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บันทึกผู้อ านวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ าจืดปราจีนบุรี 

 

  รำยงำนประจ ำปฉบับนี้    จัดท ำขึ้นเพ่ือรวบรวมผลกำรปฏิบัติงำนของศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร

เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี  ที่ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2562  และ 2563  ทั้ง

กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำ  กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง  กิจกรรมสนับสนุนโครงกำร

พัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  และโครงกำรต่ำงๆ  ตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง

กิจกรรมต่ำงๆของงำนกำรเงิน  งำนพัสดุ  งำนธุรกำร  รวมถึงผลงำนวิจัย  เพ่ือให้เกิ ดควำมสะดวกในกำร

ติดตำม  สืบค้นข้อมูลที่ต้องกำรส ำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป 
 

 ผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงดี  ต้องขอขอบคุณข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ทุก

ท่ำนของศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรีที่ร่วมแรงรวมใจ  ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจต่ำงๆ  

ที่ได้รับมอบหมำยจนส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

 ข้ำพเจ้ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน

ต่อไป 
  

 

 

 

 

 

(นำงสำววรรณดำ     พิพัฒน์เจริญชัย) 
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1 รายงานประจ าปี 2562 และ 2563 ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์  า้จืดปราจีนบรุ ี 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดปรำจีนบุรี  เป็นจังหวัดในภำคตะวันออกของประเทศไทย  นับเป็นจังหวัดแห่งมรดกโลก 

เนื่องจำกมีอุทยำนแห่งชำติที่เป็นมรดกโลกถึง  3 แห่ง  และเป็นเมืองที่มีประวัติศำสตร์ยำวนำน  มีกำรพบซำก
โบรำณสถำนในหลำยพ้ืนที่ของจังหวัด  นอกจำกนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติหลำยแห่ง  ทั้งยังเป็น
จังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่ำมำกที่สุดในภำคตะวันออกอีกด้วย 

แต่เดิมจังหวัดปรำจีนบุรีมีพ้ืนที่กว้ำงใหญ่มำก   เนื่องจำกในอดีตเคยมีกำรยุบรวมจังหวัดนครนำยกเข้ำ
กับจังหวัดปรำจีนบุรีในปีพ.ศ. 2485 เพ่ือเป็นกำรประหยัดงบประมำณในสภำวะที่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ ำ  
ระหว่ำงสงครำมต่อมำในปี พ.ศ. 2489 จึงมีพระรำชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดนครนำยกขึ้นอีกครั้ง  อย่ำงไรก็ตำม
พ้ืนที่ของจังหวัดปรำจีนบุรีก็ยังคงมีควำมกว้ำงใหญ่ท ำให้เกิดปัญหำในกำรปกครองและให้บริกำรประชำชน
เนื่องจำกบำงอ ำเภออยู่ห่ำงไกลจำกตัวจังหวัดมำก  จึงได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติฯ  ให้แยกบำงอ ำเภอ
ทำงด้ำนทิศตะวันออกของจังหวัดปรำจีนบุรีแล้วรวมกันจัดตั้งเป็นจังหวัดสระแก้ว  ในปี พ.ศ. 2536  จนถึง
ปัจจุบัน 
 ปัจจุบัน  จังหวัดปรำจีนบุรี  ถูกพัฒนำจนกลำยเป็นหัวเมืองรอง  ในด้ำนเศรษฐกิจที่ส ำคัญ ของภูมิภำค 
มีกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ  ท ำให้เกิดนิคมอุตสำหกรรมเกิดขึ้นใหม่มำกมำย  ท ำให้ภำพรวมในจังหวัดดีขึ้น
รำยได้ต่อปีต่อหัวของประชำกร เฉลี่ย 360,000 –  380,000 อยู่ในอันดับ 6  ของประเทศไทย 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดปรำจีนบุรีตั้งอยู่ทำงภำคตะวันออกของประเทศ   อยู่ระหว่ำงเส้นละติจูดที่  13  องศำ 39  
ลิปดำ  ถึง 14  องศำ 27  ลิปดำเหนือ  และเส้นลองติจูดที่ 102  องศำ  07 ลิปดำตะวันออก  ห่ำงจำก
กรุงเทพฯ   โดยทำงรถไฟ  120  กิโลเมตร   โดยทำงรถยนต์ทำงหลวงหมำยเลข  33   ผ่ำนหินกอง    จังหวัด
นครนำยก  ระยะทำง  130  กิโลเมตร    ทำงหลวง  304  ผ่ำนมีนบุรี  จังหวัดฉะเชิงเทรำ   ระยะทำง  138 
กิโลเมตร  ทำงหลวง   305 ผ่ำน รังสิต  จังหวัดนครนำยก  ระยะทำง  125 กิโลเมตร   มีอำณำเขตติดต่อกับ
จังหวัดต่ำง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.ปักธงชัย  จ.นครรำชสีมำ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ และ อ.ปำกพลี  จ.นครนำยก 
ทิศใต้  ติดต่อกับ อ.สนำมชัยเขต  และ อ.พนมสำรคำม  จ.ฉะเชิงเทรำ 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดปรำจีนบุรีมีลักษณะภูมิประเทศ  ตอนบนเป็นที่รำบสูง  และป่ำทึบสลับซับซ้อน  มียอดเขำสูง 
1,326  เมตร  เป็นแหล่งก ำเนิดต้นน้ ำหลำยสำย   ทิศเหนือเต็มไปด้วยเทือกเขำและตอนล่ำงเป็นที่รำบลุ่มแม่น้ ำ  
มีแม่น้ ำปรำจีนบุรีหรือแม่น้ ำบำงปะกง    ซึ่งเกิดจำกแควหนุมำนและแควพระปรงไหลมำรวมกันที่อ ำเภอ
กบินทร์บุรี  ไหลผ่ำนอ ำเภอกบินทร์บุรี   อ ำเภอศรีมหำโพธิ   อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   อ ำเภอบ้ำนสร้ำง ไหล
รวมกับแม่น้ ำนครนำยกที่ปำกน้ ำโยทกำ ต.บำงแตน  อ.บ้ำนสร้ำงและไหลลงสู่อ่ำวไทยที่อ ำเภอบำงปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2536
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สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 1. อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่  ครอบคลุมพ้ืนที่อ ำเภอนำดี  อ ำเภอกบินทร์บุรี อ ำเภอประจันตคำมและ
อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี มีน้ ำตกในเขตอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่และอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดปรำจีนบุรี คือ 
  -  น้ ำตกเหวนรก   ท้องที่   อ ำเภอเมือง 
  -  น้ ำตกธำรรัตนำ  ท้องที่   อ ำเภอเมือง 
  -  น้ ำตกตะคร้อ    ท้องที่    อ ำเภอประจันตคำม 
  -  น้ ำตกธำรทิพย์   ท้องที่   อ ำเภอประจันตคำม 
  -  น้ ำตกส้มป่อย    ท้องที่    อ ำเภอประจันตคำม 
 2. อุทยำนแห่งชำติทับลำน ครอบคลุมอ ำเภอนำดี จังหวัดปรำจีนบุรี มีน้ ำตกห้วยใหญ่และน้ ำตกเหวนก
กกอยู่ในเขตอุทยำน 
 3. อุทยำนแห่งชำติปำงสีดำ  ครอบคลุมพ้ืนที่อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่
สวยงำม ป่ำไม้อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่ำหำยำกและนกมำกกว่ำ 300 ชนิด 
 4. แก่งหินเพิง เป็นแก่งหินขนำดใหญ่ที่สวยงำมอยู่ในล ำน้ ำใสใหญ่ในเขตอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ 
เหมำะแก่กำรล่องเรือยำงในฤดูฝนช่วงเดือน กรกฎำคม – พฤศจิกำยน 
 5. น้ ำตกเขำอีโต้และอ่ำงเก็บน้ ำจักรพงษ์  ตั้งอยู่ที่ต ำบลบ้ำนพระ  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   
มีเนินมหัศจรรย์ คือ ถ้ำจอดรถแล้วเข้ำเกียร์ว่ำงไว้รถจะไหลขึ้นเนินได้ 
 

สถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปกรรม 
1. พระบรมรำชำนุสำวรีย์พ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช ตั้งอยู่ที่ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง 
2. ศำลสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ตั้งอยู่ที่ ต.เนินหอม  อ.เมือง 
3. พระบรมรำชำสำวรีย์สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช  ตั้งอยู่ที่ ต.รอบเมือง  อ.เมือง 
4. พระบรมรำชำสำวรีย์สมเด็จพระปิยมหำรำช ตั้งอยู่ที่ หน้ำศำลำกลำงหลังเก่ำ อ.เมือง 
5. วัดแก้วพิจิตร  ตั้งอยู่ริมฝั่งทำงด้ำนขวำของแม่น้ ำปรำจีนบุรี ต.หน้ำเมือง  อ.เมือง 
6. พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติปรำจีนบุรี  ตั้งอยู่ด้ำนตะวันออกของศำลำกลำงหลังเก่ำ  อ.เมือง 
7. ตึกเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร  ตั้งอยู่ในบริเวณเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ต.ท่ำงำม อ.เมือง 
8. โบรำณสถำนสระมรกต ตั้งอยู่ที่วัดสระมรกต  ต.โคกไทย 
9. โบรำณคดีเมืองศรีมโหสถ  ตั้งอยู่ที่บ้ำนโคกวัด  ต.โคกปีป  อ.ศรีมโหสถ 
10. อนุสำวรีย์ลำยพระหัตถ์  ตั้งอยู่ที่สวนสำธำรณะลำยพระหัตถ์ศรีมหำโพธิ  อ.ศรีมหำโพธิ 
11. เทวสถำนพำนหิน  ตั้งอยู่บ้ำนโคกขวำง ต.หนองโพรง  อ.ศรีมหำโพธิ 
12. หลวงพ่อทวำรวดี เก็บไว้ที่วิหำรหน้ำที่ว่ำกำรอ.ศรีมหำโพธิ 
13. ต้นโพธิ์ศรีมหำโพธิ อยู่ในเขตวัดต้นโพธิ์ศรีมหำโพธิ ต.โคกปีป  อ.สรีมหำโพธิ 
14. พิพิธภัณฑ์เหมืองทองค ำบ้ำนบ่อทอง  ตั้งอยู่ที่ ต.บ่อทอง  องกบินทร์บุรี 
15. พิพิธภัณฑ์วัดบำงแตน  อยู่ที่วัดบำงกระเบำ  อ.บ้ำนสร้ำง 
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ค าขวัญประจ าจังหวัดปราจีนบุรี 
“ ศรีมหำโพธิ์คู่บ้ำน  ไผ่ตงหวำนคู่เมือง  ผลไม้ลือเลื่อง  เขตเมืองทวำรวดี ” 

 
 

 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดปราจีนบุรี 
เป็นรูปต้นโพธิ์ศรีมหำโพธิ ปลูกไว้ที่ต ำบลโคกปีบ อ ำเภอศรีมโหสถ เป็นสัญลักษณ์ทำงด้ำนพุทธศำสนำ

ที่เชิดหน้ำชูตำของจังหวัดปรำจีนบุรี  เพรำะเชื่อกันว่ำเป็นต้นโพธิ์ที่สมณทูตจำกอินเดีย  ซึ่งมำเผยแพร่พระ
ศำสนำ  เมื่อรำว พ.ศ. 500 ได้น ำพันธุ์มำจำกพระศรีมหำโพธิ์ พุทธคยำ ประเทศอินเดีย เป็นต้นโพธิ์ที่
พระพุทธเจ้ำประทับบ ำเพ็ญธรรมจนส ำเร็จเป็นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ  ต้นโพธิ์ศรีมหำโพธินี้เป็นที่นับถือบูชำ
กรำบไหว้ของรำษฎรในท้องที่และต่ำงท้องที่  และมีกำรจัดงำนนมัสกำรเป็นประจ ำทุกปี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ดอกไม้ประจ าจังหวัดปราจีนบุรี  :  ดอกปีป  
ชื่อสำมัญ  Cork Tree   ชื่อวิทยำศำสตร์   Millingtonia hortensis Linn.  
 

ลักษณะทั่วไป  เป็นไม้ยืนต้นขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ล ำต้นสูงประมำณ 10 – 20 เมตร  เปลือกล ำต้น
สีเทำ  ขรุขระ  ใบออกเป็นช่อ  ลักษณะใบกลมรี  ขอบใบเรียบ  โคนใบมนใต้ ใบเห็นเส้นใบชัดเจน  ดอก
ออกเป็นช่อ  ตั้งตรงลักษณะเป็นท่อยำวประมำณ  2 – 3 นิ้ว   สีขำวปนเหลืองขนำด  2 เซนติเมตร  ปลำยกลีบ
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ดอกเป็นแฉก 5 แฉก  ตรงกลำงดอกมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียติดอยู่ด้ำนในใกล้ปำกท่อผลมีลักษณะเป็นฝัก
แบน  ภำยในมีเมล็ดลักษณะแบน 

 
ประวัติการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปราจีนบุรี 
 ตำมที่จังหวัดสระแก้วได้แยกจำกอ ำเภอสระแก้ว  จังหวัดปรำจีนบุรี  เป็นจังหวัดสระแก้ว  เมื่อวันที่ 1 
ธันวำคม  2536  และสถำนีประมงน้ ำจืดจังหวัดปรำจีนบุรี   ซึ่งตั้งอยู่ที่   202   ต.หนองตะเคียนบอน   
อ.วัฒนำนคร  จ.สระแก้ว  ได้เปลี่ยนเป็นสถำนีประมงน้ ำจืดจังหวัดสระแก้ว  ( ปัจจุบันเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนำ
ประมงน้ ำจืดสระแก้ว ) 
 ในปี พ.ศ. 2536 กรมประมงได้ตั้งงบประมำณเพ่ือจัดสร้ำงสถำนีประมงน้ ำจืดจังหวัดปรำจีนบุรีขึ้นใหม่
โดยขอใช้ที่สำธำรณะประโยชน์จ ำนวน 230 ไร่ 1 งำน 96 ตำรำงวำ ที่หมู่ 3 ต.บำงยำง อ.บ้ำนสร้ำง   จ.
ปรำจีนบุรี 
 ในปี พ.ศ. 2539  ได้มีรำษฎรเข้ำไปท ำนำปรังในที่ดินที่จะก่อสร้ำงสถำนีประมง  อำณำเขตที่ไม่ชัดเจน 
และทำงกองประมงน้ ำจืด ได้ขอตั้งงบประมำณกำรก่อสร้ำงไว้จ ำนวน  25  ล้ำนบำท  แต่ทำง อ.บ้ำนสร้ำง ได้มี
หนังสือแจ้งคณะกรรมกำรว่ำ  กรมที่ดินได้วำงหลักเกณฑ์ว่ำกำรขออนุมัติให้เข้ำใช้ที่ดินสำธำรณะประโยชน์
ดังกล่ำวส่วนรำชกำรนั้นๆ จะต้องได้รับอนุมัติงบประมำณพร้อมด ำเนินกำรแล้ว กระทรวงมหำดไทย จึงจะขอ
อนุมัติในหลักกำรให้เข้ำใช้ที่ดินไปพลำงก่อนได้ 
 ในปี   พ.ศ. 2541  ปรำกฏว่ำ ไม่ได้รับอนุมัติงบประมำณ อย่ำงไรก็ตำม กรมประมงยังมีนโยบำยที่จะ
ท ำกำรก่อสร้ำงสถำนีประมงน้ ำจืดจังหวัดปรำจีนบุรีอยู่  แต่เนื่องจำกประเทศไทยประสบภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำ 
จึงต้องชะลอกำรใช้งบประมำณในกำรก่อสร้ำงออกไปก่อน                                                                    
 วันที่ 2  มิถุนำยน  2543 ได้มีกำรลงนำมสัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงสถำนีประมงน้ ำจืดจังหวัดปรำจีนบุรี  
25  รำยกำร เป็นเงิน 24,301,200 บำท สัญญำเลขที่ 63/2543  ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2543 แต่ได้เกิดปัญหำมี
รำษฎรบุกรุกเข้ำมำท ำนำในบริเวณพ้ืนที่ที่จะก่อสร้ำงสถำนีประมงฯ และปัญหำขอบเขตพ้ืนที่ไม่ชัดเจน  จึงตัด
ปัญหำย้ำยสถำนที่ก่อสร้ำงเดิมจำกอ ำเภอบ้ำนสร้ำง มำที่บริเวณทุ่งศำลำสุนัขแจะ และหนองปลำแขยง หมู่ที่ 
14 ต.เมืองเก่ำ อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี และมีปัญหำติดขัดในกำรขอใช้พ้ืนที่ เนื่องจำกอยู่ในเขตประกำศผัง
เมืองเป็นพื้นที่สีเขียวอ่อน 

ในปี พ.ศ. 2547 จึงย้ำยพ้ืนที่ก่อสร้ำงสถำนีประมงฯ มำที่โคกหนองสระแท่น และโคกหนองตำเคน มี
เนื้อท่ี  102 ไร่ 3 งำน 51 ตำรำงวำ ตั้งอยู่ที่บ้ำนโคกป่ำแพง หมู่ที่ 7 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี  ตำม
สัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำง เลขที่ 9/47 ลงวันที่ 30 มีนำคม 2547 จ ำนวน 18 รำยกำร เป็นเงิน  16,046,500 
บำท ก่อสร้ำงจนแล้วเสร็จในต้นปี 2549 และได้เปิดเป็นกำรภำยในตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2549 จนถึงปัจจุบัน   
 วันที่ 1 ตุลำคม 2553 กรมประมง ได้ปรับโครงสร้ำงภำยใน เปลี่ยนจำกสถำนีประมงน้ ำจืดจังหวัด
ปรำจีนบุรี   เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดปรำจีนบุรี  สังกัด  กองวิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด  กรม
ประมง  
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 วันที่ 1 ตุลำคม  2559  กรมประมง ได้ปรับโครงสร้ำงภำยใน เปลี่ยนจำกศูนย์วิจัยและพัฒนำประมง
น้ ำจืดปรำจีนบุรี  เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี   สังกัดกองวิจัยและพัฒนำกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด กรมประมง 
 
อาคารและสิ่งก่อสร้าง  

1. อำคำรที่ท ำกำร  เนื้อที่ขนำด 250 ตำรำงเมตร ซึ่งประกอบด้วยห้องประชุม ขนำดเนื้อที่   
45  ตำรำงเมตร ห้องปฏิบัติงำน 3 ห้อง จ ำนวน 1 หลัง 

2. บ้ำนพักอำศัย  ประกอบด้วย 
  2.1 บ้ำนพักข้ำรำชกำร  ระดับ  7 - 8    จ ำนวน  1  หลัง 
  2.2 บ้ำนพักข้ำรำชกำร  ระดับ  1 - 2 แฝด 2 ครอบครัว   จ ำนวน  1  หลัง 
  2.3 บ้ำนพักคนงำน  แบบ  6  ครอบครัว    จ ำนวน  1  หลัง 

3.  อำคำรอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 
  3.1 โรงเพำะฟักและห้องปฏิบัติกำร ขนำดเนื้อที่ 250 ตำรำงเมตร จ ำนวน  1  หลัง 
  3.2 โรงเก็บพัสดุ ขนำดเนื้อที่ 84 ตำรำงเมตร   จ ำนวน  1  หลัง 
  3.3 โรงเก็บรถยนต์ ขนำดเนื้อที่ 90 ตำรำงเมตร   จ ำนวน  1  หลัง   
  3.4 โรงสูบน้ ำ ขนำดเนื้อที่ 30 ตำรำงเมตร    จ ำนวน  1  หลัง 

4.  ระบบเพำะฟักและอนุบำล  ประกอบด้วย 
  4.1 บ่อซีเมนต์ ขนำด 50 ตำรำงเมตร จ ำนวน 10 บ่อ พร้อมรำงระบำยน้ ำ 
  4.2 บ่อซีเมนต์ ขนำด 15 ตำรำงเมตร จ ำนวน 10 บ่อ พร้อมรำงระบำยน้ ำ 

5.  ระบบบ่อดิน ประกอบด้วย บ่อดินรวมทั้งสิ้น 13 บ่อ รวมเนื้อที่ 47.5 ไร่ 
  5.1 บ่อดินผนังคอนกรีต ขนำด 800 ตำรำงเมตร   จ ำนวน   10  บ่อ 
  5.2 บ่อดินผนังคอนกรีต ขนำด 1 ไร่        จ ำนวน   3   บ่อ 
  5.3 ระบบระบำยน้ ำเข้ำบ่อดิน เป็นระบบรำงส่งน้ ำสำยหลักยำวประมำณ 500 เมตร จ่ำยน้ ำ   
          เข้ำบ่อดินโดยใช้เครื่องสูบน้ ำแบบใช้น้ ำมันขนำด 11.5 แรงม้ำร่วมกับท่อพญำนำคขนำด 
           เส้นผ่ำศูนย์กลำง 8 นิ้ว 

5.4 ระบบน้ ำทิ้งจำกบ่อดินเป็นระบบฝังใต้ดิน โดยใช้ท่อใยหิน ขนำด 12 นิ้ว ระบำยน้ ำทิ้ง   
          จำกบ่อดินทั้งหมด 

6. สระน้ ำ จ ำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 7 ไร่  และบ่อหมู่บ้ำน จ ำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 4  ไร่ 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
สระแก้ว 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตราด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปราจีนบุรี 

แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปราจีนบุรี 

 
 

โครงสร้างหน่วยงาน 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 

กรมประมง 
 

 
 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
 

 
 

 ศูนยวิ์จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) 
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รายช่ือผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานีฯ /ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดปราจีนบุรี/
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปราจีนบุรี 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 

1 นำยอภิชำติ   เติมวิชชำกร หัวหน้ำสถำนีประมงน้ ำจืดจังหวัดปรำจีนบุรี 1 มิ.ย. 49 - 3 มี.ค. 51 

2 นำยสมบัติ   สิงห์สี หัวหน้ำสถำนีประมงน้ ำจืดจังหวัดปรำจีนบุรี  4 มี.ค. 51 - 8 ก.พ. 53 

3 นำยวีระ  วัชรกรโยธิน หัวหน้ำสถำนีประมงน้ ำจืดจังหวัดปรำจีนบุรี  9 ก.พ. 53 - 18 ก.ค. 54  

4 นำยสุริยัน    เสมำ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด

ปรำจีนบุรี 
 19 ก.ค. 54 - 16 มี.ค. 57 

5 นำยกำรุณ  อุไรประสิทธิ์ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด

ปรำจีนบุรี 
17 มี.ค. 57 – 25 มี.ค. 58 

6 นำงพงศ์เทพ  จันทรชิต 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด

ปรำจีนบุรี 
 26 มี.ค. 58 – 9 พ.ย. 59 

7 นำยสุชำติ   ไกรสุรสีห์ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร

เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี 
10 พ.ย. 59 – 15 ม.ค. 62 

8 นำงสำววรรณดำ  พิพัฒน์เจริญชัย 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร

เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี 
 3 เม.ย. 62 – ปัจจุบัน 

 

รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ  2562 และ 2563 
ข้าราชการ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นำงสำววรรณดำ  พิพัฒน์เจริญชัย ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ 

2 นำงจำรุกร   มีพร้อม นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร 

3 นำงพรศิล   ทองเลิศ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 

 
พนักงานราชการ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง กลุ่มงาน 

1 นำยสันติ  เรืองฉ่ำง นักวิชำกำรประมง บริหำรทั่วไป 

2 นำยบุญสม  สุทธิประภำ นักวิชำกำรประมง บริหำรทั่วไป 

3 นำยมนตรี  อำปำมะเก นักวิชำกำรประมง บริหำรทั่วไป 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง กลุ่มงาน 

4 นำยสรำยุทธ์  บัวอ่อน เจ้ำพนักงำนประมง เทคนิคทั่วไป 

5 นำงสำวยุพิน  ภูมี เจ้ำพนักงำนธุรกำร บริกำร 

6 นำงสำวอัญชลี  มำนะท ำ พนักงำนผู้ช่วยประมง บริกำร 

7 นำยตระกำร  ทับสมบัติ พนักงำนผู้ช่วยประมง บริกำร 

8 นำยวิบูลย์  คุ้มมำ พนักงำนผู้ช่วยประมง บริกำร 

9 นำยธีระ  โพธิ์ศรีเมือง พนักงำนผู้ช่วยประมง บริกำร 

10 นำยประเสริฐพร  มัธยม พนักงำนผู้ช่วยประมง บริกำร 

11 นำยจักรพงศ์  ทักษ์คีรี พนักงำนผู้ช่วยประมง บริกำร 

12 นำยชรัม  มีพร้อม พนักงำนผู้ช่วยประมง บริกำร 

13 นำยกัมปนำท   ใจสำหัส พนักงำนผู้ช่วยประมง บริกำร 

14 นำยบุญเลิศ    บุญชิต พนักงำนผู้ช่วยประมง บริกำร 

 

 
จ้างเหมาบริการ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาจ้าง 

1       นำงสำวบุญรวม  ภูมี พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ต.ค.62 – ก.ย. 63 

2       นำงสำวมธุริน  สังข์ทอง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ต.ค.62 – ก.ย. 63 
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งานอ านวยการ 
 ปีงบประมาณ 2562  และ 2563  

 
 

งำนอ ำนวยกำร  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี  มีหน้ำที่ติดต่อประสำนงำน
กับ  กรมประมง  กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด  
และส่วนรำชกำรอ่ืน ๆ   จัดรวบรวมรับ - ส่งเอกสำรรำชกำร   จัดท ำด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนพัสดุครุภัณฑ์  
ดูแลปรับปรุงบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของทำงรำชกำร   จัดระเบียบในกำรเก็บและค้นคว้ำเอกสำร  จัดท ำรำยงำน
ประจ ำปี  จัดเวรยำมรักษำควำมปลอดภัย  ตรวจกำรลงเวลำปฏิบัติงำน  รวบรวมกำรลำต่ำง ๆ  ของข้ำรำชกำร
และพนักงำนจ้ำง  และท ำรำยงำนต่อกรมประมงเม่ือสิ้นปีงบประมำณ 
 งำนสำรบรรณ  บริหำรเกี่ยวกับงำนธุรกำร  ร่ำงโต้ตอบหนังสือ  พิมพ์หนั งสือรำชกำรวิชำกำร  และ
เอกสำรอ่ืน ๆ  ตลอดจนติดต่อประสำนงำนกับกรมประมง  กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด และ
หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง  ในรอบปีงบประมำณ 2562 และ 2563  มีกำรรับ - ส่งหนังสือ  และออกค ำสั่ง
ศูนย์ฯ  ดังนี้  

งานเอกสาร หน่วยวัด 
จ านวน 

2562 2563 

ลงทะเบียนรับหนังสือ ฉบับ 1,989 2,901 

ลงทะเบียนส่งหนังสือ ฉบับ 515 646 

ค ำสั่งศูนย์ฯ ค ำสั่ง 265 110 
 

 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 
 

แผนงาน   บุคลากรภาครัฐ  
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

กิจกรรม  บุคลากรภาครัฐด้านประมง 

หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 2,456,520.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2,456,520.00 0 
ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 115,416.00 115,401.00 15.00 

รวม 2,571,936.00 2,571,921.00 15.00 
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แผนงาน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต   พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 
กิจกรรม  พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 

หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 601,100.00 601,087.30 12.70 
ค่ำสำธำรณูปโภค 
ค่ำครุภัณฑ์(คอมพิวเตอร์) 

194,900.00 
89,600.00 

194,671.42 
89,600.00 

228.58 
0.00 

รวม 885,600.00 885,600.00 241.28 

 
แผนงาน  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
โครงการ  บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
กิจกรรม   ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) 

หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 159,000.00 158,999.56 0.44 

รวม 159,000.00 158,999.56 0.44 

 
แผนงาน  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
โครงการ   พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  (Smart  Farmer) 
กิจกรรม   พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart  Farmer 

หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 163,200.00 163,166.48 33.52 

รวม 163,200.00 163,166.48 33.52 
 

แผนงาน  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
โครงการ   พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
กิจกรรม   พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 104,000.00 103,995.42 4.58 

รวม 104,000.00 103,995.42 4.58 
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แผนงาน  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
โครงการ   พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
กิจกรรม   กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

หมวดรายจา่ย ได้รับ  (บาท)  เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ (บาท) 
ค่ำตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ 135,730.00  135,730.00 0.00 

รวม 135,730.00  135,730.00 0.00 

 
แผนงาน  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
โครงการ   พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรม   ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง 

หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 22,140.00 22,130.31 9.66 

รวม 22,140.00 22,130.31 9.66 

 
แผนงาน   บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
โครงการ   ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรม   พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 553,500.00 553,500.00                0.00 

รวม 553,500.00 553,500.00                  0.00 

 
แผนงาน  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
โครงการ   ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
กิจกรรม   ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 66,200.00 66,145.20 54.80 

รวม 66,200.00 66,145.20 54.80 
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แผนงาน  บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
โครงการ   วิจัยและพัฒนาการประมง 
กิจกรรม   วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านการประมง 

หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 170,700.00 170,700.00 0.00 

รวม 170,700.00 170,700.00 0.00 
 

แผนงาน  ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
โครงการ  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กิจกรรม  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 30,000.00 30,000.00 0.00 

รวม 30,000.00 30,000.00 0.00 
 

แผนงาน   การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าและการประมง  
โครงการ  ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดปราจีนบุรี  (งบเบิกแทนกัน)  กรมชลประทาน 
กิจกรรม   ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  

หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 300,675.00 300,675.00 0.00 

รวม 300,675.00 300,675.00 0.00 
   

 

แผนงาน  งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง  และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
ผลผลิต   งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง  และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
กิจกรรม  งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง  และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 

หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 145,000.00 145,000.00 0.00 
ค่ำสำธำรณูปโภค 25,000.00 25,000.00 0.00 

รวม 170,000.00 170,000.00 0.00 
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ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

1. กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 
แผนงาน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต   พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 
 ปัจจุบันแหล่งน้ ำธรรมชำติส่วนใหญ่เสื่อมโทรมลงมำก ท ำให้มีควำมเหมำะสมต่อกำรเป็นแหล่งอำศัย
และแพร่ขยำยพันธุ์ของสัตว์น้ ำลดลง   กำรเพ่ิมของจ ำนวนประชำกรท ำให้สัตว์น้ ำถูกจับมำบริโภคเป็นจ ำนวน
มำกจนไม่สำมำรถแพร่ขำยพันธ์เองในธรรมชำติเพียงพอ   เพ่ือบรรเทำปัญหำกำรลดลงของจ ำนวนพันธุ์สัตว์น้ ำ
ในธรรมขำติลดน้อยลง   จึงได้หำแนวทำงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำให้มำกขึ้น  โดยกำรส ำรวจแหล่งน้ ำและผลิต
พันธุ์สัตว์น้ ำน ำไปปล่อยในแหล่งน้ ำธรรมชำติ  แจกจ่ำยให้กับส่วนรำชกำรอ่ืนๆ  แจกจ่ำยให้กับเกษตรกรใน
โครงกำรต่ำงๆ  เป็นกำรเพ่ิมผลผลิตกำรประมงและเพ่ิมควำมสมบูรณ์ทรัพยำกรประมงในแหล่งน้ ำ 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำจืดชนิดต่ำงๆ   น ำไปปล่อยในแหล่งน้ ำธรรมชำติและแหล่งน้ ำที่มีกำรใช้
ประโยชน์ร่วมกัน  ให้เป็นแหล่งผลิตอำหำรโปรตีนของประชำชน 

2.  เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำจืดชนิดต่ำงๆ แจกจ่ำยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ ำตำมโครงกำรต่ำงๆ  ส่วน    
รำชกำรต่ำงๆ  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกอบอำชีพและบริโภคในครัวเรือน และสร้ำงควำมอุดม
สมบูรณ์ในแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
 

แผน/ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม   พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 
ประจ าปีงบประมาณ   2562  

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ าจืด หน่วยนับ แผนผลิต ผลผลิตและปล่อย 

รวม ตัว 2,400,000 2,432,000 

- กุ้งก้ำมกรำม ตัว 1,000,000 1,000,000 

- ปลำตะเพียนขำว ตัว 300,000 775,000 

- ปลำตะเพียนทอง ตัว 100,000 - 

- ปลำยี่สกเทศ ตัว 300,000 - 

- ปลำนิล ตัว 500,000 478,000 

- ปลำสวำย ตัว 200,000 179,000 
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กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายด าเนินงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
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2. กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) 
แผนงาน  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
โครงการ  บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
 
หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตข้ำวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก  ด้วยลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย
นั้นเหมำะสมเป็นอย่ำงยิ่งในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม  โดยเฉพำะกำรท ำนำข้ำวและกำรเพำะปลูกพืช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวต่ำงๆ  แต่ด้วยกำรเปลี่ยนแปลงของโลกทรัพยำกรธรรมชำติที่ถูกท ำลำยลงไปเป็นอย่ำงมำก  
น ำมำสู่กำรเสียสมดุล  ปัญหำรำคำผลผลิตที่ตกต่ ำกลับยิ่งตอกย้ ำว่ำ  บัดนี้  กำรท ำนำข้ำวหรือกำรเพำะปลูกพืช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวนั้นมิใช่อำชีพที่เป็นทำงเลือกที่เหมำะสมกับทุกๆคน ทุกๆพ้ืนที่เสมอไป  ดังนั้น  ประเทศไทย
จึงต้องมองหำทำงเลือกอ่ืนๆ  มำใช้เพ่ือทดแทนควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจำกกำรท ำนำข้ำว  หรือกำรเพำะปลูกพืช
เชิงเดี่ยว  โดยรัฐบำลมีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เกษตรกรรม (Agri-Map)  เป็นนโยบำยที่มีเป้ำหมำยเพ่ือ
แก้ปัญหำในภำคกำรเกษตรไทย  โดยกำรใช้แนวทำงกำรเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตรด้วยกำรพิจำรณำถึงควำม
เหมำะสมของสภำพพ้ืนที่กับชนิดของพืชผลทำงกำรเกษตรที่จะปลูกว่ำสอดคล้องเหมำะสมกันหรือไม่  หำกไม่
เหมำะสมจะสำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงไร  หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องก็จะเข้ำมำรช่ว ย
เสนอแนวทำงเลือกใหม่ๆ  ที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ต่อไป 
 โดยในปีงบประมำณ 2562  รัฐบำลมีนโยบำยปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นำข้ำวเข้ำสู่กิจกรรมด้ำนอ่ืนๆให้
เหมำะสมกับพ้ืนที่  และเพ่ือเป็นกำรสนับสนุนข้อมูลให้กับเกษตรกรใช้ประกอบกำรตัดสินใจปรับเปลี่ยนพ้ืนที่  
ด้วยเหตุนี้  กรมประมง  ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ส่งเสริมให้มีกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำในพ้ืนที่ที่เหมำะสม  และสร้ำงอำชีพ
สร้ำงรำยได้จำกกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ  อีกท้ังได้มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลพ้ืนที่ที่เหมำะสมกับกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ   
ตำมนโยบำยเกษตรโซนนิ่ง (Zoning by Agri-Map)  กรมประมงจึงมีแนวคิดที่จะถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเลี้ยง
สัตว์น้ ำในพื้นที่ไม่เหมำะสมกับกำรท ำนำข้ำวเพ่ือทดลองปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ  และสำมำรถ
พัฒนำเป็นจุดสำธิตด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำให้แก่เกษตรกรในชุมชนได้อย่ำงต่อเนื่องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ไม่เหมำะสมในกำรปลูกข้ำว หรือพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว   ปรับเปลี่ยน
กิจกรรมสู่กำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

2. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำให้เป็นทำงเลือกแก่เกษตรกร   ให้มีสัตว์น้ ำบริโภคลดรำยจ่ำย
สร้ำงรำยได้ในครัวเรือน  
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แผน/ผล การปฏิบัติงานบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร 
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
1. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต (พันธุ์ปลำกินพืช จ ำนวน  3,200  ตัว/รำย  อำหำรปลำ
กินพืช  เม็ดเล็ก 1 กระสอบ/รำย ปูนขำว 1 กระสอบ/รำย  ปุ๋ยคอก 1 กระสอบ/รำย 

รำย 50 50 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
2. ให้ค ำแนะน ำ  ถ่ำยทอดให้ควำมรู้ด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ก่อนและหลังสนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิต)   2 ครั้ง/รำย 

ครั้ง 100 100 

3. ประเมินผลผลิตสัตว์น้ ำหลังเสร็จสิ้นโครงกำรฯ 1 ครั้ง/รำย   ครั้ง 50 50 
 
 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่เหมาะสม (Zoning) 
1.  สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต (พันธุ์ปลำกินพืช จ ำนวน  3,200  ตัว/รำย   อำหำรปลำกินพืชเม็ดเล็ก 1  

กระสอบ/รำย ปูนขำว 1 กระสอบ/รำย  ปุ๋ยคอก 1 กระสอบ/รำย 
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2. ให้ค ำแนะน ำให้ควำมรู้ด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ก่อนและหลังสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต) 2  ครั้ง/รำย   
พร้อมตรวจวัดคุณภำพน้ ำให้เกษตรกร 
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3. ประเมินผลผลิตสัตว์น้ ำหลังเสร็จสิ้นโครงกำรฯ 1 ครั้ง/รำย  
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3. โครงการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว ปีงบประมาณ 2562 
กิจกรรม  เลี้ยงปลาในนาข้าว 
หลักการและเหตุผล 
  กำรเลี้ยงปลำในนำข้ำวก ำลังเป็นกิจกรรมที่หลำยประเทศทั่วโลกให้ควำมส ำคัญ โดยมีหลักกำร
เพ่ือใช้พ้ืนที่ในนำข้ำวให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรเพิ่มผลผลิตทั้งข้ำวและปลำส ำหรับในประเทศไทยกรมประมง
ได้สนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงปลำในนำข้ำวมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486  จวบจนปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำในนำ
ข้ำว จ ำนวน  2,163 รำย  เนื้อที่เลี้ยง 12,931 ไร่  มีปริมำณผลผลิต 3,076 ตัน  แต่ทว่ำข้อมูลส ำคัญต่ำง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับกำรเลี้ยง   อำทิ  รูปแบบและวิธีกำรเลี้ยง เทคโนโลยีที่เหมำะสม ข้อมูลผลผลิตและรำยได้  ยังขำด
ควำมชัดเจน  ดังนั้น  กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด   จึงได้จัดท ำโครงกำรเลี้ยงปลำในนำข้ำวใน
พ้ืนที่ต่ำงๆ  ของประเทศเพ่ือศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรเลี้ยงที่เหมำะสมกับเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้
เกษตรกรสำมำรถปฏิบัติได้ง่ำยส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและมีควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ีน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือทรำบผลผลิตและรำยได้ของกำรเลี้ยงปลำในนำข้ำว 
2. เพ่ือทรำบปัญหำอุปสรรคของกำรเลี้ยงปลำในนำข้ำว 
3. เพ่ือจัดท ำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงปลำในนำข้ำวส ำหรับเกษตรกร         

ระยะเวลาด าเนินการ  เดือน มิถุนำยน  2562 – 31  มีนำคม  2563    
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ   จ ำนวน 4 รำย    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

แผน/ผล การปฏิบัติงานโครงการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว  
ปีงบประมาณ 2562 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
1. สัมภำษณ์เกษตรกรตำมแบบสอบถำมก่อนเข้ำร่วมโครงกำร รำย 4 4 
2. จัดส่งแผนที่ ภำพถ่ำยแปลงและถ่ำยวีดีโอสภำพพ้ืนที่ ก่อนด ำเนินกำร รำย 4 4 
3. สุ่มชั่งน้ ำหนักและวัดควำมยำวของปลำก่อนส่งมอบให้แก่เกษตรกร  ชนิดละ    
    50  ตัวต่อรำย 

รำย 4 4 

4. สนับสนุนพันธุ์ปลำ  ขนำด 5-7 เซนติเมตร ตัว 8,000 8,000 
5. เก็บคุณภำพน้ ำก่อนปล่อยปลำและหลังจำกปล่อยปลำจนถึงเก็บผลผลิต 4 ครั้ง/รำย 16 16 
6. ถ่ำยภำพกำรด ำเนินกำรในแต่ละข้ันตอน 6 ครั้ง/รำย 24 24 
7. ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร ให้ค ำแนะน ำส่งเสริม 5 ครั้ง/รำย 20 20 
8. สุ่มชั่งน้ ำหนักและวัดควำมยำวของปลำในกำรเก็บผลผลิต  ชนิดละไม่น้อยกว่ำ     
    20 ตัว/รำย 

รำย 4 4 

9. สัมภำษณ์เกษตรกรตำมแบบสอบถำมหลังเข้ำร่วมโครงกำร รำย 4 4 
10. จัดท ำรูปเล่มสรุปผลกำรปฏิบัติงำน เล่ม 1 1 
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เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวน 4 ราย  ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน 2562 – มีนาคม 2563 
1. สนับสนุนพันธุ์ปลา ขนาด 5-7 ซม. จ านวน 2,000 ตัว/ราย  (พร้อมสุ่มชั่งวัด) 

ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

2. เก็บคุณภาพน้ าก่อนปล่อยปลา และหลังจากปล่อยปลาจนถึงเก็บผลผลิต  จ านวน  4 ครั้ง ต่อราย 
 
 
 
 
 

  
 

3. ติดตามผลการด าเนินงาน  สุ่มชั่งน้ าหนักวัดขนาดปลาที่เลี้ยงก่อนจับผลผลิต 
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4. กิจกรรม  พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart  Farmer 
แผนงาน   บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
โครงการ   พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  (Smart  Farmer) 
หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีนโยบำยในกำรพัฒนำเกษตรกรไทยให้เป็น  Smart  Farmer  โดยมี 
Smart  Officer  เป็นเพ่ือนคู่คิด  ซึ่ง Smart  Farmer  หมำยถึง  เกษตรกรที่มีควำมรู้ในเรื่องที่ท ำอยู่   มี
ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ   มีควำมตระหนักถึงคุณภำพสินค้ำและควำมปลอดภัยของผู้บริโภค  มีควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   มีควำมภูมิใจในควำมเป็นเกษตรกร  แต่จำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันเกษตรยัง
ไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร ส ำหรับเกษตรกรสำขำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำก็เช่นกันต่ำงประสบปัญหำต้นทุน
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำสูง  กำรเสื่อมโทรมของสภำพแวดล้อมโดยทั่วไป  รวมถึงกำรลดลงของทรัพยำกรสัตว์น้ ำ
ในแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
 กรมประมง  ได้รับนโยบำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง    (Smart   
Farmer) โดยสนับสนุน ส่งเสริม  และให้ควำมรู้แก่เกษตรกรเพ่ือให้มีควำมรู้มีทักษะ  และควำมสำมำรถในกำร
ประกอบอำชีพด้ำนกำรประมงตลอดห่วงโซ่คุณค่ำกำรผลิต  ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะกำรประกอบ
อำชีพ ของแต่ละบุคคล  เน้นกำรน ำและประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้และข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ  มีกำรน ำ
เทคโนโลยี  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  และวิธีกำรปฏิบัติที่ดีและเป็นไปตำมหลักสำกล  เพ่ือให้เกษตรกรมีควำม
ภำคภูมิใจในควำมเป็นเกษตรกร  และสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรประกอบอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดทั้งด้ำนกำร
ผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำด 

2.  เพ่ือให้เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถเป็นเกษตรกรต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ในกำร
ประกอบอำชีพด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มเป้าหมาย 

เกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดในเขตจังหวัดปรำจีนบุรี  จ ำนวน  200 รำย 
กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี  จัดโครงกำรฝึกอบรม เรื่ อง กำรพัฒนำ
เกษตรกรสู่ Smart  Farmer  ประจ ำปีงบประมำณ 2562  หลักสูตร  กำรบริหำรจัดกำรผลผลิตและกำรตลำด 
(ด้ำนประมง)  ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ได้แก่ เกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดในจังหวัดปรำจีนบุรี  จ ำนวน 4 รุ่น 
รวม  200  คน  ก ำหนดกำรจัดฝึกอบรมรุ่นละ  1  วัน  ดังนี้ 
 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 18 ธันวำคม 2561 ณ ศำลำประชำคม หมู่ที่ 4  ต ำบลไผ่ชะเลือด  อ ำเภอศรีมโหสถ 
จังหวัดปรำจีนบุรี   
 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 19  ธันวำคม  2561   ณ  หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนสร้ำง   อ ำเภอบ้ำนสร้ำง   
จังหวัดปรำจีนบุรี  
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 รุ่นที่ 3 ในวันที่ 16 พฤษภำคม 2562  ณ  หอประชุมอ ำเภอประจันตคำม  อ ำเภอประจันตคำม   
จังหวัดปรำจีนบุรี 
 รุ่นที่ 4 ในวันที่ 17 พฤษภำคม 2562 ณ ที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนทำม อ ำเภอศรีมหำโพธิ   
จังหวัดปรำจีนบุรี 
 

