a 60.67±8.47a 

2 50 64.67±5.51a 61.33±5.69a 

3 100 70.00±7.81a 62.33±4.93a 

4 150 61.00±9.54a 59.33±8.74a 

หมายเหตุ: ตัวอักษรเหนือตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันเหมือนกันของลูกปูทะเลระยะ crab I ถึง young crab     
              ขนาด 0.5 เซนติเมตร แสดงว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
        
   2.3 การเจริญเติบโตของลูกปูทะเล 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองของลูกปูทะเลระยะ young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร ของชุดการทดลอง
ที่  1 - 4 พบว่า ความกว้างกระดอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.83±0.13, 6.03±0.06, 5.62±0.13 และ 5.89±0.15 
มิลลิเมตร ตามล้าดับ และน้้าหนักมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.045±0.002, 0.046±0.002, 0.044±0.003 และ 
0.044±0.001 กรัม ตามล้าดับ  ชุดการทดลองที่ 3 (เสริม CaCl2 และ MgCl2 100 มิลลิกรัมต่อลิตร) มีค่าเฉลี่ย
ความกว้างกระดองน้อยที่สุดแตกต่างกับชุดทดลองอ่ืนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 6)  
 
ตารางท่ี 6  ความกว้างกระดองและน้้าหนักเฉลี่ยของลูกปูทะเลระยะ young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร  
              อนุบาลในน้้าเสริม CaCl2 และ MgCl2 ทีค่วามเข้มข้นแตกต่างกัน     

ชุดการทดลอง 
CaCl2 และ MgCl2 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

ระยะ young crab  

ความกว้างกระดอง น้้าหนัก 

(มิลลิเมตร) (กรัม) 

1 0 5.83±0.13a 0.045±0.002a 

2 50 6.03±0.06a 0.046±0.002a 

3 100 5.62±0.13b 0.044±0.003a 

4 150 5.89±0.15a 0.044±0.001a 

หมายเหตุ: ตัวอักษรเหนือตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันต่างกันของค่าเฉลี่ยความกว้างกระดองและน้้าหนักแสดงว่า  
              มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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  2.4 ปริมาณ CaCl2 และ MgCl2  และคุณภาพน้้าในการอนุบาลลูกปูทะเล 
         ผลการวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมของชุดการทดลองที่ 1 - 4  พบว่า ช่วง
การอนุบาลจากระยะ magalopa - crab I มีปริมาณแคลเซียมในน้้าเฉลี่ยเท่ากับ 340±1, 366±2, 391±3 
และ 401±3 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ และปริมาณแมกนีเซียมในน้้าเฉลี่ยเท่ากับ 1,147±08, 1,161±07, 
1,177±12 และ 1,186±10 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ ในระยะ crab I-young crab มีปริมาณแคลเซียมใน
น้้าเฉลี่ยเท่ากับ  271±01, 283±04, 293±03 และ 304±04 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ และปริมาณ
แมกนีเซียมเฉลี่ยเท่ากับ 891±02, 898±03, 910±04 และ 924±07 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ และระยะ 
magalopa-young crab มีค่าเฉลี่ยปริมาณแคลเซียมแตกต่างกันทั้ง 4 ชุดการทดลอง อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (P<0.05) (ตารางท่ี 7)  

ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ยแคลเซียมและแมกนีเซียมของการอนุบาลลูกปูทะเลในน้้าเสริม CaCl2 และ MgCl2  ที ่ 
               ความเข้มข้นต่างกัน  
 

ชุดการทดลอง 
แคลเซียม (มิลลิกรัมต่อลิตร) แมกนีเซียม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

magalopa -crab I crab I -        
young crab 

magalopa –  
crab I 

crab I -      
young crab 

1  340±01a 271±01a 1,147±08a 891±02a 

2  366±02b  283±04b   1,161±07ab 898±03a 

3  391±03c  293±03c   1,177±12bc 910±04b 

4  401±03d  304±04d 1,186±10c 924±07c 

หมายเหตุ : ตัวอักษรเหนือตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันของค่าเฉลี่ยแคลเซียมและแมกนีเซียมต่างกันแสดงว่ามี    
               ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
   
