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คํานํา 

 
รายงานประจําปี 2563 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน สรุปผลการ

ปฏิบัติงานทุกงานทุกโครงการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) รวมทั้งภารกิจ
ต่างๆที่สนับสนุนงานหรือกิจกรรมของจังหวัดเชียงรายตลอดระยะเวลา 1 ปีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 
กันยายน 2563 ซึ่งเป็นการดําเนินการตามนโยบายและแผนงานของกรมประมงการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาสําเร็จ
บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) หวังว่ารายงานฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ของกรมประมงและผู้สนใจโดยทั่วไป 

  ความสําเร็จของผลงานต่างๆ เหล่านี้  บรรลุถึงจุดมุ่ งหมายได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมประมงตลอดจนข้าราชการลูกจ้างประจําพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมา
บริการของศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) ที่ทุกคนให้ความร่วมมือตั้งใจทํางานอย่าง
เต็มที่ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมืออันดีจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการประสานงานและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีในจังหวัดเชียงรายศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

       (นายสุภาพ แก้วละเอียด) 
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 จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 785 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 
11,678.369 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,298,981 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า และประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดลําปาง และจังหวัดพะเยา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดพะเยา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า และจังหวัดเชียงใหม่ 
 

จังหวัดเชียงรายมีทั้งหมด 18 อําเภอ 
ชื่อ ระยะทางจากอ.เมือง ชื่อ ระยะทางจากอ.เมือง 

1. อ.เมืองเชียงราย - 10. อ.แม่สาย 63 กม. 
2. อ.เชียงของ 145 กม. 11. อ.แม่สรวย 62 กม. 
3. อ.เวียงปุาเปูา 91 กม. 12. อ.พญาเม็งราย 48 กม. 
4. อ.เทิง 64 กม. 13. อ.เวียงแก่น 150 กม. 
5. อ.ปุาแดด 52 กม. 14. อ.ขุนตาล 63 กม. 
6. อ.พาน 47 กม. 15. อ.แม่ฟูาหลวง 65 กม. 
7. อ.เวียงชัย 12 กม. 16. อ.แม่ลาว 19 กม. 
8. อ.แม่จัน 28 กม. 17. อ.เวียงเชียงรุ้ง 45 กม. 
9. อ.เชียงแสน 60 กม. 18. อ.ดอยหลวง 40 กม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/ตราประจํา... 

ข้อมูลท่ัวไปของจังหวัดเชียงรายและประวัติจังหวัดเชียงราย 
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คําขวัญของจังหวัดเชียงราย 
“เหนือสุดในสยาม           ชายแดนสามแผ่นดิน 

ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา           ล้ําค่าพระธาตุดอยตุง” 
 

วิสยัทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย(Vision) 
“เชียงราย : ประตูทองของวัฒนธรรมล้านนาและการค้าสู่สากล” 

Chiangrai : Global Golden Gateway of Lanna Culture and International Trade 
 

 

ดอกไม้ประจําจังหวัด 

      ชื่อดอกไม้:  ดอกพวงแสด 
      ชื่อวิทยาศาสตร์:  PyrostegiaVenusta(ker) Miers 
      วงศ์:    Bignonia  Ceae 
      ลักษณะชนิดพันธุ์ไม้:  ไม้เลื้อยต่างประเทศ 

ชื่ออ่ืนๆ:  Orange  trumpet, Flane 
Flower, Fire – Cracder Vine   

 
 
 
 ต้นไม้ประจําจังหวัด 

ชื่อพันธุ์ไม้: กาสะลองคํา 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Radermacheraignea (Kurz) Steenis 
วงค์:               Dignoniaceae 
ชื่ออ่ืนๆ: ปีบทอง, แคเปฺาะ, สําเภาหลามต้น, สะเภา,  
  อ้อยช้าง, จางจืด 
 
 
 
 

 
 

/ประวัติ... 

 

ตราประจําจังหวัดเชียงราย 

 

ธงประจําจังหวัดเชียงราย 
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ประวัติจังหวัดเชียงราย 
เชียงราย ดินแดนแหํงขุนเขา เป็นจังหวัดที่อยูํเหนือสุดของประเทศไทย เป็นเมืองเกําแกํที่มีประวัติศาสตร์