กิจกรรม/งานที่ท า หน่วยนับ แผน ผล 
เสริมสร้ำงควำมรู้เพื่อพัฒนำเกษตรกรสู่ Smart  Farmer 
1. อบรม/ถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อพัฒนำเกษตรกรสู่ Smart  Farmer รำย 200 200 
2. ติดตำมและประเมินผล  (ส่วนภูมิภำค)   รำยย 100 100 

 
ภาพถ่ายการอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer  จ านวน 200 ราย  แบ่งเป็น 4 รุ่น  ดังนี้  

 

 
รุ่นที่ 1  ในวันที่ 18 ธันวำคม 2561 
ณ ศำลำประชำคม หมู่ที่ 4 ต ำบลไผ่ชะเลือด   
อ ำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปรำจีนบุรี 

 
 
 
รุ่นที่ 2  ในวันที่ 19 ธันวำคม 2561 
ณ หอประชุมอ ำเภอบ้ำนสร้ำง  หมู่ที่ 4  
อ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี 
 
 
 
รุ่นที่ 3  ในวันที่ 16 พฤษภำคม 2562 
ณ หอประชุมอ ำเภอประจันตคำม     
อ ำเภอประจันตคำม จังหวัดปรำจีนบุรี 
 
 
รุ่นที่ 4  ในวันที่ 17 พฤษภำคม 2562 
ณ ที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 8  ต ำบลบ้ำนทำม   
อ ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี  
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ภาพถ่ายกิจกรรมติดตามและประเมินผล 
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5. กิจกรรม  พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
แผนงาน  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
โครงการ   พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
 

หลักการและเหตุผล 
  รัฐบำลได้วำงเป้ำหมำยส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศไว้ คือ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”  ซึ่งในกำรพัฒนำได้เน้น
หลักกำรให้คนเป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำ   เพ่ือน ำประเทศไทยให้พ้นจำก  “กับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง” 
และควำมไม่สมดุลในกำรพัฒนำและควำมเหลื่อมล้ ำของควำมมั่งคั่ง  สู่ประเทศไทย 4.0  โดยภำคกำรเกษตร
เป็นภำคส่วนหนึ่งที่มีควำมส ำคัญในกำรผลักดันให้ประเทศมีควำมมั่งคง มั่งคั่ง  และยั่งยืน  ดังนั้น  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จึงได้มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเกษตรในช่วง 5 ปี และ 20 ปี  ที่สอดรับกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  โดยมุ่งกำรแก้ไขจุดอ่อนและ
เสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำภำคเกษตรระยะยำวเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์  “เกษตรกรมั่นคง ภำคกำรเกษตรมั่ง
คั่ง ทรัพยำกรกำรเกษตรยั่งยืน”  โดยมีแนวทำงไปสู่เป้ำหมำยด้วย 5 ยุทธศำสตร์หลัก คือ  1) สร้ำงควำม
เข้มแข็งในกับเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร  2)เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต  และยกระดับมำตรฐำนสินค้ำ  3) 
เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันภำคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  4) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
กำรเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน  5) พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  ซึ่งกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนสินค้ำเกษตรเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของภำคกำรเกษตร  อีกทั้งมุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน  อำทิ เกษตรอินทรีย์  เกษตร
ทฤษฎีใหม่ เพ่ือมุ่งไปสู่วิสัยน์ “เกษตรกรมั่นคง  ภำคกำรเกษตรมั่งค่ัง  ทรัพยำกรกำรเกษตรยั่งยืน” 
  กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตสินค้ำสัตว์น้ ำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์  เป็นส่วน
ส ำคัญในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำสัตว์น้ ำของไทย   และเพ่ิมช่องทำงในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ  ซึ่งเป็น
กำรผลักดันให้ไปสู่เป้ำหมำย  “ประเทศไทยเป็นผู้น ำในระดับภูมิภำค  ด้ำนกำรผลิต กำรบริโภค กำรสินค้ำ และ
กำรบริกำร เกษตรอินทรีย์ที่มีควำมยั่งยืน  และเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล”  อีกทั้งในปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้
ควำมส ำคัญกับกำรบริโภคอำหำรแบบคลีน  มีควำมปลอดภัย  และสินค้ำที่ผลิตตำมมำตรฐำนอินทรีย์  ซึ่ง
ผลผลิตสัตว์น้ ำที่ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนอินทรีย์ยังมีอยู่ค่อยข้ำงน้อย  และอยู่ในวงจ ำกัด  ดังนี้น  จึงมี
ควำมจ ำเป็นที่ต้องขยำยและสร้ำงแหล่งผลิตสัตว์น้ ำที่ด ำเนินกำรผลิตตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ให้มีเพ่ิมมำก
ขึ้น  อีกทั้งกำรส่งเสริมและพัฒนเกษตรกรให้มีกำรด ำเนินกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำสอดคล้องเป็นไปตำมมำตรฐำน
เกษตรอินทรีย์  นับว่ำเป็นแก่นหลังหนึ่งที่จะท ำให้เกษตรกรมีควำมยั่งยืน  และยังเป็นกำรรักษำสมดุล
สิ่งแวดล้อมได้อีกทำงหนึ่งด้วย 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เกษตรกรมีควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เพิ่มมำกข้ีน 
2. เพ่ิมแหล่งผลิตผลผลิตสัตว์น้ ำจืดอินทรีย์ 
3. เพ่ิมทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรให้แก่เกษตรกร 
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แผน/ผล การปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์    
ปีงบประมาณ 2562 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
1. สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ ำ ในเขตพื้นท่ีทั่วไป รำย 20 20 
2. สร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอินทรีย์แก่เกษตรกร 

2.1 เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ปี 2562 
2.2 เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ปี 2561 

 
รำย 
รำย 

 
20 
14 

 
20 
14 

3. เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรปี 2562 ยื่นค ำขอรับกำรรับรอง   รำย 4 4 
4. เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรปี 2561 ยื่นค ำขอรับกำรรับรอง   รำย 2 2 

 
ภาพถ่ายการด าเนินงานการส่งเสริมองค์ความรู้  เกษตรกรปี 2562 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพถ่ายการด าเนินงานสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
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ภาพถ่ายการด าเนินงานการส่งเสริมองค์ความรู้  เกษตรกรปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
6. กิจกรรม  สนับสนุนโครงการทฤษฎีใหม่ด้านการประมง  
แผนงาน   บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
โครงการ   พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด ำเนินแผนงำนหรือโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำของ
ประเทศไทย  ตำมโครงกำรไทยนิยมยั่งยืน 9 ประกำร  ซึ่งมีวำระงำนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ 3 ประกำร  
ดังนี้ 

1. คนไทยไม่ทิ้งกัน (เกษตรกรผู้มีรำยได้น้อย  ที่ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิกำรแห่งรัฐ) 
2. ชุมชนอยู่ดีมีสุข (พัฒนำรำยได้และอำชีพเกษตรกร) 
3. ทรำบกลไกกำรบริหำรรำชกำร   (ให้ควำมรู้แก่เกษตรกร   เกี่ยวกับกลไกกำรบริหำรรำชกำร 

งบประมำณสร้ำงกำรรับรู้และมีส่วนร่วมของประชำชนทุกข้ันตอน) 
โดยกรมประมงได้ด ำเนินกำรและรับผิดชอบในโครงกำรฯ  ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ  ในสังกัดของ

กระทรวงฯ ซึ่งกิจกรรมหลักของโครงกำรที่ต้องด ำเนินกำร  มีดังนี้ 
1. กำรอบรมให้ควำมรู้เกษตรกร 
2. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตให้แก่เกษตรกร 
3. กำรบริหำรจัดกำรและติดตำมตรวจเยี่ยมเกษตรกร 
4.   กำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้ให้เกษตรกร 
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วัตถุประสงค์ 
1. เกษตรกรสำมำรถท ำกำรผลิตได้ด้วยตนเองและเป็นแบบหลักกำรที่เข้ำใจน ำไปประยุกต์ใช้อย่ำงง่ำย  

เพ่ือให้มีผลผลิตไว้บริโภคในครัวเรือนและลดค่ำใช้จ่ำย 
2. ผลผลิตที่เหลือจำกกำรบริโภคและแบ่งปัน  สำมำรถน ำไปจ ำหน่ำยสร้ำงเป็นรำยได้เสริมให้กับ

ตนเองและครอบครัว 
3. เกษตรกรสำมำรถท ำกำรผลิตทำงกำรเกษตรที่หลำกหลำยขั้นหรือขยำยพ้ืนที่   และสำมำรถเพ่ิม

ผลผลิตได้ในที่สุด 
4. เกษตรกรสำมำรถพัฒนำตนเองเพ่ือไปสู่แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่แบบเต็มรูปแบบ 

 
แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

ปีงบประมาณ  2562 
กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

1. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต  ปลำกินพืช เกษตรกรรำยเก่ำ (ปี 2561) รำย/ตัว 404/500 404/500 
2. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต  เกษตรกรรำยใหม่ (ปี 2562) รำย/ตัว 437/840 20/840 

 
ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 
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7. กิจกรรม  ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง (สัตว์น้ าควบคุม) 
แผนงาน   บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
โครงการ   พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรม   ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง 
กิจกรรมย่อย  การก ากับดูแลและควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
หลักการและเหตุผล 
  ตำมที่ได้มีกำรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง   พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558  
โดยบทบัญญัติแห่งพระรำชก ำหนดเพ่ือกำรจัดระเบียบกำรประมงในประเทศไทยและในน่ำนน้ ำทั่วไป  เพ่ือ
ป้องกันมิให้มีกำรท ำกำรประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย  เพ่ือรักษำทรัพยำกรสัตว์น้ ำให้อยู่ในภำวะที่เป็นแหล่ง
อำหำรของมนุษยชำติอย่ำงยั่งยืน และรักษำสภำพสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงอยู่ในสภำพที่เหมำะสมตำมแนวทำง 
กฎเกณฑ์และมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับนับถือในนำนำประเทศ  โดยในหมวด 6 มำตรำ 76 แห่งพระรำชก ำหนด
ดังกล่ำวบัญญัติว่ำ  เพ่ือประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้มีคุณภำพป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมหรืออันตรำยต่อผู้บริโภค  หรือต่อกิจกำรของบุคคลอ่ืน  ให้ออกกฎกระทรวงก ำหนดชนิดหรือ
ลักษณะของสัตว์น้ ำ  หรือประเภทรูปแบบ  ขนำด หรือวัตถุประสงค์ของกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้เป็น
กิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุมได้  ต่อมำได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมประมง  กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ.2559 ได้ปรับปรุงกำรแบ่งส่วนรำชกำรและอ ำนำจหน้ำที่กรมประมง  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภำรกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมำะสม กับสภำพของงำนที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะท ำให้กำรปฏิบัติภำรกิจตำมอ ำนำจ
หน้ำที่มีประสิทธิภำพ   และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  โดยในส่วนของหน่วยงำนกองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น้ ำจืดได้จัดตั้งให้มีกลุ่มวิจัยกำรจัดระบบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุมโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำค้นคว้ำวิจัย  
จัดท ำมำตรกำร  ติดตำมประเมินผลจัดท ำฐำนข้อมูล  รวมทั้งเผยแพร่ควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
ควบคุม  และได้มีกำรออกกฎกระทรวง  เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม  2559   ก ำหนดกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
ให้เป็นกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม พ.ศ. 2559  ให้กิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำดังต่อไปนี้  เป็นกิจกำร
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 

1. กำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล 
2. กำรเพำะเลี้ยงกุ้งก้ำมแดง  หรือ กุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน (Procambarus charkii) 
3. กำรเพำะเลี้ยงกุ้งก้ำมแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp.) 
4. กำรเพำะเลี้ยงจระเข้ 
5. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในกระชัง 
6. กำรเพำะเลี้ยงหอยทะเล 
ในส่วนของสัตว์น้ ำควบคุมที่เกี่ยวข้องกับกองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด  กำร

เพำะเลี้ยงกุ้งทะเล  กุ้งทะเลที่มีกำรเพำะเลี้ยงกันเป็นจ ำนวนมำกในปัจจุบัน  คือ กุ้งขำวแวนนำไมล์  ซึ่งเป็นกุ้งที่
สำมำรถเลี้ยงได้ในสภำพควำมเค็มต่ ำ  ท ำให้มีกำรขยำยพ้ืนที่ไปในเขตพ้ืนที่น้ ำจืด  ทั้งในบริเวณภำคกลำง ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และภำคใต้  โดยตัวเลขเกษตรกรที่มีกำรขี้นทะเบียนเกษตรกรในปี 2561  มีจ ำนวน
ทั้งสิ้น  18,087  รำย  ในพื้นที่  35  จังหวัด  ซึ่งหลำยจังหวัดเป็นพื้นที่ในเขตพ้ืนที่น้ ำจืด 
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 กำรเพำะเลี้ยงกุ้งก้ำมแดง  หรือ กุ้งเครย์ฟิช Procambarus charkii หรือ  Cherax spp.  กรม
ประมงได้ประกำศ เรื่อง ก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม  (กุ้งก้ำมแดง  หรือ กุ้งเครย์
ฟิช Procambarus charkii หรือ  Cherax spp.)  ต้องปฏิบัติ   ณ   วันที่  3 พฤษภำคม  2559  เรื่อง 
ก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม  (กุ้งก้ำมแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช Procambarus charkii 
หรือ  Cherax spp.)  ต้องปฏิบัติ (ฉบับที 2) ณ วันที่ 18 พฤษภำคม 2559 ฉบับที่ 3 วันที่ 14 มิถุนำยน 2560 
และ ฉบับที่ 4  วันที่ 22 สิงหำคม  2560  โดยตัวเลขเกษตรกรที่มีกำรจดแจ้งประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำควบคุมกับกรมประมง  จ ำนวนกว่ำ 76,000  รำย  ในพ้ืนที่ 75 จังหวัด 
 กำรเพำะเลี้ยงจระเข้   จระเข้เป็นสัตว์ป่ำตำมพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ  พ.ศ. 2535 
และได้รับกำรประกำศให้เป็นสัตว์ป่ำชนิดที่เพำะพันธุ์ได้ตำมกฎกระทรวงก ำหนดชนิดของสัตว์ ป่ำคุ้มครองให้
เป็นสัตว์ป่ำชนิดที่เพำะพันธุ์ได้ พ.ศ. 2546  และอยู่ในอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่งขนิดสัตวป่ำ
และพืชป่ำที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) โดยข้อมูลกำรขึ้นทะเบียนอนุญำต  มีจ ำนวนทั้งสิ้น  1,277 รำย  ในพ้ืนที่ 75  
จังหวัด 
 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในกระชัง  กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในกระชังเป็นอำชีพเกษตรกรรมที่มีควำมส ำคัญ
เนื่องจำกให้ผลผลิตและผลตอบแทนต่อพ้ืนที่ค่อนข้ำงสูง   ท ำให้มีเกษตรกรให้ควำมสนใจและเพำะเลี้ยงกัน
จ ำนวนมำก  อย่ำงไรก็ดีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในกระชังอำจท ำให้ระบบนิเวศของแหล่งน้ ำเปลี่ยนแปลงไปหำกไม่
ค ำนึงถึงปริมำณกระชัง  และควำมเหมำะสมของล ำน้ ำ   อำจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ ำและกำรด ำรงชีวิต
ของสัตว์น้ ำในธรรมชำติ  ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558  กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในกระชังที่ท ำกำร
เพำะเลี้ยงในที่จับสัตว์น้ ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินต้องด ำเนินกำรขออนุญำตตำมมำตรำ 79  ซึ่ง
ภำยหลังพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558  ประกำศใช้  ได้มีบทเฉพำะกำลให้ผู้ท ำกำรเพำะเลี้ยงในที่จับ
สัตว์น้ ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินยื่นค ำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ 175  โดยพบมีเกษตรกรยื่นขอรับ
ใบอนุญำตจ ำนวน 8,883  รำย  จำกพ้ืนที่ 51  จังหวัด  มีจ ำนวนกระชังรวมทั้งสิ้น  126,735  กระชัง  พ้ืนที่
รวม 2,801,940.13 ตำรำงเมตร 
 ส่วนของกำรเพำะเลี้ยงกุ้งก้ำมแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช Procambarus charkii หรือ  Cherax spp.  ที่
กรมประมงได้มีประกำศ  เรื่อง  ก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม  (กุ้งก้ำมแดง หรือ 
กุ้งเครย์ฟิช Procambarus charkii  หรือ  Cherax spp.)   ต้องปฏิบัติแล้วจ ำนวน  4  ฉบับ  ซึ่งต้องมีกำร
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำรได้ทรำบถึงกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  รำยละเอียดที่ต้อง
ปฏิบัติ  รวมทั้งบทลงโทษต่ำงๆ  และด ำเนินกำรติดตำมเฝ้ำระวังให้ผู้ประกอบกำรด ำเนินกำรได้ตำมประกำศ
ก ำหนดตำมมำตรำ 78 แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558  และในส่วนของกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล  
กำรเพำะเลี้ยงจระเข้  และ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในกระชัง ซึ่งอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรออกประกำศกรมประมง
ตำมมำตรำ  78  นั้น  ควรมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังในส่วนของน้ ำทิ้งที่เป็นข้อต้อง
ปฏิบัติตำมมำตรำ 78 (5) ที่ระบุว่ำ  “ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติในกำรจัดกำรน้ ำทิ้งหรือของเสียจำก
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ”  เพ่ือให้หน่วยงำนมีควำมพร้อมและน ำข้อมูลที่ได้มำใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรควบคุมด้ำน
กำรเพำะเลี้ยง  โดยมีกำรเฝ้ำระวังในจุดที่เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุมประเภทต่ำงๆ  ในส่วนของส ำนักงำน
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ประมงจังหวัดก็ต้องมีขั้นตอนกำรจดแจ้ง  กำรอนุญำต  รวมทั้งมีกำรก ำกับ ดูแล กำรด ำเนินกิจกำรกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุมให้เป็นไปตำมประกำศก ำหนดในทุกประกำศต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่เจ้ำหน้ำที่กรมประมง  เรื่องระเบียบและวิธีกำรด ำเนินงำนกิจกำร
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุมตำม  พรก.กำรประมง พ.ศ. 2558 

2. เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้ประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
ควบคุม  ด้ำนกฎหมำยที่เก่ียวข้องตำม พรก.กำรประมง พ.ศ. 2558 

3. เพ่ือติดตำม  เฝ้ำระวัง  กำรด ำเนินกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำน้ ำควบคุม 
4. เพ่ือก ำกับ  ดูแล  กำรด ำเนินกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 

แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง   การก ากับดูแลและ
ควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม   ปีงบประมาณ  2562 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
1. กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้ประกอบ

กิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 
รำย 30 30 

2. กำรติดตำม เฝ้ำระวังกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม  ให้ด ำเนินกำร
ได้ตำมประกำศ  (2 ครั้ง/รำย) 

รำย/ครั้ง 5/2 5/2 

 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 
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8. กิจกรรม  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
แผนงาน   บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
โครงการ   ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรม   พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
 

 ตำมโครงกำรอำหำรปลอดภัย (Food Safety) จำกฟำร์มสู่ผู้บริโภค   หน่วยงำนของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมวิชำกำรเกษตร ร่วมมือ กำรยกระดับมำตรฐำน  
กำรบริหำรจัดกำร  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  กำรตลำด  รวมถึงกำรยกระดับมำตรฐำนเพ่ือกำรส่งออกโดยเน้นให้
กำรสนับสนุนแก่ผู้ประกอบกำรตั้งแต่ระดับฟำร์ม  ผู้ผลิตอำหำร  ผู้แปรรูป  ธุรกิจกำรขนส่ง และกำรจ ำหน่ำย
ไปจนถึงผู้ส่งออก ทั้งนี้เพื่อกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตอำหำรทั้งระบบให้ถูกสุขอนำมัยและด้ำนมำตรฐำนสำกล
ต้ังแต่ผู้ผลิตในระดับฟำร์มจนถึงผู้บริโภค  จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้องทั้งระบบและจะ
เป็นกำรพัฒนำธุรกิจกำรประมงให้ก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็วกว่ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริกำรจัดกำรสินค้ำประมงตลอดสำยกำรผลิตให้มีคุณภำพมำตรฐำน

ตำมควำมต้องกำรของตลำด  และพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรแปรรูปสินค้ำประมงเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำรวมทั้งเฝ้ำ
ระวัง  ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยำ 

 
 

แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 ปีงบประมาณ  2562 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
1. จ านวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่เข้าตรวจประเมิน ฟาร์ม 397 440 
     1.1 ฟำร์มเดิมท่ีต่ออำยุต่อเนื่องในปี 2562 GAP ปลำน้ ำจืดอื่นๆ ฟำร์ม 48 48 
     1.2 ฟำร์มใหม่ปี 2562 GAP กุ้งก้ำมกรำม ฟำร์ม  - 2 
     1.3 ฟำร์มใหม่ปี 2562 GAP ปลำนิล (รับรองโดย กมป.) ฟำร์ม  - 5 
     1.4 ฟำร์มใหม่ปี 2562  GAP ปลำน้ ำจืดอื่นๆ ฟำร์ม 50 59 
     1.5 ตรวจติดตำมฟำร์มเดิมที่ได้รับรองในปี 2560-2561 ฟำร์ม 298 315 
           1.5.1 ฟำร์ม GAP ปลำนิล (รับรองโดย กมป.) ฟำร์ม 2 1 
           1.5.2 ฟำร์ม GAP ปลำน้ ำจืดอื่นๆ ฟำร์ม 296 314 
     1.6 ตรวจประเมินโรงเพำะฟักของหน่วยงำน ฟำร์ม 1 1 
2. ตรวจประเมินฟำร์ม สอ.3   ผลตรวจประเมิน ผ่ำน ฟำร์ม  - 5 
3. ตรวจประเมินฟำร์ม สอ.4   ผลตรวจประเมิน ผ่ำน ฟำร์ม  - 5 
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แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 ปีงบประมาณ  2562 (ต่อ) 

 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
4. การรับรองมาตรฐานฟาร์ม ฟาร์ม 112 112 

4.1 กำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มเดิมที่ต่อเนื่องในปี 2562 GAP ปลำ
น้ ำจืดอื่นๆ 

  - 48 

     4.2 กำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มใหม่ ปี 2562 GAP กุ้งก้ำมกรำม ฟำร์ม  - 2 
     4.3 กำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มใหม่ ปี 2562 GAP ปลำน้ ำจืดอื่นๆ ฟำร์ม  - 57 
     4.4  กำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มใหม่ ปี 2562 GAP สัตว์น้ ำอื่นๆ ฟำร์ม  - 2 
     4.5 รับรองฟำร์มตรวจติดตำม (ฟำร์มเดิมที่ได้รับรองในปี 2560 -
2561) 

ฟำร์ม  - 3 

5. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตัวอย่าง 594 636 
     5.1 จ ำนวนตวัอย่ำงที่ผ่ำนเกณฑ์ ตัวอย่ำง  - 636 
     5.2 จ ำนวนตวัอย่ำงที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ตัวอย่ำง  - - 

 

ภาพถ่ายการด าเนินงาน กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม และตรวจประเมินฟาร์ม สอ.3 และ สอ.4 
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กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมตรวจประเมินโรงเพาะฟัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดระยอง 
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9. กิจกรรม  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงเก่าปี 2561) 
แผนงาน   บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
โครงการ   ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
กิจกรรม   ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
วัตถุประสงค์    
 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ให้มีกำรบริหำรจัดกำรระบบกำร
ผลิตเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำของเกษตรกรและลดต้นทุนกำรผลิต  สำมำรถยกระดับมำตรฐำนฟำร์มในกำรเข้ำสู่
มำตรฐำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ดี (GAP) จัดตั้งวิสำหกิจชุมชนและสหกรณ์ผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพ่ือเป็นตัวกลำง
ในเกำรเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลำด  เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรแข่งขัน 

แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงเก่าปี 2561) 
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
1. กิจกรรมส่งเสริม/ให้ควำมรู้/ด้ำนระบบควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ

และกำรใช้เชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 
ครั้ง 3 3 

2. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เดือนละ 1 ครั้ง  ครั้ง 12 12 
 

ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
ให้ความรู้ครั้งที่ 1  

 
 
  
 
 
 
 
 

ให้ความรู้ครั้งที่ 2 
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ให้ความรู้ครั้งที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. กิจกรรม  วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านการประมง 
แผนงาน  บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
โครงการ   วิจัยและพัฒนาการประมง 
กิจกรรม   วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านการประมง 
เรื่อง : ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมในอ าเภอบ้านสร้าง จังหวัด

ปราจีนบุรี 

 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
ปลำนิล  (Oreochromisniloticus)  เป็นปลำน้ ำจืดที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง   และได้รับ 

ควำมนิยมในกำรบริโภคเป็นอย่ำงมำกในประเทศไทยและยังเป็นที่ต้องกำรของตลำดโลกสูงเนื่องจำกมีรสชำดดี 
เนื้อมีสีขำวสำมำรถน ำมำปรุงอำหำรได้หลำยรูปแบบจึงท ำให้เป็นที่ต้องกำรของประชำชนเพิ่มมำกข้ึนในปี 2558 
ประเทศไทยมีผลผลิตประมำณ 179,620 ตัน จำกพ้ืนที่เพำะเลี้ยง 419,505 ไร่  (กรมประมง,2559) ส่วนกุ้งขำว 
แวนนำไม(Litopenaeusvannamei)  สำยพันธุ์กุ้งทะเลที่มีกำรเพำะเลี้ยงแพร่หลำยในหลำยประเทศเนื่องจำก 
เป็นสำยสำยพันธุ์กุ้งทะเลที่มีกำรเพำะเลี้ยงแพร่หลำยในหลำยประเทศ   เนื่องจำกเป็นสำยพันธุ์ที่เลี้ยงง่ำยโตเร็ว 
มีควำมทนทำนสูง   (ชวนพิศ,2547)  และยังเป็นที่นิยมในกำรบริโภคแต่ในปัจจุบันกำรเลี้ยงกุ้งขำวนำไม     มัก 
ประสบปัญหำจำกโรคตำยด่วน  (EMS)   (นบสร,2555)     ท ำให้เกษตรกรบำงส่วนที่หันมำเลี้ยงปลำนิลร่วมกับ 
กุง้ขำวแวนนำไม (สุพัฒน์,2556)    มีกำรศึกษำกำรเลี้ยงกุ้งขำวร่วมกับปลำนิลในบ่อเดียว   และกำรเลี้ยงกุ้งขำว 
ปลำนิลคนละบ่อ        พบว่ำผลผลิตกุ้งขำวและปลำนิลที่เลี้ยงร่วมกันในบ่อเดียวกันให้ผลผลิตมำกกว่ำกำรเลี้ยง 
กุ้งขำวและปลำนิลเพียงชนิดเดียว       นอกจำกนี้คุณภำพน้ ำในบ่อเลี้ยงยังมีค่ำที่ดีกว่ำท ำให้ผลจำกโรคระบำด 
และกำรใช้ยำลดลง (Yangetal., 2002)  ส่วนปัญหำที่พบในกำรเลี้ยงปลำนิลเชิงพำณิชย์  คือต้นทุนกำรผลิตสูง
ขนำดของปลำที่ได้ไม่สม่ ำเสมอและ ยังมีปัญหำกลิ่นโคลนในเนื้อปลำเกษตรกรจึงหันมำเลี้ยงปลำแบบผสมผสำน 
โดยกำรเลี้ยงปลำนิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม      โดยกุ้งขำวจะกินอำหำรตำมพ้ืนดินหรือหน้ำดินซึ่งมี 
เศษซำกอำหำร    และ  สำรอินทรีย์หมักหมมอยู่จำกอำหำรที่ใช้เลี้ยงปลำรวมไปถึงของเสียจำกกำรขับถ่ำย 
(วรำห์และคณะ,2550)   รวมทั้งปัญหำรำคำปลำนิลแตกตำ่งกุ้งขำวมีรำคำสูง      และมีรอบกำรเลี้ยงที่สั้นท ำให้ 
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เกษตรกรสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรชดเชยรำคำจ ำหน่ำยกุ้งขำว  เพรำะปลำนิลที่รำคำลดลงปัจจุบันเกษตรกร 
ในพ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรีหันมำนิยมเลี้ยงปลำนิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมในบ่อดินเป็นอำชีพหลัก และ 
อำชีพเสริมเป็นจ ำนวนมำกแต่ยังขำดข้อมูลทำงด้ำนเศรษฐกิจ และสังคมรูปแบบและเทคนิคกำรเลี้ยงของ 
เกษตรกรในพ้ืนที่ตน้ผลตอบแทนแนวโน้มกำรตลำดในจังหวัดปรำจีนบุรี รวมถึงข้อมูลด้ำนปัญหำองเกษตรกร 
ที่เลี้ยงปลำนิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม 

ดังนั้นจึงควรมีกำรศึกษำต้นทุนและผลตอบแทนของกำรเลี้ยงปลำนิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม 
ในจังหวัดปรำจีนบุรีเพื่อน ำข้อมูลที่ได้มำปรับปรุงพัฒนำด้ำนกำรเลี้ยง เพ่ือหำแนวทำงในกำรลดต้นทุนด้ำนกำร 
เลี้ยงและกำรแก้ไขปัญหำให้แก่เกษตรกรต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. ศึกษำสภำพทั่วไปทำงเศรษฐกิจและสังคมของผู้เลี้ยงปลำนิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม 

ในจังหวัดปรำจีนบุรี 
2. ศึกษำรูปแบบและเทคนิคกำรเลี้ยงปลำนิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม 
3. วิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจำกกำรเลี้ยงปลำนิลแปลงเพศร่วมกับกำรเลี้ยงกุ้งขำวแวนนำไม 
4. ศึกษำทำงด้ำนกำรตลำดกำรเลี้ยงปลำนิลแปลงเพศร่วมกับกุง้ขำวแวนนำไมในจังหวัดปรำจีนบุรี 
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
ศึกษำต้นทุนและผลตอบแทนกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมในอ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี 

ระหว่ำงเดือน ตุลำคม 2561   ถึง  เดือน กันยำยน 2562 

 
 

แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านการประมง 
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
1. ศึกษำต้นทุนและผลตอบแทนกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวน

นำไมในอ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี 
รำย 297 297 
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ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
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11. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
โครงการ  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กิจกรรม  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
หลักการและเหตุผล 

จำกสภำพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรขยำยพันธุ์ของปลำและสัตว์น้ ำจืดตำม
ธรรมชำติ  ประกอบกับกำรท ำกำรประมงเกินก ำลังผลิตของแหล่งน้ ำตลอดจนภั ยธรรมชำติ  ส่งผลกระทบ
เสียหำยอย่ำงรุนแรงต่อชนิดและปริมำณสัตว์น้ ำจืดในแหล่งธรรมชำติ  กล่ำวคือ  พันธุ์ปลำน้ ำจืดของไทยบำง
ชนิดได้สูญพันธุ์ไป  นอกจำกนี้  พันธุ์ปลำน้ ำจืดของไทยอีกหลำยชนิดมีปริมำณลดลงจนกระทั่งอยู่ในสภำวะน่ำ
วิตกต่อกำรสูญพันธุ์  โครงกำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรพันธุ์ปลำและสัตว์น้ ำจืดของไทยนี้  เป็นโครงกำรพระรำชด ำริ
โครงกำรหนึ่งซึ่งมุ่งเน้นกำรเพำะเลี้ยงปลำและสัตว์น้ ำจืดของไทยที่หำยำกหรือมีโอกำสสูญพันธุ์แล้ว  น ำมำ
ปล่อยในแหล่งน้ ำธรรมชำติ  เพ่ือทดแทนปริมำณสัตว์น้ ำที่ถูกท ำลำย  ซึ่งกำรเพ่ิมผลผลิตของปลำในแหล่งน้ ำ  
เป็นกำรเพ่ิมรำยได้และเพ่ิมปริมำณอำหำรโปรตีนแก่รำษฎรผู้ยำกไร้ในชนบท  นอกจำกนี้  ยังส่งเสริมให้เกิดกำร
เพำะเลี้ยงในเชิงกำรค้ำ  ซึ่งจะสำมำรถเพ่ิมผลผลิตปลำไทยจำกกำรเลี้ยง  และสำมำรถเพ่ิมรำยได้ต่อพ้ืนที่ของ
เกษตรกรอันจะเป็นส่วนสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำกำรเพำะเลี้ยง  ตลอดจนสำมำรถคืนควำมหลำกหลำยของ
ชนิดปลำและสัตว์น้ ำจืดของไทย  อันจะน ำมำซึ่งกำรใช้ทรัพยำกรสัตว์น้ ำอย่ำงยั่งยืนตลอดไป 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี  จึงด ำเนินกำรเพำะพันธุ์ปลำและสัตว์น้ ำจืด
ของไทย  ปล่อยในแหล่งน้ ำธรรมชำติในพื้นที่จังหวัดปรำจีนบุรี  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเป็นแนวทำงในกำรอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนำพันธุ์ปลำและสัตว์น้ ำจืดของไทย 
2. เพ่ือศึกษำวิจัยกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดของไทยที่หำยำกและใกล้สูญพันธุ์ 
3. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์ปลำและพันธุ์สัตว์น้ ำจืดของไทยในแหล่งน้ ำธรรมชำติ 

 

แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
1. ผลิตพันธุ์ปลำไทยเพ่ือปล่อยแหล่งน้ ำธรรมชำติ   ตัว 200,000 200,000 
2. ปล่อยพันธุ์ปลำไทยในอ่ำงเก็บน้ ำทับลำนอันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริ   จังหวัดปรำจีนบุรี    
ตัว 100,000 100,000 

3. ปล่อยพันธุ์ปลำไทยในอ่ำงเก็บน้ ำนฤบดินทรจินดำ (ห้วยโสมง)   
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  จังหวัดปรำจีนบุรี   

ตัว 100,000 100,000 

 



 
39 รายงานประจ าปี 2562 และ 2563 ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์  า้จืดปราจีนบรุ ี 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 
 

วันที่   31  กรกฎาคม  2562  
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี  ร่วมกับ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุพรำหมณ์  

ปล่อยพันธุ์ปลำตะเพียนขำว   จ ำนวน  100,000  ตัว    
ณ   อ่ำงเก็บน้ ำทับลำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ   ต.บุพรำหมณ์   อ.นำดี   จ.ปรำจีนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.วันที่  14  สิงหาคม 2562 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี  ปลอ่ยพันธุ์ปลำสวำย  จ ำนวน  100,000 ตัว   
 ณ  อ่ำงเก็บน้ ำเก็บนฤบดินทรจินดำ (ห้วยโสมง)  อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

ต ำบลแก่งดินสอ อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี   
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12. โครงการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าตามแผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าและการประมง 

อ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (งบเบิกแทนกันของกรมชลประทาน) 

แผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าและการประมง 

กิจกรรม  เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา 

พื้นที่ด าเนินการ : หมู่ 8 บ้านแก่งยาว ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 

1. รายละเอียดโครงการ 
1.1 หน่วยด ำเนินกำร :  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี 
1.2 สถำนที่ติดต่อ :  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี   
                          เลขที่  236  หมู่ที่ 7 ต ำบลกบินทร์  อ ำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี  25110 

      หมำยเลขโทรศัพท์ : 037 45259 
 
2. หลักการและเหตุผล 

จำกกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำโครงกำรห้วยโสมงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัด
ปรำจีนบุรีย่อมท ำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทำงน้ ำและกำรประมงประชำกรสัตว์น้ ำ แพลงก์ตอนสัตว์หน้ำ
ดินพรรณไม้น้ ำ และคุณภำพน้ ำมีกำรเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอำจท ำให้ทรัพยำกรสัตว์น้ ำมีกำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำพแวดล้อมรวมทั้งอำจกระทบต่อสภำวะเศรษฐกิจสังคมชำวประมงและกิจกรรมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำทั้งใน
ระยะก่อสร้ำงและหลังกำรพัฒนำโครงกำรกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรติดตำมตรวจสอบระบบนิเวศแหล่งน้ ำ
และกำรประมงเพ่ือประเมินผลกระทบต่อสภำพชีววิทยำแหล่งน้ ำและกำรประมงภำยหลังมีโครงกำรฯกำร
เปลี่ยนแปลงที่ทรำบจะน ำไปเปรียบเทียบกับกำรประเมินในเบื้องต้นและน ำข้อมูลไปใช้ในกำรวำงแผนกำรลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นเพ่ือเกิดประโยชน์ในกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำและอนุรักษ์ระบบ
นิเวศน์ทำงน้ ำและทรัพยำกรประมงแบบยั่งยืน 

จำกกำรส ำรวจควำมหลำกชนิดของพรรณปลำในพ้ืนที่ลุมน้ ำบำงปะกงและลุมน้ ำปรำจีนบุรีโดยอภิชำติ 
และอภิรดี (2551) พบพันธุ์ปลำในลุมน้ ำปรำจีนบุรี 135 ชนิดโดยพบปลำในวงศปลำตะเพียน ปลำสรอย และ
ปลำซิว มีควำมหลำกชนิดมำกที่สุด 47 ชนิดปริมำณปลำที่พบในพ้ืนที่ลุมน้ ำปรำจีนบุรีมีปริมำณเฉลี่ย 1,690  
ตัวตอ 100 ตำรำงเมตร โดยลุมน้ ำยอยคลองพระปรง ในพ้ืนที่ลุมน้ ำปรำจีนบุรีพบมีปริมำณปลำเฉลี่ยตอพ้ืนที่
สูงสุด  นอกจำกนี้พบวำมีควำมแตกตำงกันตำมฤดูกำล 

ส่วนกำรติดตำมตรวจสอบระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ ำและกำรประมงในอ่ำงเก็บน้ ำนฤบดินทรจินดำ
(โครงกำรห้วยโสมงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ) ระหว่ำงปี พ.ศ. 2555-2559 พบชนิดสัตว์น้ ำเฉลี่ยบริเวณอ่ำง
เก็บน้ ำและท้ำยอ่ำงเก็บน้ ำจ ำนวน 36 และ 65 ชนิดปริมำณชนิดเฉลี่ยรวมพบ 70 ชนิด เช่น ปลำแปปปลำ
ไส้ตันตำขำวปลำซิวหนวดยำวปลำขี้ยอกหำงเหลือง และปลำกะมัง เป็นต้น โดยมีก ำลังกำรผลิตทำงกำรประมง 
(standing crop) เฉลี่ยบริเวณอ่ำงเก็บน้ ำและท้ำยอ่ำงเก็บน้ ำ 2.66 และ 9.01 กิโลกรัม/ไร่ มีก ำลังกำรผลิต 
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ทำงกำรประมงเฉลี่ยรวม 11.66 กิโลกรัม/ไร่ (รำยงำนของคณะท ำงำนกลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรประมงน้ ำจืด สถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรประมงน้ ำจืด  ส ำนักวิจัยและพัฒนำประมงน้ ำ
จืด กรมประมง, 2559) 

จะเห็นได้ว่ำอ่ำงเก็บน้ ำนฤบดินทรจินดำ(โครงกำรห้วยโสมงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัด
ปรำจีนบุรี) มีก ำลังกำรผลิตทำงกำรประมงและมีควำมหลำกหลำยของสัตว์น้ ำค่อนข้ำงสูง เป็นแหล่งประกอบ
อำชีพกำรประมงให้แก่ชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่ำงดี ทั้งนี้ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ศูนย์ วิจัยและ
พัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี ได้รับงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรเพ่ือแก้ไขและพัฒนำ
สิ่งแวดล้อมท ำกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำจำกกำรเพำะเลี้ยงจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 1,000,000 ตัว และในปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 ท ำกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำจำกกำรเพำะเลี้ยงจ ำนวนรวมทั้งสิ้ น 1,500,000 ตัว ได้แก่พันธุ์ปลำไทย 
เช่น ปลำตะเพียน  และปลำสวำย และกุ้งก้ำมกรำม 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำปล่อยในอ่ำงเก็บน้ ำเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำทดแทนที่ถูกจับไปใช้ประโยชน์และเพ่ิม

ควำมหลำกหลำยของชนิดสัตว์น้ ำ เพ่ือควำมยั่งยืนในด้ำนเศรษฐกิจกำรประมงและควำมอุดมสมบูรณ์ของแหล่ง
น้ ำ 

 

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กลุ่มเป้ำหมำย  ได้แก่  เกษตรกร ชำวประมงผู้ท ำกำรประมงน้ ำจืด 
 ผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ ชำวประมงผู้จับสัตว์น้ ำจืด พ่อค้ำคนกลำง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมกำร
ประกอบอำชีพประมง และสมำชิกในครัวเรือนของผู้ประกอบอำชีพด้ำนกำรประมง ตลอดจนผู้บริโภคสัตว์น้ ำ 

 

5. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 

ผลผลิตสัตว์น้ ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 10 
มูลค่ำผลผลิตสัตว์น้ ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 5 

 ผลผลิต:    ผลผลิตสัตว์น้ ำโดยรวมของกำรจับสัตว์น้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำนฤบดินทรจินดำ มีปริมำณมำกข้ึน 
 ผลลัพธ์:    มีสินค้ำสัตว์น้ ำจืดเป็นตัวเลือกในกำรบริโภค ท ำให้ผู้ประกอบอำชีพทำงกำรประมงและ
ครอบครัวในพ้ืนที่มีรำยได้เพ่ิมมำกขึ้น 

ผลกระทบ 
 เชิงบวก 1. ปริมำณผลผลิตสัตว์น้ ำจืดเพิ่มมำกข้ึน 
  2. ประชำชนได้บริโภคอำหำรโปรตีนจำกสัตว์น้ ำที่จับได้ 
 เชิงลบ 
  1. เนื่องจำกมีกำรเพ่ิมขึ้นของปริมำณสัตว์น้ ำอำจส่งผลให้มีผู้ท ำกำรประมงจำกพ้ืนที่อ่ืนเข้ำมำ
ท ำกำรประมง ท ำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลกระทบ 
  2. อำจมีกำรรุกล้ ำเขตห้ำมท ำกำรประมงในอ่ำงเก็บน้ ำนฤบดินทรจินดำ 
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6. แนวทางการด าเนินการ 
 กิจกรรม ปี 2562 

กิจกรรมผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ 
           กุ้งก้ำมกรำม 
           พันธุ์ปลำไทย เช่น ปลำสวำย ปลำตะเพียนทอง 
ปลำพรมหัวเหม็น  ปลำกำด ำ  เป็นต้น 

 
1,000,000 ตัว 
500,000 ตัว 

 

7. วิธีการด าเนินงาน 
7.1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำชนิดต่ำงๆ  ได้แก่ ปลำไทยชนิดต่ำงๆ  เช่น  ปลำตะเพียน ปลำสวำย  เป็นต้น 

จ ำนวน  500,000 ตัว  และพันธุ์กุ้งก้ำมกรำม จ ำนวน 1,000,000 ตัว  รวมทั้งสิ้น  1,500,000 ตัว โดยรวบรวม
พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ ำจำกฟำร์มเพำะเลี้ยงและจำกธรรมชำติ 

7.2 น ำพันธุ์สัตว์น้ ำชนิดต่ำงๆ ปล่อยในอ่ำงเก็บน้ ำเพ่ือแพร่ขยำยพันธุ์ เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำและคงควำม
หลำกหลำยของชนิดสัตว์น้ ำ 

 

8. วงเงินงบประมาณ  
 

ปีงบประมำณ เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม 
2560 361,740 - 361,740 
2561 - - - 
2562 300,675 - 300,675 

 
 

9. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ  300,675 บาท (สามแสนหกร้อยเจ็ด-
สิบห้าบาทถ้วน) 
 

10. ความพร้อมของโครงการ 
 ด ำเนินกำรผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ ตั้งแต่เดือน กุมภำพันธ์ – กันยำยน 2562 

แผนกำรปฏิบัติงำน กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับกำรผลิตและ
ปล่อยพนัธุ์สัตว์น้ ำ 

/ / / / / / / / 

2. เพำะพันธุ์และอนุบำลสัตว์น้ ำ  / / / / / / / 
3. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำในอ่ำงเก็บนฤบดินทร
จินดำ 

 / / / / / / / 

4. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน     /   / 
 

 
 
 



 
43 รายงานประจ าปี 2562 และ 2563 ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์  า้จืดปราจีนบรุ ี 

 