 ส้าหรับผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าพารามิเตอร์อ่ืนในระหว่างการอนุบาลลูกปูทะเล ระยะ 
megalopa จนถึงระยะ young crab พบว่า ค่าคุณภาพน้้ามีค่าใกล้เคียงกันในทุกชุดการทดลอง โดยมีค่าเฉลี่ย 
ความเค็ม 25  ส่วนในพันส่วน ทั้ ง 4 ชุดการทดลอง ค่าความเป็นกรด -ด่างเฉลี่ยเท่ากับ  8.17±0.11, 
8.16±0.07, 8.16±0.04 และ8.14±0.06 ตามล้าดับ ค่าความเป็นด่างเฉลี่ยเท่ากับ 105±18.26, 104±19.65, 
105±19.96 และ 106±20.78 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ ค่าออกซิเจนละลายในน้้าเฉลี่ยเท่ากับ 6.87±0.57, 
6.78±0.45, 6.76±0.37 และ 6.73±0.37 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ ค่าอุณหภูมิน้้าเฉลี่ยเท่ากับ 28.8±1.40, 
28.7±1.44, 28.8±1.60 และ 28.7±1.41 องศาเซลเซียส ตามล้าดับ ค่าแอมโมเนียรวม  เฉลี่ย เท่ ากับ 
0.35±0.40, 0.37±0.37, 0.35±0.37 และ 0.39±0.37 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ และไนไตรท์เฉลี่ยเท่ากับ 
0.02±0.02, 0.03±0.03, 0.02±0.03 และ 0.03±0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ   (ตารางที่ 8)  
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ตารางท่ี 8 คุณภาพน้้าเฉลี่ยระหว่างการทดลองอนุบาลลูกปูทะเลในน้้าเสริม CaCl2 และ MgCl2 ทีค่วาม 
              เข้มข้นแตกต่างกัน   
 

คุณภาพน้้า 
ชุดการทดลอง 

1 2 3 4 
ความเค็ม (ส่วนในพันส่วน) 25±3.31 25±3.33 25±3.36 25±3.36 
ความเป็นกรด-ด่าง 8.17±0.11 8.16±0.07 8.16±0.04 8.14±0.06 
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 105±18.26 104±19.65 105±19.96 106±20.78 
ออกซิเจนละลายในน้้า (มิลลิกรัม
ต่อลิตร) 

6.87±0.57 6.78±0.45 6.76±0.37 6.73±0.37 

อุณหภูมิน้้า (องศาเซลเซียส) 28.8±1.40 28.7±1.44 28.8±1.60 28.7±1.41 
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.35±0.40 0.37±0.37 0.35±0.37 0.39±0.37 
ไนไตรท์ (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.02±0.02 0.03±0.03 0.02±0.03 0.03±0.03 

 
 