ยาวนานตั้งแตํสมัยเชียงแสนของพญามังราย ผู๎กํอตั้งเมืองเชียงรายบนพ้ืนที่ราบลุํมแมํน้้ากก อุดมสมบูรณ์ไปด๎วยปุา
ไม๎บนดอยสูงที่สลับซับซ๎อน เป็นแหลํงก้าเนิดต๎นน้้าและน้้าตกอันงดงามหลายแหํง และมีเทือกเขาผีปันน้้าที่เป็น
พรมแดนกั้นประเทศสหภาพพมําจนถึงด๎านทิศเหนือ อีกทั้งเป็นจุดแรกที่แมํน้้าโขงไหลผํานประเทศไทย เป็น
พรมแดนกั้นกลางระหวํางประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เชียงรายมีประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพ้ืนราบ ชาวไทยภูเขา และชาวจีนฮํอที่อพยพเข๎ามาอาศัยอยูํ
บนดอยสูง แตํละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ เป็นเสนํห์อีกอยํางที่ท้าให๎เชียงรายได๎รับ
ความสนใจจากนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศ  

จังหวัดเชียงราย (ค้าเมือง: ;พมํา: ) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยูํในภาคเหนือของประเทศไทยเป็น
ที่ตั้งของเมืองที่มีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแตํยุคกํอตั้งอาณาจักรล๎านนา เชํน เมืองเชียงแสน เมืองเชียงราย 
เมืองเชียงของ เมืองเธริง หรือ เมืองเทิงเชียงรายเดิมกํอน"ยุคเก็บผักใสํซ๎า เก็บข๎าใสํ" สมัยพระเจ๎ากาวิละ ชนชาติที่
เป็นต๎นก้าเนิดของคนเชียงรายดั้งเดิม (อาจรวมถึงคนในภาคเหนือทั้งหมด) กํอนมีแคว๎นโยนกซึ่งเป็นรัฐของชาวไทย
วน หรือที่เรียกวําคนเมือง กลุํมชาติพันธุ์ไท-กะได หรือ ตระกูลภาษาไท-กะได ก็คือชนชาติจีนแถบมณฑลยูนนาน ที่
อพยพลงมาตั้งรกรากนั่นเอง ได๎แตกเป็นกลุํมหลายกลุํมชนเผํา จึงไมํแปลกที่คนเมืองจะมีพ้ืนฐานรากเหง๎าเป็นคนจีน
ยูนนาน ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายแบํงการปกครองออกเป็น 18 อ้าเภอ มีแมํน้้ากก แมํน้้าอิง และแมํน้้าโขง เป็นแมํน้้า
สายส้าคัญ ท้าเลที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายอยูํบริเวณรอยตํอระหวําง 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศลาว และ
ประเทศพมํา หรือรู๎จักกันในนามของดินแดนสามเหลี่ยมทองค้าที่เป็นแหลํงผลิตฝิ่นที่ส้าคัญของโลก ปัจจุบัน จังหวัด
เชียงรายได๎รับความสนใจในฐานะประตูสูํพมํา ลาว และจีนตอนใต๎ ผํานทางหลวงเอเชียสาย 2 และทางหลวงเอเชีย
สาย 3 

จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล๎านนาแตํโบราณ
กาลประมาณ 750 ปีที่ผํานมา มีอายุเกําแกํกวําจังหวัดเชียงใหมํไปโดยประมาณ 50 กวําปี มี"ค้าเมือง" เป็นภาษา
ท๎องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด๎านศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในรูปแบบล๎านนา 
ไทลื้อ ไทใหญํ ไทเขิน จากสิบสองปันนาผสมผสาน เข๎าด๎วยกัน และมีแหลํงทํองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมเป็นจ้านวนมาก ซึ่งในอนาคต จังหวัดเชียงราย ก้าลังพิจารณาวางแผนโครงการวางผังเมืองเป็นนคร
สร๎างสรรค์ และ ถ๎าเป็นไปได๎ จังหวัดเชียงรายอาจจะก้าลังพิจารณาสมัครเข๎าเป็นนครสร๎างสรรค์ของยูเนสโก รองถัด
มาจากจังหวัดเชียงใหมํ และจังหวัดล้าปาง ด๎วยเชํนกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/ประวัติศูนย์... 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97-%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2_2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2_3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2_3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Chiang_Rai.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Burmese-Chiang_Rai.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Chiang_Rai.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Burmese-Chiang_Rai.png
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเขต 2 (เชียงราย) ตั้งอยู่เลขที่ 305 หมู่ที่ 6 บ้านปง ตําบล-    
เวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ระยะทางห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงราย ประมาณ 17 กิโลเมตร       
เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2522 โดยเจียดจ่ายงบประมาณจากงานบูรณะแหล่งน้ํามาก่อสร้างบ่อเพาะพันธุ์ปลาและ    
คันดิน มีเนื้อทีป่ระมาณ 180 ไร่ 3 งาน ประกอบด้วย 

1. บ่อดินขนาด  6.5 ไร่    จํานวน  1  บ่อ   
2. บ่อขนาด  2 ไร่    จํานวน  15  บ่อ   
3. บ่อขนาด  1 ไร่    จํานวน  7  บ่อ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

/แผนผัง… 

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าจืดเขต 2 (เชียงราย) 
 