11. ปัญหาและอุปสรรคและข้อจ ากัด 
1. ในกำรรวบรวมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ ำที่ใช้ในกำรผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำโดยกำรรวบรวมจำกธรรมชำติอำจต้อง

ใช้เวลำนำน 
2. กำรเคลื่อนย้ำยชำวประมงจำกต่ำงถิ่นเข้ำมำท ำมำหำกินภำยในพื้นที่ต ำบลแก่งดินสอ 
3. กำรท ำกำรประมงท่ีผิด พรก.ประมง 

 

12. แนวทางการแก้ไข 
1. มีกำรรวบรวมจำกผู้ที่ท ำกำรประมงเพ่ือเป็นอีกทำงเลือกในกำรรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ ำที่ต้องกำร 
2. สร้ำงกำรรับรู้ในกลุ่มประชำชนของพ้ืนที่ เน้นให้มีกำรสอดส่องดูแลกันภำยในชุมชน 
3. มีกำรส่งเสริมให้มีกำรจัดระเบียบให้มีควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรประมง 

 

13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผลิตสัตว์น้ ำโดยรวมของกำรจับสัตว์น้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำนฤบดินทรจินดำมีปริมำณเพ่ิมมำกขึ้น 
2. มีสินค้ำสัตว์น้ ำจืดเป็นตัวเลือกในกำรบริโภค 
3. ท ำให้ผู้ประกอบอำชีพทำงกำรประมงและครอบครัวในพ้ืนที่มีรำยได้เพ่ิมมำกข้ึน 

 
แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรม  เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา 

   โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   จังหวัดปราจีนบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ  2562 
กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

1. การผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
1.1 กุ้งก้ำมกรำม 
1.2 ปลำตะเพียนขำว 
1.3 ปลำตะเพียนทอง 
1.4 ปลำสวำย 

 

ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 

1,500,000 
1,000,000 
300,000 
100,000 
100,000 

1,500,000 
1,000,000 
300,000 
100,000 
100,000 
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ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 
 
 
 

  
  

 
 
วั 

วันที่  19  พฤษภาคม  2562    ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม   จ านวน  1,000,000  ตัว    
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่  25  กรกฎาคม  2562  ปล่อยปลาตะเพียนขาว  จ านวน  300,000  ตัว  และ   
                    ปลาตะเพียนทอง  จ านวน 100,000  ตัว 

 
 

 
 
 
 
 
 

วันที่  3  กันยายน 2562  ปล่อยปลาสวาย  จ านวน  100,000  ตัว   
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13. กิจกรรมงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่น ๆ วัตถุประสงค์ 
งำนเงินทุนหมุนเวียนในกำรผลิตพันธุ์ปลำ  พันธุ์กุ้ง  และพันธุ์สัตว์น้ ำอ่ืน ๆ  เป็นโครงกำรที่กรมประมง

ได้จัดสรรงบประมำณให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ใช้ในกำรผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำเพื่อจ ำหน่ำยให้แก่เกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์
น้ ำในรำคำที่กรมประมงก ำหนด   และน ำเงินรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยพันธุ์สัตว์น้ ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดินเข้ำบัญชี
เงินทุนหมุนเวียนฯ  ของกรมบัญชีกลำง 

 

ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2562 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี    ด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยพันธุ์สัตว์น้ ำจืด  

จ ำนวน 7 ชนิด ได้แก่ ปลำนิลด ำ ปลำนิลแดง ปลำนิลด ำแปลงเพศ ปลำตะเพียนขำว กบนำ ปลำยี่สกเทศ และ 
ปลำสวำย รวมจ ำนวนทั้งสิ้น  809,470   ตัว  เป็นจ ำนวนเงิน 240,416 บำท 
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ภาพถ่ายกิจกรรมการผลิตสัตว์น้ าเพื่อจ าหน่าย   
กิจกรรมงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่น ๆ 

 
การเพาะพันธุ์กบนา 
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ภาพถ่ายกิจกรรมการผลิตสัตว์น้ าเพื่อจ าหน่าย   
กิจกรรมงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่น ๆ 

 
การเ  พาะพันธุ์ ปลา 5 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

แผนงาน   บุคลากรภาครัฐ  
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

กิจกรรม  บุคลากรภาครัฐด้านประมง 

หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 2,703,420.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2,703,420.00 0 
ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 113,224.00 113,224.00 0 

รวม 2,816,644..00 2,816,644.00 0 
 

แผนงาน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต   พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 
กิจกรรม  พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 

หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 201,600.00 201,593.50 6.50 
ค่ำสำธำรณูปโภค 220,724.17 220,718.17 6.00 

รวม 422,324.17 422,311.67 12.5 
 

แผนงาน  ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
โครงการ  บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
กิจกรรม   ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Agri map) 

หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 70,600.00 70,599.60 0.40 

รวม 70,600.00 70,599.60 0.40 
 

แผนงาน  บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
โครงการ   พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  (Smart  Farmer) 
กิจกรรม   พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart  Farmer 

หมวดรายจ่าย  ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ (บาท) 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  124,000.00 123,995.50 4.50 

รวม  124,000.00 123,995.50 4.50 

แผนงาน  ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
โครงการ   พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
กิจกรรม   พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
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หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 77,600.00 77,592.06 7.94 

รวม 77,600.00 77,592.06 7.94 
 

 

แผนงาน  บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
โครงการ  ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
กิจกรรม  ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท)  เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ (บาท) 
ค่ำตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ 119,250.00  119,243.23 6.77 

รวม 119,250.00  119,243.23 6.77 
 

แผนงาน  บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
โครงการ  ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท)  เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ (บาท) 
ค่ำตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ 104,000.00  103,963.31 36.69 

รวม 104,000.00  103,963.31 36.69 
 

แผนงาน  ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า  
โครงการ   พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ า 
กิจกรรม   ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตและการแปรรูป 

หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 15,400.00 15,399.95 0.05 

รวม 15,400.00 15,399.95 0.05 
 

แผนงาน   ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
โครงการ   ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรม   พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 511,800.00 511,800.00                0.00 

รวม 511,800.00 511,800.00                  0.00 
 

แผนงาน   ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า  
โครงการ   ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
กิจกรรม   ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
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หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 15,600.00 15,600.00 0 

รวม 15,600.00 15,600.00 0 
 

แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
โครงการ  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กิจกรรม  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 38,800.00 38,792.06 7.94 

รวม 38,800.00 38,792.06 7.94 
 

แผนงาน  ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ  ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า อ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี  (งบเบิกแทนกัน)    
             กรมชลประทาน 

หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 406,600.00 406,600.00 0.00 

รวม 406,600.00 406,600.00 0.00 
   

แผนงาน   ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ  ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ าของกรมชลประทาน อ่างเก็บน้ านฤบดินทร
จินดา (ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดปราจีนบุรี)  (งบเบิกแทนกัน)  กรมชลประทาน 

หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 10,000.00 10,0000.00 0.00 

รวม 10,000.00 10,0000.00 0.00 
 

แผนงาน  งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง  และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
ผลผลิต   งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง  และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
กิจกรรม  งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง  และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 

หมวดรายจ่าย ได้รับ  (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 134,000.00 134,000.00 0.00 
ค่ำสำธำรณูปโภค 19,000.00 19,000.00 0.00 

รวม 153,000.00 153,000.00 0.00 
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ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2563 
1. กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 
แผนงาน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผลผลิต   พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 
 

 ปัจจุบันแหล่งน้ ำธรรมชำติส่วนใหญ่เสื่อมโทรมลงมำก  ท ำให้มีควำมเหมำะสมต่อกำรเป็นแหล่งอำศัย
และแพร่ขยำยพันธุ์ของสัตว์น้ ำลดลง   กำรเพ่ิมของจ ำนวนประชำกรท ำให้สัตว์น้ ำถูกจับมำบริโภคเป็นจ ำนวน
มำกจนไม่สำมำรถแพร่ขำยพันธ์เองในธรรมชำติเพียงพอ   เพ่ือบรรเทำปัญหำกำรลดลงของจ ำนวนพันธุ์สัตว์น้ ำ
ในธรรมขำติลดน้อยลง   จึงได้หำแนวทำงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำให้มำกขึ้น  โดยกำรส ำรวจแหล่งน้ ำและผลิต
พันธุ์สัตว์น้ ำน ำไปปล่อยในแหล่งน้ ำธรรมชำติ  แจกจ่ำยให้กับส่วนรำชกำรอื่นๆ  เป็นกำรเพิ่มผลผลิตกำรประมง
และเพ่ิมควำมสมบูรณ์ทรัพยำกรประมงในแหล่งน้ ำ 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรสัตว์น้ ำ แหล่งประมง รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ ำเพื่อให้
คงควำมอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
 

แผน/ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม   พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 
ประจ าปีงบประมาณ   2563  

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ าจืด หน่วยนับ แผนผลิต ผลผลิตและปล่อย 

รวม ตัว 2,400,000 2,423,600 

- กุ้งก้ำมกรำม ตัว 1,000,000 1,050,000 

- ปลำตะเพียนขำว ตัว 500,000 1,015,500 

- ปลำตะเพียนทอง ตัว 200,000 - 

- ปลำยี่สกเทศ ตัว 200,000 800 

- ปลำนิล ตัว 250,000 152,000 

- ปลำสวำย ตัว 200,000 205,300 

- ปลำกำด ำ ตัว 50,000  - 
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กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 
 
 
 

  
 

  
 
 

   
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายด าเนินงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

 

54 รายงานประจ าปี 2562 และ 2563 ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์  า้จืดปราจีนบรุ ี 

2. กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Agri map) 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
โครงการ  บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
 

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยรัฐบำลมีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่เกษตรกรรม  หรือ “เกษตรโซนนิ่ง” (Zoning by 
Agri-Map) โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือแก้ไขปัญหำในภำคเกษตรไทย  เช่น รำคำสินค้ำเกษตรที่ตกต่ ำ  กำรขำดแคลน
น้ ำเป็นต้น   รัฐบำลจึงมีนโยบำยปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นำข้ำวเข้ำสู่กิจกรรมด้ำนอ่ืนๆ  ให้เหมำะสมกับพ้ืนที่และ
สนับสนุนข้อมูลให้เกษตรกรใช้ประกอบกำรตัดสินใจปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหำในภำคเกษตรไทย  โดยใช้
แนวทำงกำรเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตรด้วยกำรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของสภำพพ้ืนที่กับชนิดของพืชผล
ทำงกำรเกษตรที่จะปลูกว่ำสอดคล้องเหมำะสมกันหรือไม่  หำกไม่เหมำะสมจะสำมำรเปลี่ยนแปลงกำรประกอบ
อำชีพได้อย่ำงไร  ซึ่งให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้ำมำช่วยเสนอแนวทำงเลือกใหม่ๆ  ที่เหมำะสมกับพ้ืนที่
ต่อไป 
 ด้วยเหตุนี้  กรมประมงจึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้มีกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำในพ้ืนที่ไม่เหมำะสมกับกำรท ำนำ
ข้ำวเพื่อทดลองปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำและส่งเสริมให้เป็นอำชีพทำงเลือกแก่เกษตรที่สนใจเข้ำ
ร่วมโครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ไม่เหมำะสมในกำรปลูกข้ำวปรับเปลี่ยนกิจกรรมสู่กำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
2. เพ่ือสร้ำงอำชีพทำงเลือกให้แก่เกษตรกร  

 
 

แผน/ผล การปฏิบัติงานบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร 
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
1. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต (พันธุ์ปลำกินพืช จ ำนวน  3,200  ตัว/รำย  
อำหำรปลำกินพืช  เม็ดเล็ก 1 กระสอบ/รำย ปูนขำว 1 กระสอบ/รำย  ปุ๋ย
คอก 1 กระสอบ/รำย 

รำย 32 32 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
2. ให้ค ำแนะน ำ  ถ่ำยทอดให้ควำมรู้ด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ก่อนและหลัง
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต)   2 ครั้ง/รำย 

ครั้ง 64 64 
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1. ให้ค าแนะน า  ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ า ครั้งที่ 1  (ก่อนสนับสนุนปัจจัยการผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.  สนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลากินพืช จ านวน  3,200  ตัว/ราย   อาหารปลากินพืช   เม็ด

เล็ก 1  กระสอบ/ราย ปูนขาว 1 กระสอบ/ราย  ปุ๋ยคอก 1 กระสอบ/ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ า (หลังสนับสนุนปัจจัยการผลิต)  พร้อม
ตรวจวัดคุณภาพน้ าให้เกษตรกร 
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3. กิจกรรม  พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart  Farmer 
แผนงาน   บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
โครงการ   พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  (Smart  Farmer) 
หลักการและเหตุผล  
 เพ่ือพัฒนำเกษตรกรให้มีศักยภำพ เข้ำสู่กำรเป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง สำมำรถน ำควำมรู้ด้ำนกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรประมงที่เหมำะสมไปพัฒนำด้ำนกำรผลิตสินค้ำ กำรแปรรูป และกำรตลำด ได้อย่ำง
มั่นคง  มีรำยได้อย่ำงต่อเนื่องและพัฒนำให้เกษตรกรปรำดเปรื่องให้เป็นต้นแบบด้ำนกำรประมง  เพ่ือเป็นจุด
เรียนรู้ในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรประมงแก่เกษตรกรทั่วไป 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อพัฒนำเกษตรกรให้มีศักยภำพด้ำนกำรผลิต  กำรแปรรูป และกำรตลำด ในกำรประกอบอำชีพ
ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรประมง 

2.  เพ่ือพัฒนำให้เกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำยมีรำยได้เพ่ิมขึ้น โดยใช้แนวทำงพัฒนำกำรเกษตรตำมแนว
ทฤษฎีใหม่  และองค์ควำมรู้ที่ได้จำกสื่อที่กรมประมงจัดท ำและให้ค ำแนะน ำ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดในเขตจังหวัดปรำจีนบุรี  จ ำนวน  95 รำย 
กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี  จัดโครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้เพ่ือ
พัฒนำเกษตรกรสู่ Smart  Farmer  ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ได้แก่ เกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดในจังหวัด
ปรำจีนบุรี  จ ำนวน 3 รุ่น รวม  95  คน  ก ำหนดกำรจัดฝึกอบรมรุ่นละ  1  วัน  ดังนี้ 
 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 4 สิงหำคม 2563  จ ำนวน  40  คน  ณ  ศำลำกำรเปรียญวัดหำดสะแก  หมู่ที่ 11 
ต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี   
 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 5  สิงหำคม  2563  จ ำนวน 35 คน   ณ  ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตร (ศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง) หมู่ที่ 2 ต ำบลบ้ำนทำม  อ ำเภอศรีมหำโพธิ  จังหวัดปรำจีนบุรี 
 รุ่นที่ 3 ในวันที่ 6  สิงหำคม 2563  จ ำนวน  20 รำย  ณ  ศำลำกลำงบ้ำนเกำะแดง หมู่ที่ 7  อ ำเภอ
ประจันตคำม   จังหวัดปรำจีนบุรี 
  

กิจกรรม/งานที่ท า หน่วยนับ แผน ผล 
 

- อบรมเสริมสร้ำงควำมรู้เพื่อพัฒนำเกษตรกรสู่ Smart  Farmer 
 

รำย 95 95 
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ภาพถ่ายการอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer  จ านวน 95 ราย  แบ่งเป็น 3 รุ่น  ดังนี้  
 

 
รุ่นที่ 1   ในวันที่ 4 สิงหำคม 2563  
จ ำนวน  40  คน  ณ  ศำลำกำรเปรียญวัดหำดสะแก   
หมู่ที่ 11 ต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี 
จังหวัดปรำจีนบุรี   
 
 
 
 
 
 
 
รุ่นที่ 2  ในวันที่ 5  สิงหำคม  2563   
จ ำนวน 35 คน   ณ  ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง)  
หมู่ที่ 2 ต ำบลบ้ำนทำม  อ ำเภอศรีมหำโพธิ  
จังหวัดปรำจีนบุร ี
 
 
 
 
 
 
รุ่นที่ 3  ในวันที่ 6  สิงหำคม 2563   
จ ำนวน  20 รำย  ณ  ศำลำกลำงบ้ำนเกำะแดง  
หมู่ที่ 7  ต ำบลบ้ำนหอย  อ ำเภอประจันตคำม 
จังหวัดปรำจีนบุรี 
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4. กิจกรรม  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
โครงการ   พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
หลักการและเหตุผล 

รัฐบำลได้วำงเป้ำหมำยส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศไว้คือ “ประเทศมีควำมมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็น
ประเทศพัฒนำ แล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”  ซึ่งในกำรพัฒนำได้เน้นหลักกำรให้คน 
เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำเพ่ือน ำประเทศไทยให้พ้นจำก “กับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง”และควำมไม่สมดุล
ในกำรพัฒนำและควำมเหลื่อมล่ ำของควำมมั่งคั่ง สู่ประเทศไทย 4.0 โดยภำคกำรเกษตรเป็นภำคส่วนหนึ่งที่มี 
ควำมส ำคัญในกำรผลักดันให้ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้
มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเกษตรในช่วง 5 ปี และ 20 ปี ที่สอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และ
แผนพัฒนำ  เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  โดยมุ่งกำรแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้ เอ้ือต่อกำร
พัฒนำภำคเกษตร ระยะยำว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภำคกำรเกษตรมั่งคั่ง  ทรัพยำกรกำรเกษตร
ยั่งยืน” โดยมีแนวทำง ไปสู่เป้ำหมำยด้วย 5 ยุทธศำสตร์หลัก  คือ 1) สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถำบันเกษตรกร   2) เพ่ิม ประสิทธิภำพกำรผลิต และยกระดับมำตรฐำนสินค้ำ  3) เพ่ิมควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันภำคเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม  4) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงสมดุลและยั่งยืน  5) พัฒนำกำร บริหำรจัดกำรภำครัฐ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ควำมส ำคัญ
กับกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนสินค้ำ   เกษตรเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรเกษตร 
อีกทัง้มุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรกรรมแบบ ยั่งยืน อำทิเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือมุ่งไปสู่ภำค
กำรเกษตรมั่งค่ัง  กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตสินค้ำสัตว์น้ ำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์  เป็นส่วน
ส ำคัญในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำสัตว์น้ ำของไทย  และเพ่ิมช่องทำงในกำรแข่งขันกำรค้ำ   ซึ่งเป็นกำร
ผลักดัน ให้ไปสู่เป้ำหมำย “ประเทศไทยเป็นผู้น ำในระดับภูมิภำค ด้ำน กำรผลิต กำรบริโภค กำรค้ำสินค้ำ และ
กำรบริกำร เกษตรอินทรีย์ที่มีควำมยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล” อีกทั้งในปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้
ควำมส ำคัญกับกำร บริโภคอำหำรแบบคลีน มีควำมปลอดภัย และสินค้ำท่ีผลิตตำมมำตรฐำนอินทรีย์ ซึ่งผลผลิต
สัตว์น้ ำที่ได้รับกำร  รับรองตำมมำตรฐำนอินทรีย์ยังมีอยู่ค่อนข้ำงน้อย  และอยู่ในวงจ ำกัด  ดังนั้น  จึงมีควำม
จ ำเป็นที่ต้องขยำย  และสร้ำงแหล่งผลิตสัตว์น้ ำที่ด ำเนินกำรผลิตตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์   ให้มีเพ่ิมมำกข้ึน 
อีกท้ังกำรส่งเสริมและพัฒนำฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้สำมำรถได้รับกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์  นับว่ำ
เป็นแกนหลักหนึ่งที่จะท ำให้  เกษตรกรมีควำมยั่งยืน  และยังเป็นกำรรักษำสมดุลสิ่งแวดล้อมได้อีกทำงหนึ่งด้วย 
วัตถุประสงค์ 

1. เกษตรกรมีควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมำกข้ึน 
2. เพิ่มแหล่งผลิตผลผลิตสัตว์น้ ำจืดอินทรีย์  
3. เพิ่มทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรให้แก่เกษตรกร 
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แผน/ผล การปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์    
ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
5. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต รำย 13 13 
6. สร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอินทรีย์แก่เกษตรกร 

6.1 เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ปี 2563 
6.2 เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ปี 2562 
6.3 เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ปี 2561 

 
รำย 
รำย 
รำย 

 
13 
20 
27 

 
13 
20 
27 

 

ภาพถ่ายการด าเนินงานการส่งเสริมองค์ความรู้  เกษตรกรปี 2563 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายการด าเนินงานสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพถ่ายการด าเนินงานการส่งเสริมองค์ความรู้  เกษตรกรปี 2561 และ 2562 
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5. กิจกรรม  ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง  
แผนงาน  บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
โครงการ  ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
 

ตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก ำหนดให้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือ
ถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  และเพ่ือร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันหำที่สุด
มิได้ ที่ทรงมีต่อปวงชนชำวไทย ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2560  ด้วยกำรสนับสนุนให้เกษตรกรในฐำนะที่เป็น
เศรษฐกิจฐำนรำกของระบบเศษฐกิจไทย  โดยยึดหลักโครงกำรประชำรัฐแบบบูรณำกำร กรมประมงจึงได้ร่วม
บูรณำกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมและสร้ำงทักษะในกำรประกอบอำชีพทั้งในและนอกภำคกำรเกษตร  กิจกรรม
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนกำรประมงขึ้น  โดยมีกำรส่งเสริมและพัฒนำให้เกษตรกรรำยเดิม (ปี 2560 – 
2562) รวมทั้งสิ้น  70,000  รำย  ได้น้อมน ำหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองอย่ำงเหมำะสมและมี
ควำมสอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่  สภำพภูมิสังคม  ภำยใต้กรอบแนวคิดที่เน้นและให้ควำมส ำคัญกับกำรน้อมน ำ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตอยู่ด้วยควำมมั่นคงและยั่งยืน  โดยมุ่งหวังเพ่ือช่วย
พัฒนำคุณภำพชีวิตเกษตรกร  สร้ำงควำมเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกษตรกรปรับใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ใน
แปลงเกษตรของตน  เพ่ือให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรที่ดินและน้ ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นกำรลดรำยจ่ำย เพ่ิม
รำยได้ให้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ  และช่วยให้เกิดควำมสมดุลกับสภำพแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือร ำลึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณอันหำที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชำวไทย 

2. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรน ำแนวทำงทฤษฎีใหม่มำปรับใช้กับกิจกรรมทำงกำรเกษตรในพ้ืนที่ของ
ตนเองตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับพ้ืนที่ของเกษตรกร 

3. เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น ลดรำยจ่ำยในครัวเรือน มีรำยได้เสริม และสำมำรพึ่งพำตนเอง
ได้ 

4. เพ่ือให้เกษตรกรมีกำรผลิตกำรเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้ำงสมดุล และเกิดควำมยั่งยืน 
กลุ่มเป้าหมาย 

เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรในเขตจังหวัดปรำจีนบุรี  จ ำนวน  437 รำย 
วิธีด าเนินการ 
  สนับสนุนพันธุ์ปลำกินพืช ขนำดควำมยำวล ำตัว 3 – 5 เซนติเมตรขึ้นไป  จ ำนวน 1,000 ตัว/
รำย พร้อมทั้งด ำเนินกำรขนส่งพันธุ์ปลำเพ่ือส่งมอบให้เกษตรกร  
 

แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
ปีงบประมาณ  2563 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
สนับสนุนพันธุ์ปลำกินพืช รำย/ตัว 437/1,000 437/437,000 
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ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 
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6. กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
แผนงาน  บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
โครงการ  ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
สัตว์น้ ำจืดเป็นทรัพยำกรธรรมชำติจัดอยู่ในกลุ่มที่สำมำรถเกิดทดแทนได้ (Renewable Natural 

Resources) ดังนั้นกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดจึงเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำจืดในแหล่งน้ ำ
โดยเฉพำะแหล่งน้ ำชุมชนขนำดเล็กตลอดจนเป็นอำชีพสร้ำงรำยได้ให้แก่รำษฎรในชุมชน ท ำให้มีผลผลิตสัตว์น้ ำ
จืดใช้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน เนื่องจำกสัตว์น้ ำมีควำมส ำคัญต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนไทยมำช้ำนำน มี
คุณค่ำและมีควำมส ำคัญมำกต่อรำษฎรในชนบท ได้แก่ ควำมมั่นคงทำงอำหำรและโภชนำกำรของประชำกร
ไทยเป็นแหล่งอำหำรโปรตีนรำคำถูกและมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร และ เป็นแหล่งสร้ำงรำยได้ของประชำชนใน
เขตพ้ืนที่ชนบท 

 

ในปีงบประมำณ 2563 กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด ด ำเนินโครงกำรส่งเสริมและสร้ำง
ทักษะในกำรประกอบอำชีพทั้งในและนอกภำคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น้ ำจืด เพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดให้ผู้สนใจได้มีโอกำสฝึกทักษะกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
จืดจริง และสำมำรถน ำองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมและส่งเสริมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
จืดไปพัฒนำด้ำนกำรเพำะเลี้ยงได้จริง กำรด ำเนินโครงกำรมีกำรวำงแผนกำรฝึกอบรมให้ตรงกับควำมต้องกำร
และสอดคล้องกับสภำพในแต่ละพ้ืนที่ มีกำรติดตำมประเมินผลกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้หลังจำกกำรฝึกอบรม 
ตลอดจนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงระหว่ำงเครือข่ำยผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในด้ำน
ต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืนต่อไป 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี  ภำยใต้สังกัด กองวิจัยและพัฒนำกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด จึงได้ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมโครงกำรส่งเสริมและสร้ำงทักษะในกำรประกอบอำชีพทั้งใน
และนอกภำคเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ 2563   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
จืด โดยมีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดผ่ำนกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร ประกอบด้วย
กำรเพำะพันธุ์ปลำกินพืชและกบ ภำคทฤษฎี และ สำธิต กำรฝึกปฏิบัติจริงในกำรเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำจืดชนิดต่ำงๆ 
เช่น กำรฉีดฮอร์โมนสังเครำะห์ในกำรเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำ  กำรอนุบำลสัตว์น้ ำ และกำรเพำะพันธุ์ไรแดงและกำร
สร้ำงอำหำรมีชีวิตในบ่อเลี้ยง รวมถึงกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำเบื้องต้นส ำหรับกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ  นอกจำกนี้มีกำร
มอบพันธุ์สัตว์น้ ำ ได้แก่ พันธุ์ปลำกินพืชให้เกษตรกรน ำไปเลี้ยง และมีกำรเข้ำให้ค ำแนะน ำเพ่ิมเติมและติดตำม
ผลหลังกำรเข้ำรับกำรอบรม เพ่ือพัฒนำศักยภำพเกษตรกรผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปใช้
เพ่ือเป็นอำชีพเสริมและสร้ำงรำยได้ต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดให้แก่ประชำชนที่สนใจ  

     2. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรสร้ำงอำชีพ และสร้ำงเสริมรำยได้ด้ำนกำรประมง 
 3. เพ่ือส่งเสริมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดให้คนในชุมชนพ้ืนที่เป้ำหมำยให้มีสัตว์น้ ำจืดเพียงพอต่อกำร
บริโภค 
 

3.   กลุ่มเป้าหมาย จ านวนรุ่น ระยะเวลา และสถานที่ฝึกอบรม 
เกษตรกรผู้สนใจด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดในพื้นที่จังหวัดปรำจีนบุรี จ ำนวน 60 รำย โดยแบ่งกำรจัด

ฝึกอบรมจ ำนวน 2 รุ่นๆละ 3 วัน จ ำนวนผู้อบรมรุ่นละ 30 คน โดยมีรำยละเอียดในกำรจัดฝึกอบรม ดังนี้ 
 

รุ่นที ่ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน (คน) วันที่จัดฝึกอบรม สถานที่จัดฝึกอบรม 
1 เกษตรกร 30 วันที่ 15-17 กรกฎำคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร

เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี 
2 เกษตรกร 30 วันที่ 21-23  กรกฎำคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร

เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี 
 

4. วิทยากร 
 - วิทยำกรภำครัฐจำกศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี กองวิจัยและพัฒนำกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด จ ำนวน 2 รำย 

  - ส ำนักงำนประมงจังหวัดปรำจีนบุรี จ ำนวน 1 รำย 
 

5. รายละเอียดหลักสูตร 
หัวข้อการบรรยาย 

- กำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดในพื้นที่จังหวัดปรำจีนบุรี 
- กำรเพำะพันธุ์ปลำกินพืช (ปลำตะเพียน , ปลำสวำย)  
- กำรเพำะพันธุ์ปลำนิล 
- กำรเพำะพันธุ์กบ 
- กำรเพำะไรแดง และกำรสร้ำงอำหำรธรรมชำติในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

 

      หัวข้อการสาธิตและฝึกปฏิบัติ 
- ขั้นตอนกำรฉีดฮอร์โมนสังเครำะห์ในกำรเพำะพันธุ์ปลำตะเพียน  
- กำรจัดกำรระบบโรงเพำะฟักและกำรอนุบำลปลำตะเพียนในบ่อดิน  
- กำรเคำะปำกปลำนิล และกำรจัดกำรโรงเพำะฟักปลำนิล 
- ขั้นตอนกำรเพำะพันธุ์และอนุบำลกบ และเทคนิคกำรเพำะพันธุ์กบนอกฤดู 
- กำรท ำน้ ำเขียวส ำหรับเพำะไรแดง 

- กำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำเบื้องต้น 
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ภาพถ่ายกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
รุ่นที่ 1  วันที่ 15-17 กรกฎำคม 2563    จ ำนวน   30   คน 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

รุ่นที่ 2  วันที่ 21-23  กรกฎำคม 2563   จ ำนวน   30   คน 
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7. กิจกรรม  ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง  
แผนงาน  ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า  
โครงการ  พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ า 
กิจกรรม  ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตและการแปรรูป 
หลักการและเหตุผล 
  ตำมที่ได้มีกำรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง   พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558  
โดยบทบัญญัติแห่งพระรำชก ำหนดเพ่ือกำรจัดระเบียบกำรประมงในประเทศไทยและในน่ำนน้ ำทั่วไป  เพ่ือ
ป้องกันมิให้มีกำรท ำกำรประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย  เพ่ือรักษำทรัพยำกรสัตว์น้ ำให้อยู่ในภำวะที่เป็นแหล่ง
อำหำรของมนุษยชำติอย่ำงยั่งยืน และรักษำสภำพสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงอยู่ในสภำพที่เหมำะสมตำมแนวทำง 
กฎเกณฑ์และมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับนับถือในนำนำประเทศ  โดยในหมวด 6 มำตรำ 76 แห่งพระรำชก ำหนด
ดังกล่ำวบัญญัติว่ำ  เพ่ือประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้มีคุณภำพป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมหรืออันตรำยต่อผู้บริโภค  หรือต่อกิจกำรของบุคคลอ่ืน  ให้ออกกฎกระทรวงก ำหนดชนิดหรือ
ลักษณะของสัตว์น้ ำ  หรือประเภทรูปแบบ  ขนำด หรือวัตถุประสงค์ของกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้เป็น
กิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุมได้  ต่อมำได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมประมง  กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ.2559 ได้ปรับปรุงกำรแบ่งส่วนรำชกำรและอ ำนำจหน้ำที่กรมประมง  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภำรกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมำะสม กับสภำพของงำนที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะท ำให้กำรปฏิบัติภำรกิจตำมอ ำนำจ
หน้ำที่มีประสิทธิภำพ   และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  โดยในส่วนของหน่วยงำนกองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น้ ำจืดได้จัดตั้งให้มีกลุ่มวิจัยกำรจัดระบบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุมโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำค้นคว้ำวิจัย  
จัดท ำมำตรกำร  ติดตำมประเมินผลจัดท ำฐำนข้อมูล  รวมทั้งเผยแพร่ควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
ควบคุม  และได้มีกำรออกกฎกระทรวง  เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม  2559   ก ำหนดกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
ให้เป็นกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม พ.ศ. 2559  ให้กิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำดังต่อไปนี้  เป็นกิจกำร
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 

1. กำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล 
2. กำรเพำะเลี้ยงกุ้งก้ำมแดง  หรือ กุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน (Procambarus charkii) 
3. กำรเพำะเลี้ยงกุ้งก้ำมแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp.) 
4. กำรเพำะเลี้ยงจระเข้ 
5. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในกระชัง 
6. กำรเพำะเลี้ยงหอยทะเล 
ในส่วนของสัตว์น้ ำควบคุมที่เกี่ยวข้องกับกองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด  กำร

เพำะเลี้ยงกุ้งทะเล  กุ้งทะเลที่มีกำรเพำะเลี้ยงกันเป็นจ ำนวนมำกในปัจจุบัน  คือ กุ้งขำวแวนนำไมล์  ซึ่งเป็นกุ้งที่
สำมำรถเลี้ยงได้ในสภำพควำมเค็มต่ ำ  ท ำให้มีกำรขยำยพ้ืนที่ไปในเขตพ้ืนที่น้ ำจืด  ทั้งในบริเวณภำคกลำง ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และภำคใต้  โดยตัวเลขเกษตรกรที่มีกำรขี้นทะเบียนเกษตรกรในปี 2561  มีจ ำนวน
ทั้งสิ้น  18,087  รำย  ในพื้นที่  35  จังหวัด  ซึ่งหลำยจังหวัดเป็นพื้นที่ในเขตพ้ืนที่น้ ำจืด 
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 กำรเพำะเลี้ยงกุ้งก้ำมแดง  หรือ กุ้งเครย์ฟิช Procambarus charkii หรือ  Cherax spp.  กรม
ประมงได้ประกำศ เรื่อง ก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม  (กุ้งก้ำมแดง  หรือ กุ้งเครย์
ฟิช Procambarus charkii หรือ  Cherax spp.)  ต้องปฏิบัติ   ณ   วันที่  3 พฤษภำคม  2559  เรื่อง 
ก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม  (กุ้งก้ำมแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช  Procambarus charkii 
หรือ  Cherax spp.)  ต้องปฏิบัติ (ฉบับที 2) ณ วันที่ 18 พฤษภำคม 2559 ฉบับที่ 3 วันที่ 14 มิถุนำยน 2560 
และ ฉบับที่ 4  วันที่ 22 สิงหำคม  2560  โดยตัวเลขเกษตรกรที่มีกำรจดแจ้งประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำควบคุมกับกรมประมง  จ ำนวนกว่ำ 76,000  รำย  ในพ้ืนที่ 75 จังหวัด 
 กำรเพำะเลี้ยงจระเข้   จระเข้เป็นสัตว์ป่ำตำมพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ  พ.ศ. 2535 
และได้รับกำรประกำศให้เป็นสัตว์ป่ำชนิดที่เพำะพันธุ์ได้ตำมกฎกระทรวงก ำหนดชนิดของสัตว์ป่ำคุ้มครองให้
เป็นสัตว์ป่ำชนิดที่เพำะพันธุ์ได้ พ.ศ. 2546 และอยู่ในอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่งขนิดสัตวป่ำ
และพืชป่ำที่ใกล้สูญพันธุ์  โดยข้อมูลกำรขึ้นทะเบียนอนุญำต มีจ ำนวนทั้งสิ้น 1,277 รำย ในพื้นที่ 75  จังหวัด 
 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในกระชัง  กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในกระชังเป็นอำชีพเกษตรกรรมที่มีควำมส ำคัญ
เนื่องจำกให้ผลผลิตและผลตอบแทนต่อพ้ืนที่ค่อนข้ำงสูง   ท ำให้มีเกษตรกรให้ควำมสนใจและเพำะ เลี้ยงกัน
จ ำนวนมำก  อย่ำงไรก็ดีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในกระชังอำจท ำให้ระบบนิเวศของแหล่งน้ ำเปลี่ยนแปลงไปหำกไม่
ค ำนึงถึงปริมำณกระชัง  และควำมเหมำะสมของล ำน้ ำ   อำจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ ำและกำรด ำรงชีวิต
ของสัตว์น้ ำในธรรมชำติ  ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558  กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในกระชังที่ท ำกำร
เพำะเลี้ยงในที่จับสัตว์น้ ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินต้องด ำเนินกำรขออนุญำตตำมมำตรำ 79  ซึ่ง
ภำยหลังพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558  ประกำศใช้  ได้มีบทเฉพำะกำลให้ผู้ท ำกำรเพำะเลี้ยงในที่จับ
สัตว์น้ ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินยื่นค ำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ 175  โดยพบมีเกษตรกรยื่นขอรับ
ใบอนุญำตจ ำนวน 8,883  รำย  จำกพ้ืนที่ 51  จังหวัด  มีจ ำนวนกระชังรวมทั้งสิ้น  126,735  กระชัง  พ้ืนที่
รวม 2,801,940.13 ตำรำงเมตร 
 ส่วนของกำรเพำะเลี้ยงกุ้งก้ำมแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช Procambarus charkii หรือ  Cherax spp.  ที่
กรมประมงได้มีประกำศ  เรื่อง  ก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม  (กุ้งก้ำมแดง หรือ 
กุ้งเครย์ฟิช Procambarus charkii  หรือ  Cherax spp.)   ต้องปฏิบัติแล้วจ ำนวน  4  ฉบับ  ซึ่งต้องมีกำร
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำรได้ทรำบถึงกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  รำยละเอียดที่ต้อง
ปฏิบัติ  รวมทั้งบทลงโทษต่ำงๆ  และด ำเนินกำรติดตำมเฝ้ำระวังให้ผู้ประกอบกำรด ำเนินกำรได้ตำมประกำศ
ก ำหนดตำมมำตรำ 78 แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558  และในส่วนของกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล  
กำรเพำะเลี้ยงจระเข้  และ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในกระชัง ซึ่งอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรออกประกำศกรมประมง
ตำมมำตรำ  78  นั้น  ควรมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังในส่วนของน้ ำทิ้งที่เป็นข้อต้อง
ปฏิบัติตำมมำตรำ 78 (5) ที่ระบุว่ำ  “ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติในกำรจัดกำรน้ ำทิ้งหรือของเสียจำก
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ”  เพ่ือให้หน่วยงำนมีควำมพร้อมและน ำข้อมูลที่ได้มำใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรควบคุมด้ำน
กำรเพำะเลี้ยง  โดยมีกำรเฝ้ำระวังในจุดที่เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุมประเภทต่ำงๆ  ในส่วนของส ำนักงำน
ประมงจังหวัดก็ต้องมีขั้นตอนกำรจดแจ้ง  กำรอนุญำต  รวมทั้งมีกำรก ำกับ ดูแล กำรด ำเนินกิจกำรกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุมให้เป็นไปตำมประกำศก ำหนดในทุกประกำศต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่เจ้ำหน้ำที่กรมประมง  เรื่องระเบียบและวิธีกำรด ำเนินงำนกิจกำร

กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุมตำม  พรก.กำรประมง พ.ศ. 2558 
2. เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้ประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ

ควบคุม  ด้ำนกฎหมำยที่เก่ียวข้องตำม พรก.กำรประมง พ.ศ. 2558 
3. เพ่ือติดตำม  เฝ้ำระวัง  กำรด ำเนินกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำน้ ำควบคุม 
4. เพ่ือก ำกับ  ดูแล  กำรด ำเนินกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 

 

แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง   การก ากับดูแลและ
ควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม   ปีงบประมาณ  2563 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
1. กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้

ประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 
รำย 30 30 

2. กำรติดตำม เฝ้ำระวังกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม  ให้
ด ำเนินกำรได้ตำมประกำศ   

รำย 4 4 

 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 
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8. กิจกรรม  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
โครงการ   ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรม   พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
 ตำมโครงกำรอำหำรปลอดภัย (Food Safety) จำกฟำร์มสู่ผู้บริโภค   หน่วยงำนของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมวิชำกำรเกษตร ร่วมมือ กำรยกระดับมำตรฐำน  
กำรบริหำรจัดกำร  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  กำรตลำด  รวมถึงกำรยกระดับมำตรฐำนเพ่ือกำรส่งออกโดยเน้นให้
กำรสนับสนุนแก่ผู้ประกอบกำรตั้งแต่ระดับฟำร์ม  ผู้ผลิตอำหำร  ผู้แปรรูป  ธุรกิจกำรขนส่ง และกำรจ ำหน่ำย
ไปจนถึงผู้ส่งออก ทั้งนี้เพ่ือกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตอำหำรทั้งระบบให้ถูกสุขอนำมัยและด้ำนมำตรฐำนสำกล
ตั้งแต่ผู้ผลิตในระดับฟำร์มจนถึงผู้บริโภค  จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้องทั้งระบบและจะ
เป็นกำรพัฒนำธุรกิจกำรประมงให้ก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็วกว่ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริกำรจัดกำรสินค้ำประมงตลอดสำยกำรผลิตให้มีคุณภำพมำตรฐำน

ตำมควำมต้องกำรของตลำด  และพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรแปรรูปสินค้ำประมงเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำรวมทั้งเฝ้ำ
ระวัง  ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยำ 

แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 ปีงบประมาณ  2563 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
1. จ านวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน ฟาร์ม 316 327 
     1.1 ตรวจประเมินฟำร์มเดิมที่ต่ออำยุต่อเนื่องในปี 2563  ฟำร์ม 132 139 
     1.2 ตรวจฟำร์มใหม่ปี 2563  ฟำร์ม 96 106 
     1.3 ตรวจติดตำมฟำร์มเดิมที่ได้รับรองในปี 2561 และ 2562 ฟำร์ม 87 78 
     1.4 ตรวจประเมินฟำร์ม สอ.3 ฟำร์ม - 3 
     1.5 ตรวจประเมินฟำร์ม สอ.4 ฟำร์ม - - 
     1.6 ตรวจประเมินสถำนกักกันสัตว์น้ ำ ฟำร์ม - - 
     1.7 ตรวจประเมินโรงเพำะและอนุบำลของหน่วยงำนกรมประมง ฟำร์ม 1 1 
2. จ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ฟาร์ม - 249 
     2.1 ผลกำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มเดิมที่ต่ออำยุเนื่องในปี 2563 ฟำร์ม - 139 
     2.2 ผลกำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มใหม่ ปี 2563 ฟำร์ม - 106 
     2.3 กำรรับรองฟำร์ม/คงสภำพกำรรับรองของฟำร์มตรวจติดตำม ฟำร์ม -  - 
     2.4 ผลกำรรับรอง สอ.3  ผ่ำน ฟำร์ม  - 3 
     2.5 ผลกำรรับรอง สอ.4 ผ่ำน ฟำร์ม  - - 
     2.6 ผลกำรรับรองสถำนกักกันสัตว์น้ ำ ฟำร์ม - - 
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กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
       2.7 ผลกำรตรวจรับรองโรงเพำะฟักและอนุบำลของหน่วยงำน
กรมประมง ผ่ำน 

ฟำร์ม 1 1 

3. จ านวนฟาร์มปี 2561,2562 ที่ยกเลิก/ที่ยกระดับ ฟาร์ม - - 
4. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตัวอย่าง 474 474 
      - จ ำนวนตัวอย่ำงที่ผ่ำนเกณฑ์ ตัวอย่ำง 474 474 
      - จ ำนวนตัวอย่ำงที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ตัวอย่ำง - - 
5. การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตัวอย่าง 596 626 
      5.1 กำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงสัตว์น้ ำจำกแหล่งเพำะเลี้ยง ตัวอย่ำง 513 543 
      5.2 กำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงสัตว์น้ ำเพื่อกำรเฝ้ำระวังสำรตกค้ำง(RMP) ตัวอย่ำง 83 83 

 

ภาพถ่ายการด าเนินงาน กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม และตรวจประเมินฟาร์ม สอ.3 และ สอ.4 
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กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่าง 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 

กิจกรรมตรวจประเมินโรงเพาะฟัก    ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดระยอง  
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9. กิจกรรม  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงเก่าปี 2561) 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า  
โครงการ   ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
กิจกรรม   ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
วัตถุประสงค์    
 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ให้มีกำรบริหำรจัดกำรระบบกำร
ผลิตเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำของเกษตรกรและลดต้นทุนกำรผลิต  สำมำรถยกระดับมำตรฐำนฟำร์มในกำรเข้ำสู่
มำตรฐำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ดี (GAP) จัดตั้งวิสำหกิจชุมชนและสหกรณ์ผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพ่ือเป็นตัวกลำง
ในเกำรเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลำด  เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรแข่งขัน 

แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงเก่าปี 2561) 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
1. กิจกรรมส่งเสริม/ให้ควำมรู้/ด้ำนระบบควำมปลอดภัยทำง

ชีวภำพและกำรใช้เชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 (27 รำย) 
ครั้ง 1 1 

 
 

ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

72 รายงานประจ าปี 2562 และ 2563 ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์  า้จืดปราจีนบรุ ี 

10. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
โครงการ  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กิจกรรม  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
หลักการและเหตุผล 

จำกสภำพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงไม่เ อ้ืออ ำนวยต่อกำรขยำยพันธุ์ของปลำและสัตว์น้ ำจืดตำม
ธรรมชำติ  ประกอบกับกำรท ำกำรประมงเกินก ำลังผลิตของแหล่งน้ ำตลอดจนภัยธรรมชำติ  ส่งผลกระทบ
เสียหำยอย่ำงรุนแรงต่อชนิดและปริมำณสัตว์น้ ำจืดในแหล่งธรรมชำติ  กล่ำวคือ  พันธุ์ปลำน้ ำจืดของไทยบำง
ชนิดได้สูญพันธุ์ไป  นอกจำกนี้  พันธุ์ปลำน้ ำจืดของไทยอีกหลำยชนิดมีปริมำณลดลงจนกระทั่งอยู่ในสภำวะน่ำ
วิตกต่อกำรสูญพันธุ์  โครงกำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรพันธุ์ปลำและสัตว์น้ ำจืดของไทยนี้  เป็นโครงกำรพระรำชด ำริ
โครงกำรหนึ่งซึ่งมุ่งเน้นกำรเพำะเลี้ยงปลำและสัตว์น้ ำจืดของไทยที่หำยำกหรือมีโอกำสสูญพันธุ์ แล้ว  น ำมำ
ปล่อยในแหล่งน้ ำธรรมชำติ  เพ่ือทดแทนปริมำณสัตว์น้ ำที่ถูกท ำลำย  ซึ่งกำรเพ่ิมผลผลิตของปลำในแหล่งน้ ำ  
เป็นกำรเพ่ิมรำยได้และเพ่ิมปริมำณอำหำรโปรตีนแก่รำษฎรผู้ยำกไร้ในชนบท  นอกจำกนี้  ยังส่งเสริมให้เกิดกำร
เพำะเลี้ยงในเชิงกำรค้ำ  ซึ่งจะสำมำรถเพ่ิมผลผลิตปลำไทยจำกกำรเลี้ยง  และสำมำรถเพ่ิมรำยได้ต่อพ้ืนที่ของ
เกษตรกรอันจะเป็นส่วนสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำกำรเพำะเลี้ยง  ตลอดจนสำมำรถคืนควำมหลำกหลำยของ
ชนิดปลำและสัตว์น้ ำจืดของไทย  อันจะน ำมำซึ่งกำรใช้ทรัพยำกรสัตว์น้ ำอย่ำงยั่งยืนตลอดไป 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี  จึงด ำเนินกำรเพำะพันธุ์ปลำและสัตว์น้ ำจืด
ของไทย  ปล่อยในแหล่งน้ ำธรรมชำติในพื้นที่จังหวัดปรำจีนบุรี  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเป็นแนวทำงในกำรอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนำพันธุ์ปลำและสัตว์น้ ำจืดของไทย 
2. เพ่ือศึกษำวิจัยกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดของไทยที่หำยำกและใกล้สูญพันธุ์ 
3. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์ปลำและพันธุ์สัตว์น้ ำจืดของไทยในแหล่งน้ ำธรรมชำติ 

 

แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 

 
กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

1. ผลิตพันธุ์ปลำไทยเพ่ือปล่อยแหล่งน้ ำธรรมชำติ   ตัว 200,000 200,000 
2. ปล่อยพันธุ์ปลำไทยในอ่ำงเก็บน้ ำทับลำนอันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริ   จังหวัดปรำจีนบุรี    
ตัว 100,000 100,000 

3. ปล่อยพันธุ์ปลำไทยในอ่ำงเก็บน้ ำนฤบดินทรจินดำ (ห้วยโสมง)   
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  จังหวัดปรำจีนบุรี   

ตัว 100,000 100,000 
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ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 
วันที่  29  กรกฎาคม 2563 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี  ปลอ่ยพันธุ์ตะเพียนขำว  จ ำนวน  100,000 ตัว   
 ณ  อ่ำงเก็บน้ ำเก็บนฤบดินทรจินดำ (ห้วยโสมง)  อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

ต ำบลแก่งดินสอ   อ ำเภอนำดี   จังหวัดปรำจีนบุรี   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

วันที่  27  สิงหาคม  2563  
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี  ร่วมกับ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุพรำหมณ์  

ปล่อยพันธุ์ปลำสวำย   จ ำนวน  100,000  ตัว    
ณ   อ่ำงเก็บน้ ำทับลำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ   ต.บุพรำหมณ์   อ.นำดี   จ.ปรำจีนบุรี 
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11. โครงการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  จังหวัดปราจีนบุรี)  ปีงบประมาณ 2563 

 
1. รายละเอียดโครงการ 

1.1 หน่วยด ำเนินกำร : ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี 
1.2 ผู้รับผิดชอบ :  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี 

สถำนที่ติดต่อ :  236  หมู่ 7 ต ำบลกบินทร์  อ ำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี  25110 
      หมำยเลขโทรศัพท์/โทรสำร : 037 452590 , 037 458591 

2. หลักการและเหตุผล 

จำกกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำโครงกำรห้วยโสมงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัด
ปรำจีนบุรีย่อมท ำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทำงน้ ำและกำรประมงประชำกรสัตว์น้ ำ แพลงก์ตอนสัตว์หน้ำ
ดินพรรณไม้น้ ำ และคุณภำพน้ ำมีกำรเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอำจท ำให้ทรัพยำกรสัตว์น้ ำมีกำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำพแวดล้อมรวมทั้งอำจกระทบต่อสภำวะเศรษฐกิจสังคมชำวประมงและกิจกรรมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำทั้งใน
ระยะก่อสร้ำงและหลังกำรพัฒนำโครงกำรกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรติดตำมตรวจสอบระบบนิเวศแหล่งน้ ำ
และกำรประมงเพ่ือประเมินผลกระทบต่อสภำพชีววิทยำแหล่งน้ ำและกำรประมงภำยหลังมีโครงกำรฯกำร
เปลี่ยนแปลงที่ทรำบจะน ำไปเปรียบเทียบกับกำรประเมินในเบื้องต้นและน ำข้อมูลไปใช้ในกำรวำงแผนกำรลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นเพ่ือเกิดประโยชน์ในกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำและอนุรักษ์ระบบ
นิเวศน์ทำงน้ ำและทรัพยำกรประมงแบบยั่งยืน 

ทั้งนี้ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 และปีงบประมำณ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
จืดปรำจีนบุรี ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยใน
ปีงบประมำณ 2560 ตำมแผนปฏิบัติกำรเพ่ือแก้ไขและพัฒนำสิ่งแวดล้อม ได้ด ำเนินกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำจำก
กำรเพำะเลี้ยง  จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 1,000,000 ตัว ได้แก่ พันธุ์กุ้งก้ำมกรำม จ ำนวน 700,000 ตัว และพันธุ์ปลำ
ไทย เช่น ปลำตะเพียน ปลำสวำย เป็นต้น จ ำนวน 300,000 ตัว และในปีงบประมำณ 2562 ตำมแผนงำน
ป้องกันและแก้ไขปัญหำผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
กรมประมง โครงกำรห้วยโสมงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดปรำจีนบุรี มีแผนด ำเนินกำรปล่อยพันธุ์สัตว์
น้ ำจำกกำรเพำะเลี้ยง จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 1,500,000 ตัว ได้แก่ พันธุ์กุ้งก้ำมกรำม จ ำนวน 1,000,000 ตัว และ
พันธุ์ปลำไทย เช่น ปลำตะเพียนขำว ปลำตะเพียนทอง ปลำสวำย เป็นต้น จ ำนวน 500,000 ตัว  

เพ่ือให้ทรัพยำกรสัตว์น้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำนฤบดินทรจินดำ (โครงกำรห้วยโสมงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
จังหวัดปรำจีนบุรี) มีก ำลังกำรผลิตทำงกำรประมงและมีควำมหลำกหลำยของชนิดพันธุ์สัตว์น้ ำที่เหมำะสมตำม
โครงสร้ำงประชำกรสัตว์น้ ำเดิมในระบบนิเวศ ให้สำมำรถเป็นแหล่งประกอบอำชีพด้ำนกำรประมงแก่ชุมชนและ
พ้ืนที่ใกล้เคียงได้ในอนำคต ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี ประสงค์ขอเสนอโครงกำร
ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำตำมแผนกำรพัฒนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์น้ ำและกำรประมงอ่ำงเก็บน้ ำ 
นฤบดินทรจินดำ (โครงกำรห้วยโสมงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดปรำจีนบุรี) ประจ ำปีงบประมำณ  
2563  
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3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำปล่อยในอ่ำงเก็บน้ ำเพื่อเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำทดแทนที่ถูกจับไปใช้ประโยชน์และเพ่ิม 

ควำมหลำกหลำยของชนิดสัตว์น้ ำเพื่อควำมยั่งยืนในด้ำนเศรษฐกิจกำรประมงและควำมอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ ำ 
4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ เกษตรกร ชำวประมงผู้ท ำกำรประมงน้ ำจืด 
 ผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ ชำวประมงผู้จับสัตว์น้ ำจืด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมกำรประกอบอำชีพ
ประมง และสมำชิกในครัวเรือนของผู้ประกอบอำชีพด้ำนกำรประมง ตลอดจนผู้บริโภคสัตว์น้ ำ 
5. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
 ผลผลิต : ผลผลิตสัตว์น้ ำโดยรวมของกำรจับสัตว์น้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำนฤบดินทรจินดำ มีปริมำณมำกข้ึน  
 ผลลัพธ์ : มีสินค้ำสัตว์น้ ำจืดเป็นตัวเลือกในกำรบริโภค ท ำให้ผู้ประกอบอำชีพทำงกำรประมงและ
ครอบครัวในพ้ืนที่มีรำยได้เพ่ิมมำกขึ้น 

ผลกระทบ 
 เชิงบวก 1. ปริมำณผลผลิตสัตว์น้ ำจืดเพิ่มมำกข้ึน 
  2. ประชำชนได้บริโภคอำหำรโปรตีนจำกสัตว์น้ ำที่จับได้ 
 เชิงลบ 
  1. เนื่องจำกมีกำรเพ่ิมขึ้นของปริมำณสัตว์น้ ำอำจส่งผลให้มีผู้ท ำกำรประมงจำกพ้ืนที่อ่ืนเข้ำมำ
ท ำกำรประมง ท ำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลกระทบ 
  2. อำจมีกำรรุกล้ ำเขตห้ำมท ำกำรประมงในอ่ำงเก็บน้ ำนฤบดินทรจินดำ  
6. แนวทางการด าเนินการ 

 กิจกรรม ปี 2563 
กิจกรรมผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ 
           พันธุ์ปลำไทย เช่น ปลำสวำย ปลำตะเพียนขำว 

 
700,000 ตัว 

7. วิธีการด าเนินงาน 

7.1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำชนิดต่ำงๆ ได้แก่ ปลำไทยชนิดต่ำงๆ เช่น กลุ่มปลำตะเพียน ปลำสวำย เป็นต้น 
จ ำนวน 700,000 ตัว   โดยรวบรวมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ ำจำกฟำร์มเพำะเลี้ยงและจำกธรรมชำติ 

7.2 น ำพันธุ์สัตว์น้ ำชนิดต่ำงๆ ปล่อยในอ่ำงเก็บน้ ำเพ่ือแพร่ขยำยพันธุ์ เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำและคงควำม
หลำกหลำยของชนิดสัตว์น้ ำ 

แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรม  เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา 
    โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   จังหวัดปราจีนบุรี  

ประจ าปีงบประมาณ  2563 
กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

1.  การผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
1. ปลำตะเพียนขำว 
2. ปลำสวำย 

ตัว 
ตัว 
ตัว 

700,000 
500,000 
200,000 

700,000 
500,000 
200,000 
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ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 
วันที่ 23 มิถุนายน 2563    ปล่อยปลาตะเพียนขาว  จ านวน  150,000  ตัว   

 
 
 

 
 
 
 

วันที่ 29 กรกฎาคม  2563  ปล่อยปลาตะเพียนขาว  จ านวน  150,000  ตัว   
  
 
 
 
 
 
 

วันที่ 25 สิงหาคม  2563    ปล่อยปลาตะเพียนขาว  จ านวน  100,000  ตัว 
  และปลาสวาย  จ านวน  100,000  ตัว 

 
     
  
 
 
 
 

วันที่ 22 กันยายน  2563    ปล่อยปลาตะเพียนขาว  จ านวน  100,000  ตัว 
  และปลาสวาย  จ านวน  100,000  ตัว 
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12. แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563 
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษานิเวศในอ่างเก็บน้ าของกรมชลประทาน 

 
1.หลักการและเหตุผล 

ผลผลิตสัตว์น้ ำจืดในแหล่งน้ ำธรรมชำติทั่วทุกภำค เช่น เขื่อน อ่ำงเก็บน้ ำ ทั้งที่มีพ้ืนที่ขนำดกลำงและ
ขนำดเล็กที่กรมชลประทำนก่อสร้ำง เป็นแหล่งทรัพยำกรประมงอันมีคุณค่ำ ก่อให้เกิดประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ ทั้ง
แหล่งอำหำรโปรตีนของประชำชน และกำรสร้ำงรำยได้ต่อชุมชน เป็นแหล่งพ่ึงพิงแก่ประชำชนผู้มีรำยได้น้ อย 
ทั้งในพ้ืนที่เมือง และชนบท ทั้งนี้จำกกำรเพ่ิมขึ้นของประชำกรในประเทศ ส่งผลให้ควำมต้องกำรบริโภคสัตว์น้ ำ
จืดในแหล่งน้ ำธรรมชำติมีประมำณที่มำกขึ้นตำมไปด้วย และในทำงกลับกันสภำพแวดล้อมและระบบนิเวศของ
แหล่งน้ ำมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ทรัพยำกรสัตว์น้ ำจืดที่เป็นพ่อแม่พันธุ์มีจ ำนวนลดน้อยลง ท ำให้ผลผลิตสัตว์น้ ำ
มีจ ำนวนลดลงตำมไปด้วย ปัญหำดังกล่ำวทวีควำมรุนแรงเพ่ิมมำกขึ้น หำกไม่มีมำตรกำรและโครงกำรในกำร
ช่วยเหลือป้องกันกำรลดลงของประชำกำรสัตว์น้ ำดังกล่ำว  อำจน ำไปสู่กำรลดลงของทรัพยำกรประมงจนไม่
อำจฟื้นฟูได้ 

ด้วยเหตุนี้กรมประมง  ซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักในกำรดูแลทรัพยำกรประมงในแหล่งน้ ำธรรมชำติได้
ตระหนักและเล็งเห็นควำมส ำคัญ  จึงได้ด ำเนินโครงกำรเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำที่ส ำคัญ อีกทั้งได้รับกำร
ประสำนจำกกรมชลประทำนผู้ก่อสร้ำงและพัฒนำโครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำต่ำงๆ ที่กระจำยอยู่ทั่วประเทศ จะให้กำร
สนับสนุนงบประมำณในกำรปล่อยพันธุ์น้ ำในพ้ืนที่ที่กรมชลประทำนดูแลในช่วงเวลำที่เหมำะสม คือ ฤดูห้ำมท ำ
กำรประมงตำมประกำศกรมประมง ระยะเวลำฤดูสัตว์น้ ำจืดมีไข่ หรือวำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และก ำหนดเครื่องมือ 
วิธีท ำกำรประมง และเงื่อนไขในกำรท ำประมง พ.ศ.2563 ซึ่งช่วงเวลำดังกล่ำว เป็นช่วงเวลำที่มีน้ ำหลำกหรือมี
ระดับน้ ำเพ่ิมสูงขึ้น จึงเป็นโอกำสที่เพ่ิมจ ำนวนทรัพยำกรสัตว์น้ ำจืดให้เพ่ิมมำกขึ้นในช่วงเวลำดังกล่ำว อีกทั้งยัง
เป็นกำรประสำนสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงำนปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่รอบบริเวณพ้ืนที่แหล่ง
น้ ำ ซึ่งจะก่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมงให้มีควำมยั่งยืนและสำมำรถใช้ประโยชน์สืบไปในอนำคต 
 

2.วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำในพื้นที่แหล่งน้ ำที่กรมชลประทำนก่อสร้ำง ได้แก่ อ่ำงเก็บน้ ำต่ำงๆ ทั่ว

ประเทศ 
2) กำรปล่อยปลำกินพืช เพ่ือรักษำนิเวศแหล่งน้ ำ 

 

3.หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด 6 ศูนย์ ได้แก่ ศปจ.เขต 2 (นครสวรรค์), ศปจ.ล ำปำง   ศปจ.

นครรำชสีมำ  ศปจ.พิษณุโลก  ศปจ.ระยอง  และ ศปจ.เขต 5 (สุรำษฎร์ธำนี) กองวิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด 
ด ำเนินกำรผลิตและปล่อยสัตว์น้ ำตำมพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 10 ศูนย์ ได้แก่ ศพจ.เขต 1 (เชียงใหม่)  ศพจ.เขต 2 
(เชียงรำย)  ศพจ.เขต 4 (อุดรธำนี)  ศพจ.เขต 6 (ขอนแก่น)  ศพจ.เขต 7 (ชลบุรี)  ศพจ.นรำธิวำส ศพจ.
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หนองคำย  ศพจ.ตรำด  ศพจ.ปราจีนบุรี  และศพจ.อุทัยธำนี กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด  
ด ำเนินกำรผลิตและปล่อยสัตว์น้ ำตำมพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

- กลุ่มวิชำกำร กองวิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด ประสำนงำนและติดตำมผลกำรด ำเนินกำรพร้อมทั้ง
จัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินกำรหลังเสร็จสิ้นกำรด ำเนินกำร 
 

4.วิธีการด าเนินการ 
4.1 พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรเพำะขยำยพันธุ์ปลำโดยเฉพำะกลุ่มปลำกินพืช ซึ่งเป็นเป้ำหมำยหลักในกำรเพ่ิม
ผลผลิตในเขื่อนและอ่ำงเก็บน้ ำทั่วประเทศ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปราจีนบุรี  ด าเนินการผลิตและปล่อยสัตว์น้ า
ในอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมง) พื้นที่จ านวน 1,250 ไร่  จ านวนปลา  100,000 ตัว 
 4.2 กำรด ำเนินกำร 
  ด ำเนินกำรเพำะขยำยพันธุ์ปลำ โดยเฉพำะกลุ่มปลำกินพืชและกุ้งกร้ำม ขนำด 2-3 เซนติเมตร  
โดยผลิตและปล่อยลงในเขื่อนหรืออ่ำงเก็บน้ ำที่มีศักยภำพ เน้นแหล่งน้ ำที่กรมชลประทำนเป็นผู้ก่อสร้ำง จ ำนวน 
26 แหล่งน้ ำ รวมจ ำนวนสัตว์น้ ำที่ปล่อยทั้งหมด 10 ล้ำนตัว  
 

5.ระยะเวลาด าเนินการ  ระยะเวลำด ำเนินกำร 3 เดือน ตั้งแต่ เดือน กรกฎำคม ถึง กันยำยน 2563 
 

6.งบประมาณ   
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี จ ำนวน  10,000.- บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ปล่อยลูกปลำเพ่ือเพ่ิมควำมอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ ำ โดยเพ่ิมประชำกรสัตว์น้ ำรุ่นใหม่ในเขื่อนและ

อ่ำงเก็บน้ ำที่กรมชลประทำนสร้ำงและเป็นผู้ดูแลรักษำ  โดยปล่อยสัตว์น้ ำในช่วงเวลำที่เหมำะสมในแต่ละแหล่ง
น้ ำ ตลอดจนสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกชุมชนท้องถิ่น  โดยปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำธรรมชำติในบริเวณที่อำศัยของ
ชำวประมง 

2. ปล่อยปลำกินพืชในพ้ืนที่แหล่งน้ ำที่กรมชลประทำนก่อสร้ำง เพื่อให้สัตว์น้ ำกินวัชพืชที่เกิดขึ้นบริเวณ
อ่ำงเก็บน้ ำและเขื่อนต่ำงๆ 
 

แผน/ผล การปฏิบัติงานโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษานิเวศในอ่างเก็บน้ าของกรมชลประทาน 
(อ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา)  ปีงบประมาณ  2563 

 กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
1. การผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 

1.1 ปลำตะเพียนขำว 
1.2 ปลำสวำย 

ตัว 
ตัว 
ตัว 

100,000 
50,000 
50,000 

100,000 
50,000 
50,000 
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ภาพถ่ายการด าเนนิงาน 
วันที่ 30 กันยายน  2563 

ปลาสวาย จ านวน 50,000 ตัว  ปลาตะเพียนขาว จ านวน 50,000 ตัว  
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13. กิจกรรม  งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง  และพันธุ์สัตว์น้ าอื่น ๆ 
 

วัตถุประสงค์ 
งำนเงินทุนหมุนเวียนในกำรผลิตพันธุ์ปลำ  พันธุ์กุ้ง  และพันธุ์สัตว์น้ ำอ่ืน ๆ   เป็นโครงกำรที่กรม

ประมงได้จัดสรรงบประมำณให้หน่วยงำนต่ำง ๆ   ใช้ในกำรผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ    เพ่ือจ ำหน่ำยให้แก่เกษตรกรผู้
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในรำคำที่กรมประมงก ำหนด   และน ำเงินรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยพันธุ์สัตว์น้ ำส่งเป็นรำยได้
แผ่นดินเข้ำบัญชีเงินทุนหมุนเวียนฯ  ของกรมบัญชีกลำง 

 

ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2563 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดปรำจีนบุรี    ด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยพันธุ์สัตว์น้ ำจืด  

จ ำนวน 13 ชนิด ได้แก่ ปลำนิลด ำ, ปลำนิลแดง, ปลำนิลด ำแปลงเพศ, ปลำตะเพียนขำว, กบนำ, ปลำยี่สกเทศ
ปลำสวำย, ไรแดง , ปลำกหำงนกยูง , ปลำกัดหำงมงกุฎ ปลำกัดหำงพระจันทร์ครึ่งดวง , ปลำทองฮอลันดำ 
และปลำทอง  รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 650,368.50 ตัว เป็นจ ำนวนเงิน 193,195 บำท 
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ภาพถ่ายกิจกรรมการผลิตสัตว์น้ าเพื่อจ าหน่าย   
กิจกรรมงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง  และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 

การเพาะพันธุ์ปลา กบนา ปลาสวยงาม และการเพาะไรแดง  
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การใช้หัวทรายเซรามคิเพ่ือเพิ่มความหนาแน่นลูกปลาช่อนที่อนุบาลในบ่อคอนกรีต 
  

วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย1* วีรวรรณ ชินอักษร2  ปิยะพจน์ เบราวะนะกุล2  ประภัทร์ ทองดี3 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปราจีนบุรี1 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดพระนครศรีอยุธยา2  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดอ่างทอง3  

 
บทคัดย่อ 

 
กำรศึกษำกำรอนุบำลลูกปลำช่อนอำยุ 1 เดือน ในบ่อคอนกรีตขนำด 2 ตำรำงเมตร ปริมำตรน้ ำ 

0.8 ลูกบำศก์เมตร ที่ระดับควำมหนำแน่นต่ำงกัน 3 ระดับ คือ 500, 1000 และ 2000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร 
เป็นระยะเวลำ 8 สัปดำห์ โดยใช้หัวทรำยเซรำมิคเพ่ิมออกซิเจนในบ่อ พบว่ำอัตรำกำรเจริญเติบโตจ ำเพำะ
ด้ำนน้ ำหนัก (%/วัน) และอัตรำกำรเจริญเติบโตจ ำเพำะด้ำนน้ ำหนัก (%/วัน) ของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อ
คอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่น 1,000 และ 2,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร ไม่แตกต่ำงกันแต่สูงกว่ำที่ระดับ
ควำมหนำแน่น 500 ตัวต่อลูกบำศก์เมตรอย่ำงมีนัยส ำคัญ (p<0.05) ลูกปลำช่อนที่อนุบำลทั้ง 3 ระดับควำม
หนำแน่นมีอัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นเนื้อไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ (p>0.05) ลูกปลำช่อนที่อนุบำลในระดับ
ควำมหนำแน่น 500 และ 1,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตรจะมีอัตรำรอดตำยสูงกว่ำที่ระดับควำมหนำแน่น 2,000 
ตัวต่อลูกบำศก์เมตร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) กระจำยควำมยำวเฉลี่ยของลูกปลำช่อนที่อนุบำลใน
บ่อคอนกรีตระดับควำมหนำแน่น 2,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร พบว่ำมีลูกปลำควำมยำว 13-15.9 เซนติเมตร 
มำกที่สุดเฉลี่ย 72.67±9.45 เปอร์เซ็นต์ ลูกปลำที่มีควำมยำวมำกกว่ำ 10 เซนติเมตรขึ้นไป มีจ ำนวนเฉลี่ยคิด
เป็น 100 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีลูกปลำที่มีควำมยำวต่ ำกว่ำ 10 เซนติเมตร เมื่อวิเครำะห์คุณภำพน้ ำที่ใช้อนุบำล
ลูกปลำช่อนทั้งสำมระดับควำมหนำแน่นพบว่ำ ค่ำคุณภำพน้ ำที่ต้องเฝ้ำระวังเนื่องจำกเกินค่ำมำตรฐำนในกำรเลี้ยง
สัตว์น้ ำได้แก่ ค่ำแอมโมเนียรวม และค่ำไนไตรท์ ซึ่งเกิดจำกปริมำณของเสียสะสมในบ่อ รวมถึงค่ำปริมำณ
ออกซิเจนที่ละลำยน้ ำซึ่งจะพบค่ำต่ ำกว่ำมำตรฐำนก่อนที่จะมีกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำโดยเฉพำะบ่อที่มีระดับควำม
หนำแน่นที่สูง และเมื่อค ำนวนต้นทุนและผลตอบแทนในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ำกำรอนุบำลลูกปลำช่อนในบ่อ
คอนกรีตโดยใช้หัวทรำยเซรำมิคเพ่ิมออกซิเจนที่ระดับควำมหนำแน่น 2,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร ให้ก ำไร
สุทธิ และอัตรำผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมดสูงที่สุด เมื่อเทียบกับควำมหนำแน่นที่ 500 และ 1,000 ตัวต่อ
ลูกบำศก์เมตร  

 
 

ค าส าคัญ : ปลำช่อน กำรอนุบำล บ่อคอนกรีต หัวทรำยเซรำมิค 
 

 

 *ผู้รับผิดชอบ: 236 ม.7 ต. กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110  
  e-mail:  wanda_larb@yahoo.com 
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ค าน า 
 

ปลำช่อน (Snakehead, Channa striatus) เป็นปลำน้ ำจืดที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของ
ประเทศไทยเนื่องจำกเป็นปลำที่นิยมบริโภคและมีรำคำแพง ปัจจุบันมีกำรเพำะเลี้ยงปลำชนิดนี้กันแพร่หลำยใน
หลำยประเทศ เช่น อินเดีย ปำกีสถำนและจีน (Water et al., 2004) ส ำหรับผลผลิตปลำช่อนในประเทศไทย
นั้นได้จำกทั้งกำรจับจำกธรรมชำติและจำกกำรเพำะเลี้ยง โดยในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีผลผลิตปลำช่อน
จำกกำรจับจำกธรรมชำติประมำณ 25,000 ตัน และจำกกำรเพำะเลี้ยงประมำณ 4,000 ตัน คิดเป็น 86.2 และ 
13.8% ของผลผลิตทั้งหมด ตำมล ำดับ (ศูนย์สำรสนเทศ , 2557) โดยกำรเพำะเลี้ยงปลำช่อนในประเทศไทย
ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่รำบลุ่มบริเวณภำคกลำงโดยเฉพำะจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงและจัดได้ว่ำเป็น
แหล่งผลิตปลำช่อนแหล่งใหญ่ของประเทศ (ยุพินท์, 2536) ปัจจุบันควำมต้องกำรบริโภคปลำช่อนเพ่ิมมำกขึ้น
แต่ผลผลิตปลำช่อนธรรมชำติมีแนวโน้มลดลงเนื่องจำกควำมเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ท ำให้กำรพึ่งพำผลผลิต
ปลำช่อนธรรมชำติเพ่ือกำรบริโภคจึงไม่มีควำมยั่งยืน ทั้งนี้กำรเพ่ิมผลผลิตปลำช่อนจำกกำรเพำะเลี้ยงให้มำกข้ึน
นับเป็นวิธีแก้ปัญหำที่จะท ำให้มีปลำช่อนเพียงพอส ำหรับกำรบริโภคในอนำคต แต่กำรเพำะเลี้ยงปลำช่อนยังมี
อุปสรรคส ำคัญคือต้องพ่ึงพำลูกพันธุ์ปลำช่อนธรรมชำติซึ่งไม่มีควำมแน่นอนทั้งเรื่องคุณภำพและปริมำณ อีกทั้ง
ผลผลิตลูกปลำธรรมชำติมีแนวโน้มลดลงเนื่องจำกควำมเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเช่นกัน ท ำให้กำรเพ่ิมผลผลิต
ปลำช่อนจำกกำรเพำะเลี้ยงยังท ำได้อย่ำงช้ำ ๆ  

เพ่ือแก้ปัญหำนี้หน่วยงำนของกรมประมงหลำยหน่วยงำนได้ศึกษำกำรเพำะพันธุ์ปลำช่อนและประสบ
ส ำเร็จในเบื้องต้น แต่ขำดควำมต่อเนื่องในกำรศึกษำวิจัยท ำให้ยังไม่สำมำรถผลิตลูกปลำช่อนให้ได้ปริมำณมำก
ส ำหรับจ ำหน่ำยให้แก่เกษตรกรได้ อย่ำงไรก็ตำมสถำบันวิจัยกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดภำยใต้กำรสนับสนุน
งบประมำณจำกส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (สวก) ได้ประสบควำมส ำเร็จในกำรผลิตลูกปลำช่อนและ
สำมำรถจ ำหน่ำยให้แก่เกษตรกรได้เป็นจ ำนวนมำกแต่ยังคงไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร เนื่องจำกมีเกษตรกร
รำยใหม่สนใจเลี้ยงปลำช่อนเป็นจ ำนวนมำก แต่นับเป็นควำมก้ำวหน้ำที่ส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีนี้ไปสู่
ฟำร์มเอกชนเพ่ือช่วยในกำรผลิตลูกปลำช่อนส ำหรับกำรเลี้ยงปลำช่อนเชิงพำณิชย์ ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำ
ช่อนนิยมซื้อลูกปลำช่อนขนำดประมำณ 50 กรัม (20 ตัว/กิโลกรัม) จำกเกษตรกรผู้รวบรวมและอนุบำลลูกปลำ
ช่อนธรรมชำติ และเลี้ยงด้วยปลำเป็ดหรืออำหำรผสมสดอีกประมำณ 5 เดือน จึงได้ผลผลิตขนำดตลำดคือ 0.6-
10 กิโลกรัม แต่หำกเริ่มเลี้ยงด้วยลูกปลำขนำดเล็กที่เรียกว่ำลูกครอกจะใช้เวลำเลี้ยงประมำณ 8-9 เดือน (กรม
ประมง, 2557) ทั้งนี้อุปสรรคส ำคัญของกำรเลี้ยงปลำช่อนจำกลูกปลำขนำดเล็กคืออัตรำรอดตำยต่ ำเนื่องจำกมี
กำรกินกันเองสูง ดังนั้นกำรเริ่มเลี้ยงจำกลูกปลำที่มีขนำดใหญ่ขึ้นนับเป็นวิธีกำรช่วยเพ่ิมอัตรำรอดตำยและ
ผลผลิตกำรเลี้ยงปลำช่อนได้ นอกจำกนี้กำรเริ่มเลี้ยงจำกปลำขนำดใหญ่มีข้อดีอ่ืน ๆ เช่น ช่วยลดต้นทุนกำรผลิต
เนื่องจำกระยะเวลำกำรเลี้ยงสั้นลง และช่วยให้เกษตรกรสำมำรถวำงแผนในกำรเลี้ยงปลำช่อนให้เหมำะสมกับ
สภำพแวดล้อมได้ เช่น กำรขำดแคลนน้ ำส ำหรับกำรเลี้ยงเนื่องจำกภำวะแล้งคล้ำยกับที่ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลำนิล
ประสบปัญหำทุกปี (เกวลิน, 2557) โดยทั่วไปเกษตรกรผู้รวบรวมลูกพันธุ์ปลำช่อนธรรมชำตินิยมอนุบำลลูก
ปลำช่อนในกระชังจนได้ขนำดที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลำเนื้อต้องกำร อย่ำงไรก็ตำมกำรอนุบำลในบ่อคอนกรีต
นับเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งเนื่องจำกสำมำรถจัดกำรคุณภำพน้ ำได้ดีและดูแลจัดกำรได้ง่ำยกว่ำ รวมทั้งสำมำรถ
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อนุบำลด้วยอัตรำควำมหนำแน่นมำกขึ้นหำกมีกำรให้อำกำศ เช่น กำรใช้ปั๊มลมที่ใช้หัวทรำยเป็นตัวกระจำย
ฟองอำกำศ ระบบน้ ำไหลผ่ำน ระบบน้ ำหมุนเวียนหรือใช้ปั๊มน้ ำพ่นน้ ำเป็นฝอยเพื่อสัมผัสอำกำศ แม้ว่ำเกษตรกร
ไม่นิยมอนุบำลลูกปลำช่อนแบบให้อำกำศรวมทั้งงำนวิจัย (พรพนม, 2549) เนื่องจำกเข้ำใจว่ำปลำช่อนทนต่อ
สภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสมได้ดี เช่น ทนต่อปริมำณออกซิเจนละลำยน้ ำต่ ำและแอมโมเนียสูงเนื่องจำกมี
อวัยวะช่วยหำยใจที่เรียกว่ำ Diverticula (Qin et al., 1997) แต่กำรอนุบำลลูกปลำหลำยชนิดแสดงให้เห็นว่ำ
กำรให้อำกำศมีผลให้ลูกปลำมีกำรเจริญเติบโต และ/หรืออัตรำรอดตำยสูงกว่ำกำรไม่ให้อำกำศ เช่น ลูกปลำนิล 
(จริยำ และอ ำไพรรณ, 2551) ลูกปลำดุกเทศวัยอ่อน (Armed et al., 1991; Oyelese, 2006) ทั้งนี้กำรอนุบำล
ลูกปลำแบบให้อำกำศนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมให้อำกำศโดยใช้หัวทรำยซึ่งปัจจุบันมีกำรพัฒนำหัวทรำยหรือ
ตัวกระจำยอำกำศหลำยรูปแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรละลำยออกซิเจนลงสู่น้ ำ เช่น หัวทรำยที่ท ำจำก
เซรำมิคที่มีรูพรุนขนำดเล็กกว่ำหัวทรำยปกติ ท ำให้ออกซิเจนสำมำรถละลำยน้ ำได้เร็วขึ้นและมำกขึ้น อย่ำงไรก็
ตำมกำรใช้หัวทรำยชนิดนี้ในกำรอนุบำลลูกปลำเศรษฐกิจยังไม่แพร่หลำยมำกนักแต่นับเป็นทำงเลือกหนึ่งในกำร
ช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้ ดังนั้นกำรทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำประสิทธิภำพของกำรให้อำกำศหัวทรำย
ชนิดนี้ต่อกำรเจริญเติบโตของลูกปลำช่อนและคุณภำพน้ ำเมื่ออนุบำลด้วยควำมหนำแน่นที่มำกขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เพ่ือศึกษำผลของกำรอนุบำลปลำช่อนในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่นต่ำงกัน โดยมีกำรให้

อำกำศโดยใช้หัวทรำยเซรำมิคต่อกำรเจริญเติบโต อัตรำกำรกินอำหำร อัตรำแลกเนื้อ อัตรำรอดตำย กำร
กระจำยของขนำดปลำ ต้นทุนกำรผลิต ผลตอบแทนและคุณภำพน้ ำ  
 

วิธีการด าเนินการ 
 

13.1 การวางแผนการทดลอง 
 วำงแผนกำรทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) โดยมี 3 ชุดกำรทดลอง  
ท ำ 3 ซ้ ำ เพื่อศึกษำวิธีกำรอนุบำลลูกปลำช่อนในบ่อคอนกรีต ดังนี้ 
 วิธีกำรทดลองที่ 1 อัตรำปล่อยที่ระดับควำมหนำแน่น 500 ตัว/ลูกบำศก์เมตร 
 วิธีกำรทดลองที่ 2 อัตรำปล่อยที่ระดับควำมหนำแน่น 1,000 ตัว/ลูกบำศก์เมตร 
 วิธีกำรทดลองที่ 3 อัตรำปล่อยที่ระดับควำมหนำแน่น 2,000 ตัว/ลูกบำศก์เมตร 

13.2 วิธีการทดลอง 
13.2.1 การเตรียมบ่อทดลอง 

 บ่อทดลองเป็นบ่อคอนกรีตขนำด (กว้ำง x ยำว x ลึก) เท่ำกับ 1 x 2 x 0.5 เมตร จ ำนวน 9 บ่อ ซึ่งบ่ออยู่
ในโรงเพำะฟักที่มีกำรมุงหลังคำด้วยตำข่ำยพลำสติกสีด ำที่มีอัตรำพรำงแสงเท่ำกับ 60% ท ำควำมสะอำดและ
ตำกบ่อเป็นระยะเวลำ 7 วัน ก่อนเติมน้ ำให้มีควำมลึก 40 เซนติเมตร (ปริมำตรน้ ำเท่ำกับ 0.8 ลูกบำศกเ์มตร)จำกนั้น
ปิดปำกบ่อแต่ละบ่อด้วยตะแกรงพลำสติกเพ่ือป้องกันศัตรูปลำและป้องกันปลำกระโดด ให้อำกำศโดยวำงหัว
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ทรำยกลำงบ่อๆ ละ 1 แท่ง ทั้งนี้หัวทรำยที่ใช้เป็นหัวทรำยเซรำมิคแบบแท่งกลมที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 5 
เซนติเมตร และมีควำมยำวเท่ำกับ 30 เซนติเมตร และเสริมวำล์วควบคุมอัตรำปล่อยอำกำศให้เท่ำกันทุกบ่อ 
(ภำพที ่1) 
 

  

 
 
ภาพที่ 1 ลักษณะของหัวทรำยเซรำมิค (ภำพบน) และวำล์วควบคุมอัตรำปล่อยอำกำศ (ภำพล่ำง) 
 

13.2.2 การเตรียมปลาทดลอง 
ปลำทดลองเป็นลูกปลำช่อนอำยุประมำณ  1 เดือน (ขนำดประมำณ 3-5 เซนติเมตร) ที่ได้จำกเพำะพันธุ์

ด้วยกำรฉีดฮอร์โมนสังเครำะห์ชนิด Buserlin acetate ร่วมกับยำเสริมฤทธิ์ชนิด Domperidone ซึ่งผลิตโดย
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยำ) ต. โพแตง อ. บำงไทร จ. พระนครศรีอยุธยำ 
ก่อนทดลองท ำกำรเลี้ยงลูกปลำช่อนที่ผ่ำนกำรอนุบำลในบ่อดินนำน 25 วัน ในบ่อคอนกรีตขนำด 2 x 2 x 0.5 เมตร 
(กว้ำง x ยำว x ลึก) จ ำนวน 2 บ่อๆ ละ 5,000 ตัว ที่มีกำรเติมน้ ำให้มีควำมลึกเท่ำกับ 30 เซนติเมตร จำกนั้น
ท ำกำรฝึกให้ปลำกินอำหำรส ำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ ำส ำหรับลูกกบที่มีโปรตีน 40% แบบให้กินจนอ่ิมวันละ 3 
ครั้ง (08.00, 12.00 และ 16.00 น.) เป็นระยะเวลำประมำณ 7 วัน เพ่ือให้ปลำคุ้นเคยกับอำหำรและวิธีกำรให้
อำหำรก่อนเริ่มกำรทดลอง   จำกนั้นท ำกำรคัดลูกปลำให้มีขนำดใกล้เคียงกับมำกที่สุดโดยใช้ตะแกรงคัดขนำด
ก่อนปล่อยลงบ่อทดลองตำมอัตรำปล่อยที่ก ำหนดไว้ ทั้งนี้ลูกปลำทดลองเป็นปลำที่ผลิตจำกพ่อแม่ปลำที่มีอำยุ
และขนำดใกล้เคียงกัน และท ำกำรเพำะและอนุบำลพร้อมกัน 
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13.2.3 การจัดการทดลอง 
 13.2.3.1 การให้อาหาร 

 ในช่วงเดือนแรกของกำรทดลอง เลี้ยงปลำด้วยอำหำรส ำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ ำส ำหรับสัตว์น้ ำวัยอ่อนที่
มีโปรตีน 40% แบบให้กินจนอ่ิม (satiation) วันละ 3 ครั้ง (เวลำ 08.00 น. 12.00 น. และ 16.00 น.) จำกนั้น
ในเดือนถัดไปเปลี่ยนเป็นอำหำรส ำเร็จรูปปลำช่อนเม็ดเล็กทีม่ีระดับโปรตีนเท่ำเดิม กำรให้อำหำรจะใช้วิธีให้ทีละ
น้อยจนปลำกินหมดจำกนั้นจึงให้ใหม่ โดยให้อำหำรหลำยๆ ครั้ง จนปลำไม่กินอำหำร จำกนั้นท ำกำรจดบันทึก
ปริมำณอำหำรที่ปลำกินไปในแต่ละวัน  
 
 13.2.3.2 การเก็บข้อมูล 
 ชั่งน้ ำหนักและวัดควำมยำวของปลำทดลองทุก ๆ 2 สัปดำห์ เป็นระยะเวลำ 2 เดือน โดยกำรชั่ง
น้ ำหนักจะใช้วิธีชั่งรวม ส่วนกำรวัดควำมยำวจะใช้วิธีสุ่มปลำทดลองมำบ่อละ 50 ตัว ระหว่ำงกำรรวบรวมปลำ
เพ่ือชั่งวัดจะท ำควำมสะอำดบ่อด้วย นอกจำกนี้ระหว่ำงกำรทดลองจะมีกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำทุก ๆ สัปดำห์ อัตรำ 
90% และมีกำรบันทึกกำรตำยของปลำตำยในแต่ละบ่อทุกวัน  
 
 13.2.3.3 การตรวจวัดคุณภาพน้ า 
 วิเครำะห์คุณสมบัติของน้ ำในบ่อทดลองสัปดำห์ละครั้ง เวลำ 09.00 น. ก่อนกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำ โดยค่ำที่
ตรวจวัดมี ได้แก ่

 - ควำมเป็นกรดเป็นด่ำง ด้วยเครื่อง pH meter ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI 991001 
  - อุณหภูมิ หน่วยเป็น องศำเซลเซียส (๐C) ด้วย DO meter ยี่ห้อ YSI รุ่น Pro30 
  - แอมโมเนียรวม หน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ด้วยวิธี  Direct Nesslerization โดยใช้ 
Spectrophotometer ยี่ห้อ OPTIZEN รุ่น OP QX 
  - ไน ไต รท์  ห น่ ว ย เป็ น  มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร  (mg/ l) ด้ ว ย วิ ธี  Colorimetric Method โด ย ใช้ 
Spectrophotometer ยี่ห้อ ยี่ห้อ OPTIZEN รุ่น OP QX 
 - ควำมเป็นด่ำง หน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตรของ CaCO3 (mg/l asCaCO3) ด้วยวิธีไตเตรท ตำมวิธี 
Standard Method ที่อ้ำงโดย ไมตรี และจำรุวรรณ (2528) 

 - ควำมกระด้ำง หน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตรของ CaCO3 (mg/l asCaCO3) ด้วยวิธีไตเตรท ตำมวิธี 
Standard Method ที่อ้ำงโดย ไมตรี และจำรุวรรณ (2528)  
 - ออกซิเจนที่ละลำยน้ ำ หน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ด้วยเครื่อง DO meter ยี่ห้อ YSI รุ่น 
Pro30 โดยท ำกำรวัดในวันก่อนที่จะมีกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำ 4 เวลำ (06.00, 12.00, 18.00 และ 24.00 น.)  
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13.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลกำรเจริญเติบโต อัตรำแลกเนื้อ คุณค่ำทำงโภชนำกำร อัตรำรอดตำย กำรกระจำย
ของขนำดปลำ ต้นทุนกำรผลิตและผลตอบแทน จำกนั้นวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของข้อมูลแบบ One way 
analysis of variance และเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของแต่ละวิธีกำรทดลองด้วยวิธี (Duncan’s New Multiple 
Range Test, DMRT) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น (p<0.05) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูปทำงสถิติ ข้อมูลที่
เป็นอัตรำส่วนแปลงข้อมูลด้วยวิธี angular transformation ในรูปของ arcsine เพ่ือให้ข้อมูลมีกำรกระจำย
เป็นแบบปกติ (normal distribution) ก่อนน ำไปวิเครำะห์ 