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 
 

  การทดลองที่ 1 การเสริมหรือไม่เสริม CaCl2 และ MgCl2 ในน้้า พบว่า อัตรารอดตายของลูกปู
ทะเลระยะ crab I และ young crab มีผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) รวมทั้งความกว้างกระดองก็ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ด้วย แสดงว่าการเสริมหรือไม่เสริม CaCl2 และ MgCl2 ไม่มีผลต่ออัตรารอดตาย
และขนาดของลูกปูทะเล ส่วนปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้้าของชุดการทดลองทั้งเสริมหรือไม่เสริม 
CaCl2 และ MgCl2 มีความแตกต่างกันกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) แสดงว่าการเสริม CaCl2 และ 
MgCl2 มีผลต่อการเพ่ิมปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้้า   
  การทดลองที่ 2 เพ่ือหาปริมาณความเข้มข้นของการเสริม CaCl2 และ MgCl2 ในน้้าที่เหมาะสม 
พบว่า ความเข้มข้น 0, 50, 100 และ 150 มิลลิกรัมต่อลิตร  ลูกปูทะเลระยะ crab I และระยะ young crab 
ขนาด 0.5 เซนติเมตร  มีอัตรารอดตายไม่แตกต่างกัน (P>0.05) แต่พบว่าลูกปูทะเลระยะ crab I  ที่มีการเสริม 
CaCl2 และ MgCl2 ความเข้มข้น 100  มิลลิกรัมต่อลิตร มีอัตรารอดตายสูงสุด (70±7.81)  ส่วนความกว้าง
กระดองของลูกปูทะเล มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่เกินขนาด 0.5 เซนติเมตร ซึ่ง
เป็นขนาดพร้อมจ้าหน่าย และการเสริม CaCl2 และMgCl2 อย่างละ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าค่าเฉลี่ยขนาด
ความกว้างกระดองและน้้าหนักสูงสุด แสดงให้เห็นว่าการเสริม CaCl2 และ MgCl2 ไม่มีผลในการเพ่ิมอัตรารอด
ตายของลูกปูทะเลในระหว่างการอนุบาล แต่หากมีการเสริม CaCl2 และ MgCl2 ในน้้าที่มีความเต็มต่้า อาจ
ส่งผลให้ปูทะเลระยะ young crab มีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น และจะได้ลูกปูทะเลขนาดใหญ่ เมื่อมีการลอก
คราบแล้วอาจจะมีการดึงแคลเซียมและแมกนีเซียมเพ่ือไปใช้ในสนับสนุนกลไกลในการสร้างเปลือก สอดคล้อง
กับรายงานของบุญรัตน์ และพิชาญ (2547) ที่รายงานว่า น้้าที่ความเค็มสูงปูจะดึงแคลเซียมไปเก็บสะสมใน
เปลือกมากส่งผลให้น้้าหนักตัวปูมากกว่าที่ความเค็มต่้า และปูทะเลสามารถเลี้ยงในน้้าเค็ม 20 - 25 ส่วนในพัน
ส่วน เป็นความเค็มที่เหมาะสมเพ่ือการสนับสนุนการสร้างเปลือกและเนื้อเยื่อของปูทะเล ส่วนปริมาณแคลเซียม
และแมกนีเซียมในน้้าของชุดการทดลองทั้ง 4 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)  แสดงว่า
การเสริม CaCl2 และ MgCl2 มีผลต่อการเพ่ิมปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้้า 
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  ผลการทดลองแสดงว่าการเสริมและไม่เสริม CaCl2 และ MgCl2 ในการอนุบาลลูกปูทะเลจาก
ระยะ megalopa ถึงระยะ young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร ที่ระดับความเค็ม 20-25 ส่วนในพันส่วน ไม่มี
ผลต่ออัตรารอดตายและขนาดความกว้างกระดองของลูกปูทะเล ดังนั้นการเสริม CaCl2 และ MgCl2 จึงไม่มี
ความจ้าเป็นต่อการอนุบาลลูกปูทะเล ผลเป็นเช่นนี้คาดว่าปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้้าเค็มที่ ใช้
อนุบาลมีเพียงพอ และลูกปูทะเลมีการใช้แคลเซียมในปริมาณที่น้อยมาก สอดคล้องกับรายงานของ 
Nurussalam, et al. (2017) ที่ศึกษาความถี่ในการเสริมแคลเซียมและแมกนีเซียมเลี้ยงปูทะเลในระบบน้้า
หมุนเวียน พบว่าปูทะเลวัยรุ่นจะต้องการแคลเซียมและแมกนีเซียมใช้ในการลอกคราบเพ่ือการเจริญเติบโตและ
การสร้างเปลือก โดยปูทะเลขนาดประมาณ 55 กรัม จ้าเป็นต้องเสริมแคลเซียมและแมกนีเซียม เพียง 30 
มิลลิกรัมต่อลิตร ทุกๆ 15 วัน เท่านั้น ซึ่งระดับดังกล่าวมีผลให้ปูทะเลเจริญเติบโตดีที่สุด แสดงว่าถ้าจ้าเป็นต้อง
เสริมแร่ธาตุในน้้าควรเป็นค่าความเป็นด่างในน้้าท้าให้มีโอกาสอัตรารอดตายสูงกว่าจากรายงานของวารินทร์ 
และวัฒนา (2549) ที่ว่าการปรับเพ่ิมความเป็นด่าง โดยใช้ปูนขาว Ca(OH2) และกรดเกลือ (HCl) เพ่ิมความเป็น
ด่าง 200 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลให้ลูกปูม้าในระยะ zoea IV ถึง young crab มีอัตรารอดตาย (20.31%) สูง
กว่าความเป็นด่าง 100 และ150 มิลลิกรัมต่อลิตร  (4.65 และ7.83%) ดังนั้น การอนุบาลลูกปูทะเลระยะนี้จึง
ไม่จ้าเป็นต้องเสริม CaCl2 และ MgCl2 เป็นการลดต้นทุนในระหว่างการอนุบาลลูกปูทะเลได้  
    

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 1. การอนุบาลลูกปูทะเลระยะ megalopa-ระยะ crab I ในน้้าความเค็ม 20-25 ส่วนในพันส่วน 
ที่ความหนาแน่น 1.11 ตัวต่อลิตร ท้าให้มีอัตรารอดตายสูง ไม่จ้าเป็นต้องเสริม CaCl2 และMgCl2 ในน้้า ไม่เป็น
การเพ่ิมต้นทุน เนื่องจากลูกปูทะเลมีการใช้ CaCl2 และ MgCl2 น้อยมาก แต่ควรน้ามาซื้อ Na2CO3 ซึ่งความ
เป็นด่างของน้้ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการลอกคราบและการสร้างเปลือกหรือกระดองใหม่ในการ
เจริญเติบโตแต่ละครั้งของลูกปูทะเล 
 2. การอนุบาลลูกปูทะเลระยะ crab I-young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร ในน้้าความเค็ม 20-25 
ส่วนในพันส่วน มีการเสริม CaCl2 และMgCl2 พบว่ามีอัตรารอดตายและเจริญเติบโตได้ดี อาจจ้าเป็นต้องเสริม 
CaCl2 และ MgCl2 ที่มีการอนุบาลลูกปูทะเลที่ความหนาแน่นสูงและความเค็ม ≤15 ส่วนในพันส่วน เพ่ือให้ปูมี
อัตรารอดตายและเจริญเติบโตดีที่สุด และต้องศึกษาความถี่และปริมาณการเสริมแร่ธาตุชนิดอ่ืนเพ่ิมเติมในครั้ง
ต่อไป 
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การทดสอบเบือ้งต้นในการเพาะและอนุบาลปแูป้น Varuna yui          
(Hwang and Takeda, 1984 ) 

 

ชวินโรจน์ เลิศแสนพร* , อภิชาต โชติหิรัญพาณิชย์ และ มาวิทย์ อัศวอารีย์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจันทบุรี 

 

บทคัดย่อ 

 

 การทดสอบเบื้องต้นในการเพาะและอนุบาลปูแป้นนี้ ได้รับข้อมูลแนวทางการเพ่ิมผลผลิต         
ปูแป้นจากการเพาะเลี้ยง เพ่ือเพ่ิมจ้านวนหรือทดแทนปูแป้นจากธรรมชาติ ที่มีปริมาณลดลง และเสี่ยงที่
จะสูญพันธุ์ในอนาคต จึงได้ท้าการรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปูแป้นจากแม่น้้าจันทบุรี ในช่วงเดือนตุลาคม มา
เลี้ยงในบ่อคอนกรีต เมื่อพ่อแม่พันธุ์ปูแป้นผสมพันธุ์กันแล้ว รอให้แม่พันธุ์ปูแป้นไข่นอกกระดอง และไข่ฟัก
เป็นตัว สุ่มนับจ้านวน น้าลูกปูแป้นวัยอ่อนมาอนุบาลในบ่อคอนกรีต ขนาด 3x1.5x0.7 เมตร การอนุบาล
ลูกปูแป้นจากระยะ Zoea1–First crab ใช้ระยะเวลา 32–36 วัน มีอัตราการรอดตาย 0.25%  

 

ค าส าคัญ: ปูแป้น, การเพาะ, การอนุบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ผู้รับผิดชอบ: 165 หมู่ 9 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039 320 959 

          E-mail: chawinroj.l@gmail.com 
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ค าน า 

 