- น้ ำหนักเฉลี่ย (Mean weight, MW; กรัม)  
MW = น้ ำหนักรวมของปลำ (กรัม) 
        จ ำนวนปลำที่ชั่งน้ ำหนัก (ตัว) 
- ควำมยำวเฉลี่ย (Mean Length, ML; เซนติเมตร)  
ML = ควำมยำวรวมของปลำ (เซนติเมตร) 
         จ ำนวนปลำที่วัดควำมยำว (ตัว) 
- อัตรำกำรเจริญเติบโตจ ำเพำะด้ำนน้ ำหนัก (Specific Growth Rate, SGR; %/วัน) 
SGR = ln น้ ำหนักปลำเมื่อสิ้นสุดกำรทดลอง (กรัม) – ln น้ ำหนักปลำเริ่มต้น (กรัม) x 100 

ระยะเวลำทดลอง (วัน) 
- อัตรำกำรเจริญเติบโตจ ำเพำะด้ำนควำมยำว (Specific Growth Rate, SGR; %/วัน) 
SGR = ln ควำมยำวปลำเมื่อสิ้นสุดกำรทดลอง (กรัม) – ln ควำมยำวปลำเริ่มต้น (กรัม) x 100 

ระยะเวลำทดลอง (วัน) 
- อัตรำแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio, FCR) 
FCR = น้ ำหนักอำหำรที่ปลำกินไป (กิโลกรัม) 
         น้ ำหนักของปลำที่เพิ่มขึ้น (กิโลกรัม) 
- อัตรำกำรรอดตำย (Survival Rate, SR; %) 
SR = จ ำนวนปลำเมื่อสิ้นสุดกำรทดลอง (ตัว) x 100 

     จ ำนวนปลำเริ่มต้น (ตัว) 
- กำรกระจำยของขนำด (Size Distribution; %) 
      กำรกระจำยน้ ำหนักเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) 

= จ ำนวนปลำที่มีขนำด <10,10-19.99, 20-29.99 และ 30 กรัม ขึ้นไป) x 100 
 จ ำนวนปลำทั้งหมด (ตัว) 

 กำรกระจำยควำมยำวเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) 
= จ ำนวนปลำที่มีขนำด <10, 10-12.9, 13-15.9 และ 16 เซนติเมตร ขึ้นไป) x 100 

 จ ำนวนปลำทั้งหมด (ตัว) 
- ต้นทุนกำรผลิต 

ต้นทุนทั้งหมด = ต้นทุนผันแปร+ต้นทุนคงท่ี 
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ต้นทุนผันแปร = ค่ำพันธุ์ปลำ+ค่ำอำหำรปลำ+ค่ำไฟฟ้ำ+ค่ำแรงงำน+ค่ำเสียโอกำสกำรลงทุน 
ต้นทุนคงท่ี = ค่ำเสื่อมรำคำ+ค่ำเสียโอกำสกำรลงทุน 
ค่ำเสื่อมรำคำ =   มูลค่ำกำรซื้อหรือกำรก่อสร้ำง   

                        อำยุใช้งำน (ปี) x กำรใช้งำน (ครั้งต่อปี) 
  ค่ำเสียโอกำสเงินลงทุน = ค ำนวณจำกต้นทุนผันแปรโดยคิดอัตรำดอกเบี้ยของเงินฝำกประจ ำ 3 เดือน

ธนำคำรกรุงไทยเท่ำกับ 0.9% ต่อปี (ณ เดือนมกรำคม 2561)  
- ผลตอบแทนกำรอนุบำลปลำช่อนในบ่อคอนกรีต โดยมีวิธีกำรค ำนวณดังนี้ 

รำยได้ทัง้หมด = ผลผลิต (ตัว) x รำคำผลผลิตที่จ ำหน่ำยได ้(บำทต่อตัว)  
ก ำไรสุทธิ = รำยได้ทั้งหมด-ต้นทุนทั้งหมด 
อัตรำผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมด = ก ำไรสุทธิ (บำท) x 100 

                                   ตน้ทุนทั้งหมด (บำท) 
  

สถานทีแ่ละระยะเวลาท าการวิจัย 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยำ) ต. โพแตง อ.บำงไทร  

จ.พระนครศรีอยุธยำ  
ระยะเวลำท ำกำรวิจัย เดือนตุลำคม 2559 – มีนำคม 2561 รวมระยะเวลำ 1 ปี 6 เดือน 

 
ผลการศึกษา 

จำกกำรศึกษำกำรใช้หัวทรำยเซรำมิคเพ่ิมออกซิเจนในกำรอนุบำลลูกปลำช่อนอำยุ 1 เดือน ในบ่อ
คอนกรีตขนำด 2 ตำรำงเมตร ปริมำตรน้ ำ 0.8 ลูกบำศก์เมตร (ภำพที่ 2) ที่ระดับควำมหนำแน่นต่ำงกัน 3 ระดับ 
คือ 500, 1000 และ 2000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร โดยเมื่อเริ่มอนุบำลลูกปลำมีน้ ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.98±0.26 
กรัม และควำมยำวเฉลี่ยเริ่มต้น 4.98±0.45 เซนติเมตร ใช้ระยะเวลำในกำรอนุบำล 8 สัปดำห์ นั้น มีผล
กำรศึกษำดังนี้  

  
1. การเจริญเติบโตของลูกปลา 

เมื่อน ำข้อมูลน้ ำหนักเฉลี่ยและควำมยำวเฉลี่ยทุกสองสัปดำห์ของทั้ง 3 ระดับควำมหนำแน่นไป
ทดสอบสถิติตำมช่วงระยะเวลำกำรอนุบำลที่เท่ำกันระหว่ำงกำรอนุบำลเป็นระยะเวลำ 8 สัปดำห์ พบว่ำเมื่อ
สิ้นสุดกำรทดลองลูกปลำช่อนมีน้ ำหนักสุดท้ำยเฉลี่ย 13.63±0.33, 17.96±0.55 และ 18.93±2.65 กรัม 
ตำมล ำดับ และมีควำมยำวสุดท้ำยเฉลี่ย 11.92±0.19, 12.99±0.10 และ 13.23±0.47 เซนติเมตร ตำมล ำดับ 
(ตำรำงที่ 1 และ 2) เมื่อพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงของเส้นกรำฟกำรเจริญเติบโตด้ำนน้ ำหนักเฉลี่ยและควำม
ยำวเฉลี่ยรำยสัปดำห์ พบว่ำมีแนวโน้มค่อนข้ำงชัดเจนว่ำที่ระดับควำมหนำแน่น 1,000 และ 2,000 ตัวต่อ
ลูกบำศก์เมตร มีลักษณะกำรเจริญเติบโตที่แตกต่ำงไปจำกที่ระดับควำมหนำแน่น 500 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร 
อย่ำงชัดเจน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่ออนุบำลเป็นระยะเวลำตั้งแต่ 2 สัปดำห์ ขึ้นไป (ภำพที่ 3 และ 4)  
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เมื่อพิจำรณำข้อมูลน้ ำหนักเฉลี่ยและควำมยำวเฉลี่ยรำยสัปดำห์ของทั้ง 3 ระดับควำมหนำแน่น 
จำกกำรทดสอบทำงสถิติตำมช่วงระยะเวลำกำรอนุบำลที่เท่ำกันระหว่ำงกำรอนุบำลในช่วงสัปดำห์ที่ 1-8 พบว่ำ 
ลูกปลำช่อนที่อนุบำลในระดับควำมหนำแน่นทั้ง 3 ระดับ มีน้ ำหนักเฉลี่ยและควำมยำวเฉลี่ยรำยสัปดำห์ 
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ    
 
ตารางท่ี 1  น้ ำหนักเฉลี่ย (กรัม) ของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่นต่ำงกัน  
               3 ระดับ  

ระยะเวลำ 
อนุบำล 

ระดับควำมหนำแน่น (ตัวต่อลูกบำศก์เมตร) 
500 1,000 2,000 

เริ่มต้นทดลอง 0.98±0.26 0.98±0.26 0.98±0.26 
สัปดำห์ที่ 2 2.57±0.56c 3.11±0.83a 2.93±0.78ab 

สัปดำห์ที่ 4 5.35±1.37b 6.50±1.83a 6.78±1.84a 

สัปดำห์ที่ 6 10.48±3.57b 11.78±4.34a 12.82±4.86a 

สัปดำห์ที่ 8 13.63±0.33b 17.96±0.55a 18.93±2.65a 

หมายเหตุ  ค่ำเฉลี่ย (mean±sd) ที่ก ำกับด้วยอักษรภำษำอังกฤษที่ต่ำงกันในแนวนอนแสดงว่ำมีควำมแตกต่ำง
กันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส ำคัญ (p<0.05) 
 
ตารางท่ี 2  ควำมยำวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่น 
               ต่ำงกัน 3 ระดับ  

ระยะเวลำ 
อนุบำล 

ระดบัควำมหนำแน่น (ตัวต่อลูกบำศก์เมตร) 
500 1,000 2,000 

เริ่มต้นทดลอง 4.98±0.45 4.98±0.45 4.98±0.45 
สัปดำห์ที่ 2 6.42±0.48b 6.81±0.75a 6.77±0.70a 

สัปดำห์ที่ 4 8.74±0.77c 9.21±1.00ab 9.35±0.86a 

สัปดำห์ที่ 6 11.10±1.29b 11.52±1.28ab 11.75±1.36a 

สัปดำห์ที่ 8 11.92±0.19b 12.99±0.10a 13.23±0.47a 

 
หมายเหตุ  ค่ำเฉลี่ย (mean±sd) ที่ก ำกับด้วยอักษรภำษำอังกฤษที่ต่ำงกันในแนวนอนแสดงว่ำมีควำมแตกต่ำง
กันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส ำคัญ (p<0.05) 
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ภาพที่ 2  รูปแบบบ่อและกำรจัดกำรระหว่ำงกำรทดลองอนุบำลลูกปลำช่อนโดยใช้หัวทรำยเซรำมิคเพ่ิมอำกำศ 



 

 

91 รายงานประจ าปี 2562 และ 2563 ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์  า้จืดปราจีนบรุ ี 

 

 
 
ภาพที่ 3  น้ ำหนักเฉลี่ย (กรัม) ของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่นต่ำงกัน 3 ระดับ  
             ระยะเวลำกำรอนุบำล 8 สัปดำห์ 
 

 
ภาพที ่4  ควำมยำวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่นต่ำงกัน  
             3 ระดับ ระยะเวลำกำรอนุบำล 8 สัปดำห์ 
 

  1.1 อัตรำกำรเจริญเติบโตจ ำเพำะ (Specific Growth Rate, SGR; %/วัน) 
อัตรำกำรเจริญเติบโตจ ำเพำะด้ำนน้ ำหนัก (%/วัน) ของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำม
หนำแน่นต่ำงกัน 3 ระดับ ได้แก่ 500, 1,000 และ 2,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร เมื่อสิ้นสุดกำรทดลองในกำร
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อนุบำล 8 สัปดำห์ พบว่ำลูกปลำช่อนที่อนุบำลทั้ง 3 ระดับควำมหนำแน่น มีอัตรำกำรเจริญเติบโตด้ำนน้ ำหนัก
เฉลี่ยเท่ำกับ 3.24±0.12, 3.58±0.11 และ 3.62±0.18 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตำมล ำดับ โดยที่ระดับควำมหนำแน่น 
500 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร ลูกปลำช่อนจะมีอัตรำกำรเจริญเติบโตจ ำเพำะด้ำนน้ ำหนักเฉลี่ยน้อยกว่ำที่ระดับ
ควำมหนำแน่น 1,000 และ 2,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) (ตำรำงที่ 3) 
 
 

ตารางท่ี 3  อัตรำกำรเจริญเติบโตจ ำเพำะด้ำนน้ ำหนัก (%/วัน) ของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตที่ 
               ระดับควำมหนำแน่นต่ำงกัน 3 ระดับ ระยะเวลำกำรอนุบำล 8 สัปดำห์ 

ระยะเวลำ 
อนุบำล 

ระดับควำมหนำแน่น (ตัวต่อลูกบำศก์เมตร) 
500 1,000 2,000 

สัปดำห์ที่ 0-2 1.63±0.16 1.95±0.13 1.85±0.19 

สัปดำห์ที่ 2-4 2.87±0.13 3.20±0.07 3.27±0.03 

สัปดำห์ที่ 4-6 4.01±0.13 4.20±0.19 4.34±0.25 

สัปดำห์ที่ 6-8 4.46±0.04 4.92±0.05 5.00±0.24 

ค่ำเฉลี่ย±sd 3.24±0.12b 3.58±0.11a 3.62±0.18a 

หมายเหตุ  ค่ำเฉลี่ย (mean±sd) ที่ก ำกับด้วยอักษรภำษำอังกฤษที่ต่ำงกันในแนวนอนแสดงว่ำมีควำมแตกต่ำง
กันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส ำคัญ (p<0.05) 
 
อัตรำกำรเจริญเติบโตจ ำเพำะด้ำนควำมยำว (%/วัน) ของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำม
หนำแน่นต่ำงกัน 3 ระดับ ได้แก่ 500, 1,000 และ 2,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร เมื่อสิ้นสุดกำรทดลองในกำร
อนุบำล 8 สัปดำห์ พบว่ำลูกปลำช่อนที่อนุบำลทั้ง 3 ระดับควำมหนำแน่น มีอัตรำกำรเจริญเติบโตด้ำนควำม
ยำวเฉลี่ยเท่ำกับ 1.05±0.04, 1.15±0.03 และ 1.17±0.06 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตำมล ำดับ โดยที่ระดับควำม
หนำแน่น 500 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร ลูกปลำช่อนจะมีอัตรำกำรเจริญเติบโตจ ำเพำะด้ำนควำมยำวน้อยกว่ำที่
ระดับควำมหนำแน่น 1,000 และ 2,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) (ตำรำงที่ 4) 
 
ตารางท่ี 4  อัตรำกำรเจริญเติบโตจ ำเพำะด้ำนควำมยำว (%/วัน) ของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตที่ 
               ระดับควำมหนำแน่น ต่ำงกัน 3 ระดับ ระยะเวลำกำรอนุบำล 8 สัปดำห์ 

ระยะเวลำ 
อนุบำล 

ระดับควำมหนำแน่น (ตัวต่อลูกบำศก์เมตร) 
500 1,000 2,000 

สัปดำห์ที่ 0-2 0.43±0.05 0.53±0.07 0.51±0.08 
สัปดำห์ที่ 2-4 0.95±0.03 1.04±0.00 1.06±0.02 
สัปดำห์ที่ 4-6 1.35±0.06 1.42±0.06 1.45±0.07 
สัปดำห์ที่ 6-8 1.47±0.02 1.62±0.01 1.65±0.06 
ค่ำเฉลี่ย±sd 1.05±0.04b 1.15±0.03a 1.17±0.06a 
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หมายเหตุ  ค่ำเฉลี่ย (mean±sd) ที่ก ำกับด้วยอักษรภำษำอังกฤษที่ต่ำงกันในแนวนอนแสดงว่ำมีควำมแตกต่ำง
กันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส ำคัญ (p<0.05) 
 

1.2 อัตรำแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio, FCR) 
อัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นเนื้อของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่นต่ำงกัน 3 ระดับ 
ได้แก่ 500, 1,000 และ 2,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร เมื่อสิ้นสุดกำรทดลองในกำรอนุบำล 8 สัปดำห์ พบว่ำลูก
ปลำช่อนที่อนุบำลทั้ง 3 ระดับควำมหนำแน่น มีอัตรำกำรแลกเนื้อเฉลี่ยเท่ำกับ 1.00±0.09, 1.01±0.02 และ 
1.00±0.11 ตำมล ำดับ โดยทั้ง 3 ระดับควำมหนำแน่น มีอัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นเนื้อไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 
(p>0.05) (ตำรำงที่ 5) 

1.3 อัตรำรอดตำย (%) 
อัตรำรอดตำยของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่นต่ำงกัน  3 ระดับ ได้แก่ 500, 
1,000 และ 2,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร เมื่อสิ้นสุดกำรทดลองในกำรอนุบำล 8 สัปดำห์ พบว่ำลูกปลำช่อน มี
อัตรำรอดตำยเฉลี่ยเท่ำกับ 77.92±16.26, 76.83±3.06 และ 71.29±8.36 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ โดยที่ระดับ
ควำมหนำแน่น 500 และ 1,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร ลูกปลำช่อนจะมีอัตรำรอดตำยสูงกว่ำที่ระดับควำม
หนำแน่น 2,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) (ตำรำงที่ 5) 
 
ตารางท่ี 5  กำรเจริญเติบโตและอัตรำรอดตำยของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่น  
               ต่ำงกัน 3 ระดับ ระยะเวลำกำรอนุบำล 8 สัปดำห์ 

ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมหนำแน่น (ตัวต่อลูกบำศก์เมตร) 
500 1,000 2,000 

น้ ำหนักสุดท้ำย (กรัม) 13.63±0.33b 17.96±0.55a 18.93±2.65a 

ควำมยำวสุดท้ำย (เซนติเมตร) 11.92±0.19b 12.99±0.10a 13.23±0.47a 

อัตรำกำรเจริญเติบโตจ ำเพำะด้ำนน้ ำหนัก (%/วัน) 3.24±0.12b 3.58±0.11a 3.62±0.18a 

อัตรำกำรเจริญเติบโตจ ำเพำะด้ำนควำมยำว (%/วัน) 1.05±0.04b 1.15±0.03a 1.17±0.06a 

อัตรำแลกเนื้อ (FCR) 
อัตรำรอดตำย (%) 

1.00±0.09a 

77.92±16.26a 

1.01±0.02a 

76.83±3.06a 

1.00±0.11a 

71.29±8.36b 

หมายเหตุ  ค่ำเฉลี่ย (mean±sd) ที่ก ำกับด้วยอักษรภำษำอังกฤษที่ต่ำงกันในแนวนอนแสดงว่ำมีควำมแตกต่ำง
กันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส ำคัญ (p<0.05) 
 

1.4 กำรกระจำยของขนำด (Size Distribution; %) 
กำรกระจำยน้ ำหนักเฉลี่ยของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่นต่ำงกัน 

3 ระดับ ได้แก่ 500, 1,000 และ 2,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร เมื่อสิ้นสุดกำรทดลองในกำรอนุบำล 8 สัปดำห์ 
สำมำรถจ ำแนกน้ ำหนักลูกปลำโดยแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ น้อยกว่ำ 10, 10-19.99, 20-29.99 และ 30 กรัม 
ขึ้นไป พบว่ำ  
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 - กำรกระจำยน้ ำหนักเฉลี่ยของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตระดับควำมหนำแน่น 500 ตัวต่อ
ลูกบำศก์เมตร พบว่ำมีลูกปลำน้ ำหนัก 10-19.99 กรัม มำกที่สุดเฉลี่ย 62.67±1.15 เปอร์เซ็นต์ ลูกปลำที่มี
น้ ำหนักมำกกว่ำ 10 กรัมขึ้นไป มีจ ำนวนเฉลี่ยคิดเป็น 72.67±1.16 เปอร์เซ็นต์ และลูกปลำที่มีน้ ำหนักต่ ำกว่ำ 
10 กรัม มีจ ำนวนเฉลี่ยคิดเป็น 27.33±1.15 เปอร์เซ็นต์ 

- กำรกระจำยน้ ำหนักเฉลี่ยของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตระดับควำมหนำแน่น 1,000 
ตัวต่อลูกบำศก์เมตร พบว่ำมีลูกปลำน้ ำหนัก 10-19.99 กรัม มำกที่สุดเฉลี่ย 70.67±5.77 เปอร์เซ็นต์ ลูกปลำ
ที่มีน้ ำหนักมำกกว่ำ 10 กรัมขึ้นไป มีจ ำนวนเฉลี่ยคิดเป็น 97.33±1.59 เปอร์เซ็นต์ และลูกปลำที่มีน้ ำหนักต่ ำ
กว่ำ 10 กรัม มีจ ำนวนเฉลี่ยคิดเป็น 2.67±2.31 เปอร์เซ็นต์ 

- กำรกระจำยน้ ำหนักเฉลี่ยของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตระดับควำมหนำแน่น 2,000 
ตัวต่อลูกบำศก์เมตร พบว่ำมีลูกปลำน้ ำหนัก 10-19.99 กรัม มำกที่สุดเฉลี่ย 62.67±6.11 เปอร์เซ็นต์ ลูกปลำ
ที่มีน้ ำหนักมำกกว่ำ 10 กรัมขึ้นไป มีจ ำนวนเฉลี่ยคิดเป็น 95.33±0.99 เปอร์เซ็นต์ และลูกปลำที่มีน้ ำหนักต่ ำ
กว่ำ 10 กรัม มีจ ำนวนเฉลี่ยคิดเป็น 4.67±6.43 เปอร์เซ็นต์ (ตำรำงที่ 6, ภำพที่ 5) 

 
 

ตารางที่ 6  กำรกระจำยน้ ำหนักเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) ของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่น  
              ต่ำงกัน 3 ระดับ ระยะเวลำกำรอนุบำล 8 สัปดำห์ 

ช่วงน้ ำหนัก 
(กรัม) 

ระดับควำมหนำแน่น (ตัวต่อลูกบำศก์เมตร) 
500 1,000 2,000 

<10 27.33±1.15 2.67±2.31 4.67±6.43 

10-19.99 62.67±1.15 70.67±5.77 62.67±6.11 

20-29.99 8.00±3.46 19.33±8.08 25.33±7.02 

≥30 2.00±2.00 7.33±5.03 7.33±5.03 
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ภาพที ่5  กำรกระจำยน้ ำหนักเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) ของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่น  
             ต่ำงกัน 3 ระดับ ระยะเวลำกำรอนุบำล 8 สัปดำห์ 

 
กำรกระจำยควำมยำวเฉลี่ยของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่นต่ำงกัน 

3 ระดับ ได้แก่ 500, 1,000 และ 2,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร เมื่อสิ้นสุดกำรทดลองในกำรอนุบำล 8 สัปดำห์ 
สำมำรถจ ำแนกควำมยำวลูกปลำโดยแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ น้อยกว่ำ 10, 10-12.9, 13-15.9 และ 16 
เซนติเมตรขึ้นไป พบว่ำ  
 - กำรกระจำยควำมยำวเฉลี่ยของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตระดับควำมหนำแน่น 500 ตัวต่อ
ลูกบำศก์เมตร พบว่ำมีลูกปลำควำมยำว 10-12.9 เซนติเมตร มำกที่สุดเฉลี่ย 72.67±9.45 เปอร์เซ็นต์  
ลูกปลำที่มีควำมยำวมำกกว่ำ 10 เซนติเมตรขึ้นไป มีจ ำนวนเฉลี่ยคิดเป็น 95.33±4.35 เปอร์เซ็นต์ และลูก
ปลำที่มีควำมยำวต่ ำกว่ำ 10 เซนติเมตร มีจ ำนวนเฉลี่ยคิดเป็น 4.67±2.31 เปอร์เซ็นต ์

- กำรกระจำยควำมยำวเฉลี่ยของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตระดับควำมหนำแน่น 
1,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร พบว่ำมีลูกปลำควำมยำว 10-12.9 เซนติเมตร มำกที่สุดเฉลี่ย 52.67±2.31   
เปอร์เซ็นต์ ลูกปลำที่มีควำมยำวมำกกว่ำ 10 เซนติเมตรขึ้นไป มีจ ำนวนเฉลี่ยคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มี
ลูกปลำที่มีควำมยำวต่ ำกว่ำ 10 เซนติเมตร  

- กำรกระจำยควำมยำวเฉลี่ยของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตระดับควำมหนำแน่น 
2,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร พบว่ำมีลูกปลำควำมยำว 13-15.9 เซนติเมตร มำกที่สุดเฉลี่ย 72.67±9.45   
เปอร์เซ็นต์ ลูกปลำที่มีควำมยำวมำกกว่ำ 10 เซนติเมตรขึ้นไป มีจ ำนวนเฉลี่ยคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มี
ลูกปลำที่มีควำมยำวต่ ำกว่ำ 10 เซนติเมตร (ตำรำงที่ 7, ภำพที่ 6) 
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ตารางที่ 7  กำรกระจำยควำมยำวเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) ของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำม 
                หนำแน่นต่ำงกัน 3 ระดับ ระยะเวลำกำรอนุบำล 8 สัปดำห์ 

ช่วงควำมยำว 
(เซนติเมตร) 

ระดับควำมหนำแน่น (ตัวต่อลูกบำศก์เมตร) 
500 1,000 2,000 

<10 4.67±2.31 0.00±0.00 0.00±0.00 

10-12.9 72.67±9.45 52.67±2.31 44.67±4.62 

13-15.9 21.33±7.57 40.67±2.31 49.33±4.16 

≥16 1.33±1.15 6.67±2.31 6.00±3.46 
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ภาพที ่6  กำรกระจำยควำมยำวเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) ของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่น  
             ต่ำงกัน 3 ระดับ ระยะเวลำกำรอนุบำล 8 สัปดำห์ 
 
2. คุณภาพน้ าระหว่างการอนุบาล 
 กำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำในบ่อคอนกรีตที่อนุบำลลูกปลำช่อนที่ระดับควำมหนำแน่นต่ำงกัน 3 ระดับ 
ได้แก่ 500, 1,000 และ 2,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร โดยมีกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำทุกสัปดำห์ เมื่อสิ้นสุดกำรทดลอง
ในกำรอนุบำล 8 สัปดำห์ พบว่ำค่ำอุณหภูมิน้ ำอยู่ในช่วง 23.8-27.4 องศำเซลเซียส ควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของ
น้ ำอยู่ในช่วง 6.3-7.18 ค่ำออกซิเจนที่ละลำยน้ ำอยู่ในช่วง 1.5-6.96 มิลลิกรัมต่อลิตร ควำมเป็นด่ำงของน้ ำอยู่
ในช่วง 66-248 มิลลิกรัมต่อลิตรของ CaCO3 ควำมกระด้ำงของน้ ำอยู่ในช่วง 72-144 มิลลิกรัมต่อลิตรของ CaCO3 
ค่ำแอมโมเนียรวมอยู่ในช่วง 0.19-4.457 มิลลิกรัมแอมโมเนียไนโตรเจนต่อลิตร และค่ำไนไตรท์มีค่ำอยู่ระหว่ำง 
0.544-3.46 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งคุณสมบัติที่เหมำะสมในกำรเลี้ยงปลำน้ ำจืด มีค่ำดังนี้ อุณหภูมิน้ ำอยู่ในช่วง 25-32 
องศำเซลเซียส ควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของน้ ำอยู่ในช่วง 6.5-9 ค่ำออกซิเจนที่ละลำยน้ ำไม่ควรต่ ำกว่ำ 3 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ควำมเป็นด่ำงของน้ ำอยู่ในช่วง 25-500 มิลลิกรัมต่อลิตรของ CaCO3 ควำมกระด้ำงของน้ ำอยู่ในช่วง 75-
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300 มิลลิกรัมต่อลิตรของ CaCO3 ค่ำแอมโมเนียรวมไม่ควรเกิน 0.5 มิลลิกรัมแอมโมเนียไนโตรเจนต่อลิตร และค่ำ
ไนไตรท์ไม่ควรเกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อวิเครำะห์คุณภำพน้ ำที่ใช้อนุบำลลูกปลำช่อนทั้งสำมระดับควำม
หนำแน่นพบว่ำ ค่ำคุณภำพน้ ำที่ต้องเฝ้ำระวังเนื่องจำกเกินค่ำมำตรฐำนในกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำได้แก่ ค่ำแอมโมเนียรวม 
และค่ำไนไตรท์ ซึ่งเกิดจำกปริมำณของเสียสะสมในบ่อ รวมถึงค่ำปริมำณออกซิเจนที่ละลำยน้ ำซึ่งจะพบค่ำต่ ำกว่ำ
มำตรฐำนก่อนที่จะมีกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำโดยเฉพำะบ่อที่มีระดับควำมหนำแน่นที่สูง (ตำรำงที่ 8) 
 
ตารางที่ 8  คุณภำพน้ ำระหว่ำงกำรอนุบำลลูกปลำช่อนในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่น ต่ำงกัน 3 ระดับ  
              ระยะเวลำกำรอนุบำล 8 สัปดำห์ 

คุณสมบัติของน้ ำ 
 

ระดับควำมหนำแน่น (ตัวต่อลูกบำศก์เมตร) 
500 1,000 2,000 

1. อุณหภูมิของน้ ำ (°C) 
2. ควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของน้ ำ 
3. ค่ำออกซิเจนที่ละลำยน้ ำ (mg/l) 

23.8-27.2 
6.61-7.18 
4.36-6.96 

23.9-27.4 
6.49-6.94 
2.14-6.31 

24.3-27.2 
6.3-6.9 
1.5-5.99 

4. ควำมเป็นด่ำงของน้ ำ (mg/l as CaCO3) 
5. ควำมกระด้ำงของน้ ำ (mg/l as CaCO3) 
6. ค่ำแอมโมเนียรวม (mg NH3-N/l) 

66-102 
80-128 

0.494-3.832 

68-148 
72-120 

1.256-4.447 

90-248 
88-144 

0.19-4.457 
7. ค่ำไนไตรท ์(mg/l) 0.544-3.46 0.552-3.38 0.095-1.264 
 
3. ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน 

3.1 กำรศึกษำต้นทุนกำรผลิตพบว่ำกำรอนุบำลลูกปลำช่อนในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่น 
500, 1,000 และ 2,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร โดยต้นทุนทั้งหมดประกอบด้วย 1) ต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่ำเสื่อม
รำคำบ่อคอนกรีต ค่ำเสื่อมหัวทรำย และค่ำเสียโอกำสเงินลงทุ น (ค ำนวนจำกอัตรำดอกเบี้ย 0.9% 
ธนำคำรกรุงไทย ณ เดือนมกรำคม 2516) 2) ต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่ำลูกพันธุ์ปลำ ค่ำอำหำร ค่ำไฟฟ้ำ 
ค่ำแรงงำน และค่ำเสียโอกำสเงินลงทุน พบว่ำมีผลผลิตลูกปลำช่อนเฉลี่ยเท่ำกับ 312, 615 และ 1,141 ตัวต่อ
บ่อ ตำมล ำดับ คิดเป็นต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ยเท่ำกับ 3.65, 3.68 และ 3.61 บำทต่อตัว ตำมล ำดับ พบว่ำกำร
อนุบำลปลำช่อนที่ระดับควำมหนำแน่น 2,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตรเป็นระยะเวลำ 8 สัปดำห์ มีต้นทุนเฉลี่ยต่อ
ตัวในกำรอนุบำลต่ ำที่สุด โดยมีรำยละเอียดดังนี้ (ตำรำงที่ 9) 

- ต้นทุนกำรอนุบำลลูกปลำช่อนในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่น 500 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร 
พบมีต้นทุนทั้งหมด 1,138.90 บำทต่อบ่อ ประกอบด้วยต้นทุนคงที่เท่ำกับ 228.70 บำทต่อบ่อ คิดเป็น 20.09 
เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมด จ ำแนกเป็นค่ำเสื่อมรำคำหัวทรำย 128 บำท คิดเป็น 11.24 เปอร์เซ็นต์ รองลงมำ
ได้แก่ค่ำเสื่อมรำคำบ่อคอนกรีต 100.44 บำท คิดเป็น 8.82 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร
เท่ำกับ 911.40 บำท คิดเป็น 79.91 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมด จ ำแนกเป็นค่ำลูกพันธุ์ปลำ 400 บำท คิด
เป็น 35.12 เปอร์เซ็นต์ รองลงมำได้แก่ค่ำอำหำร 364.36 บำท คิดเป็น 31.99 เปอร์เซ็นต์ ค่ำแรงงำน 116.60 
บำท คิดเป็น 10.24  เปอร์เซ็นต ์และค่ำไฟฟ้ำ 29.18 บำท คิดเป็น 2.56 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมด  
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- ต้นทุนกำรอนุบำลลูกปลำช่อนในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่น 1,000 ตัวต่อลูกบำศก์
เมตร พบมีต้นทุนทั้งหมด 2,266.21 บำทต่อบ่อ ประกอบด้วยต้นทุนคงที่เท่ำกับ 228.7 บำทต่อบ่อ คิดเป็น 10.09 
เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมด จ ำแนกเป็นค่ำเสื่อมรำคำหัวทรำย 128 บำท คิดเป็น 5.65 เปอร์เซ็นต์ รองลงมำ
ได้แก่ค่ำเสื่อมรำคำบ่อคอนกรีต 100.44 บำท คิดเป็น 4.43 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร
เท่ำกับ 2,040.26 บำท คิดเป็น 89.91 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมด จ ำแนกเป็นค่ำอำหำร 974.97 บำท คิดเป็น 43 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมำได้แก่ค่ำลูกพันธุ์ปลำ 800 บำท คิดเป็น 35.30 เปอร์เซ็นต์ ค่ำแรงงำน 233.30 บำท คิด
เป็น 10.29 เปอร์เซ็นต์ และค่ำไฟฟ้ำ 29.18 บำท คิดเป็น 1.20 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมด  

- ต้นทุนกำรอนุบำลลูกปลำช่อนในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่น 2,000 ตัวต่อลูกบำศก์
เมตร พบมีต้นทุนทั้งหมด 4,120.75 บำทต่อบ่อ ประกอบด้วยต้นทุนคงที่เท่ำกับ 228.7 บำทต่อบ่อ คิดเป็น 
5.56 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมด จ ำแนกเป็นค่ำเสื่อมรำคำหัวทรำย 128 บำท คิดเป็น 3.11 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมำได้แก่ค่ำเสื่อมรำคำบ่อคอนกรีต 100.44 บำท คิดเป็น 2.44 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุน
ผันแปรเท่ำกับ 3,897.36 บำท คิดเป็น 94.44 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมด จ ำแนกเป็นค่ำอำหำร 1913.01 
บำท คิดเป็น 46.42 เปอร์เซ็นต์ รองลงมำได้แก่ค่ำลูกพันธุ์ปลำ 1,600 บำท คิดเป็น 38.83 เปอร์เซ็นต์ 
ค่ำแรงงำน 349.8 บำท คิดเป็น 8.35 เปอร์เซ็นต์ และค่ำไฟฟ้ำ 29.18 บำท คิดเป็น 0.71 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุน
ทั้งหมด  

3.2 กำรศึกษำผลตอบแทนจำกกำรอนุบำลลูกปลำช่อนในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่น 
500, 1,000 และ 2,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร มีรำยได้ทั้งหมด 1,246.80, 2,458.80 และ 4,562.80 บำทต่อ
บ่อ ตำมล ำดับ เมื่อคิดรำคำจ ำหน่ำยลูกปลำช่อนขนำด 10 เซนติเมตรขึ้นไปที่รำคำตัวละ 4 บำท (อ้ำงอิงจำก
รำคำจ ำหน่ำยของเกษตรกรผู้ผลิตลูกพันธุ์ปลำช่อนจ ำหน่ำยในพ้ืนที่จังหวัดอ่ำงทอง) พบว่ำกำรอนุบำลปลำช่อน
ที่ระดับควำมหนำแน่น 2,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตรเป็นระยะเวลำ 8 สัปดำห์ มีรำยได้ทั้งหมด รำยได้สุทธิ 
รวมถึงก ำไรสุทธิสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกำรอนุบำลที่ระดับควำมหนำแน่น 500 และ 1,000 ตัวต่อ
ลูกบำศก์เมตร โดยมีรำยละเอียดดังนี้ (ตำรำงที่ 9) 

- รำยได้จำกกำรอนุบำลลูกปลำช่อนในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่น 500 ตัวต่อลูกบำศก์
เมตร พบว่ำมีรำยได้ทั้งหมดเฉลี่ย 1,246.80 บำทต่อบ่อ โดยมีต้นทุนทั้งหมด 1,138.90 บำทต่อบ่อ คิดเป็นก ำไร
สุทธิ 107.90 บำทต่อบ่อ โดยคิดเป็นอัตรำผลตอบแทนต่อต้นทุนท้ังหมดเท่ำกับ 9.47 เปอร์เซ็นต ์ 

- รำยได้จำกกำรอนุบำลลูกปลำช่อนในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่น 1,000 ตัวต่อลูกบำศก์
เมตร พบว่ำมีรำยได้ทั้งหมดเฉลี่ย 2,458.80 บำทต่อบ่อ โดยมีต้นทุนทั้งหมด 2,266.21 บำทต่อบ่อ คิดเป็นก ำไร
สุทธิ 192.59 บำทต่อบ่อ โดยคิดเป็นอัตรำผลตอบแทนต่อต้นทุนท้ังหมดเท่ำกับ 8.50 เปอร์เซ็นต ์ 

- รำยได้จำกกำรอนุบำลลูกปลำช่อนในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่น 2,000 ตัวต่อลูกบำศก์
เมตร พบว่ำมีรำยได้ทั้งหมดเฉลี่ย 2,458.80 บำทต่อบ่อ โดยมีต้นทุนทั้งหมด 2,266.21 บำทต่อบ่อ คิดเป็นก ำไร
สุทธิ 442.05 บำทต่อบ่อ โดยคิดเป็นอัตรำผลตอบแทนต่อต้นทุนท้ังหมดเท่ำกับ 10.73 เปอร์เซ็นต ์ 
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ตารางที่ 9  ต้นทุนกำรผลิตและผลตอบแทนลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตระดับควำมหนำแน่น ต่ำงกัน 3  
               ระดับ ระยะเวลำกำรอนุบำล 8 สัปดำห์  

ต้นทุนกำรผลิตและ 
ผลตอบแทน 

ระดับควำมหนำแน่น (ตัวต่อลูกบำศก์เมตร) 
500 1,000 2,000 

บำท เปอร์เซ็นต ์ บำท เปอร์เซ็นต ์ บำท เปอร์เซ็นต ์

ต้นทุนคงที ่
ค่ำเสื่อมอุปกรณ ์

   - ค่ำเสื่อมต่อบ่อ  
   - ค่ำเสื่อมหัวทรำย  

 
 

100.44 

128 

 
 

8.82 

11.24 

 
 

100.44 

128 

 
 

4.43 

5.65 

 
 

100.44 

128 

 
 

2.44 

3.11 

ค่ำเสียโอกำสลงทุน  0.26 0.03 0.26 0.01 0.26 0.01 

รวมต้นทุนคงที ่ 228.7 20.09 228.7 10.09 228.7 5.56 

ต้นทุนผันแปร 

   - ค่ำลูกพันธุ์ปลำ  
   - ค่ำอำหำร  
   - ค่ำไฟฟ้ำ  
   - ค่ำแรงงำน  

 
400 

364.36 

29.18 

116.6 

 

35.12 

31.99 

2.56 

10.24 

 
800 

974.97 

29.18 

233.3 

 

35.30 

43.0 

1.20 

10.29 

 
1,600 

1913.01 

29.18 

349.8 

 

38.83 

46.42 

0.71 

8.35 

ค่ำเสียโอกำสลงทุน  1.26 0.11 2.81 0.12 5.37 0.13 

รวมต้นทุนผันแปร  911.40 79.91 2,040.26 89.91 3,897.36 94.44 

ต้นทุนท้ังหมด  1,138.90  2,266.21  4,120.75  

ผลผลติเฉลีย่ (ตัวต่อบ่อ) 
ต้นทุนกำรผลิต (บำทต่อตัว) 
รำยได้ทั้งหมด      
รำยได้สุทธิ  

312 

3.65 

1,246.80 

335.40 

 615 

3.68 

2,458.80 

418.54 

 1,141 

3.61 

4,562.80 

665.44 

 

ก ำไรสุทธิ  
อัตรำผลตอบแทนต่อต้นทุน
ทั้งหมด (เปอร์เซ็นต์) 

107.90 

9.47 

 192.59 

8.5 

 442.05 

10.73 

 

หมำยเหตุ  - ค่ำพันธุ์ปลำช่อน ตำมรำคำจ ำหน่ำยกรมประมงท่ีก ำหนดให้ขนำด 2-3 เซนติเมตร มีรำคำ 
                   จ ำหน่ำยตัวละ 0.80 บำท 
 - ค่ำอำหำรปลำ อำหำรส ำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ ำส ำหรับลูกสัตว์น้ ำวัยอ่อนที่มีโปรตีน 40% รำคำ 
            กิโลกรัมละ 70 บำท และอำหำรส ำเร็จรูปปลำช่อนเม็ดเล็กที่มีระดับโปรตีน 40% 
 - ค่ำเสื่อมรำคำบ่อคอนกรีต ใช้วิธีคิดแบบเส้นตรง อำยุกำรใช้งำน 10 ปี 
 - ค่ำเสื่อมรำคำอุปกรณ์หัวทรำย ใช้วิธีคิดแบบเส้นตรง ใช้งำนปีละ 6 ครั้ง อำยุกำรใช้งำน 3 ปี  
 - ค่ำไฟฟ้ำ ปั๊มลม 0.75 KW ท ำงำนวันละ 24 ชั่วโมง 

- รำคำจ ำหน่ำยลูกปลำช่อน ขนำด 4-5 นิ้ว รำคำตัวละ 4 บำท (อ้ำงอิงจำกรำคำจ ำหน่ำยของ  
             เกษตรกรผู้ผลิตลูกพันธุ์ปลำช่อนจ ำหน่ำยในพ้ืนที่จังหวัดอ่ำงทอง) 
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  - ค่ำเสียโอกำสเงินลงทุน = ค ำนวณจำกต้นทุนผันแปรโดยคิดอัตรำดอกเบี้ยของเงินฝำกประจ ำ 3 เดือน
ธนำคำรกรุงไทยเท่ำกับ 0.9% ต่อปี (ณ เดือนมกรำคม 2561)  

 
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

กำรศึกษำกำรใช้หัวทรำยเซรำมิคเพ่ิมออกซิเจนในกำรอนุบำลลูกปลำช่อนอำยุ 1 เดือน ในบ่อ
คอนกรีตขนำด 2 ตำรำงเมตร ปริมำตรน้ ำ 0.8 ลูกบำศก์เมตร ที่ระดับควำมหนำแน่นต่ำงกัน 3 ระดับ คือ 500, 
1000 และ 2000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร เมื่อพิจำรณำอัตรำกำรเจริญเติบโตจ ำเพำะด้ำนน้ ำหนัก (%/วัน) และ
อัตรำกำรเจริญเติบโตจ ำเพำะด้ำนน้ ำหนัก (%/วัน) ของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำม
หนำแน่น 1,000 และ 2,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร พบว่ำไม่แตกต่ำงกันแต่สูงกว่ำที่ระดับควำมหนำแน่น 500 
ตัวต่อลูกบำศก์เมตรอย่ำงมีนัยส ำคัญ (p<0.05) วินัย และคณะ (มปป.) รำยงำนผลกำรทดลองอนุบำลลูกปลำ
ช่อนขนำด 5 เซนติเมตร ในบ่อซีเมนต์ขนำด 2 ตำรำงเมตร น้ ำลึก 50 เซนติเมตร จนได้ขนำด 10 เซนติเมตร 
แบบน้ ำไหลผ่ำนว่ำอัตรำปล่อยควรมีค่ำไม่เกิน 100 ตัวต่อตำรำงเมตร หรือคิดเป็น 200 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร 
เนื่องจำกกำรทดลองดังกล่ำวเป็นกำรอนุบำลในรูปแบบน้ ำไหลผ่ำน ท ำให้อัตรำรอดตำยเฉลี่ยอยู่ที่ประมำณ 
58.33±2.52 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ ำกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรำรอดตำยของแต่ละชุดกำรทดลองในครั้งนี้ที่อนุบำล
ในน้ ำนิ่งและอนุบำลในระดับควำมหนำแน่นที่สูงกว่ำมำกโดยมีกำรเพ่ิมอำกำศโดยใช้หัวทรำยเซรำมิค พบลูก
ปลำที่อนุบำลมีอัตรำรอดตำยอยู่ในช่วง 71.29-77.92 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอำจเป็นเพรำะอัตรำกำรไหลของน้ ำที่
แตกต่ำงกันท ำให้ปลำเกิดควำมเครียดและตำยจำกกำรใช้พลังงำนมำกในกำรว่ำยน้ ำต้ำนกระแสน้ ำ เนื่องจำกลูก
ปลำช่อนมีพฤติกรรมชอบลอยอยู่นิ่งๆ ไม่เคลื่อนไหวบริเวณผิวน้ ำ  

กำรใช้หัวทรำยเซรำมิคซึ่งมีคุณสมบัติมีรูพรุนขนำดเล็กกว่ำหัวทรำยปกติท ำให้ออกซิเจนสำมำรถ
ละลำยน้ ำได้มำกและเร็วขึ้นช่วยในกำรเพ่ิมออกซิเจนในกำรอนุบำลลูกปลำช่อน อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำคุณภำพน้ ำ
ในบ่อช่วงระหว่ำงกำรอนุบำลปลำช่อน มีค่ำคุณภำพน้ ำที่ต้องเฝ้ำระวังเนื่องจำกเกินค่ำมำตรฐำนในกำรเลี้ยงสัตว์
น้ ำ ได้แก่ ค่ำแอมโมเนียรวม และค่ำไนไตรท์ รวมถึงค่ำปริมำณออกซิเจนที่ละลำยน้ ำซึ่งพบค่ำต่ ำกว่ำมำตรฐำนช่วง
ปลำยสัปดำห์ก่อนที่จะมีกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำโดยเฉพำะบ่อที่มีระดับควำมหนำแน่นที่สูงซึ่งมีกำรให้อำหำรปริมำณมำก
ท ำให้เกิดของเสียสะสมในบ่อ บ่อที่มีปริมำตรน้ ำน้อยอย่ำงเช่นบ่อในกำรศึกษำครั้งนี้มีข้อดีคือใช้น้ ำน้อยช่วยให้
ประหยัดและจัดกำรง่ำยเหมำะสมกับเกษตรกรที่มีข้อจ ำกัดเรื่องน้ ำแต่หำกจัดกำรกำรให้อำกำศและเปลี่ยนถ่ำยน้ ำไม่
เหมำะสมจะส่งผลต่อสุขภำพลูกปลำและอัตรำรอดตำยอย่ำงรวดเร็ว อย่ำงไรก็ตำมปลำช่อนเป็นปลำที่ทนต่ อ
คุณภำพน้ ำที่ไม่เหมำะสมได้ระดับหนึ่ง เช่น แหล่งน้ ำมีปริมำณออกซิเจนที่ละลำยน้ ำต่ ำหรือมีแอมโมเนียสูง
เนื่องจำกมีอวัยวะช่วยหำยใจที่เรียกว่ำ diverticula พบอยู่ภำยในช่องปำกเชื่อมต่อกับเหงือก (เหนือกระดูก
เหงือก) มีลักษณะเป็นแผ่นเนื้อสีขำวที่มีพ้ืนที่ผิวเป็นปุ่ม มีเส้นเลือดมำหล่อเลี้ยง ใช้แลกเปลี่ยนออกซิเจนจำกน้ ำ
หรือจำกอำกำศโดยตรง (Walter, 2004) อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้หัวทรำยเซรำมิคช่วยเพ่ิมออกซิเจนในระดับควำม
หนำแน่นที่สูงจ ำเป็นต้องมีกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำมำกยิ่งขึ้น เปลี่ยนถ่ำยน้ ำทุกสัปดำห์หรือหมุนเวียนน้ ำที่ใช้ใน
กำรอนุบำลโดยผ่ำนกำรบ ำบัด เช่น ตำกแดด ฆ่ำเชื้อ หรือเพ่ิมอำกำศช่วยปรับปรุงคุณภำพของน้ ำให้ดีขึ้นก็
น่ำจะช่วยให้เกษตรกรสำมำรถจัดกำรรูปแบบในกำรอนุบำลลูกปลำที่เหมำะสม มีอัตรำรอดที่สูงขึ้น ลดต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนน้ ำที่ใช้ในกำรอนุบำล และคุ้มค่ำที่จะลงทุนเชิงพำณิชย์ต่อไป เนื่องจำกกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่กักขัง 
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สัตว์น้ ำอำจเกิดควำมเครียดได้โดยตรงจำกหลำยสำเหตุ เช่น กำรปล่อยสัตว์น้ ำในควำมหนำแน่นสูง กำรจับ กำร
ขนส่ง กำรขำดสำรอำหำรบำงชนิด และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่อำจท ำให้สัตว์น้ ำได้รับบำดเจ็บในระหว่ำงกำร
เพำะเลี้ยง (Rottmann et al., 1992) อุณหภูมิ กำรเน่ำเสียของสำรอินทรีย์ที่สะสมในบ่อปริมำณมำกอันเกิด
จำกเศษอำหำรเหลือและสิ่งขับถ่ำยของสัตว์น้ ำท ำให้มีกำรเพ่ิมขึ้นของแอมโมเนีย ไนไตรท์ คำร์บอนไดออกไซด์ 
แต่ปริมำณของออกซิเจนละลำยลดลง ควำมเป็นกรด-ด่ำงของน้ ำในบ่อเปลี่ยนแปลง คุณภำพน้ ำจึงเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยที่มีควำมส ำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อสุขภำพและควำมเครียดของสัตว์น้ ำ (Portz, et al., 2006) ดังนั้นในกำร
อนุบำลหรือเลี้ยงสัตว์น้ ำในพ้ืนที่กักขังหรือบ่อขนำดเล็กอำจจ ำเป็นต้องมีศึกษำเพ่ิมเติมกำรเสริมวิตำมิน เช่น 
วิตำมินซีซึ่งมีผลท ำให้ร่ำงกำยมีกำรท ำงำนของกระบวนกำรเมตำบอลิซึมมำกขึ้น เพ่ือช่วยลดควำมเครียดอัน
เนื่องมำจำกปัจจัยทำงสิ่งแวดล้อม (Pimpimol and Klahan, 2014) 

กำรเจริญเติบโตและอัตรำรอดตำยเป็นสองปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อต้นทุนและผลตอบแทนของผู้
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจำกผลกำรศึกษำในครั้งนี้พบว่ำอัตรำกำรเจริญเติบโตจ ำเพำะทั้งด้ำนน้ ำหนักและควำมยำว
ของลูกปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อคอนกรีตที่ระดับควำมหนำแน่น 1,000 และ 2,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร มี
อัตรำกำรเจริญเติบโตที่สูงกว่ำระดับควำมหนำแน่น 500 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร (p<0.05) โดยเมื่อพิจำรณำผล
กำรกระจำยน้ ำหนักและควำมยำวตัวเฉลี่ยประกอบพบว่ำกำรอนุบำลลูกปลำช่อนที่ระดับควำมหนำแน่นสูงมี
แนวโน้มท ำให้ได้ผลผลิตลูกปลำช่อนที่มีอัตรำกำรเจริญเติบโตดีกว่ำกำรอนุบำลที่ระดับควำมหนำแน่นต่ ำ ซึ่งอำจ
เนื่องมำจำกพฤติกรรมกำรอยู่รวมเป็นฝูงของปลำ (schooling fish) โดยเฉพำะช่วงระยะที่ยังเป็นลูกปลำหรือยังไม่โต
เต็มวัยของปลำกินเนื้อหลำยชนิด ซึ่งพบว่ำมีพฤติกรรมอยู่รวมเป็นกลุ่มและก้ำวร้ำว (aggressive behaviour) เมื่อ
อยู่รวมกันเป็นจ ำนวนมำกเวลำเจออำหำรหรือเหยื่อจะเกิดกำรล่ำหรือแก่งแย่งอำหำรกระตุ้นท ำให้กินได้มำกข้ึน 
(Ahmed, et al, 1991; Oyelese, 2006; Pavlov and Kasumyan, 2000) กำรอนุบำลลูกปลำที่ ระดับควำม
หนำแน่นสูงมำกขึ้นพบมีต้นทุนกำรผลิตเพ่ิมมำกขึ้นได้แก่ ค่ำพันธุ์ปลำ ค่ำอำหำร ค่ำแรงงำน และค่ำไฟฟ้ำ ซึ่ง
สอดคล้องกับกำรศึกษำต้นทุนกำรผลิตในกำรอนุบำลลูกปลำกินเนื้อหลำยชนิด ได้แก่ ปลำช่อน (ณพัชร และ
บุญส่ง, 2553) ปลำหมอ (อนันต์ และเจริญชัย, 2544) อนุสสรณ์ และเดชำ, 2540) เป็นต้น เมื่อพิจำรณำอัตรำ
รอดตำยพบว่ำที่ระดับควำมหนำแน่น 2,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตรมีอัตรำรอดตำยที่ต่ ำกว่ำที่ระดับควำม
หนำแน่น 500 และ 1,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตรอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) แต่อย่ำงไรก็ตำมเมื่อ
ค ำนวนต้นทุนและผลตอบแทนในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ำกำรอนุบำลลูกปลำช่อนในบ่อคอนกรีตโดยใช้หัวทรำย
เซรำมิคเพ่ิมออกซิเจนที่ระดับควำมหนำแน่น 2,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร ยังให้ก ำไรสุทธิ และอัตรำ
ผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมดสูงที่สุด เมื่อเทียบกับควำมหนำแน่นที่ 500 และ 1,000 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร 
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ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม                        

ในอ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

วรรณา ถวิลวรรณ์1* สุชาติ ไกรสุรสีห์2 และ ธนกร คมใส3 

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด1  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส2 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตราด3 

บทคัดย่อ 

กำรศึกษำกำรเลี้ยงปลำนิล (Oreochromis niloticus) ร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม (Litopenaeus 
vannamei) ในอ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี ด ำเนินกำรระหว่ำงเดือนตุลำคม 2561 ถึงกันยำยน 2562 
โดยรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมในอ ำเภอบ้ำนสร้ำงจ ำนวน 
296 รำย เพ่ือศึกษำลักษณะพ้ืนฐำนครัวเรือนของเกษตรกร รูปแบบกำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์ม ต้นทุนและ
ผลตอบแทนของกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม กำรศึกษำครั้งนี้ พบว่ำขนำดครัวเรือนของกลุ่ม
ตัวอย่ำงเป็นครัวเรือนขนำดเล็ก กลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรเป็นเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 61.49 มีอำยุเฉลี่ย 55 ปี 
จบกำรศึกษำประถมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 71.63  และมีแรงงำนในครัวเรือนเฉลี่ย 1-2 คน คิดเป็นร้อยละ 
94.26 เกษตรกรร้อยละ 100 เลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมเป็นอำชีพหลัก เกษตรกรมีประสบกำรณ์ใน
กำรเลี้ยงเฉลี่ย 13.57 ปี เหตุผลที่เลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมเนื่องจำกเลี้ยงง่ำยได้ผลผลิตดี และสภำพ
พ้ืนที่เหมำะสม เกษตรกรร้อยละ 64.84 ยื่นขอรับรองมำตรฐำน GAP จำกกรมประมง รูปแบบกำรเลี้ยงและ
กำรจัดกำรฟำร์มพบว่ำเกษตรกรมีพ้ืนที่บ่อเลี้ยงเฉลี่ย 15.59 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีจ ำนวนบ่อเฉลี่ยรำยละ 2 
บ่อ แหล่งลูกพันธุ์ปลำนิลเกษตรกรส่วนใหญ่ซื้อจำกฟำร์มเอกชนในจังหวัดปรำจีนบุรี ส่วนกุ้งขำวแวนนำไมซื้อ
จำกฟำร์มเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรำ ใช้ระยะเวลำในกำรเลี้ยงเฉลี่ย 9.78 เดือน มีต้นทุนรวมในกำรผลิต
เท่ำกับ 13,050.54 บำทต่อไร่ต่อรุ่น ผลผลิตปลำนิลเฉลี่ย 686.99 กิโลกรัมต่อไร่ต่อรุ่น ผลผลิตกุ้งขำว 156.15 
กิโลกรัมต่อไร่ต่อรุ่น รำคำขำยปลำนิลปำกบ่อกิโลกรัมละ 22 บำท รำคำขำยกุ้งขำวแวนนำไมปำกบ่อเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 98 บำทต่อกิโลกรัม รำยได้ทั้งหมดเฉลี่ย 30,416.48 บำทต่อไร่ต่อรุ่น ก ำไรสุทธิเฉลี่ย 17,365.94 
บำทต่อไร่ต่อรุ่น อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนร้อยละ 133.07  

 

 

 
ค าส าคัญ : กำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม ต้นทุนและผลตอบแทน 

*ผู้รับผิดชอบ: กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด กรมประมง กรุงเทพมหำนคร  

  e-mail: wannathaw@gmail.com 
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ค าน า 

ปลำนิล (Oreochromis niloticus) เป็นปลำน้ ำจืดที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งและ

ได้รับควำมนิยมในกำรบริโภคเป็นอย่ำงมำกในประเทศไทยและยังเป็นที่ต้องกำรของตลำดโลกสูง เนื่องจำกมี

รสชำติดี เนื้อมีสีขำวสำมำรถน ำมำปรุงอำหำรได้หลำยรูปแบบ จึงท ำให้เป็นที่ต้องกำรของประชำชนเพ่ิมมำกข้ึน 

ปลำนิลเป็นสัตว์น้ ำจืดที่ผลิตได้มำกที่สุด ในปี 2562 ประเทศไทยมีผลผลิตปลำนิล 228,982 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 

11,434.46 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 53.58 ของปริมำณกำรผลิตสัตว์น้ ำจืดทั้งหมด (กลุ่มสถิติกำรประมง , 

2564) ส่วนกุ้งขำวแวนนำไม (Liptopenaeus vannamei) เป็นสำยพันธุ์กุ้งทะเลที่มีกำรเพำะเลี้ยงกัน

แพร่หลำยในหลำยประเทศเนื่องจำกเป็นสำยพันธุ์ที่เลี้ยงง่ำย โตเร็ว มีควำมทนทำนสูง (ชวนพิศ, 2547) และยัง

เป็นที่นิยมในกำรบริโภค ในปี 2562 กุ้งขำวแวนนำไมจำกกำรเลี้ยงมีผลผลิต 260,610.08 ตัน คิดเป็น 94.97% 

ของผลผลิตกุ้งทะเลทั้งหมด (กลุ่มเศรษฐกิจกำรประมง, 2563) ในอดีตประเทศไทยประสบปัญหำโรคในกุ้งขำว

หรือที่เรียกว่ำ “โรคกุ้งตำยด่วน” (Early Mortality Syndrome) สร้ำงควำมเสียหำยให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

จ ำนวนมำก แนวควำมคิดกำรเลี้ยงกุ้งขำวแบบผสมผสำนจึงเกิดขึ้นเพ่ือให้เกิดควำมมั่นคงในอำชีพ โดยมีกำร

รำยงำนรูปแบบกำรเลี้ยงกุ้งแบบผสมผสำน 3 รูปแบบ คือ กำรปล่อยกุ้งร่วมกับปลำนิลในบ่อเดียวกัน กำรปล่อย

กุ้งและปลำนิลแยกคนละบ่อแต่ใช้น้ ำเลี้ยงร่วมกัน และกำรเลี้ยงกุ้งร่วมกับปลำนิลหรือสัตว์น้ ำชนิดอื่นสลับกันคน

ละรุ่นในบ่อเดิม (สุพัฒน์, 2556) ข้อดีของกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำว เนื่องจำกปลำนิลและกุ้งขำวสำมำรถ

อยู่ร่วมกันได้แบบเอ้ือประโยชน์ต่อกัน อีกทั้งกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกร

ตลอดทั้งปี โดยในช่วงที่ปลำนิลประสบปัญหำรำคำตกก็จะมีกุ้งขำวมำเสริมผลตอบแทนที่ลดลงไป ท ำให้เกิด

รำยได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรได้มำกยิ่งขึ้น อีกทั้งปัญหำที่พบในกำรเลี้ยงปลำนิลเชิงพำณิชย์ คือต้นทุนกำรผลิต

สูง ขนำดของปลำที่ได้ไม่สม่ ำเสมอและยังมีปัญหำกลิ่นโคลนในเนื้อปลำ เกษตรกรจึงหันมำเลี้ยงปลำนิลร่วมกับ

กุ้งขำวแวนนำไม โดยกุ้งขำวจะกินอำหำรตำมพ้ืนดินหรือหน้ำดินซึ่งมีเศษซำกอำหำรและสำรอินทรีย์หมักหมมอ

ยู่จำกทั้งอำหำรที่ใช้เลี้ยงปลำรวมไปถึงของเสียจำกกำรขับถ่ำย (วรำห์  และคณะ, 2550)  กำรเลี้ยงปลำนิล

ร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม เป็นเทคนิคกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำแบบผสมผสำนที่สำมำรถเพ่ิมรำยได้ให้แก่เกษตรกรโดยน ำลูกกุ้ง

ขำวขนำดพี 15 มำปล่อยในบ่อเพ่ือเลี้ยงร่วมกับปลำนิล โดยปล่อยก่อนปลำนิล 7-10 วัน เมื่อกุ้งขำวโตได้ขนำด

จ ำหน่ำยก็เริ่มเก็บเกี่ยวโดยใช้ลอบดักกุ้ง วิธีนี้สำมำรถเก็บเกี่ยวกุ้งขำวได้ทุกวันจนกระทั่งจับปลำนิลขำย (ส ำนักวิจัย

และพัฒนำประมงน้ ำจืด, 2559) จำกข้อมูลกำรเลี้ยงกุ้งขำวร่วมกับปลำนิลในบ่อเดียวกันและกำรเลี้ยงกุ้งขำวและ

ปลำนิลแบบแยกบ่อ พบว่ำผลผลิตกุ้งขำวและปลำนิลที่เลี้ยงร่วมกันในบ่อเดียวกันให้ผลผลิตมำกกว่ำกำรแยก

เลี้ยงเดี่ยวเพียงชนิดเดียว นอกจำกนี้คุณภำพน้ ำในบ่อเลี้ยงยังมีค่ำที่ดีกว่ำท ำให้ผลจำกโรคระบำดและกำรใช้ยำ

ลดลง (Yang et al., 2002)  

ปัจจุบันเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี โดยเฉพำะอ ำเภอบ้ำนสร้ำง นิยมเลี้ยงปลำนิลแปลง

เพศร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมในบ่อดินเป็นอำชีพหลักและอำชีพเสริมเป็นจ ำนวนมำก แต่ยังขำดข้อมูลทำงด้ำน

เศรษฐกิจและสังคม รูปแบบและเทคนิคกำรเลี้ยงของเกษตรกรในพ้ืนที่ ต้นทุนผลตอบแทน แนวโน้มกำรตลำด 
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รวมทั้งข้อมูลด้ำนปัญหำของเกษตรกรที่เลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม ดังนั้นจึงควรมีกำรศึกษำข้อมูล

พ้ืนฐำนทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร รวมถึงศึกษำรูปแบบ วิธีกำรจัดกำรในด้ำนกำรเลี้ยง ต้นทุน

และผลตอบแทนของกำรเลี้ยงปลำนิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมในอ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี 

เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้มำปรับปรุงพัฒนำด้ำนกำรเลี้ยงและเพ่ือเป็นแนวทำงและข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจและกำร

แก้ไขปัญหำให้แก่เกษตรกรต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

          1. ศึกษำสภำพทั่วไปทำงเศรษฐกิจและสังคมของผู้เลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมในอ ำเภอ

บ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี 

 2. ศึกษำรูปแบบและเทคนิคกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมในอ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัด

ปรำจีนบุรี 

 3. วิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจำกกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมในอ ำเภอบ้ำน

สร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี 

วิธีด าเนินการ 

 กำรศึกษำครั้งนี้ต้องกำรศึกษำเพ่ือทรำบข้อมูลลักษณะพ้ืนฐำนครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกร 

รูปแบบกำรเลี้ยงและกำรจัดกำรในกำรเลี้ยง ต้นทุนและผลตอบแทนกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม 

ในอ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี ตลอดจนปัญหำและอุปสรรคในกำรเลี้ยง โดยมีวิธีกำรศึกษำและวิเครำะห์

ข้อมูล ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชำกร (Population) ประชำกรเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลำนิล

ร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมในอ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี  

 1.2 ตัวอย่ำง (Sample) กำรก ำหนดจ ำนวนตัวอย่ำง (Sampling Size) ท ำโดยใช้วิธีกำรของ Taro 

Yamane (Yamane, 1967) ได้จ ำนวนตัวอย่ำงที่ต้องกำรศึกษำท้ังหมด 296 รำย ดังนี้ 

n  =  

       เมื่อ  n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีค านวณได ้

N แทน ขนาดของประชากร 

e แทน ความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ 

n =  

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง = 296 ราย 

 วิธีกำรเลือกตัวอย่ำง (Sampling Method) กำรสุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรเพ่ือสัมภำษณ์ท ำกำรสุ่ม

แบบอย่ำงง่ำย (Sample Random Sampling) โดยท ำกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยเจำะจงเฉพำะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำ
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นิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม ในอ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี และสัมภำษณ์โดยใช้แบบสอบถำมเพ่ือ

รวบรวมข้อมูลจำกเกษตรกรในฟำร์มเลี้ยง 

2. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำประกอบด้วย ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 

data) 

 2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยง

ปลำนิลร่วมกับกุ้งขำว ในอ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี ทั้งข้อมูลทั่วไปด้ำนสภำพเศรษฐกิจและสังคม 

วิธีกำรจัดกำรในกำรเลี้ยง ต้นทุนและผลตอบแทน รวมถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรเลี้ยง โดยใช้แบบสัมภำษณ์ 

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูล แบบสอบถำมประกอบด้วยค ำถำมแบบปลำยเปิดและค ำถำม

แบบปลำยปิด เนื้อหำแบบสอบถำมประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ลักษณะพ้ืนฐำนครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกร ค ำถำมในส่วนนี้ใช้ส ำหรับเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่เป็นลักษณะส่วนบุคคลของครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่ำง 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้ำนกำรเลี้ยง ค ำถำมส่วนนี้ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบกำรเลี้ ยงและกำร

จัดกำรฟำร์มของกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกร 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้ำนต้นทุนกำรผลิตและผลตอบแทนในกำรเลี้ยง ค ำถำมส่วนนี้ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

ด้ำนต้นทุนและผลตอบแทนจำกกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม ในอ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี 

 ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้ำนปัญหำและอุปสรรคในกำรเลี้ยง โดยแบ่งออกเป็นปัญหำด้ำนกำรเลี้ยง ด้ำนต้นทุน

ในกำรเลี้ยง และปัญหำด้ำนกำรจ ำหน่ำยผลผลิตของเกษตรกร 

2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ศึกษำและค้นคว้ำ รำยละเอียดจำกหนังสือ 

วำรสำร วิทยำนิพนธ์ รำยงำนวิจัย บทควำมและเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะทั่วไปและกำรจัดกำร

เลี้ยงปลำนิล กุ้งขำว และกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำว ต้นทุนผลตอบแทน และปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ในกำร

เลี้ยง ซึ่งมีผู้ที่ได้ศึกษำหรือรำยงำนไว้แล้วจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ   

2.3 กำรทดสอบควำมถูกต้องของแบบสอบถำม เพ่ือให้แบบสอบถำมมีควำมถูกต้องแม่นย ำ ผู้ศึกษำได้

ท ำกำรทดสอบแบบสอบถำมกับประชำกรที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง และน ำมำปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่

ศึกษำและมีควำมสมบูรณ์ถูกต้องมำยิ่งขึ้น หลังจำกตรวจสอบแก้ไขแบบสอบถำมจนมีควำมสมบูรณ์และถูกต้อง

แล้วผู้ศึกษำจึงใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง และด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลตำม

ขั้นตอนต่อไป 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรแล้ว น ำข้อมูลที่ได้มำบันทึกในโปรแกรมส ำเร็จรูป

และประมวลผลกำรศึกษำ ดังนี้ 
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 3.1 กำรวิ เครำะห์ข้อมูล เชิ งพรรณนำ (Descriptive analysis) โดยกำรใช้สถิติ เชิ งพรรณ นำ 

(Descriptive statistics) ในรูปของกำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency distributions) กำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean) 

กำรหำค่ำร้อยละ (Percentage) เพ่ือวิเครำะห์ข้อมูลและน ำข้อมูลเหล่ำนั้นมำสรุปเป็นตำรำงประกอบกำร

อธิบำยในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 

  3.1.1 ลักษณะสภำพทั่วไปทำงเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำว

แวนนำไม เช่น เพศ อำยุ กำรศึกษำ จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน รำยได้ของครัวเรือน แหล่งเงินทุน และภำวะ

หนี้สินของเกษตรกร เป็นต้น  

  3.1.2 สภำพกำรผลิตและกำรจัดกำร เช่น สำเหตุของกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม 

ประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยง แหล่งควำมรู้ที่น ำมำใช้ ขนำดพ้ืนที่ จ ำนวนบ่อเลี้ยง แหล่งลูกพันธุ์ที่น ำมำเลี้ยง 

ระยะเวลำในกำรเลี้ยง ผลผลิตและวิธีกำรขำยผลผลิต เป็นต้น  

  3.1.3 ปัญหำและอุปสรรคในกำรเลี้ยง เช่น ปัญหำด้ำนโรคระบำด คุณภำพน้ ำ คุณภำพลูก

พันธุ์ ต้นทุนกำรผลิต และกำรจ ำหน่ำยผลผลิต เป็นต้น 

 3.2 กำรวิ เครำะห์ข้อมูล เชิงปริมำณ (Quantitative Analysis) เป็นกำรวิ เครำะห์ต้นทุนและ

ผลตอบแทนของกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมของกลุ่มเกษตรกร จำกสมกำรต้นทุนและผลตอบแทน

ต่อหน่วยพ้ืนที่ที่ท ำกำรเลี้ยง โดยพิจำรณำต้นทุนและผลตอบแทนที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ตำมคู่มือกำร

จัดท ำโครงสร้ำงต้นทุนและผลตอนแทนกำรเลี้ยงปลำนิล (เกวลิน, 2555) ดังนี้ 

  3.2.1 ต้นทุนกำรผลิต หมำยถึงต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่ใช้ในกำรผลิต ซึ่งได้จำกผลรวม

ของต้นทุนคงท่ีและต้นทุนผันแปร โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
1. ต้นทุนคงที ่ วิธีวิเคราะห์ 

ค่ำใช้ประโยชน์จำกท่ีดิน/ค่ำเช่ำท่ีดิน = ค่ำเช่ำต่อป ีx (ระยะเวลำที่เลี้ยงต่อรุ่น (เดือน) /12) 

ค่ำเสื่อมบ่อดิน (คิดค่ำเสื่อมแบบเส้นตรง)1  

 - ค่ำเสื่อมต่อปี  = (มูลค่ำเงินลงทุนเริ่มแรก – มูลค่ำซำก)/อำยุกำรใช้งำน (ปี) 

 - ค่ำเสื่อมต่อรุ่น = ค่ำเสื่อมต่อปี x (ระยะเวลำเลี้ยงต่อรุ่น (เดือน)/12) 

ค่ำเสื่อมอุปกรณ์ (คิดค่ำเสื่อมแบบเส้นตรง)2  

- ค่ำเสื่อมต่อป ี = (มูลค่ำเงินลงทุนเริ่มแรก – มูลค่ำซำก)/อำยุกำรใช้งำน (ปี) 

    X สัดส่วนกำรใช้อุปกรณ์ (ร้อยละ)/พื้นที่เลี้ยงกุ้ง (ไร่) 

- ค่ำเสื่อมต่อรุ่น = ค่ำเสื่อมต่อปี x (ระยะเวลำที่เลี้ยงต่อรุ่น (เดือน)/12) 

ค่ำเสียโอกำสเงินลงทุนคงที่   

- ค่ำเสียโอกำสเงินลงทุนคงที่ต่อปี = (ต้นทุนท่ีเป็นเงินสด + ต้นทุนท่ีไม่เป็นเงินสด) x อัตรำดอกเบี้ยเงินออมต่อปี 

(%) 

- ค่ำเสียโอกำสเงินลงทุนคงที่ต่อรุ่น  = ค่ำเสียโอกำสเงินลงทุนคงที่ต่อปี x (ระยะเวลำที่เลี้ยงต่อรุ่น (เดือน)/12) 
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2. ต้นทุนผันแปร วิธีวิเคราะห์ 

ค่ำอำหำรกุ้ง = ปริมำณอำหำรที่ให้ต่อไร่ (กิโลกรัม) x รำคำอำหำรต่อกิโลกรัม (บำท) 

ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง = ปริมำณน้ ำมันท่ีใช้ต่อไร่ (ลิตร) x รำคำน้ ำมันต่อลิตร (บำท) 

ค่ำไฟฟ้ำ = ค่ำไฟฟ้ำต่อเดือน (บำท) x สัดส่วนที่ใช้ (ร้อยละ) xระยะเวลำที่เลี้ยงต่อรุ่น 

(เดือน)/12)/พื้นที่เลี้ยงกุ้ง (ไร่) 

ค่ำยำและสำรเคมี = จ ำนวนหน่วยท่ีใช้ x รำคำ(บำท) 

ค่ำแรงงำนในครัวเรือน  

 - ค ำนวณจ ำนวนวันท ำงำน = จ ำนวนแรงงำนในครัวเรือน x จ ำนวนช่ัวโมงท ำงำนเฉลี่ยต่อคนต่อวัน/8 x 

(ระยะเวลำที่เลี้ยงต่อรุ่น (เดือน) x 30 วัน) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต = จ ำนวนแรงงำน x ค่ำจ้ำงต่อวัน x จ ำนวนวัน 

ค่ำปรับปรุงบ่อ = ค่ำปรับปรุงบ่อดินต่อไร่/ปี (บำท) x (ระยะเวลำที่เลี้ยงต่อรุ่น(เดือน)/12) 

ค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์ = (ค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์ต่อปี x จ ำนวนเครื่อง/พื้นที่เลี้ยงกุ้ง (ไร่) x (ระยะเวลำที่

เลี้ยงต่อรุ่น (เดือน) /12) 

ค่ำเสียโอกำสเงินลงทุนผันแปร  

 - ค่ำเสียโอกำสเงินลงทุนผันแปรต่อปี3 = (ต้นทุนท่ีเป็นเงินสด + ต้นทุนท่ีไม่เป็นเงินสด) x อัตรำดอกเบี้ยเงิน 

ออมต่อปี (%) 

 - ค่ำเสียโอกำสเงินลงทุนผันแปรต่อรุ่น = ค่ำเสียโอกำสเงินลงทุนผันแปรต่อปี x (ระยะเวลำที่เลี้ยงต่อรุ่น(เดือน)/12) 

หมายเหตุ 1กำรคิดค่ำเสื่อมแบบเส้นตรงของค่ำเสื่อมบ่อดิน ก ำหนดมลูค่ำซำก มคี่ำเป็นศูนย์ 

  2กำรคิดค่ำเสื่อมแบบเส้นตรงของค่ำเสื่อมอุปกรณ์ ก ำหนดมูลค่ำซำก มีค่ำเป็นศูนย ์

  กรณีประเมินสัดส่วนกำรใช้อุปกรณ์เป็นกำรประเมินกำรใช้อุปกรณต์่อฟำร์ม 

  3ดอกเบี้ยเงินออมต่อปี ค ำนวณจำกอัตรำดอกเบีย้เงินฝำกของธนำคำรพำณิชย์ (ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)    ณ 

เดือนกันยำยน 2562) 
 

 3.2.2 ผลตอบแทนจำกกำรผลิต ประกอบด้วยรำยได้ทั้งหมด ก ำไรสุทธิ และอัตรำผลตอบแทนต่อ

ต้นทุนทั้งหมด ดังนี้ 

รำยได้ทั้งหมด  = (จ ำนวนผลผลิตปลำนิลทั้งหมด (กิโลกรัม) x รำคำปลำนิลต่อกิโลกรัม)     

+ (จ ำนวนผลผลิตกุ้งขำวแวนนำไมทั้งหมด (กิโลกรัม) x รำคำกุ้งขำว         

แวนนำไมต่อกิโลกรัม) 

ก ำไรสุทธิ = รำยได้ทั้งหมด - ต้นทุนทั้งหมด 

อัตรำผลตอบแทนต่อต้นทุนท้ังหมด = (ก ำไรสุทธิ x 100) / ต้นทุนทั้งหมด 
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4. ขอบเขตการศึกษา 
4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ศึกษำข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรผู้เลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม 

โดยท ำกำรเก็บข้อมูลปฐมภูมิจำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรในพ้ืนที่ศึกษำ โดยใช้แบบสอบถำมเพ่ือ
ศึกษำข้อมูลด้ำนลักษณะพ้ืนฐำนลักษณะครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกร รูปแบบกำรเลี้ยงและกำรจัดกำร
ฟำร์ม ต้นทุนและผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 
  4.2 ขอบเขตด้ำนพ้ืนที่ เก็บรวมรวมข้อมูลในเขตพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนสร้ำง ซึ่งเป็นอ ำเภอที่มีจ ำนวน

เกษตรกรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมมำกที่สุดในจังหวัดปรำจีนบุรี  

  4.3 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงประชำกร (Population and sampled farmer) 

ประชำกรเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมในพ้ืนที่อ ำเภอ

บ้ำนสร้ำง จ ำนวน 296 รำย ณ ปี 2562  

  4.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ ระยะเวลำกำรศึกษำด ำเนินกำรระหว่ำงเดือนตุลำคม 2561 – กันยำยน 

2562  

ผลการศึกษา 

1. ลักษณะทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม 

 ลักษณะทั่วไปทำงสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวน

นำไมในอ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2561-กันยำยน 2562 จำกผลกำรสัมภำษณ์

ถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกสัมภำษณ์และลักษณะพ้ืนฐำนของครัวเรือนที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำครั้งนี้ 

ปรำกฏผล ดังนี้ (ตำรำงที่ 1)   

 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม ในอ ำเภอ

บ้ำนสร้ำง จ.ปรำจีนบุรี จำกผลกำรสัมภำษณ์พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรที่ตอบค ำถำมเป็นเพศชำย 182 รำย 

คิดเป็นร้อยละ 61.49 เพศหญิง 114 รำย คิดเป็นร้อยละ 38.51 โดยพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรมีอำยุเฉลี่ย 

55 ปี เกษตรกรอำยุน้อยที่สุด 24 ปี อำยุมำกที่สุด 75 ปี ทั้งนี้พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรมีอำยุ ระหว่ำง 51-

60 ปี มีจ ำนวน 123 รำย คิดเป็นร้อยละ 41.55 รองลงมำมีอำยุมำกกว่ำ 60 ปี จ ำนวน 86 รำย คิดเป็นร้อยละ 

29.06 อำยุระหว่ำง 41-50 ปี จ ำนวน 72 รำย คิดเป็นร้อยละ 24.32 และอำยุระหว่ำง 24-50 ปี จ ำนวน 15 

รำย คิดเป็นร้อยละ 5.07 ด้ำนกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรจบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำจ ำนวน 

212 รำย คิดเป็นร้อยละ 71.62 รองลงมำจบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 53 รำย คิดเป็นร้อย

ละ 17.91 และจบกำรศึกษำสูงกว่ำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยขึ้นไป จ ำนวน 31 รำย คิดเป็นร้อยละ 10.46 

 1.2 ลักษณะของครัวเรือนและประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงปลำนิล กลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรจ ำนวน

200 รำย คิดเป็นร้อยละ 67.57 มีจ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนเฉลี่ยครอบครัวละน้อยกว่ำ 5 คน มีจ ำนวนสมำชิก

ในครัวเรือน 5-10 คน จ ำนวน 95 รำย คิดเป็นร้อยละ 32.09 มีจ ำนวนสมำชิกมำกกว่ำ 10 คน จ ำนวน 1 รำย 

คิดเป็นร้อยละ 0.34 เกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงมีสมำชิกในครัวเรือนที่เป็นแรงงำนในครอบครัวเฉลี่ยครอบครัวละ 1 

คน โดยพบว่ำมีจ ำนวนแรงงำนในครัวเรือน 1-2 คน จ ำนวน 279 รำย คิดเป็นร้อยละ 94.26 และมีจ ำนวน
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แรงงำนในครัวเรือน 3-4 คน จ ำนวน 17 รำย คิดเป็นร้อยละ 5.74 ในด้ำนประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยง กลุ่ม

ตัวอย่ำงมีประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม เฉลี่ย 13.57 ปี โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มี

ประสบกำรณ์มำกกว่ำ 10 ปี จ ำนวน 198 รำย คิดเป็นร้อยละ 66.89 ของกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรที่ท ำกำรศึกษำ

ในครั้งนี้ รองลงมำเกษตรกรมีประสบกำรณ์ระหว่ำง 5-10 ปี จ ำนวน 80 รำย คิดเป็นร้อยละ 27.03 และ

ประสบกำรณ์น้อยกว่ำ 5 ปี จ ำนวน 18 รำย คิดเป็นร้อยละ 6.08  

 กำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมของกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกร เป็นลักษณะกิจกำรใน

ครัวเรือน และกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ให้เหตุผลในกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมเนื่องจำกเลี้ยงง่ำยได้

ผลผลิตดี จ ำนวน 235 รำย คิดเป็นร้อยละ 79.39 เลี้ยงเนื่องจำกสภำพพ้ืนที่เหมำะสม จ ำนวน 164 รำย คิด

เป็นร้อยละ 55.41 และเลี้ยงเนื่องจำกรำยได้ดี จ ำนวน 84 รำย คิดเป็นร้อยละ 28.38 เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อย

ละ 94.59 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำกับกรมประมง เกษตรกรร้อยละ 64.86 ขอรับรองมำตรฐำน 

GAP จำกกรมประมง ส่วนเกษตรกรอีก 35.14 ไม่ได้ยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำนจำกกรมประมง 

 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลพ้ืนฐำนครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม ในอ ำเภอ

บ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี ด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2562 

ลักษณะพ้ืนฐำนครัวเรือน จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (n=296) 

จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 

เพศ    

 - ชำย 182 61.49 

 - หญิง 114 38.51 

อำยุ    

 - อำยุ 24-40 ปี 15 5.07 

 - อำยุ 41-50 ปี 72 24.32 

 - อำยุ 51-60 ปี 123 41.55 

 - อำยุมำกกว่ำ 60 ปี 86 29.06 

ระดับกำรศึกษำ    

- ระดับประถมศึกษำ 212 71.63 

- ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 53 17.91 

- ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยขึ้นไป 31 10.46 

จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน   

- น้อยกว่ำ 5 คน 200 67.57 

- 5-10 คน 95 32.09 
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- มำกกว่ำ 10 คน 1 0.34 

จ ำนวนแรงงำนในครัวเรือน   

- 1-2 คน 279 94.26 

- 3-4 คน 17 5.74 

ลักษณะพ้ืนฐำนครัวเรือน จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (n=296) 

จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 

ประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม   

- ประสบกำรณ์น้อยกว่ำ 5 ปี 18 6.08 

- ประสบกำรณ์ 5-10 ปี 80 27.03 

- ประสบกำรณ์มำกกว่ำ 10 ปี 198 66.89 

เหตุผลในกำรตัดสินใจเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม   

- เลี้ยงง่ำยได้ผลผลิตดี 235 79.39 

- สภำพพ้ืนที่เหมำะสม 164 55.41 

- รำยได้ดี 84 28.38 

กำรข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำกับกรมประมง   

- ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง 280 94.59 

- ยังไม่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง 16 5.41 

กำรขอรับรองมำตรฐำนจีเอพี (GAP) จำกกรมประมง   

- ยื่นขอใบรับรอง  192 64.86 

- ยังไม่ยื่นขอใบรับรอง 104 35.14 

 

2. รูปแบบการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม 

 ผลกำรศึกษำรูปแบบกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม ในอ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัด

ปรำจีนบุรีที่เกี่ยวข้องกับขนำดบ่อเลี้ยง จ ำนวนบ่อเลี้ยง และรูปแบบกำรเริ่มต้นเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวน

นำไม พบว่ำเกษตรกรส่วนใหญ่ซื้อลูกปลำนิลที่มีกำรอนุบำลจนถึงขนำด 2-3 เซนติเมตร รำคำเฉลี่ยตัวละ 0.42 

บำท และซื้อพันธุ์ลูกกุ้งขำวแวนนำไมขนำด P12 รำคำเฉลี่ยตัวละ 0.04 บำท มำปล่อยเลี้ยงร่วมกัน ดังนี้  

 2.1 พ้ืนที่บ่อเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมและจ ำนวนบ่อของกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรมีพ้ืนที่

บ่อเลี้ยงเฉลี่ย 15.59 ไร่ โดยกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรส่วนใหญ่มีพ้ืนที่บ่อเลี้ยงมำกกว่ำ 10 ไร่ จ ำนวน 218 รำย 

คิดเป็นร้อยละ 73.65 พ้ืนที่บ่อเลี้ยงน้อยกว่ำ 10 ไร่ จ ำนวน 78 รำย คิดเป็นร้อยละ 26.35 โดยพบว่ำกลุ่ม

เกษตรกรมีจ ำนวนบ่อทั้งหมดเฉลี่ยรำยละ 2 บ่อ กล่ำวคือกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรมีจ ำนวนบ่อ 1-2 บ่อต่อรำย 
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จ ำนวน 249 รำย คิดเป็นร้อยละ 84.12 และจ ำนวน 2-6 บ่อต่อรำย จ ำนวน 47 รำย คิดเป็นร้อยละ 15.88 

(ตำรำงที่ 2) 

ตารางที่ 2  พ้ืนที่ฟำร์มเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมของกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกร ในพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนสร้ำง 

จังหวัดปรำจีนบุรี  จำกกำรสัมภำษณเ์กษตรกรระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2562 

พ้ืนที่ฟำร์มและรูปแบบกำรเลี้ยง จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (n=296) 

จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 

พ้ืนที่ฟำร์มเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม   

 - ขนำดพ้ืนที่มำกกว่ำ 10 ไร่ 218 73.65 

 - ขนำดพ้ืนที่น้อยกว่ำ 10 ไร่ 78 26.35 

จ ำนวนบ่อเลี้ยง   

 - บ่อเลี้ยง 1-2 บ่อ 249 84.12 

 - บ่อเลี้ยง 2-6 บ่อ 47 15.88 

  

 2.2 แหล่งลูกพันธุ์ปลำนิลและกุ้งขำวแวนนำไม กลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรซื้อลูกพันธุ์ปลำนิลจำก

ฟำร์มเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี จ ำนวน 295 รำย คิดเป็นร้อยละ 99.99 ซื้อจำกฟำร์มเอกชนในจังหวัด

ชลบุรี จ ำนวน 1 รำย คิดเป็นร้อยละ 0.01 กลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 100 ซื้อลูกพันธุ์กุ้งขำวแวนนำ

ไมจำกฟำร์มเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรำ (ตำรำงท่ี 3) 

 

ตารางท่ี 3  แหล่งลูกพันธุ์ในกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมของกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกร ในพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำน

สร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี จำกกำรสัมภำษณร์ะหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2562 

แหล่งลูกพันธุ์ปลำนิลและกุ้งขำวแวนนำไม จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (n=296) 

จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 

แหล่งซื้อลูกพันธุ์ปลำนิล   

 - ฟำร์มเอกชนในจังหวัดปรำจีนบุรี 295 99.99 

 - ฟำร์มเอกชนในจังหวัดชลบุรี 1 0.01 

แหล่งซื้อลูกพันธุ์กุ้งขำวแวนนำไม   

 - ฟำร์มเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรำ 296 100.00 

 2.3 ระยะเวลำในกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรใช้

ระยะเวลำในกำรเลี้ยงเฉลี่ย 9.78 เดือน ระยะเวลำที่เกษตรกรเลี้ยงนำนที่สุด 18 เดือน และเลี้ยงน้อยที่สุด 3 

เดือน โดยกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรส่วนใหญ่ จ ำนวน 252 รำย คิดเป็นร้อยละ 85.14 ใช้ระยะเวลำเลี้ยงระหว่ำง 



 

 

114 รายงานประจ าปี 2562 และ 2563 ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์  า้จืดปราจีนบรุ ี 

8-10 เดือน รองลงมำใช้ระยะเวลำเลี้ยงมำกกว่ำ 10 เดือน จ ำนวน 45 รำย คิดเป็นร้อยละ 18.58 กลุ่ม

เกษตรกรที่ใช้ระยะเวลำในกำรเลี้ยงปลำนิล 3-7 เดือน จ ำนวน 8 รำย คิดเป็นร้อยละ 2.70 (ตำรำงที่ 4) 

ตารางที่ 4  ระยะเวลำในกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมของกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกร ในพ้ืนที่อ ำเภอ บ้ำน

สร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี  ด้วยวิธีสัมภำษณ์ ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2562 

ระยะเวลำในกำรเลี้ยงปลำนิลและกุ้งขำวแวนนำไม จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (n=296) 

จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 

ระยะเวลำกำรเลี้ยง   

 - 3-7 เดือน 8 2.70 

 - 8-10 เดือน 252 85.14 

 - มำกกว่ำ 10 เดือนขึ้นไป 45 18.58 

 

3. ปริมาณผลผลิตในการเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม 

 ปริมำณผลผลิตปลำนิลและกุ้งขำวแวนนำไมของกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกร กำรศึกษำครั้งนี้พบว่ำ