 ปูแป้น ปู ใบไม้  ปูจาก ปูกระดาน  หรือ Green tidal crab , Sundaic paddler crab          
Varuna yui (Hwang & Takeda, 1984) พบได้ทั่วไปในประเทศแถบอินโด – แปบซิฟิก โดยในประเทศ
ไทยพบที่ จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร เพชรบุรี ชุมพร 
สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส อาศัยในบริเวณที่ราบลุ่มน้้าท่วมขังที่มีสภาพ
เป็นทุ่งต้นกก ป่าต้นปรง นาข้าวรกร้าง และพ้ืนที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้้าชาย ฝ่ัง ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของน้้าขึ้น – 

น้้าลง โดยพ้ืนที่ดังกล่าวอาจจะห่างจากปากแม่น้้าได้ถึง 28 กิโลเมตร (ดุสิต และคณะ ,2553)  นอกจากนี้
ปูแป้นตัวเต็มวัยจะมีพฤติกรรมการอพยพจากแหล่งที่อยู่เพ่ือออกมาสืบพันธุ์ ในช่วงเดือน สิงหาคม – 
ธันวาคม ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับ สัณฐานวิทยา ชีววิทยาบางประการ และล้าดับทางอนุกรมวิธานของปู
แป้นที่อาศัยในพ้ืนที่ต้าบลเกวียนหัก อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ลักษณะของลูกปูแป้นระยะต่างๆ 
นิเวศวิทยาและแหล่งที่อยู่อาศัยของปูแป้นบริเวณต้าบลเกวียนหัก พฤติกรรมการอพยพของปูแป้นตัวเต็ม
วัย ความชุกชุมและการกระจายตัวของลูกปูแป้นระยะซูเอ้ียในบริเวณลุ่มแม่น้้าเวฬุ พฤติกรรมการอพยพ
ของลูกปูแป้นระยะเมกาโลปา ความดกไข่และศักยภาพการผลิตลูกปูแป้น ในงานวิจัยของ สกว. เรื่อง 
โครงการชีววิทยาบางประการและการอพยพของปูแป้น (Varuna yui) ในบริเวณแม่น้้าเวฬุ (ดุสิต และ
คณะ ,2553) ซึ่งในจังหวัดจันทบุรีพบปูแป้นอพยพออกมาเพ่ือผสมพันธุ์จ้านวนมากทั้งในแม่น้้าจันทบุรี 
และแม่น้้าเวฬุ จนมีการจัดเทศกาล ดูปูแป้น ชื่นชมธรรมชาติ ขึ้นทุกปี ที่ ต้าบลเกวียนหัก อ้าเภอขลุง 

 ด้วยภาวะปัจจุบันความต้องการบริโภคปูแป้นสูงขึ้น ราคาอยู่ในช่วง 150 – 300 บาท ต่อ 
กิโลกรัม ตามขนาด และเพศ ท้าให้มีชาวบ้านปริมาณมากที่จะมารอจับปูแป้นด้วยวิธีการใช้สวิงรอช้อนตาม
สะพานข้ามคลองที่น้้าไหล น้าเรือออกไปรอช้อนบริเวณกลางแม่น้้าหรือล้าคลอง และวิธีการอ่ืนๆ  ซึ่งช่วง
เดือนที่จะจับปูแป้นได้ปริมาณมากนั้น จะตรงกับช่วงที่ปูแป้นอพยพออกจากแหล่งที่อยู่เพ่ือสืบพันธุ์ วางไข่ 
จากพฤติกรรมการอพยพ และความต้องการในการบริโภค ที่กล่าวมาข้างต้นท้าให้ปูแป้นในธรรมชาติมีความ
เสี่ยงสูงที่จะมีปริมาณที่ลดลงอย่างมาก หรือถึงขึ้นสูญพันธุ์ได้ในอนาคต  

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจันทบุรี จึงได้ท้าการทดสอบการเพาะและ
อนุบาลปูแป้นเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงอีกหนึ่งทาง ก่อนที่ปูแป้นในธรรมชาติจะสูญพันธุ์ 
ศูนย์ฯ สามารถอนุบาลลูกปูแป้นจากระยะ Zoea จนถึงระยะ Frist Crab ได้เป็นจ้านวน 225 ตัว ซึ่งยังมี
อัตรารอดที่ต่้า 0.22% เนื่องจากเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชนิดใหม่ และงบประมาณในการด้าเนินงานมี
จ้ากัด ข้อมูลที่ได้จึงเป็นข้อมูลเบื้องต้นด้านการเพาะอนุบาล ซึ่งจะน้าไปใช้พัฒนาการเพ่ิมอัตรารอดต่อไป 
โดยหลังจากรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปูแป้นมาเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ ในช่วงเดือนที่ปูแป้นอพยพออกมา จะเริ่มผสม
พันธุ์กันทันที ปูแป้นเพศเมียจะใช้เวลาประมาณ 7-9 วัน ในการไข่นอกกระดอง จะสามารถไข่นอกกระดอง
ได้ 2-3 ครั้ง และใช้เวลา 6-7 วัน ในการฟักเป็นตัวอ่อน แม่ปูแป้นไข่นอกกระดอง 1 ตัวจะสามารถฟักลูกปู
ออกมาได้ประมาณ 40,000 ตัว ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 32-36 วัน ในการอนุบาลลูกปูแป้นจากตัวอ่อนแรกฟัก 
(Zoea1) จนได้ลูกปูแป้นที่มีลักษณะเหมือนพ่อแม่ (First crab) ซึ่งลูกปูแป้นที่อนุบาลได้นี้ จะน้ามาเลี้ยง
จนถึงวัยเจริญพันธุ์ เพ่ือสังเกตอัตราการเจริญเติบโต ระยะเวลาการเลี้ยง รวมถึงทดสอบความสามารถใน
การให้ผลิตในที่กักขังต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

 

ศึกษาวิธีการเบื้องต้นในการอนุบาลเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตปูแป้น Varuna yui (Hwang & 
Takeda, 1984) ในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

 

วิธีด าเนินการ 

 

1. การวางแผนการศึกษา 

 

 น้าพ่อแม่พันธุ์ปูแป้นจากธรรมชาติในฤดูกาลสืบพันธุ์ มาเลี้ยงให้ผสมพันธุ์กัน จนไดปู้แป้นเพศ
เมียไข่นอกกระดอง เมื่อลูกปูแป้นฟักเป็นตัว น้าไปอนุบาลต่อ เพ่ือเก็บข้อมูลเบื้องต้นวิธีการอนุบาลให้ได้ลูก
ปูแป้นระยะที่เหมือนตัวเต็มวัย (First crab) 

 

2. วิธีการทดลอง 

 

 2.1 รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปูแป้นจากแหล่งน้้าธรรมชาติ ในจังหวัดจันทบุรี  (แม่น้้าจันทบุรี) 
ในช่วงเดือน ตุลาคม เพศผู้ 20 ตัว เพศเมีย 20 ตัว  

 2.2 น้าพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดมาเลี้ยงในบ่อคอนกรีต ขนาด 3X1.5X0.6 เมตร ให้หอยแมลงภู่เป็น
อาหาร เมื่อปูแป้นผสมพันธุ์กัน และแม่ปูแป้นเริ่มไข่นอกกระดอง น้าไปแยกไว้ในถังพลาสติกปริมาตร 150 
ลิตร เลี้ยงเพ่ือรอไข่ฟักเป็นตัว 

 2.3 เมื่อปูแป้นไข่นอกกระดอง ฟักจากไข่เป็นตัว ท้าการสุ่มนับจ้านวน และน้าไปอนุบาลต่อ 
แม่พันธุ์ปูแป้น 1 ตัว  

 2.4 อนุบาลลูกปูแป้น ในบ่อคอนกรีต ขนาด 3X1.5X0.6 เมตร ความเค็มน้้า 29 ppt เปลี่ยน
ถ่ายน้้า 25% 2 วัน/ครั้ง อนุบาลลูกปูแป้นที่ความหนาแน่น 50 ตัว/น้้า 1 ลิตร 