เกษตรกรจับผลผลิตปลำนิลโดยเฉลี่ย 10.57 ตันต่อรุ่น โดยปลำนิลจับผลผลิตได้มำกที่สุด 70 ตันต่อรุ่น และ

น้อยที่สุดได้ผลผลิต 0.6 ตันต่อรุ่น โดยกลุ่มเกษตรกรที่มีผลผลิตปลำนิลมำกท่ีสุดคือ 30-70 ตัน คิดเป็นร้อยละ 

5.41 ผลผลิตปลำนิลอยู่ระหว่ำง 20-29 ตัน คิดเป็นร้อยละ 4.39 กลุ่มเกษตรกรที่มีผลผลิตปลำนิล 10-19 ตัน 

คิดเป็นร้อยละ 27.02 โดยที่กลุ่มเกษตรกรร้อยละ 63.18 มีผลผลิตปลำนิลน้อยกว่ำ 10 ตัน ส่วนผลผลิตกุ้งขำว

แวนนำไม กลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรมีผลผลิตกุ้งขำวแวนนำไมโดยเฉลี่ย 1.29 ตันต่อรุ่น โดยจับผลผลิตได้มำกที่สุด 

12.8 ตันต่อรุ่น และน้อยที่สุด 0.021 ตันต่อรุ่น ทั้งนี้พบว่ำเกษตรกรมีผลผลิตกุ้งขำวจ ำนวน 1-4 ตันต่อรุ่น คิด

เป็นร้อยละ 55.07 และมีผลผลิตกุ้งขำวน้อยกว่ำ 1 ตัน คิดเป็นร้อยละ 42.47 ผลผลิตตั้งแต่ 5 -9ตัน คิดเป็น

ร้อยละ 1.35 และผลผลิตตั้งแต่ 10 ตันขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.01 (ตำรำงท่ี 5) 
 

ตารางที่ 5  ปริมำณผลผลิตจำกกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมของกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกร ในพ้ืนที่อ ำเภอ

บ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี  ด้วยวิธีสัมภำษณ์ ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2562 

ปริมำณผลผลิตปลำนิลและกุ้งขำวแวนนำไม จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (n=296) 

จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 

ผลผลิตปลำนิล   

 - 30-70 ตัน 16 5.41 

 - 20-29 ตัน 13 4.39 

 - 10-19 ตัน 80 27.02 

 - มำกกว่ำ 10 ตันขึ้นไป 187 63.18 
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ผลผลิตกุ้งขำวแวนนำไม   

 - ตั้งแต่ 10 ตันขึ้นไป 3 1.01 

 - ระหว่ำง 5-9 ตัน 4 1.35 

 - ระหว่ำง 1-4 ตัน 163 55.07 

 - น้อยกว่ำ 1 ตัน 126 42.57 

4. ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม 

 4.1 ต้นทุนกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม ในอ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี ต้นทุนทั้งหมด

ประกอบด้วย 1) ต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่ำเช่ำที่ดิน ค่ำเสื่อมรำคำบ่อดิน ค่ำเสื่อมรำคำโรงเรือนเก็บวัสดุ ค่ำเสื่อมรำคำ

อุปกรณ์ต่ำงๆ เช่นเครื่องสูบน้ ำ อุปกรณ์ให้อำหำร เครื่องชั่งน้ ำหนัก สวิง ลอบพับ และค่ำเสียโอกำสเงินลงทุนคงที่ 2) 

ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วยต้นทุนที่เป็นเงินสด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้ำงสูง ได้แก่ค่ำลูกพันธุ์ปลำนิล ค่ำลูกพันธุ์กุ้ง

ขำวแวนนำไม ค่ำอำหำร ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ค่ำยำและสำรเคมี ค่ำเตรียมบ่อ ค่ำจ้ำงสูบน้ ำ และค่ำเสียโอกำสเงินลงทุน

ผันแปร  

ตารางที่ 6  ต้นทุนกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมของกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกร ในพื้นที่อ ำเภอบ้ำนสร้ำง 

จังหวัดปรำจีนบุรี  ด้วยวิธีสัมภำษณ์ ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2562 

ต้นทนุทัง้หมด ต้นทนุที่เปน็ 

เงินสด 

ต้นทนุทีไ่ม่เป็น 

เงินสด 

ต้นทนุรวม ร้อยละของตน้ทนุ 

ทั้งหมด 

1. ต้นทุนคงที่  512.34 512.34 3.93 

   ค่ำเสื่อมรำคำบ่อดิน  189.57 189.57 1.45 

   ค่ำเสื่อมรำคำโรงเรือน  137.43 137.43 1.05 

   ค่ำเสื่อมรำคำอุปกรณ์ต่ำงๆ  184.06 184.06 1.41 

   ค่ำเสียโอกำสเงินลงทุนคงที่  1.28 1.28 0.01 

2. ต้นทุนผันแปร 12,394.94 143.26 12,538.20 96.07 

   ค่ำพันธุ์ปลำนิล 1,578.04  1,578.04 12.09 

   ค่ำพันธุ์กุ้งขำวแวนนำไม 888.47  888.47 6.81 

   ค่ำอำหำรปลำนิล 3,680.23  3,680.23 28.20 

   ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 4,263.30  4,263.30 32.67 

   ค่ำไฟฟ้ำ 1,439.79  1,439.79 11.03 

   ค่ำแรงงำนในครัวเรือน  105.92 105.92 0.81 

   ค่ำเตรียมบ่อ 371.90  371.90 2.85 

   ค่ำจ้ำงสูบน้ ำ 173.20  173.20 1.33 

   ค่ำเสียโอกำสเงินลงทุนผันแปร  37.33 37.33 0.29 

รวม 12,394.94 655.60 13,050.54 100 
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 4.2 ผลตอบแทนจำกกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม 

  รำยได้จำกกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมอ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี กลุ่ม

ตัวอย่ำงเกษตรกรขำยผลผลิตปลำนิลได้รำคำเฉลี่ย 22 บำทต่อกิโลกรัม กุ้งขำวแวนนำไมรำคำเฉลี่ย 98 บำทต่อ

กิโลกรัม โดยพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรมีรำยได้เฉลี่ย 30,416.48 บำทต่อไร่ต่อรุ่น โดยมีต้นทุนทั้งหมด 

13,050.54 บำทต่อไร่ต่อรุ่น และมีก ำไรสุทธิ 17,365.94 บำทต่อไร่ต่อรุ่น และมีอัตรำผลตอบแทนของกำร

ลงทุนเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมร้อยละ 133.07 (ตำรำงที่ 7)  

 

ตารางที่ 7   ผลตอบแทนจำกกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมของกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกร ในพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำน

สร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี  ด้วยวิธีสัมภำษณ์ ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2562 
 

รำยได้  

ผลผลิตปลำนิลเฉลี่ย (กก./ไร่/รุ่น) 686.99 

ผลผลิตกุ้งขำวเฉลี่ย (กก./ไร่/รุ่น) 156.15 

รำคำขำยปลำนิลเฉลี่ย (บำท/กก.) 22 

รำคำขำยกุ้งขำวแวนนำไมเฉลี่ย (บำท/กก.) 98 

ผลตอบแทน  

รำยได้ทั้งหมดเฉลี่ย (บำท/ไร่) 30,416.48 

ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย (บำท/ไร่) 13,050.54 

ก ำไรสุทธิเฉลี่ย (บำท/ไร่/รุ่น) 17,365.94 

อัตรำผลตอบแทนต่อต้นทุนท้ังหมดเฉลี่ย (ร้อยละ) 133.07 
 
 

สรุปและวิจารณ์ผล 

 จำกกำรศึกษำต้นทุนและผลตอบแทนของกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมในพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนสร้ำง 

จังหวัดปรำจีนบุรี โดยศึกษำลักษณะทำงสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยง กำรจัดกำรด้ำนกำรเลี้ยง ต้นทุนและ

ผลตอบแทนในกำรลงทุน พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง มีอำยุเฉลี่ย 

55 ปี ส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำซึ่งอำจเป็นสำเหตุที่ท ำให้เกษตรกรยังไม่มีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรเลี้ยง

หรือน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภำพมำใช้ในกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไม เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่

สูงขึ้น  ในพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนสร้ำงอำชีพกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวเป็นอำชีพหลักของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำง ซึ่ง

เกษตรกรให้เหตุผลในกำรตัดสินใจเลี้ยงกุ้งในรูปแบบนี้เนื่องจำกเลี้ยงง่ำยและให้ผลตอบแทนดี ส่วนใหญ่เรียนรู้เทคนิค

วิธีกำรเลี้ยงมำจำกเพ่ือนบ้ำน กำรเลี้ยงรูปแบบนี้เป็นกำรประกอบอำชีพในครัวเรือน รูปแบบกำรเลี้ยงและกำรจัดกำร

ไม่ยุ่งยำก และมีกำรใช้แรงงำนในครัวเรือนเป็นหลักในกำรเลี้ยง โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรมี
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สมำชิกในครัวเรือนเฉลี่ยครอบครัวละ 5 คน มกีำรใช้แรงงำนในครัวเรือนเฉลี่ยครอบครัวละ 1 คน เกษตรกรในพ้ืนที่

อ ำเภอบ้ำนสร้ำงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงปลำนิลมำก่อน โดยมีประสบกำรณ์เฉลี่ย

มำกกว่ำ 10 ปี ส่งผลให้ส่วนใหญ่ได้รับผลตอบแทนจำกกำรเลี้ยงที่ดี ส่วนในด้ำนกำรได้รับกำรรับรองมำตรฐำนฟำร์ม 

จำกกำรเก็บข้อมูล ในปี พ.ศ. 2562 พบว่ำมีเกษตรกรร้อยละ 64.86 ขอรับรองมำตรฐำน GAP จำกกรมประมง  แต่

ยังคงมีเกษตรกรบำงส่วนที่ยังไม่ได้ยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำน GAP จำกกรมประมง สำเหตุอำจเนื่องมำจำกลักษณะ

กิจกำรยังคงเป็นกิจกำรในครัวเรือนและเกษตรกรยังไม่ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ ประกอบกับ ขำดแรงจูงใจในกำรได้

กำรรับรองมำตรฐำนฟำร์ม ซึ่งหน่วยงำนภำครัฐ โดยเฉพำะกรมประมงได้มีกำรส่งเสริมและให้ควำมรู้แก่เกษตรกรเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนไปสู่กำรเลี้ยงให้มีมำตรฐำน ในด้ำนกำรจัดกำรกำรเลี้ยง ในอ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี เกษตรกร

กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ส ำหรับกำรเลี้ยงมำกกว่ำ 10 ไร่ โดยมีจ ำนวนบ่อเฉลี่ยรำยละ 2 บ่อ ซึ่งเกษตรกรเกือบ

ร้อยละ 100 ซื้อลูกพันธุ์มำจำกฟำร์มเอกชนในจังหวัดปรำจีนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีฟำร์มผลิตลูกพันธุ์ปลำนิลรำยใหญ่ 

มีลูกพันธุ์ปลำนิลคุณภำพดีขำยให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้เกษตรกรไม่ประสบปัญหำในด้ำนกำรขำด

แคลนลูกพันธุ์หรือปัญหำคุณภำพของลูกพันธุ์ปลำนิล ส่วนลูกพันธุ์กุ้งขำวแวนนำไมนั้นเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด 

ซื้อจำกฟำร์มเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรำ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีฟำร์มผลิตลูกพันธุ์กุ้งขำวแวนนำไมจ ำนวนมำก ดังนั้น

ปัญหำด้ำนลูกพันธุ์จึงไม่เป็นอุปสรรคในกำรประกอบอำชีพกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวในพ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี 

เนื่องจำกอยู่ใกล้แหล่งลูกพันธุ์ กำรขนย้ำยลูกพันธุ์ใช้ระยะเวลำสั้นท ำให้ลดกำรบอบช้ ำจำกกำรขนย้ำย  

เมื่อพิจำรณำต้นทุนและผลตอบแทนในกำรเลี้ยง จำกข้อมูลกำรสัมภำษณ์รูปแบบกำรเลี้ยงและกำรจัดกำร

ฟำร์ม กำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมในพื้นที่อ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี พบว่ำเกษตรกรกลุ่ม

ตัวอย่ำงมีต้นทุนรวม 13,050.54 บำทต่อไร่ต่อรุ่น โดยต้นทุนผันแปรคิดเป็นร้อยละ 96.07 และต้นทุนคงที่คิดเป็นร้อย

ละ 3.93 เกษตรกรได้ผลผลิตปลำนิลเฉลี่ย 686.99 กิโลกรัมต่อไร่ต่อรุ่น และขำยปลำนิลได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 22 บำท 

ซึ่งเป็นรำคำขำยที่ปำกบ่อ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี พบว่ำผลผลิตและรำคำขำยต่ ำกว่ำกลุ่ม

เกษตรกรที่เลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีเล็กน้อย  โดยส ำนักวิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด 

(2559) รำยงำนว่ำเกษตรกรจังหวัดชลบุรีที่เลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำว ในปี 2559 ได้ผลผลิตปลำนิลเฉลี่ย 800-1,200 

กิโลกรัมต่อไร่ต่อรุ่น รำคำขำยปลำนิลเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30-35 บำท เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตกำรเลี้ยงปลำนิล

ร่วมกับกุ้งขำวของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ ซึ่งได้ผลผลิตปลำนิล 650 กิโลกรัมต่อไร่ต่อรุ่น พบว่ำผลผลิต

ของเกษตรกรในอ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี มีค่ำใกล้เคียงกัน ส่วนผลตอบแทนในกำรเลี้ยงของกลุ่มเกษตรกร

ตัวอย่ำงในพ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี เกษตรกรมีก ำไรสุทธิ 17,365.94 บำทต่อไร่ต่อรุ่น  ซึ่งสูงกว่ำกำรเลี้ยงปลำนิล

ร่วมกับกุ้งขำวของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีที่มีก ำไรสุทธิจำกกำรเลี้ยง 12,087.47 บำทต่อไร่ต่อรุ่น วรำห์ และ

คณะ (2552) ศึกษำกำรเลี้ยงกุ้งขำวแวนนำไมร่วมกับปลำนิลโดยทดลองในเขตอ ำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร บ่อ

ขนำดใหญ่ 25 ไร่ พบว่ำหลังจำกเลี้ยงเป็นเวลำ 163 วัน ผลผลิตกุ้งขำวแวนนำไมเท่ำกับ 132.7 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิต

ปลำนิล 362 กิโลกรัมต่อไร่ มีก ำไรสุทธิเฉลี่ย 14,785 บำทต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับกำรศึกษำในครั้งนี้พบว่ำกำรเลี้ยง

ในพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี มีก ำไรสุทธิจำกกำรเลี้ยงสูงกว่ำ 
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จำกกำรพิจำรณำอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรประมง (2557) 

รำยงำนอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของกำรเลี้ยงปลำนิลเพียงชนิดเดียวในบ่อดินเพียงร้อยละ 30.89 ในขณะที่

กำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวในพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี มีอัตรำผลตอบแทนจำกกำรเลี้ยงร้อยละ 

133.07 เนื่องจำกรำคำกุ้งขำวสูงกว่ำปลำนิล ท ำให้มีรำยได้มำกกว่ำกำรเลี้ยงปลำนิลเพียงชนิดเดียว สอดคล้องกับ

พจนีย์ และวินิจ (2545) ที่รำยงำนผลกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งแบบผสมผสำนในประเทศไทย จำกกำรเก็บข้อมูล

เกษตรกร 61 รำย ในพ้ืนที่ 12 จังหวัดของประเทศไทย พบว่ำวิธีกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวจะได้ผลผลิตกุ้งและ

รำยได้สูงมำกกว่ำกำรเลี้ยงกุ้งเพียงชนิดเดียว นอกจำกได้รับผลผลิตและรำยได้สูงแล้วกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งใน

ระบบผสมผสำนยังสำมำรถปรับปรุงคุณภำพของน้ ำในบ่อกุ้งและลดกำรเกิดโรคระบำดและกำรใช้ยำในบ่อกุ้งด้วยสรุป

ได้ว่ำกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งระบบผสมผสำนอำจเป็นแนวทำงเลือกใหม่ส ำหรับผู้เลี้ยงกุ้งแบบยั่งยืน สอดคล้องกับ

สุวิมล (2557) ที่รำยงำนกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบต้นทุนแลผลตอบแทนของกำรลงทุนเลี้ยงกุ้งขำวระหว่ำงวิธีกำรเลี้ยง

แบบเดี่ยวกับกำรเลี้ยงแบบผสมผสำน โดยศึกษำในพ้ืนที่อ ำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร พบว่ำกำรเลี้ยงแบบ

ผสมผสำนมีควำมน่ำลงทุนมำกกว่ำ เนื่องจำกมีอัตรำผลตอบแทนสูงและระยะเวลำคืนทุนเร็วกว่ำ สอดคล้องกับ

รำยงำนของ นิติ และ คณะ (2552) ที่รำยงำนกำรเลี้ยงกุ้งขำวให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด เปรียบเทียบระหว่ำงกำรเลี้ยง

เดี่ยว และกำรเลี้ยงผสมกับกุ้งก้ำมกรำมซึ่งพบว่ำกำรเลีย้งแบบผสมผสำนได้รับผลตอบแทนสูงกว่ำกำรเลี้ยงกุ้งขำวเพียง

ชนิดเดียว  

ข้อเสนอแนะ 

จำกกำรศึกษำต้นทุนและผลตอบแทนของกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกับกุ้งขำวแวนนำไมในอ ำเภอบ้ำนสร้ำง 

จังหวัดปรำจีนบุรี มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. กรณีท่ีรำคำปลำนิลหรือรำคำกุ้งขำวแวนนำไมมีทิศทำงสูงขึ้น จะท ำให้เกษตรกรมีก ำไรและผลตอบแทนทำงกำรเงิน

ที่คุ้มค่ำต่อกำรลงทุน แต่ในทำงตรงข้ำมหำกรำคำต่ ำลง ประกอบกับต้นทุนกำรผลิตที่ใช้มีทิศทำงสูงขึ้น เช่น ค่ำอำหำร

สูงขึ้น จะส่งผลให้เกษตรกรมีควำมเสี่ยงที่จะขำดทุนหรือได้รับผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่ำกับกำรลงทุน ดังนั้น เกษตรกรจึง

ควรมีแนวทำงในกำรเตรียมกำรป้องกัน เช่น หำแนวทำงในกำรลดต้นทุนในกำรเลี้ยง 

2. ควรมีกำรศึกษำต้นทุนและผลตอบแทนของกำรเลี้ยงกุ้งขำวแวนนำไมเพียงชนิดเดียว และกำรเลี้ยงปลำนิลเพียงชนิด

เดียวในพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนและประกอบกำรตัดสินใจลงทุนของ

เกษตรกรในพ้ืนที ่
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การเลี้ยงปลาช่อนในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 

ประเสริฐ สิงห์สุวรรณ1* วรรณา ถวิลวรรณ์2 วินัย จั่นทับทิม3 พลพิพัฒน์ พิมพาลัย4 และ ประภัทร์ ทองดี1 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)1 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี)2 

ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี3 

ส านักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4 

บทคัดย่อ 

กำรทดลองเลี้ยงปลำช่อนในกระชังด้วยอัตรำควำมหนำแน่นต่ำงกัน เพ่ือศึกษำผลของควำม
หนำแน่นต่อกำรเจริญเติบโต อัตรำรอดตำย อัตรำแลกเนื้อ ต้นทุนและผลตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์ ด้วยอัตรำ
ควำมหนำแน่น 4 ระดับ คือ 25, 50, 75 และ 100 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร ด ำเนินกำรทดลองที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเขต 8 จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน – กันยำยน 2560 
ปล่อยปลำช่อนควำมยำวเริ่มต้นเฉลี่ย 11.80+0.67, 11.60+0.45, 11.77+0.84 และ 12.02+0.84 เซนติเมตร 
ตำมล ำดับ และน้ ำหนักเฉลี่ย 14.56+2.87, 14.13+3.04, 14.38+3.20 และ 14.83+3.15 กรัม ตำมล ำดับ ลงเลี้ยง
ในกระชังขนำด 2.0 x 2.5 x 1.5 เมตร ระดับน้ ำลึก 1 เมตร  ให้อำหำรส ำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ ำระดับโปรตีน 40 
เปอร์เซ็นต์  โดยให้กินจนอิ่ม วันละ 2 ครั้ง เวลำ 09.00 น. และ 16.00 น. และวิเครำะห์คุณสมบัติของน้ ำเดือน
ละ 2 ครั้ง หลังจำกกำรเลี้ยงปลำช่อนในกระชังเป็นระยะเวลำ 120 วัน พบว่ำควำมหนำแน่นในกำรเลี้ยงปลำ
ช่อนมีผลต่อกำรเจริญเติบโต และปริมำณกำรกินอำหำร โดยปลำช่อนที่เลี้ยงด้วยควำมหนำแน่น 25 และ 50 
ตัวต่อลูกบำศก์เมตร มีน้ ำหนักสุดท้ำยเฉลี่ย 190.97±13.54 และ 197.12±6.02 กรัม ควำมยำวสุดท้ำยเฉลี่ย 
26.45±0.41 และ 27.09±0.09 เซนติเมตร อัตรำกำรเจริญเติบโตจ ำเพำะ 2.15±0.06 และ 2.2±0.02 และ
ปริมำณกำรกินอำหำรเฉลี่ย 306.73±28.56 และ 229.37±8.27 กรัมต่อตัว มำกกว่ำปลำช่อนที่เลี้ยงด้วยควำม
หนำแน่น 75 และ 100 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) แต่ควำมหนำแน่น 25 และ 
50 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร มีกำรเจริญเติบโตและปริมำณกำรกินอำหำรไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ (p>0.05) ควำม
หนำแน่นในกำรเลี้ยงไม่มีผลต่ออัตรำกำรรอดและอัตรำแลกเนื้อของปลำช่อนในกระชัง โดยปลำช่อนที่เลี้ยงด้วย
ควำมหนำแน่นทุกระดับ มีอัตรำกำรรอดเฉลี่ย 83.60±10.75, 87.20±6.66, 72.27±11.31 และ 70.60±13.86 
เปอร์เซ็นต์ อัตรำแลกเนื้อเฉลี่ย 1.90±0.33, 1.53±0.05, 1.66±0.18 และ 1.60±0.13 ตำมล ำดับ ไม่แตกต่ำง
กันในทำงสถิติ (p>0.05) ชุดกำรทดลองที่อัตรำควำมหนำแน่น 100 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร มีผลผลิตต่อกระชังสูง
ที่สุด 54.12 กิโลกรัม มีต้นทุนกำรผลิตต่อกิโลกรัมต่ ำที่สุด 65.71 บำทต่อกิโลกรัม ส่วนอัตรำควำมหนำแน่นที่
ท ำให้ปลำเจริญเติบโตดีที่สุด คือ อัตรำควำมหนำแน่น 25 และ 50 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร  

 
ค าส าคัญ : ปลำช่อน เลี้ยงในกระชัง ควำมหนำแน่น 

*ผู้รับผิดชอบ: 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บำงไทร จ.พระนครศรีอยุธยำ 13290 
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ค าน า 

ปลำช่อน Channa striata (Bloch, 1793) เป็นปลำที่มีกำรบริโภคกันอย่ำงแพร่หลำยในทวีป

เอเชีย เป็นปลำที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจของหลำยประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย 

ฟิลิปปินส์ มำเลเซีย อินเดีย บังคลำเทศ เวียดนำม และกัมพูชำ (Rahman and Awal, 2016) ในประเทศ

อินเดีย ปลำช่อนเป็นปลำน้ ำจืดที่มีควำมส ำคัญเป็นอันดับสำมรองจำกกลุ่มปลำ carp (indian major carp) 

และ catfish (Luxmappa, 2017) เนื่องจำกเป็นปลำที่มีรำคำสูง โตเร็ว เลี้ยงในอัตรำควำมหนำแน่นสูงได้ 

สำมำรถอำศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่มีออกซิเจนน้อย กำรเลี้ยงปลำช่อนจึงเป็นที่นิยมของผู้เลี้ยงปลำเพ่ือกำรบริโภค (Qin 

et al., 1997; Mollah et al., 2009) อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบันปริมำณปลำช่อนในแหล่งน้ ำธรรมชำติลดลง 

เนื่องจำกกำรเสื่อมสภำพของสิ่งแวดล้อมจำกกิจกรรมต่ำงๆ ของมนุษย์ กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะที่อยู่อำศัยตำม

ธรรมชำติ และกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ ส่งผลให้แหล่งวำงไข่ตำม

ธรรมชำติ รวมถึงแหล่งอำหำรของปลำช่อนลดลง (Rahman and Awal, 2016)  ในกำรเลี้ยงปลำช่อนจึงต้อง

อำศัยลูกพันธ์จำกกำรเพำะเลี้ยงเป็นหลัก ในประเทศไทยกำรเลี้ยงปลำช่อนได้รับควำมสนใจจำกเกษตรกรผู้

เลี้ยงปลำน้ ำจืด เนื่องจำกปลำชนิดนี้เป็นปลำที่มีรสชำติดี รำคำสูง ประกอบกับผลส ำเร็จในกำรเพำะพันธุ์ลูก

ปลำช่อน ท ำให้มีลูกพันธุ์เพียงพอส ำหรับควำมต้องกำรของเกษตรกรผู้เลี้ยง (กรมประมง, 2557) กำรเลี้ยงปลำ

ช่อนโดยทั่วไปเป็นกำรเลี้ยงระบบกำรเลี้ยงปลำชนิดเดียว (monoculture) เกษตรกรในประเทศไทยเลี้ยงปลำ

ช่อนในบ่อดิน บ่อเลี้ยงโดยทั่วไปมีขนำดประมำณ 0.5-1 ไร่ ควำมลึกของบ่อประมำณ 1.5-2 เมตร ปัจจุบัน

เกษตรกรปล่อยลูกพันธุ์ปลำช่อนขนำดควำมยำว 1-3 นิ้ว ซึ่งได้จำกฟำร์มเพำะพันธุ์ปลำช่อน ปล่อยบ่อละ 

8,000-12,000 ตัว (บ่อขนำด 0.5 ไร่) คิดเป็นอัตรำปล่อย 10-15 ตัวต่อตำรำงเมตร อำหำรเลี้ยงปลำช่อนมีทั้ง

ปลำเป็ดและอำหำรเม็ดส ำเร็จรูป ให้อำหำรวันละ 2 ครั้ง เช้ำ-เย็น เลี้ยงปลำเป็นเวลำ 5 เดือน จึงเก็บเกี่ยว

ผลผลิต จะให้ผลผลิตมำกกว่ำ 4,000 กิโลกรัม ในเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งำน (กรมประมง, 2557) ส ำหรับประเทศอ่ืนๆ 

มีรำยงำนกำรเลี้ยงปลำช่อนเพ่ิมมำกขึ้น Li et al. (2018) รำยงำนว่ำ ปลำช่อนเป็นปลำน้ ำจืดที่มีมูลค่ำสูงของ

จีน นับตั้งแต่ผู้บริโภคพบว่ำปลำช่อนมีคุณค่ำทำงอำหำรสูงประกอบกับรสชำติดี ในประเทศจีนมีฟำร์มใหญ่ๆ 

เกิดขึ้นในเขตกำรปกครองต่ำงๆ เช่น Shandong, Guangdong, Jiangxi, Zhejiang เป็นต้น Sinh and 

Pomeroy (2009) รำยงำนว่ำมีกำรเลี้ยงปลำช่อนอย่ำงแพร่หลำยในประเทศกัมพูชำและเวียดนำม  

กำรเลี้ยงปลำในกระชังเป็นรูปแบบกำรเลี้ยงที่ท ำให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำเพ่ือกำรผลิต

สัตว์น้ ำ  ในขณะที่กำรเลี้ยงปลำในบ่อต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขุดบ่อ รวมถึงค่ำสร้ำงสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น ค่ำ

ก่อสร้ำงถนน ค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำงระบบไฟฟ้ำ ระบบน้ ำ กำรเลี้ยงปลำในกระชังซึ่งแขวนในแหล่งน้ ำมีต้นทุนที่

ไม่สูงมำกนัก กำรปล่อยปลำในอัตรำที่เหมำะสม ไม่หนำแน่นเกินไปท ำให้ผู้เลี้ยงไม่ต้องให้อำกำศและไม่

จ ำเป็นต้องมีกระแสไฟฟ้ำ อีกท้ังอุปกรณ์ที่น ำมำสร้ำงกระชังมีรำคำไม่สูงมำก และเกษตรกรสำมำรถสร้ำงกระชัง

เลี้ยงปลำได้ด้วยตัวเองโดยไม่จ ำเป็นต้องมีประสบกำรณ์มำก (Masser, 2008) กระชังสำมำรถใช้เลี้ยงปลำใน

หลำยช่วงวงจรชีวิตของสัตว์น้ ำ ทั้งในขั้นตอนของกำรเพำะ กำรอนุบำลลูกปลำ และกำรเลี้ยงปลำให้ได้ขนำด
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ตลำด ปลำมำกกว่ำ 150 ชนิดสำมำรถเจริญเติบโตได้ในกระชัง (Chua and Tech, 2002) กระชังสำมำรถวำง

ได้ในทุกแหล่งน้ ำที่มีควำมเหมำะสม เช่น ทะเลสำบ บ่อ หรือแม่น้ ำที่มีคุณสมบัติน้ ำเหมำะสม สำมำรถใช้

ประโยชน์ได้โดยต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนของกฎหมำย (Lin and Kaewpaitoon, 2000) กำรเลี้ยงในกระชัง 

หำกปล่อยปลำในอัตรำที่เหมำะสมจะท ำให้ปลำมีอัตรำกำรเจริญเติบโตที่ดี สำมำรถลดระยะเวลำกำรเลี้ยงให้สั้น

ลงได้ นอกจำกนี้ยังสะดวกในกำรดูแล กำรเก็บเกี่ยวผลผลิตท ำได้ง่ำย และมีกำรลงทุนต่ ำกว่ำรูปแบบกำรเลี้ ยง

อ่ืนๆ มีผลตอบแทนต่อพ้ืนที่สูง อัตรำควำมหนำแน่นในกำรเลี้ยงปลำในกระชัง มีควำมสัมพันธ์กับก ำลังกำรผลิต

และพฤติกรรมกำรกินอำหำรของชนิดปลำที่เลี้ยงในกระชัง ควำมหนำแน่นที่เหมำะสมในกำรเลี้ยงแตกต่ำงกันไป

ตำมแต่ละชนิดและขนำดปลำที่เลี้ยง (Gopakumar, 2009) อัตรำควำมหนำแน่นเป็นปัจจัยส ำคัญ มีผลต่อกำร

เจริญเติบโตของปลำ กำรกินอำหำรและผลผลิตรวมของปลำที่ได้จำกกำรเลี้ยง (Liu and Chang, 1992) 

ในขณะที่ผลผลิตจำกกำรเลี้ยงในกระชังมีส่วนส ำคัญต่อผลผลิตโดยรวมของสัตว์น้ ำ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพและ

ก ำลังกำรผลิตจึงเป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรพัฒนำกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำในกระชัง (Tacon and Halwart, 2007)  

กำรเลี้ยงปลำในวงศ์ปลำช่อนในกระชังในประเทศลุ่มแม่น้ ำโขง Hien et al. (2016) รำยงำนว่ำ

ประเทศเวียดนำมมีกำรเลี้ยงปลำชะโดในกระชัง ในขณะที่ประเทศกัมพูชำมีกำรเลี้ยงปลำช่อนในกระชังบริเวณ

โตนเลสำบ ซึ่งเป็นทะเลสำบน้ ำจืดขนำดใหญ่ของประเทศ ประเทศอินโดนีเซียมีกำรศึกษำกำรเจริญเติบโตของ

กำรเลี้ยงปลำช่อนในกระชังด้วยอัตรำควำมหนำแน่นต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำแนวทำงกำรเลี้ยงปลำชนิดนี้ในแหล่งน้ ำ 

โดยกำรปล่อยปลำช่อนขนำดน้ ำหนักเริ่มต้น 2.18 กรัม ควำมยำวเฉลี่ยเริ่มต้น 6.2 เซนติเมตร เลี้ยงในกระชังไม้

ไผ่ ที่อัตรำปล่อย 50, 100 และ 150 ตัวต่อตำรำงเมตร เป็นเวลำ 12 สัปดำห์ พบว่ำที่อัตรำกำรปล่อย 50 ตัว

ต่อตำรำงเมตร ปลำช่อนมีน้ ำหนักเพ่ิมมำกที่สุด (Muthmainnah, 2013) ส ำหรับประเทศไทยยังไม่มีกำรเลี้ยง

ปลำช่อนในกระชังเชิงพำณิชย์ ในขณะที่ประเทศไทยมีแหล่งน้ ำที่เหมำะสมกับกำรเลี้ยงปลำในกระชังทั่วทุกภำค

ของประเทศ ดังนั้นกำรศึกษำกำรเลี้ยงปลำช่อนในกระชังจึงเป็นแนวทำงกำรพัฒนำกำรเลี้ยงปลำช่อนรูปแบบ

อ่ืนนอกเหนือจำกกำรเลี้ยงในบ่อดิน ซึ่งเกษตรกรที่ต้องกำรเลี้ยงปลำช่อน แต่ไม่มีเงินทุนเพียงพอส ำหรับกำร

สร้ำงบ่อเลี้ยงปลำหรือไม่มีที่ดินในกำรสร้ำงบ่อก็สำมำรถที่จะเลี้ยงปลำช่อนในกระชังได้โดยกำรขออนุญำตใช้

ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำในพ้ืนที่ที่เหมำะสมเพ่ือสร้ำงกระชังเลี้ยงปลำช่อน อีกทั้งกำรเลี้ยงในกระชังสำมำรถจับ

ผลผลิตง่ำย ในขณะที่กำรเลี้ยงในบ่อดินซึ่งมีขนำดใหญ่ กำรจับผลผลิตโดยกำรใช้อวนจะท ำให้ปลำเกิดกำรบอบ

ช้ ำท ำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภำพลดลง กำรศึกษำกำรเลี้ยงปลำช่อนในกระชังครั้งนี้ ได้มีกำรศึกษำอัตรำกำรปล่อย

เลี้ยงที่เหมำะสม รวมถึงศึกษำต้นทุนผลตอบแทนในกำรผลิต เพ่ือเป็นแนวทำงและข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ

เลี้ยงปลำช่อนของเกษตรกรต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

          เพ่ือทรำบอัตรำควำมหนำแน่นที่เหมำะสมในกำรเลี้ยงปลำช่อนในกระชังโดยพิจำรณำจำกกำร

เจริญเติบโต อัตรำรอดตำย อัตรำแลกเนื้อ และต้นทุนผลตอบแทนของกำรเลี้ยงด้วยอำหำรเม็ดส ำเร็จรูป 
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วิธีด าเนินการ 

1. การวางแผนการทดลอง  
1.1 กำรวำงแผนกำรศึกษำ 

  วำงแผนกำรทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomize design, CRD) โดยแบ่งกำรทดลอง

ออกเป็น 4 ชุดกำรทดลอง (treatment) แต่ละชุดกำรทดลองมี 3 ซ้ ำ (replication) ดังนี้ 

              ชุดกำรทดลองที่ 1 เลี้ยงปลำช่อนอัตรำควำมหนำแน่น 25 ตัว/ลูกบำศก์เมตร (125 ตัวต่อกระชัง) 

              ชุดกำรทดลองที่ 2 เลี้ยงปลำช่อนอัตรำควำมหนำแน่น 50 ตัว/ลูกบำศก์เมตร (250 ตัวต่อกระชัง) 

              ชุดกำรทดลองที่ 3 เลี้ยงปลำช่อนอัตรำควำมหนำแน่น 75 ตัว/ลูกบำศก์เมตร (375 ตัวต่อกระชัง) 

              ชุดกำรทดลองที่ 4 เลี้ยงปลำช่อนอัตรำควำมหนำแน่น 100 ตัว/ลูกบำศก์เมตร (500 ตัวต่อกระชัง) 

 

  1.2 สถำนที่และระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ด ำเนินกำรทดลองเลี้ยงปลำช่อนในกระชังที่แขวนในบ่อดินขนำด 2 ไร่ ภำยในศูนย์วิจัยและ

พัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยำ) ต. โพแตง อ.บำงไทร จ. พระนครศรีอยุธยำ  

ระหว่ำงเดือนมิถุนำยนถึงเดือนกันยำยน 2560 เป็นระยะเวลำ 120 วัน 

 

2. วิธีการทดลอง 

          2.1 กำรเตรียมกระชัง 

 จัดท ำกระชังขนำด 2 x 2.5 x 1.5 เมตร ท ำด้วยอวนไนล่อนขนำดช่องตำ 1 เซนติเมตร จ ำนวน 12 

กระชัง แขวนในบ่อดินส ำหรับพักน้ ำที่น ำไปใช้ในโรงเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำภำยในศูนย์วิจัยฯ ขนำดบ่อ 28 x 110 x 

1.5 เมตร กระชังแขวนอยู่บนแพลูกบวบ โครงท ำด้วยไม้ไผ่ ใช้ถังพลำสติกเป็นทุ่นลอย (รูปที่ 1) แขวนกระชัง

ปรับให้จมน้ ำอยู่ในระดับควำมลึกเฉลี่ย 1 เมตร บุรอบกระชังด้ำนในด้วยมุ้งตำถี่ให้อยู่ใต้ผิวน้ ำประมำณ 10 

เซนติเมตร เพ่ือป้องกันอำหำรออกนอกกระชังขณะให้อำหำร 

 
ภาพที ่1 กระชังทดลอง 
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 2.2 กำรเตรียมปลำทดลอง 

 เพำะพันธุ์ปลำช่อนโดยวิธีฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเครำะห์ LHRHa อัตรำควำมเข้มข้น 30 

ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยำเสริมฤทธิ์ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แล้วปล่อยให้พ่อแม่พันธุ์ปลำช่อนผสมพันธุ์

และวำงไข่เองตำมธรรมชำติในถังพลำสติกสีด ำทรงกลมขนำดควำมจุน้ ำ 180 ลิตร ส ำหรับเพำะพันธุ์ แล้ว

รวบรวมไข่ที่ได้ไปฟักในถังฟักไข่ หลังจำกไข่ฟักเป็นตัวและถุงไข่แดงยุบน ำลูกปลำอนุบำลในบ่อดิน ขนำด 400 

ตำรำงเมตร ให้อำหำรปลำป่นผสมร ำละเอียด วันละ 2 ครั้ง เช้ำ-เย็น อนุบำลลูกปลำช่อนในบ่อดินให้ได้ขนำด

ประมำณ 2-3 เซนติเมตร หลังจำกนั้นน ำลูกปลำช่อนขนำด 2-3 เซนติเมตรจำกบ่อดินมำคัดขนำดให้ใกล้เคียง

กัน จ ำนวน 7,000 ตัว น ำไปอนุบำลในกระชังที่แขวนในบ่อดิน ให้อำหำรส ำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ ำส ำหรับลูกกบ 

ระดับโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 40 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน ไม่น้อยกว่ำ 4 เปอร์เซ็นต์ กำก ไม่มำกกว่ำ 4 เปอร์เซ็นต์ 

ควำมชื้น ไม่มำกกว่ำ 12 เปอร์เซ็นต์ วันละ 2 ครั้ง เวลำ 09.00 น. และ 16.00 น. โดยให้กินจนอ่ิม เลี้ยงจนลูก

ปลำมีน้ ำหนักประมำณ 14-15 กรัม ควำมยำวประมำณ 10-12 เซนติเมตร ระยะเวลำอนุบำลในกระชัง 36 วัน 

จำกนั้นนับลูกปลำช่อนจ ำนวน 3,750 ตัว สุ่มนับจ ำนวนใส่แต่ละกระชังตำมแผนกำรทดลองที่วำงไว้ โดยก่อน

ปล่อยสุ่มตัวอย่ำงปลำในแต่ละซ้ ำของกำรทดลอง จ ำนวน 30 ตัว น ำมำชั่งน้ ำหนักและวัดควำมยำว  

 

3. การจัดการการทดลอง 

 3.1 กำรให้อำหำรกำรทดลอง ให้อำหำรปลำน้ ำจืดกินเนื้อส ำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ ำ (ส ำหรับปลำ

ช่อน ปลำกรำย ปลำหมอไทย) ระดับโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 40 เปอร์เซ็นต์ ไขมันไม่น้อยกว่ำ 4 เปอร์เซ็นต์ กำกไม่

มำกกว่ำ 4 เปอร์เซ็นต์ ควำมชื้นไม่มำกกว่ำ 12 เปอร์เซ็นต์ ให้กินวันละ 2 ครั้ง เวลำ 09.00 น. และ 16.00 น. โดย

ให้กินจนอิ่ม บันทึกปริมำณอำหำรที่ให้แต่ละครั้ง ท ำควำมสะอำดกระชังปลำทุก 2 สัปดำห์  

 3.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ชั่งน้ ำหนักและวัดควำมยำวของปลำทดลองเดือนละครั้ง เพ่ือหำอัตรำ

กำรเจริญเติบโตของปลำในแต่ละชุดกำรทดลอง เมื่อสิ้นสุดกำรทดลองเลี้ยงปลำช่อนเป็นเวลำ 120 วัน ท ำกำร

ตรวจนับจ ำนวนปลำที่เหลือทั้งหมด พร้อมทั้งชั่งวัดน้ ำหนักตัวและวัดควำมยำวเพ่ือตรวจสอบกำรเจริญเติบโต 

อัตรำรอด 

 3.3 กำรวิเครำะห์คุณสมบัติน้ ำ วิเครำะห์คุณสมบัติของน้ ำทุก 2 สัปดำห์ โดยเก็บตัวอย่ำงน้ ำเวลำ 

09.00 น. เพ่ือน ำไปวิเครำะห์หำปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน้ ำ (dissolved oxygen; DO) หน่วยเป็น

มิลลิกรัมต่อลิตร ควำมเป็น กรดเป็นด่ำง (pH) ควำมเป็นด่ำง (alkalinity) หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร as 

CaCO3 ควำมกระด้ำง (hardness) หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร as CaCO3 แอมโมเนียรวม (total ammonia) 

หน่วยเป็นมิลลิกรัม NH3 -N ต่อลิตร ไนไตรท์ (nitrite) หน่วยเป็นมิลลิกรัม NO2 -N ต่อลิตร ตำมวิธีของไมตรี 

และจำรุวรรณ (2528) และวัดอุณหภูมนิ้ ำด้วยเทอร์โมมิเตอร์ หน่วยเป็นองศำเซลเซียส 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 4.1 กำรเจริญเติบโต เมื่อสิ้นสุดกำรทดลองน ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์กำรเจริญเติบโต อัตรำกำรรอด 

อัตรำแลกเนื้อ ปริมำณอำหำรที่ปลำกิน ดังนี้ 

อัตรำกำรเจริญเติบโตจ ำเพำะด้ำนน้ ำหนัก ( specific growth rate, SGR; เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) 

SGR = 
(ln น้ ำหนักปลำเมื่อสิ้นสุด - ln น้ ำหนักปลำเมื่อเริ่มต้น) 

x  100 
ระยะเวลำทดลอง 

อัตรำกำรรอดตำย (survival  rate; เปอร์เซ็นต์) 

= 
จ ำนวนปลำเมื่อสิ้นสุดกำรทดลอง 

x  100 
จ ำนวนปลำเมื่อเริ่มต้นทดลอง 

อัตรำแลกเนื้อ (Feed conversion ratio; FCR) 

 FCR = 
น้ ำหนักอำหำรแห้งที่ปลำกิน  

 
น้ ำหนักปลำที่เพ่ิมข้ึน 

  ปริมำณอำหำรที่ปลำกิน (Total Feed Intake; กรัม/ตัว) 

 TFI = 
น้ ำหนักอำหำรทั้งหมดที่ปลำกิน (กรัม) 

 
จ ำนวนปลำเมื่อสิ้นสุดกำรทดลอง (ตัว) 

 

น ำข้อมูลที่ค ำนวณได้จำกกำรทดลองวิเครำะห์ควำมแปรปรวนด้วยวิธี one way analysis of 

variance ข้อมูลที่มีค่ำเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนวิเครำะห์ท ำกำรแปลงข้อมูลด้วยวิธี arcsine transformation และ 

เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉลี่ยของชุดกำรทดลองด้วยวิธี  Duncan’s new multiple range test 

ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติทั้งหมดใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ (กัลยำ, 2543) 

4.2 ต้นทุนและผลตอบแทน 

 น ำข้อมูลต้นทุนกำรเลี้ยงปลำช่อนมำวิเครำะห์ต้นทุนกำรผลิต ผลตอบแทน ตำมวิธีของสมศักดิ์ 

(2530) ข้อมูลที่วิเครำะห์มีดังนี้ 

          ต้นทุนทั้งหมด  = ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่ 

          ต้นทุนผันแปร  = ค่ำพันธุ์ปลำ + ค่ำอำหำรปลำ + ค่ำไฟฟ้ำ + ค่ำแรงงำน  

          ต้นทุนคงท่ี  = ค่ำเสื่อมรำคำ + ค่ำเสียโอกำสกำรลงทุน 

          ค่ำเสื่อมรำคำ  =          มูลค่ำกำรซื้อหรือกำรก่อสร้ำง   

                                                    อำยุใช้งำน  

ค่ำเสื่อมรำคำอุปกรณ์คิดค่ำเสื่อมรำคำแบบวิธีเส้นตรง (straight-line depreciation method) โดย

ก ำหนดให้มูลค่ำซำกเป็นศูนย์เมื่อหมดอำยุกำรใช้งำนตำมประเภทอุปกรณ์ 

          ค่ำเสียโอกำสเงินลงทุน = ค ำนวณจำกอัตรำดอกเบี้ยของเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย เท่ำกับ 0.5% ต่อปี 
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         รำยได้ท้ังหมด  = จ ำนวนผลผลิต (กิโลกรัม) x รำคำผลผลิตที่จ ำหน่ำยได้ต่อกิโลกรัม (บำท) 

          รำยได้สุทธิ  = รำยได้ทั้งหมด – ต้นทุนผันแปร 

          ก ำไรสุทธิ  = รำยได้ทัง้หมด – ต้นทุนทั้งหมด 

  ผลตอบแทนกำรลงทุน (Return of Investment, ROI; เปอร์เซ็นต์)  

  = 
ก ำไรสุทธิ 

x  100 
ต้นทุนทั้งหมด 

 

ผลการศึกษา 

1. การเจริญเติบโต 
กำรเลี้ยงปลำช่อนในกระชังด้วยควำมหนำแน่นต่ำงกันคือ 25, 50, 75 และ 100 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร 

ตั้งแต่เดือนมิถุนำยนถึงเดือนกันยำยน 2560 เป็นระยะเวลำ 120 วัน โดยปล่อยปลำน้ ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 14.56 + 

2.87, 14.13 + 3.04, 14.38 + 3.20 และ 14.83 + 3.15 กรัม ตำมล ำดับ ควำมยำวเริ่มต้นเฉลี่ย 11.80 + 0.67, 11.60 

+ 0.45, 11.77 + 0.84 และ 12.02 + 0.84 เซนติเมตร ตำมล ำดับ ปรำกฏผลกำรทดลองดังนี้  

1.1  น้ ำหนักสุดท้ำยเฉลี่ยและควำมยำวสดุท้ำยเฉลีย่ 
ผลกำรทดลองพบว่ำปลำช่อนมีน้ ำหนักสุดท้ำยเฉลี่ย 190.97 + 13.54, 197.12 + 6.02, 168.48 + 

6.00 และ 153.11 + 2.17 ควำมยำวสุดท้ำยเฉลี่ย 26.45 + 0.41, 27.09 + 0.10, 25.31 + 0.22 และ 24.55 + 0.36 

เซนติเมตร ตำมล ำดับ เมื่อวิเครำะห์ทำงสถิติพบว่ำน้ ำหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดกำรทดลองของปลำช่อนที่เลี้ยงด้วยอัตรำ

ควำมหนำแน่น 25 และ 50 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p>0.05) และมีน้ ำหนัก

เฉลี่ยมำกกว่ำปลำช่อนที่เลี้ยงด้วยอัตรำควำมหนำแน่น 75 และ 100 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 

(p<0.05) ในขณะที่ปลำช่อนที่เลี้ยงด้วยอัตรำควำมหนำแน่น 75 และ 100 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร มีน้ ำหนักสุดท้ำย

เฉลี่ยแตกต่ำงอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p>0.05) ส่วนควำมยำวสุดท้ำยเฉลี่ยของปลำช่อนที่เลี้ยงด้วยอัตรำควำม

หนำแน่น 25 และ 50 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร มีควำมยำวสุดท้ำยเฉลี่ยมำกกว่ำอัตรำควำมหนำแน่น 75 และ 100 ตัวต่อ

ลูกบำศก์เมตร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) ในขณะที่ปลำช่อนที่เลี้ยงด้วยอัตรำควำมหนำแน่นทั้ง 25 และ 50 

ตัวต่อลูกบำศก์เมตร มีควำมยำวสุดท้ำยเฉลี่ยแตกต่ำงอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p>0.05) ส่วนควำมยำวสุดท้ำย

เฉลี่ยของอัตรำควำมหนำแน่น 75 และ 100 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร มีค่ำแตกต่ำงอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p>0.05)  

(ตำรำงที่ 1 และภำพที่ 2)  

1.2  น้ ำหนักเพ่ิมต่อวัน 
เมื่อสิ้นสุดกำรทดลองเลี้ยงปลำช่อนเป็นระยะเวลำ 120 วัน พบว่ำ น้ ำหนักเพ่ิมต่อวันของปลำช่อนที่

เลี้ยงด้วยอัตรำควำมหนำแน่น 25, 50, 75 และ 100 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร เฉลี่ย 1.47 + 0.11, 1.52 + 0.05, 1.28 + 

0.05 และ 1.15 + 0.02 กรัมต่อวัน ตำมล ำดับ ซึ่งน้ ำหนักเพ่ิมต่อวันของปลำช่อนที่เลี้ยงด้วยอัตรำควำมหนำแน่น 25 

และ 50 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร สูงกว่ำที่อัตรำควำมหนำแน่น 75 และ 100 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
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สถิติ (p<0.05) ในขณะที่น้ ำหนักเพ่ิมต่อวันของปลำช่อนที่เลี้ยงด้วยอัตรำควำมหนำแน่น 25 และ 50 ตัวต่อลูกบำศก์

เมตร มีค่ำไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ (p>0.05)  (ตำรำงที่ 3) 

2. ปริมาณอาหารที่ปลากนิ  
ปริมำณอำหำรที่กินของปลำช่อนที่เลี้ยงด้วยอัตรำควำมหนำแน่น 25, 50, 75 และ 100 ตัวต่อลูกบำศก์

เมตร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 306.73 + 28.56, 229.37 + 8.27, 219.83 + 13.90 และ 173.75 + 23.16 กรัมต่อตัว 

ตำมล ำดับ ซึ่งปริมำณอำหำรที่กินของปลำช่อนที่เลี้ยงด้วยอัตรำควำมหนำแน่น 25 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร สูงกว่ำที่

อัตรำควำมหนำแน่นอ่ืนๆ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) ปริมำณอำหำรที่กินของปลำช่อนที่เลี้ยงด้วยอัตรำควำม

หนำแน่น 50 และ 75 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญ (p>0.05) ส่วนปริมำณกำรกินอำหำรของ

ปลำช่อนที่อัตรำควำมหนำแน่น 100 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร น้อยที่สุด (ตำรำงที่ 3) 

3. อัตราแลกเนื้อ 
ปลำช่อนที่เลี้ยงด้วยอัตรำควำมหนำแน่น 25, 50, 75 และ 100 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร มีอัตรำแลกเนื้อ 

1.90 + 0.33, 1.53 + 0.05, 1.66 + 0.18 และ 1.60 + 0.13 ตำมล ำดับ ซึ่งอัตรำแลกเนื้อของปลำช่อนที่เลี้ยงด้วย

ควำมหนำแน่นทั้ง 4 ระดับ แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p>0.05) (ตำรำงที่ 3) 

4. อัตรารอด 
เมื่อสิ้นสุดกำรเลี้ยงปลำช่อนเป็นระยะเวลำ 120 วัน ปลำช่อนที่เลี้ยงด้วยอัตรำควำมหนำแน่น 25, 50, 

75 และ 100 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร มีอัตรำรอดเฉลี่ย 83.60 + 10.75, 87.20 + 6.66, 72.27 + 11.31 และ 70.60 + 

13.86 ตำมล ำดับ ซึ่งอัตรำกำรรอดตำยของปลำช่อนที่เลี้ยงด้วยควำมหนำแน่นทั้ง 4 ระดับ แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มี

นัยส ำคัญทำงสถิติ (p>0.05) (ตำรำงที่ 3) 

 

ตารางที่ 1  น้ ำหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลำช่อนที่เลี้ยงในกระชังด้วยอัตรำควำมหนำแน่นต่ำงกัน 3 ระดับ ระยะเวลำ 

   ทดลอง 120 วัน 

ระยะเวลำ 

(วัน) 

อัตรำควำมหนำแน่น (ตัวต่อลูกบำศก์เมตร) 

25 50 75 100 

0 14.56 ± 2.87a 14.13 ± 3.04a 14.38 ± 3.20a 14.83 ± 3.15a 

30 51.36  ± 10.39a 47.13 ± 13.78ab 39.53 ± 12.5bc 34.48 ± 11.97b 

60 119.39 ± 35.09a 108.28 ± 27.12ab 102.41 ± 25.36ab 93.13 ± 29.10b 

90 167.18 ± 44.55a 153.43 ± 46.32ab 136.68 ± 47.16bc 123.71 ± 36.12c 

120 190.97 ± 13.54a 197.12 ± 6.02a 168.48 ± 6.00b 153.11 ± 2.17b 

หมายเหต ุ ค่ำเฉลี่ยในแนวนอนที่ก ำกับด้วยอักษรภำษำอังกฤษที่ต่ำงกันแสดงควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

    ทำงสถิติ (p<0.05) 
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ภาพที่ 2   ค่ำเฉลี่ยของน้ ำหนักปลำช่อนที่เลี้ยงในกระชังด้วยอัตรำควำมหนำแน่นต่ำงกัน 4 ระดับ ระยะเวลำทดลอง    

120 วัน 

 

 

ตารางที่ 2  ควำมยำวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลำช่อนที่เลี้ยงในกระชังด้วยอัตรำควำมหนำแนน่ต่ำงกัน 3 ระดับ  

  ระยะเวลำทดลอง 120 วัน 

 

ระยะเวลำ 

(วัน) 

อัตรำควำมหนำแน่น (ตัวต่อลูกบำศก์เมตร) 

25 50 75 100 

0 11.80 ± 0.67a 11.60 ± 0.45a 11.77 ± 0.84a 12.02 ± 0.84a 

30 17.82 ± 1.21a 17.34 ± 1.73ab 16.35 ± 1.83bc 15.67 ± 1.86c 

60 22.95 ± 2.22a 22.36 ± 1.85a 22.06 ± 1.88a 21.73 ± 4.02a 

90 25.37 ± 2.04a 24.15 ± 2.74ab 23.65 ± 2.49b 23.24 ± 2.19b 

120 26.45 ± 0.41a 27.09 ± 0.10a 25.31 ± 0.22b 24.55 ± 0.36b 

หมายเหต ุ ค่ำเฉลี่ยในแนวนอนที่ก ำกับด้วยอักษรภำษำอังกฤษที่ต่ำงกันแสดงควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

    ทำงสถิติ (p<0.05) 
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ภาพที่ 3  ค่ำเฉลี่ยของควำมยำวปลำช่อนที่เลี้ยงในกระชังด้วยควำมหนำแน่นต่ำงกัน 4 ระดับ ระยะเวลำ 120 วัน 
 

ตารางที่ 3  กำรเจริญเติบโต ปริมำณอำหำรที่ปลำกิน อัตรำแลกเนื้อ และอัตรำรอดของปลำช่อนที่เลี้ยงใน

กระชังด้วยควำมหนำแน่นต่ำงกัน ระยะเวลำทดลอง 120 วัน 

 

ค่ำเฉลี่ย อัตรำควำมหนำแนน่ (ตัว/ลูกบำศก์เมตร) 

25 50 75 100 

น้ ำหนักเริ่มต้น (กรัม) 14.56 ± 2.87a 14.13 ± 3.04a 14.38 ± 3.20a 14.83 ± 3.15a 

น้ ำหนักสุดท้ำย (กรัม) 190.97 ± 13.54a 197.12 ± 6.02a 168.48 ± 6.00b 153.11 ± 2.17b 

ควำมยำวเร่ิมต้น (เซนติเมตร) 11.80 ± 0.67a 11.60 ± 0.45a 11.77 ± 0.84a 12.02 ± 0.84a 

ควำมยำวสุดท้ำย (เซนติเมตร) 26.45 ± 0.41a 27.09 ± 0.09a 25.31 ± 0.22b 24.55 ± 0.36c 

น้ ำหนักเพิ่มต่อวัน (กรัม/วนั) 1.47 ± 0.11a 1.52 ± 0.05a 1.28 ± 0.05b 1.15 ± 0.02b 

ปริมำณอำหำรทีป่ลำกนิ    

(กรัม/ตัว) 

306.73 ± 28.56a 229.37 ± 8.27b 219.83 ± 13.90b 173.75 ± 23.16c 

อัตรำแลกเนื้อ 1.90 ± 0.33a 1.53 ± 0.05a 1.66 ± 0.18a 1.60 ± 0.13a 

อัตรำกำรรอด (เปอร์เซ็นต์) 83.60 ± 10.75a 87.20 ± 6.66a 72.27 ± 11.31a 70.60 ± 13.86b 

  หมายเหตุ  ค่ำเฉลี่ยในแนวนอนที่ก ำกับด้วยอักษรภำษำอังกฤษที่ต่ำงกันแสดงควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

      ทำงสถิติ (p<0.05) 



 

 

131 รายงานประจ าปี 2562 และ 2563 ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์  า้จืดปราจีนบรุ ี 

5. คุณสมบัติของน้ า 

คุณสมบัติของน้ ำในกระชังที่เลี้ยงปลำช่อนด้วยอัตรำควำมหนำแน่นต่ำงกัน 4 ระดับ เป็นระยะเวลำ 120 วัน 

ซึ่งตรวจวัดในเวลำ 9.00 น. พบว่ำ มีปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน้ ำอยู่ในช่วง 0.36-3.22 mg/l อุณหภูมิน้ ำอยู่ในช่วง 

30-31 องศำเซลเซียส ค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของน้ ำอยู่ในช่วง 6.43-6.83 ค่ำควำมเป็นด่ำงอยู่ในช่วง 74-140 mg/l 

as CaCO3 ค่ำควำมกระด้ำงอยู่ในช่วง 146-230 mg/l as CaCO3  ค่ำแอมโมเนียรวมอยู่ในช่วง 0.41-0.89 mg-N/l 

และค่ำไนไตรท์อยู่ในช่วง 0.05-0.15 mg-NO2/l (ตำรำงที่ 4)  

 

ตารางที่ 4  คุณสมบัติของน้ ำในกระชังที่เลี้ยงปลำช่อนด้วยอัตรำควำมหนำแนน่ต่ำงกัน 4 ระดบั ระยะเวลำ 120 วนั 

คุณสมบัติของน้ ำ ช่วงค่ำต่ ำสุด-สูงสดุ 

ปริมำณออกซิเจนที่ละลำยน้ ำ (mg/l) 0.36-3.22 

อุณหภูมิ (°C) 30-31 

ควำมเป็นกรดเป็นด่ำง  6.43-6.83 

ควำมเป็นด่ำง (mg/l as CaCO3) 74-140 

ควำมกระด้ำง (mg/l as CaCO3) 146-230 

แอมโมเนียรวม (mg-N/l) 0.41-0.89 

ไนไตรท์ (mg No2-N/l) 0.05-0.15 

 

6. ต้นทุนและผลตอบแทน 

 ต้นทุนกำรผลิตในกำรเลี้ยงปลำช่อนในกระชังด้วยอัตรำควำมหนำแน่น 25, 50, 75 และ 100 ตัวต่อ

ลูกบำศก์เมตร เป็นระยะเวลำ 120 วัน พบว่ำ ต้นทุนกำรผลิตทั้งหมดเท่ำกับ 2,106.88, 2,943.98, 3,433.88 และ 

3,555.98 บำทต่อกระชัง ตำมล ำดับ ซึ่งสำมำรถแยกออกเป็นต้นทุนผันแปรเท่ำกับ 2,013.28 บำท (95.56 

เปอร์เซ็นต์), 2,850.37 บำท (96.82 เปอร์เซ็นต์), 3,340.27 บำท (97.27 เปอร์เซ็นต์) และ 3,462.37 บำท (97.37 

เปอร์เซ็นต์)  ต้นทุนคงที่ในทุกชุดกำรทดลองเท่ำกับ 93.61 บำท คิดเป็น 4.44, 3.18, 2.73 และ 2.63 เปอร์เซ็นต์

ตำมล ำดับ ต้นทุนกำรผลิตต่อกิโลกรัมเท่ำกับ 105.08, 68.62, 75.42 และ 65.71 บำทต่อกิโลกรัม ตำมล ำดับ 

จ ำนวนปลำช่อนเฉลี่ยที่ได้เท่ำกับ 20.05, 42.90, 45.53, และ 54.12 กิโลกรัม เมื่อคิดรำคำขำยที่กิโลกรัมละ 60 

บำท รำยได้ทั้งหมดเท่ำกับ 1,203.00, 2,574.00, 2,731.80 และ 3,247.20 บำทต่อกระชัง ตำมล ำดับ ในกำร

ทดลองครั้งนี้ปลำช่อนที่เลี้ยงในกระชังด้วยควำมหนำแน่นทุกระดับขำดทุนสุทธิ เท่ำกับ 903.88, 369.98, 702.08

และ 308.78บำทต่อกระชัง ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 5 )   
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    ภาพที่ 4  กำรจับปลำช่อนเมื่อสิ้นสุดกำรทดลอง 

 

 
    ภาพที่ 5  ผลผลิตปลำช่อนจำกกำรทดลองเลี้ยงในกระชัง 

 

ตารางที่ 5   ต้นทุนกำรผลติและผลตอบแทนในกำรเลี้ยงปลำชอ่นในกระชังด้วยอัตรำควำมหนำแน่นที่ต่ำงกัน 

ระยะเวลำทดลอง 120 วัน 
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รายละเอียดต้นทุน ผลตอบแทน

บาท % บาท % บาท % บาท %

ต้นทุนผันแปร

ค่าพันธ์ุปลาชอ่น 250.00   11.87    500.00      16.98     750.00    21.84     1,000.00   28.12    

ค่าอาหารปลาชอ่น 1,012.95 48.08    1,599.91   54.35     1,839.75  53.58     1,711.85   48.14    

ค่าแรงงาน 750.00   35.60    750.00      25.48     750.00    21.84     750.00     21.09    

ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.33       0.02     0.46         0.02       0.52        0.02       0.52         0.01      

รวมต้นทุนฝันแปร 2,013.28 95.56    2,850.37   96.82     3,340.27  97.27     3,462.37   97.37    

ต้นทุนคงท่ี

ค่าเส่ือมกระชงั 93.45     4.44     93.45       3.17       93.45      2.72       93.45       2.63      

ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.16       0.01     0.16         0.01       0.16        0.00 0.16         0.00      

รวมต้นทุนคงท่ี 93.61     4.44     93.61       3.18       93.61      2.73       93.61       2.63      

ต้นทุนท้ังหมด (บาท/กระชงั) 2,106.88 100.00  2,943.98   100.00   3,433.88  100.00   3,555.98   100.00  

ผลผลิตเฉล่ีย (กิโลกรัม/กระชงั) 20.05     42.90       45.53      54.12       

ต้นทุนการผลิต (บาท/กิโลกรัม) 105.08   68.62       75.42      65.71       

ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม) 60.00     60.00       60.00      60.00       

รายได้ท้ังหมด (บาท/กระชงั) 1,203.00 2,574.00   2,731.80  3,247.20   

รายได้สุทธิ (บาท/กระชงั) (810.28)  (276.37)     (608.47)   (215.17)    

ก าไรสุทธิ (บาท/กระชงั) (903.88)  (369.98)     (702.08)   (308.78)    

25 50 75 100

อัตราความหนาแน่น (ตัวต่อลูกบาศก์เมตร)

 
หมายเหต:ุ   

1. ค่ำพันธุ์ปลำช่อนขนำด 11-12 เซนติเมตร รำคำ 2 บำทต่อตัว  

 2. ค่ำอำหำรส ำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ ำโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 40 เปอร์เซ็นต์ รำคำกโิลกรัมละ 34 บำท 

3. ค่ำแรงงำนขั้นต่ ำป ี2561 เทำ่กับ 300 บำทต่อวัน ท ำงำนวนัละ 2 ชั่วโมงต่อวัน เวลำ 120 วนั  

4. ค่ำเสียโอกำสเงินลงทุนค ำนวณจำกอัตรำดอกเบี้ยของเงินฝำกของธนำคำรกรุงไทย ปี 2561 อัตรำ 0.05 
   เปอร์เซนต์ต่อปี                                                                                                     
5. รำคำขำยปลำช่อน กโิลกรัมละ 60 บำท  

 

วิจารณ์ผลการศึกษา 

กำรทดลองเลี้ยงปลำช่อนในกระชังที่อัตรำควำมหนำแน่น 4 ระดับ คือ 25, 50, 75 และ 100 ตัวต่อ

ลูกบำศก์เมตร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน โดยให้อำหำรเม็ดส ำเร็จรูปส ำหรับปลำน้ ำจืดกินเนื้อ เมื่อสิ้นสุดกำรทดลอง 

พบว่ำ ปลำช่อนมีกำรเจริญเติบโตแตกต่ำงกันทำงสถิติ โดยชุดที่เลี้ยงด้วยควำมหนำแน่น 25 และ 50 ตัวต่อลูกบำศก์

เมตร มีน้ ำหนักและควำมยำวสุดท้ำยเฉลี่ยมำกกว่ำปลำช่อนที่เลี้ยงด้วยอัตรำควำมหนำแน่น 70 และ 100 ตัวต่อ

ลูกบำศก์เมตรอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) โดยปลำช่อนที่เลี้ยงด้วยอัตรำควำมหนำแน่น 25 และ 50 ตัวต่อ

ลูกบำศก์เมตร มีน้ ำหนักสุดท้ำยเฉลี่ยและควำมยำวสุดท้ำยไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ในขณะที่ปลำช่อนที่ปล่อยระดับ
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อัตรำควำมหนำแน่น 75 และ 100 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร มีน้ ำหนักสุดท้ำยเฉลี่ยและควำมยำวสุดท้ำยเฉลี่ยไม่แตกต่ำง

กันทำงสถิติ ปลำช่อนที่เลี้ยงด้วยควำมหนำแน่น 25 และ 50 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร มีอัตรำกำรเจริญเติบโตจ ำเพำะสูง

กว่ำระดับควำมหนำแน่น 75 และ 100 ตัวต่อลูกบำศก์เมตรอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) ในขณะที่ระดับควำม

หนำแน่น 100 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร มีอัตรำเจริญเติบโตจ ำเพำะต่ ำกว่ำทุกชุดกำรทดลอง  จำกผลกำรทดลองแสดงให้

เห็นว่ำอัตรำควำมหนำแน่นในกำรเลี้ยงที่แตกต่ำงกันส่งผลต่อกำรเจริญเติบโต โดยปลำช่อนที่เลี้ยงด้วยควำมหนำแน่น

น้อยกว่ำจะมีกำรแนวโน้มกำรเจริญเติบโตดีกว่ำ และกำรปล่อยเลี้ยงที่ระดับควำมหนำแน่นที่สูงขึ้น กำรเจริญเติบโต

ของปลำทดลองมีแนวโน้มลดลง ซึ่งสอดคล้องกับกำรทดลองของ Rahman et al. (2012) ทดลองเลี้ยงปลำช่อนในบ่อ

ดินที่ควำมหนำแน่น 0.5, 0.63 และ 0.75 ตัวต่อตำรำงเมตร เลี้ยงเป็นเวลำ 10 เดือน ผลกำรทดลองพบว่ำปลำช่อนที่

เลี้ยงด้วยระดับควำมหนำแน่น 0.5 ตัวต่อตำรำงเมตร มีอัตรำรอด กำรเจริญเติบโต และผลผลิตสูงที่สุด เช่นเดียวกับ

กำรอนุบำลลูกปลำช่อนบ่อดิน จำกกำรทดลองของ Rahman et al.  (2013) ที่ศึกษำอัตรำกำรเจริญเติบโตของลูก

ปลำช่อนที่อนุบำลในบ่อดินด้วยควำมหนำแน่นแตกต่ำงกัน โดยเปรียบเทียบอัตรำควำมหนำแน่น 3 ระดับคือ 15, 20 

และ 25 ตัวต่อตำรำงเมตร ทดลองเป็นระยะเวลำ 8 สัปดำห์ พบว่ำชุดกำรทดลองที่ระดับควำมหนำแน่นต่ ำที่สุดคือ 15 

ตัวต่อตำรำงเมตร มีกำรเจริญเติบโตและอัตรำรอดสูงกว่ำที่อัตรำควำมหนำแน่นที่สูงกว่ำ ผลกำรทดลองเลี้ยงปลำช่อน

ในกระชังครั้งนี้ยังสอดคล้องกับกำรเลี้ยงปลำชะโด ซึ่งเป็นปลำสกุลเดียวกันกับปลำช่อน โดย สุจิตรำ และสุทัศน์ 

(2548) รำยงำนกำรศึกษำกำรเลี้ยงปลำชะโดใน กระชังด้วยอัตรำปล่อยต่ำงกัน โดยเลี้ยงปลำชะโดในกระชังด้วยอัตรำ

ควำมหนำแน่น 50, 100 และ 200 ตัว/ลูกบำศก์เมตร โดยใช้ปลำเริ่มต้นมีควำมยำวเฉลี่ย 12.72±0.33, 12.85±0.59 

และ 12.88±0.35 เซนติเมตร เลี้ยงในกระชังขนำด 2 x 2 x 1.5 เมตร เป็นเวลำ 10 เดือน พบว่ำ ปลำชะโดที่เลี้ยงด้วย

อัตรำปล่อย 50 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร มีควำมยำวสุดท้ำยเฉลี่ย น้ ำหนักสุดท้ำยเฉลี่ย น้ ำหนักเพ่ิมต่อวัน อัตรำกำร

เจริญเติบโตจ ำเพำะ และอัตรำรอดตำยมำกกว่ำชุดกำรทดลอง ที่ 100 และ 200 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร อย่ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิติ  ส่วนกำรเลี้ยงปลำช่อนในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น เลี้ยงในระบบอะควำโปนิค (Aquaponics) พบว่ำอัตรำ

ควำมหนำแน่นส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตเช่นเดียวกัน โดย Setiawan et al. (2019) รำยงำนกำรเลี้ยงปลำช่อนใน

ระบบอะควำโปนิคที่ระดับควำมหนำแน่น 40, 50, 60 และ 70 ตัวต่อตำรำงเมตร ผลกำรทดลองพบว่ำควำมหนำแน่น

ที่มำกขึ้นมีผลท ำให้อัตรำกำรเจริญเติบโตของปลำช่อนลดลง ควำมหนำแน่นที่เหมำะสมเท่ำกับ 40 ตัวต่อตำรำงเมตร 

จำกผลกำรทดลองเลี้ยงปลำช่อนในกระชังด้วยอัตรำกำรปล่อยต่ำงกัน ปลำช่อนมีแนวโน้มกำรเจริญเติบโตสอดคล้อง

กับ Quiros (1999) ที่กล่ำวว่ำอัตรำควำมหนำแน่นในกำรเลี้ยงมีผลต่ออัตรำรอด กำรเจริญเติบโต พฤติกรรม สุขภำพ 

คุณภำพน้ ำ และผลผลิต ดังนั้นกำรเพ่ิมระดับควำมหนำแน่นในกำรเลี้ยงอำจส่งผลให้เกิดกำรแข่งขันกันของปลำทั้งใน

ด้ำนกำรแก่งแย่งพ้ืนที่และอำหำร ซึ่งส่งผลท ำให้กำรเจริญเติบโตลดลง ดังนั้นทำงเลือกส ำหรับกำรปล่อยเลี้ยงที่อัตรำ

ควำมหนำแน่นขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย Aksungu and Aksungur (2007) กล่ำวว่ำกำรเลือกอัตรำปล่อยปลำที่เหมำะสม

ขึ้นกับปัจจัยทำงเศรษฐกิจและควำมต้องกำรของตลำด กำรเพ่ิมอัตรำปล่อยอำจจะท ำให้ปลำมีขนำดที่ลดลง ดังนั้น

เกษตรกรผู้เลี้ยงจึงอำจเลือกปล่อยเลีย้งที่ระดับควำมหนำแน่นที่เหมำะสมส ำหรับกำรผลิตปลำขนำดตำมควำมต้องกำร

ของตลำด ระดับควำมหนำแน่นในกำรเลี้ยงจึงเป็นตัวชี้วัดในกำรตัดสินใจในระบบกำรผลิตของฟำร์ม กำรเพ่ิมควำม
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หนำแน่นในกำรเลี้ยงอำจเป็นสำเหตุท ำให้ปลำเกิดควำมเครียดซึ่งส่งผลให้กำรเจริญเติบโตลดลง อีกทั้งกำรเพ่ิมระดับ

ควำมหนำแน่นในกำรเลี้ยงท ำให้เกิดกำรแก่งแย่งพ้ืนที่ อำหำร และออกซิเจน กำรเพ่ิมระดับกิจกรรมของปลำส่งผลให้

มีกำรใช้พลังงำนมำกขึ้นเป็นสำเหตุให้กำรเจริญเติบโตลดลง (Ellis et al., 2002)  

อัตรำกำรแลกเนื้อของปลำช่อนที่เลี้ยงด้วยควำมหนำแน่นทุกระดับไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ โดย

อัตรำกำรแลกเนื้อมีค่ำอยู่ระหว่ำง 1.53-1.9 ซึ่งอัตรำแลกเนื้อจำกกำรทดลองครั้งนี้มีค่ำน้อยกว่ำกำรทดลองของ 

นิทัศน์ และคณะ (2547) ที่พบว่ำอัตรำกำรแลกเนื้อของปลำช่อนที่เลี้ยงในกระชังด้วยอัตรำกำรให้อำหำร 3, 5 และ 7 

เปอร์เซ็นต์ของน้ ำหนักตัวต่อวัน มีอัตรำแลกเนื้อเท่ำกับ 4.24, 8.51 และ 10.28 ตำมล ำดับ กำรที่อัตรำแลกเนื้อ

แตกต่ำงกันเนื่องจำกกำรทดลองเลี้ยงปลำช่อนที่ระดับควำมหนำแน่นต่ำงกันในครั้งนี้ ใช้วิธีกำรให้อำหำรโดยให้กินจน

อ่ิม เนื่องจำกปลำช่อนเป็นปลำที่กินบริเวณผิวน้ ำ เมื่อกินจนอ่ิมก็จะไม่เข้ำมำกินอีก จึงท ำให้สำมำรถควบคุมปริมำณ

อำหำรให้พอดีกับควำมต้องกำรของปลำช่อน และอำจเกิดจำกกำรที่ปัจจุบันผู้ผลิตอำหำรสำมำรถผลิตอำหำรปลำช่อน

ที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรเหมำะสมกับควำมต้องกำรสำรอำหำรของปลำช่อน สอดคล้องกับกำรทดลองของ Hien, 

(2015) ที่รำยงำนผลกำรทดลองเลี้ยงปลำช่อนในกระชังในประเทศเวียดนำม โดยปล่อยลูกปลำช่อนขนำด 12-13 กรัม 

ในกระชังด้วยอัตรำปล่อย 100 ตัวต่อตำรำงเมตร ให้อำหำรเม็ดส ำเร็จรูป เลี้ยงในพ้ืนที่แตกต่ำงกันเป็นเวลำ 6 เดือน 

พบว่ำปลำช่อนมีอัตรำแลกเนื้อเท่ำกับ 1.59-4.45 แตกต่ำงกันไปในแต่ละพ้ืนที่ ในขณะที่กำรเลี้ยงปลำช่อนงูเห่ำซึ่งเป็น

ปลำในวงศ์ Channidae เช่นเดียวกัน อำคม และคณะ (2554) ศึกษำกำรเลี้ยงปลำช่อนงูเห่ำในกระชังด้วยอัตรำควำม

หนำแน่น 20, 30 และ 40 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร  ให้อำหำรเม็ดส ำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ ำ เลี้ยงเป็นระยะเวลำ 360 วัน 

พบว่ำปลำช่อนงูเห่ำมีอัตรำแลกเนื้อระหว่ำง 2.35-2.75 ส่วนกำรทดลองเลี้ยงในรูปแบบอื่น เช่น กำรเลี้ยงในบ่อ

คอนกรีต  Firmani and Lono (2018)  รำยงำนกำรศึกษำกำรเจริญเติบโตและประสิทธิภำพกำรให้อำหำรของปลำ

ช่อนในบ่อคอนกรีต โดยปล่อยลูกปลำช่อนขนำด 5-7 เซนติเมตร เลี้ยงด้วยอำหำรต่ำงๆ กัน เป็นเวลำ 28 วัน พบว่ำ

ปลำช่อนที่เลี้ยงด้วยอำหำรเม็ดส ำเร็จรูปมีอัตรำแลกเนื้อเท่ำกับ 1.15  

อัตรำรอดเฉลี่ยของปลำช่อนที่เลี้ยงในกระชังที่ควำมหนำแน่น 25, 50, 75 และ 100 ตัวต่อลูกบำศก์

เมตร เท่ำกับ 83.60 + 10.75, 87.20 + 6.66, 72.27 + 11.31 และ 70.60 + 13.86 ตำมล ำดับ มีค่ำไม่แตกต่ำงกันทำง

สถิติ แต่อัตรำรอดตำยมีแนวโน้มลดลงเมื่ออัตรำควำมหนำแน่นสูงขึ้น กำรทดลองในครั้งนี้มีอัตรำรอดตำยใกล้เคียงกับ

กำรทดลองเลี้ยงปลำช่อนในกระชังของ Phanna et al. (2013) ซึ่งรำยงำนกำรทดลองเลี้ยงปลำช่อนในกระชัง ด้วย

อัตรำปล่อย 100 ตัวต่อกระชังพบว่ำมีอัตรำรอดอยู่ระหว่ำง 61.3 - 77.5 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่กำรทดลองของ 

Farhana et al. (2016) รำยงำนกำรเลี้ยงปลำช่อนในบ่อดินที่ประเทศบังคลำเทศ พบว่ำอัตรำรอดสูงถึง 97 เปอร์เซ็นต์ 

ซึ่งอัตรำรอดใกล้เคียงกับกำรรำยงำนกำรเลี้ยงปลำช่อนในประเทศลำวที่เลี้ยงปลำช่อนในกระชังไม้ไผ่ขนำด 18 ตำรำง

เมตร อัตรำปล่อย 56 ตัวต่อตำรำงเมตร เลี้ยงเป็นเวลำ 7 เดือน โดยเริ่มต้นเลี้ยงปลำขนำด 10 เซนติเมตร เมื่อสิ้นสุด

กำรเลี้ยงพบว่ำปลำช่อนมีขนำด 500 กรัม อัตรำรอด 97 เปอร์เซ็นต์ (LARReC, 2002)  

เมื่อพิจำรณำคุณสมบัติน้ ำในกำรทดลองเลี้ยงปลำช่อนในกระชังครั้งนี้ พบว่ำปริมำณออกซิเจนที่ละลำย

น้ ำมีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.36-3.22 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เหมำะสมส ำหรับกำรเลี้ยงปลำ ไมตรี และ จำรุ
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วรรณ (2528) รำยงำนว่ำปริมำณออกซิเจนละลำยน้ ำที่เหมำะสมส ำหรับกำรเลี้ยงปลำควรมีไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร น้ ำในธรรมชำติที่มีคุณภำพดีพบว่ำมีปริมำณออกซิเจนละลำยน้ ำประมำณ 5-7 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อพิจำรณำผล

คุณภำพน้ ำในกำรเลี้ยงในกระชังซึ่งแขวนในบ่อพักน้ ำที่มีลักษณะเป็นน้ ำนิ่งและไม่มีกำรเติมออกซิเจนพบว่ำเกือบ

ตลอดระยะเวลำของกำรเลี้ยงมีปริมำณออกซิเจนละลำยน้ ำที่ต่ ำกว่ำระดับที่เหมำะสม ส่งผลให้ปลำช่อนมีกำร

เจริญเติบโตน้อยกว่ำกำรเลี้ยงในบ่อดินที่มีปริมำณออกซิเจนเหมำะสม  Muthmainnah (2013) รำยงำนผลกำร

ทดลองเลี้ยงปลำช่อนในกระชังพบว่ำปริมำณออกซิเจนละลำยน้ ำรอบกระชังปลำมีค่ำเฉลี่ย 5.7 มิลลิกรัมต่อลิตร โดย

ปลำช่อนมีอัตรำรอดถึง 97 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกำรทดลองในครั้งนี้ถึงแม้ว่ำปลำช่อนในทุกระดับควำมหนำแน่นจะมีอัตรำ

รอดสูงกว่ำ 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ปลำช่อนมีกำรเจริญเติบโตช้ำเมื่อเปรียบเทียบกับกำรเลี้ยงในบ่อดินของเกษตรกรใน

จังหวัดอ่ำงทองที่เลี้ยงปลำเป็นเวลำ 4-5 เดือน ผลผลิตที่ได้มีขนำดประมำณ 500-600 กรัม อย่ำงไรก็ตำมปลำบำง

ชนิดมีควำมต้องกำรออกซิเจนในน้ ำต่ ำเนื่องจำกมีอวัยวะพิเศษช่วยในกำรหำยใจ ซึ่งจะใช้ออกซิเจนจำกอำกำศบนผิว

น้ ำได้ ปลำช่อนจัดอยู่ในประเภทที่มีอวัยวะช่วยหำยใจดังกล่ำว จึงท ำให้ปลำช่อนสำมำรถรับออกซิเจนจำกอำกำศได้  

ส่วนปริมำณแอมโมเนียจัดอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ำงสูง โดยค่ำควำมเข้มข้นของแอมโมเนียที่ปลอดภัย

ส ำหรับกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำเมื่อวัดเป็นแอมโมเนียรวมไนโตรเจน (TAN) อยู่ระหว่ำง 1.0-1.2 มิลลิกรัมต่อลิตร (นิคม และ 

ยงยุทธ, 2546)  ระดับแอมโนเมียส ำหรับกำรเลี้ยงปลำช่อน Qin et al. (2007) ศึกษำควำมทนทำนของปลำช่อนต่อ

ระดับควำมเข้มข้นของแอมโมเนียที่พีเอชต่ำงๆ กัน พบว่ำปลำช่อนไม่ควรอยู่ในน้ ำที่มีระดับแอมโมเนียสูงกว่ำ 0.54 

มิลลิกรัมต่อลิตร ในน้ ำที่มีค่ำพีเอช 8.0 ซึ่งจำกผลกำรทดลองกำรเลี้ยงในกระชังในครั้งนี้ มีค่ำแอมโมเนียรวมมี

ค่ำสูงสุดถึง 0.89 มิลลิกรัมต่อลิตร ถึงแม้ปลำช่อนยังสำมำรถด ำรงชีวิตได้แต่อำจส่งผลต่ออัตรำกำรเจริญเติบโตและ

อัตรำรอดตำยของปลำ ดังนั้นจึงควรมีกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำเพ่ิมมำกขึ้นเพ่ือควบคุมระดับคุณภำพน้ ำให้เหมำะสมในกำร

เลี้ยงปลำช่อน 

ผลผลิตจำกกำรทดลองครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ต่ ำ ถึงแม้กำรเลี้ยงในกระชังทุกระดับควำมหนำแน่นมีอัตรำ

รอดตำยเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 70.60-83.60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำกำรรอดตำยในกำรเลี้ยงในบ่อดินของ

เกษตรกร แต่เมื่อพิจำรณำขนำดปลำหลังจำกกำรเลี้ยงเป็นเวลำ 4 เดือน พบว่ำปลำช่อนในกระชังมีน้ ำหนักเฉลี่ย

สุดท้ำยอยู่ระหว่ำง 153.11-190.97 กรัม ท ำให้ผลผลิตที่ได้อยู่ระหว่ำง 20.05-54.12 กิโลกรัมต่อกระชัง ในขณะที่

ต้นทุนกำรผลิตระหว่ำง 65.71-105.08 บำทต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่ำรำคำขำยที่กิโลกรัมละ 60 บำท ท ำให้กำรเลี้ยง

ประสบภำวะขำดทุนในทุกระดับควำมหนำแน่น ต้นทุนหลักคือค่ำอำหำรปลำช่อน และค่ำแรงงำน ปัจจุบันอำหำรเม็ด

ส ำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ ำส ำหรับเลี้ยงปลำช่อนมีรำคำค่อนข้ำงสูง กรมประมง (2557) รำยงำนผลส ำรวจต้นทุนและ

ผลตอบแทนของกำรเลี้ยงปลำช่อนในบ่อดินของเกษตรกรจังหวัดอ่ำงทอง พบว่ำต้นทุนค่ำอำหำรคิดเป็น 81.99 

เปอร์เซ็นต์ จำกผลกำรทดลองเลี้ยงในกระชังครั้งนี้มีต้นทุนค่ำอำหำรอยู่ระหว่ำง 48.08-54.35 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งต่ ำกว่ำ

กำรเลี้ยงในบ่อดินของเกษตรกรจังหวัดอ่ำงทอง แต่เมื่อพิจำรณำต้นทุนกำรผลิต กำรเลี้ยงในกระชังครั้งนี้เนื่องจำก

ผลผลิตปลำช่อนที่ได้มีขนำดเล็ก ท ำให้น้ ำหนักรวมของผลผลิตน้อย ส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตมีค่ำสูงในทุกระดับควำม

หนำแน่น ส่วนกำรเลี้ยงปลำช่อนในบ่อดินของเกษตรจังหวัดอ่ำงทองที่มีต้นทุนกำรผลิต 63.36 บำทต่อกิโลกรัม (ป ี
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2557) ซึ่งกำรจะท ำก ำไรได้รำคำขำยต้องสูงกว่ำ 60 บำท โดยในบำงฤดูกำลรำคำปลำช่อนสูงถึง 80-100 บำท  เมื่อ

พิจำรณำก ำไร-ขำดทุนจำกกำรเลี้ยง กำรเลี้ยงขำดทุนสุทธิ เท่ำกับ 308.78-903.88 บำทต่อกระชัง โดยอัตรำควำม

หนำแน่น 25 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร ขำดทุนสูงที่สุด เนื่องจำกผลผลิตที่ระดับควำมหนำแน่นนี้ต่ ำที่สุด (20.05 กิโลกรัม) 

ส่วนกำรเลี้ยงที่ควำมหนำแน่น 100 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร ซึ่งเป็นควำมหนำแน่นสูงที่สุด ได้ผลผลิตมำกที่สุด (54.12 

กิโลกรัม) สอดคล้องกับกำรทดลองของ Amin et al (2015) ซึ่งทดลองเลี้ยงปลำช่อนในถังไฟเบอร์กลำส โดยปล่อย

ปลำช่อน 20, 30 และ 40 ตัวต่อตำรำงเมตร เลี้ยงเป็นเวลำ 32 สัปดำห์ จำกกำรทดลองพบว่ำปลำช่อนที่เลี้ยงด้วย

ควำมหนำแน่นสูงสุด คือ 40 ตัวต่อตำรำงเมตรให้ผลผลิตรวมสูงที่สุด ซึ่งจำกผลกำรทดลองเลี้ยงในถังไฟเบอร์กลำส 

สรุปว่ำอัตรำควำมหนำแน่น 40 ตัวต่อตำรำงเมตร ซึ่งเป็นอัตรำควำมหนำแน่นสูงสุด คืออัตรำควำมหนำแน่นที่แนะน ำ

ส ำหรับกำรเลี้ยงปลำช่อนในที่กักขัง  

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จำกผลกำรทดลองในครั้งนี้ เมื่อพิจำรณำด้ำนกำรเจริญเติบโต ควรเลี้ยงปลำช่อนในกระชังที่ระดับควำม

หนำแน่น 25 หรือ 50 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร เนื่องจำกมีกำรเจริญเติบโตดีกว่ำกำรเลี้ยงที่ควำมหนำแน่น 75 และ 100 

ตัวต่อลูกบำศก์เมตร แต่เมื่อพิจำรณำด้ำนเศรษฐศำสตร์ กำรเลี้ยงที่ควำมหนำแน่น 100 ตัวต่อลูกบำศก์เมตร มีต้นทุน

กำรผลิตต่ ำที่สุด อย่ำงไรก็ตำมกำรเลี้ยงในกระชังครั้งนี้ขนำดปลำสุดท้ำยเฉลี่ยที่ได้มีขนำดเล็ก จึงท ำให้ขำดทุน ดังนั้น

กำรจัดกำรในกำรเลี้ยงเพ่ือให้ปลำมีกำรเจริญเติบโตที่ดี เช่น กำรเพ่ิมปริมำณออกซิเจนละลำยน้ ำ กำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำ 

เป็นสิ่งส ำคัญที่ผู้เลี้ยงต้องพิจำรณำควบคู่ไปกับกำรลดต้นทุนกำรผลิต  
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