 2.5 ระยะ Zoea 1 ให้โรติเฟอร์เป็นอาหาร ระยะอ่ืนๆให้อาร์ทีเมียเป็นอาหาร 

 2.6 เมื่อลูกปูแป้นเข้าระยะ First crab ท้าการนับจ้านวนตัว เพื่อค้านวณอัตราการรอดตาย 
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ผลการศึกษา 

 

1. พ่อแม่พันธุ์ปูแป้นจะผสมพันธุ์กันทันที ที่ลงเลี้ยงไว้ในบ่อคอนกรีต 

2. แม่พันธุ์ปูแป้น 1 ตัว สามารถไข่นอกกระดองได้ประมาณ 3 ครั้ง เริ่มนับหลังรวบรวมมา โดยไม่ต้องท้า
การลอกคราบ 

3. แม่พันธุ์ปูแป้นไข่นอกกระดอง 1 ครั้ง สามารถฟักเป็นตัววัยอ่อนได้เฉลี่ย 40,000 ตัว 

4. ช่วงระยะ Zoea1 กินโรติเฟอร์เป็นอาหาร เมื่อเข้าระยะ Zoea2 เป็นต้นไปกินอาร์ทีเมียเป็นอาหาร 

5. ใช้ระยะเวลา 32-36 วัน ในการพัฒนาจากระยะ Zoea1 เป็นระยะ First crab 

6. ได้ลูกปูแป้น ระยะ First crab จ้านวน 225 ตัว 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที่ 1 พ่อแม่พันธุ์ปูแป้น         ภาพที่ 2 บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปูแป้น 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที่ 3 ปูแป้นผสมพันธุ์ ภาพที่ 4 ปูแป้นไข่นอกกระดอง 
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         ภาพที่ 5 ไข่ปูแป้นภายใต้กล้องจุลทรรศน์     ภาพที่ 6 ปูแป้นแรกฟัก ระยะ Zoea1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ภาพที่ 7 ปูแป้น ระยะ Megalopa       ภาพที่ 8 ปูแป้น ระยะ First crab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ภาพที่ 9 ปูแป้น ระยะ First crab      ภาพที่ 10 ปูแป้น ระยะ First crab 
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วิจารณ์ผลการศึกษา 

 

 การทดสอบเบื้องต้นในการเพาะและอนุบาลปูแป้นในครั้งนี้ ได้ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ้า เป็น        
เพ่ือใช้ในการวิจัยและพัฒนาในการเพาะและอนุบาลต่อไปในอนาคต พ่อแม่พันธุ์ปูแป้นที่น้าเข้าเลี้ยงในช่วง
เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูกาลผสมพันธุ์พอดี ท้าให้เมื่อน้าเข้ามาเลี้ยงในโรงเพาะฟักแล้วผสมพันธุ์กันทันที  
เมื่อแม่พันธุ์ปูแป้นไข่นอกกระดองแล้ว มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถไข่นอกกระดองซ้้าได้อีก 4 -5 ครั้ง          
โดยไม่จ้าเป็นต้องได้รับการผสมจากเพศผู้อีก จ้านวนลูกปูแป้นวัยอ่อนแรกฟักที่ออกมาขึ้นอยู่กับความ
สมบูรณ์และขนาดของแม่พันธุ์ด้วย สามารถอนุบาลลูกปูแป้นจนเข้าระยะ First crab ได้จ้านวน 225 ตัว 
คิดเป็นอัตราการรอดตาย 0.25 % ใช้เวลาในการอนุบาล 32-36 วัน ระหว่างการอนุบาลพบแมงกะพรุนใน
บ่ออนุบาลเป็นจ้านวนมาก ท้าให้มีผลต่ออัตราการรอดตายท่ีต่้า 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

1. ได้ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดการพ่อแม่พันธุ์ปูแป้น 

2. ได้ข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถน้าไปใช้อนุบาลลูกปูแป้น 

3. สามารถเพาะและอนุบาลลูกปูแป้น ระยะ First crab ได้เป็นจ้านวน 225 ตัว 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 ข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลเบื้องต้น สามารถน้าไปต่อยอดไปใช้ในการท้างานวิจัยต่อไปเพ่ือหา
ปัจจัยในการเพ่ิมอัตราการรอดตายในการอนุบาล และศึกษาจ้านวน และการแยกระยะของลูกปูแป้นวัย
อ่อนให้ละเอียดอีกครั้ง และคาดว่าลูกปูแป้นที่มาสามารถเพาะและอนุบาลได้ส้าเร็จ จะสามารถเลี้ยงเพ่ือ
เป็นพ่อแม่พันธุ์ชุดต่อไปได้  

ค าขอบคุณ 

 

 ขอขอบคุณ ผอ.สุรชาต ฉวีภักดิ์ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจันทบุรี 
ที่ช่วยสนับสนุนในการเพาะและอนุบาลปูแป้น เจ้าหน้าที่โรงเพาะฟัก คุณอุษา สุขเจริญ คุณไตรภพ วังตาล 
และ คุณกัลยกร บุญเหลือ เป็นอย่างมากที่สนับสนุนและช่วยเหลือในการทดสอบครั้งนี้ และขอขอบคุณ  
คุณนิวัฒน์ นาคเจริญ ที่ช่วยสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์ปูแป้นที่น้ามาทดสอบการเพาะและอนุบาล 
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เอกสารอ้างอิง 

 

ดุสิต ศรีวิไล, มนัส คงศักดิ์, ญาณนันท์ สุนทรกิจ, วัชระ น้อยคงคา, พินัย พยม และ สัมพันธ์ จันทร์รักษ์.    
2553. โครงการชีววิทยาบางประการและการอพยพของปูแป้น (Varuna yui) ในบริเวณแม่น้้า
เวฬุ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 92 หน้า 
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โครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกั้งตัก๊แตน (Harpiosquilla raphidea 

Fabricius, 1798)  

เป็นโครงการวิจัย 3 ป ีโดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยการเกษตร จากส านกังานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องค์กรมหาชน) ในปีงบประมาณ 2562 เป็นปีแรก ได้รับงบประมาณ 2,206,714 บาท 

ระยะเวลาด าเนินการปีที่ 1 รวมการขยายเวลา ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2563         

รวมใช้ระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน และได้รับเอกสารปิดโครงการฯ ปีที่ 1 ลงวันที่ 15 กมุภาพันธ์ 2564 

มีผลการวิจัยทั้งหมด 10 เรื่อง ดังนี ้

1. องค์ประกอบทางเคมีของแม่พันธุ์กั้งตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) 

จากธรรมชาต ิ

2. การเลี้ยงแม่พันธุ์กั้งตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) ในระบบน้ า

หมุนเวียนและผลของช่วงเวลาเปิดน้ าไหลผ่านในถังเลี้ยงต่อการปล่อยไข่ 

3. ชนิดและอัตราส่วนอาหารสดที่เหมาะสมในการเสริมความสมบูรณ์เพศของก้ังต๊ักแตน 

4. ผลของการเคลื่อนที่ของมวลน้ าในถังอนุบาลต่อผลผลิตและอัตราการรอดตายของกั้งตั๊กแตน 

(Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) 

5. ผลของความเป็นด่างต่อผลผลิตและอัตราการรอดตายของกั้งตั๊กแตน (Harpiosquilla 

raphidea Fabricius, 1798) 

6. ผลของความเค็มต่างกัน 4 ระดับ ต่อผลผลิตและอัตราการรอดตายของกั้งตั๊กแตน 

(Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) 

7. ผลของความเค็มต่างกัน 3 ระดับ ต่อผลผลิตและอัตราการรอดตายของกั้งตั๊กแตน 

(Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) 

8. ผลของที่หลบซ่อนต่ออัตราการรอดตายของลูกกั้งตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea 

Fabricius, 1798) 

9. ผลของการเสริม Tuna soluble extract ในอาหารเม็ดต่อการกินอาหารของกั้งตั๊กแตน 

(Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) 

10. การเลี้ยงกั้งตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) ในระบบกล่องแนวดิ่งที่มี

ความเป็นด่างของน้ าต่างกัน 
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ภาพการด าเนนิงานโครงการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