 
 

 

 ๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 
 

D1.3 D1.4 

สวาย 
D1.2 D1.1 

 นิลแดง 

   นิล 

 นวลจนัทร์ 

F1  กะโห้ E1  อนุบาล C1 

G1  A1 A2  A3   A4    A5 

C2 

A7      A6 

    น ้ าท้ิง  อนุบาล   อนุบาล       บึก 

   20-50kg 
      สร้อย     ยีส่ก D2   ปลานิล F2  บึก(เพาะได)้ E2  อนุบาล   บึกรุ่น         ตะเพียน 

บ่อดิน 

รูปสามเหล่ียม 
C3 

 อนุบาล 
D3   ปลานิล F3  เทพา(เมีย) 

F4  เทพา(ผู)้ 

E3  อนุบาลแปลงเพศ 
C4 บ่อขนาด 70 ม3

 

 (เพาะไรแดง) 

โรงบรรจุพนัธุ์ปลา 
D4 C5 

       บึก 

    5-20kg 

 G2 
G3 

B1    B2 B3 B4 B5 
E4  ปลานิล โรงเพาะฟัก 

B6 

     จีน 

 อนุบาล D5 C6 

บ่อซีเมนต ์50 ม3 E5  ปลาโมง 

D6 

E6  บา้-ตะเพียน(ผู)้ 
F5 

ปลารวม 

E7  อนุบาล 

E8  อนุบาล 

แผนผังแสดงที่ตั้งบ่อดนิ พ่อ-แม่พันธุ์สตัว์น้ํา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 

รายงานประจําปี 2563 
ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 

รายงานประจําปี 2563 ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 
 



 
 

๖  
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/หน่วยผลิต
...  

รายละเอียดแผนผัง 
บริเวณศนูยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจดืเขต 2 (เชียงราย) 
1.  อาคารทีท่ําการ  10.  โรงเพาะฟัก 
2.  ห้องประชุม  11.  โรงอาหารปลา 
3.  สถานวีิทยุกรมประมง 12.  บ้านพักหัวหน้าสถานีฯ    
4.  โรงเก็บรถ  13.  บ้านพักข้าราชการ 
5.  โรงเก็บน้ํามัน  14.  บ้านพักรับรอง 
6.  ห้องเก็บพัสด ุ  15.  บ้านพักคนงานประมง 
7.  บ่อกรองน้ํา  16.  โรงสูบน้ํา 
8.  ห้องซ่อมเครือ่งยนต์     17.  บ่อน้ําทิ้ง 
9.  บ่อซีเมนต ์  18.  โรงบรรจุพนัธุ์ปลา  

 

 

10 

 

   

 

 

 9 

9 

9 

ลําห้วยสะกึ๋น 

บ่อเก็บน้ํา 

16 

15 11 
12 

13 13 13 13 

ปูอมยาม 

13 13 
13 

13 

13 13 

13 13 

14 14 

14 

17 

16 

1 2 3 

4 5 6 7 

8 

เสาธง 

เชียงของ  - พญาเม็งราย เชียงราย 

หนองหลวง 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 

บ่อดิน 
C1-C6 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

E8 

F1 

F2 

F3 

F4 

G1 

G2 G3 

F5 

N 

บ่อเก็บน้ํา 

6 

18 
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รายงานประจําปี 2563 
ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) หน่วยผลิตพันธุ์ปลาหนองหลวงอยู่ในความรับผิดชอบของ สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดพะเยา มีหน้าที่ในการ

ผลิตพันธุ์ปลา เพ่ือนําไปปล่อยในแหล่งน้ําสาธารณะในจังหวัดเชียงราย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 กรมประมงได้ยกฐานะให้
เป็น “สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดเชียงราย”สถานีฯ ได้รับการปรับปรุงอีกครั้งในปี พ.ศ.2539 โดยเงินกู้โครงการบูรณะ
แหล่งน้ําธรรมชาติขนาดเล็กเพ่ือการประมง (OECF) และปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2531 และ
ดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายโดยลุล่วงไปได้ด้วยดี ในปี พ.ศ.2554 กรมประมงได้ยก
ฐานะให้เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงราย ได้ดําเนินกิจกรรมตามแผนงานของกองวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืด กรมประมง ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้ยกฐานะให้เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
เขต 2 (เชียงราย) จนปัจจุบันและมีสิ่งก่อสร้างคือ   

1. อาคารที่ทําการ  2. ห้องประชุม  3. สถานีวิทยุกรมประมง   
4. โรงเก็บรถ   5. โรงเก็บน้ํามัน  6. ห้องเก็บพัสด ุ
7. บ่อกรองน้ํา   8. ห้องซ่อมเครื่องยนต์    9. บ่อซีเมนต์   
10. โรงเพาะฟัก   11. โรงอาหารปลา 12. บ้านพักหัวหน้าสถานีฯ 
13. บ้านพักข้าราชการ  14. บ้านพักรับรอง 15. บ้านพักคนงานประมง 
16. โรงสูบน้ํา   17.บ่อน้ําท้ิง  18. โรงบรรจุพันธุ์ปลา 

ความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดเชียงราย น่าน แพร่ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๑. ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด และพันธุ์ ไม้น้ําจืด เพ่ือนํา
เทคโนโลยีมาทดสอบ ขยายผลภายใต้ข้อจํากัดของสภาพพ้ืนที่จริง 
 ๒. วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และพันธุ์สัตว์น้ําหายากหรือ
ใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจ 
 ๓. ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้น้ําจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 
 ๔. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา พันธุ์ไม้น้ําจืด โดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ําปิด เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ําในแหล่งน้ําปิด 
 ๕. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และพันธุ์ไม้น้ําจืด และให้การ
สนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานภูมิภาคในเรื่องการกํากับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และพันธุ์ไม้น้ําจืด 
 ๖. ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ํา
สวยงาม ในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 
 ๗. เฝูาระวังและปูองกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ําจืด 
 ๘. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
/แผนที่... 
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/รายนาม... 
 

หนองหลวง 

สนามกล์อฟสันติบุรี 

รพ.สมเด็จ 
พระญาณสังวรณ์ 

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช 

ประมาณ 16 กม. 

สะพาน 

โชว์รูมอีซูซ ุ

ประมาณ 9 กม. 

ประมาณ 9 กม. 

สี่แยกแม่กรณ ์

ไป อ.พญาเม็งราย 

ไป อ.เทิง 

 

ตลาดผลไสว 

แยกศรีทรายมูล 

เซ็นทรัล 
เชียงราย 

ไป อ.แม่สาย 

อ.เวียงชัย 

Big C 

แผนทีแ่สดงทีต่ั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
เขต 2 (เชียงราย) 
305 หมู่ ๖ บ้านปง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย  
จ.เชียงราย  ๕๗๒๑๐  
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๕๓๑๕-๔๕๐๕ 
E-mail : sfchiangrai@gmail.com 

ศพจข.2 (เชียงราย) 

จ.พะเยา 

สะพาน 

รายงานประจําปี 2563 ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 
 



 
รายงานประจําปี 2563 ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 

๙  
 

 
 

 

หัวหน้าสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดเชียงราย 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง 
1 นายวิสันต์ มีสวัสดิ์ พ.ศ.2526 – 2528 
2 นายเรวัตย์ ฤทธาภรณ์ พ.ศ.2528 – 2533 
3 นายสืบพงษ์ ฉัตรมาลัย พ.ศ.2533 – 2536 
4 นายชัยศิริ ศิริกุล พ.ศ.2536 – 2539 
5 นายอนุสรณ์     ฤทธาคนี พ.ศ.2539 – 2541 
6 นายเขมชาติ     จิวประสาท พ.ศ.2541 – 2547 
7 นายบรรจง      จํานงศิตธรรม พ.ศ.2547 – 2549 
8 นายอุดมชัย     อาภากุลอนุ พ.ศ.2549 – 2551 
9 นายสุภาพ       แก้วละเอียด พ.ศ.2551 – 2554 

 
 

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงราย 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง 
1 นายสุภาพ   แก้วละเอียด พ.ศ.2554 – พ.ศ.2559 

 
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง 
1 นายสุภาพ   แก้วละเอียด พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
/อัตรากําลัง… 

รายนามผู้ด ารงต าแหนง่ 
 



 
รายงานประจําปี 2563 ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 

๑๐  
 

 
 
 

อัตรากําลังบุคลากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 
    ประจําปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ จํานวน 5 อัตรา 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
1 นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
2 นายธนกร สงวนเรือง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
3 นางสาวจิราภรณ์ ตันเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
4 นายเทวัฒน์ สุขเกษม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
5 นางรุ่งทิวา นิลมณี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 

/ลูกจ้างประจํา… 

นายสุภาพ  แก้วละเอียด 
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 

นายธนกร  สงวนเรือง 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นางรุ่งทิวา  นิลมณี 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

นายเทวัฒน์  สขุเกษม 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นางสาวจิราภรณ์  ตันเจริญ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

อัตราก าลังบุคลากร 
 



 
รายงานประจําปี 2563 ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 

๑๑  
 

ลูกจ้างประจํา จํานวน  2 อัตรา 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 

1 นายอนันต์ หาญกล้า พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
3 นายจันทร์ คิดอ่าน พนักงานประมงพ้ืนฐาน 

 
ลูกจ้างประจํา (งบเงินทุนหมุนเวียน) จํานวน 1 อัตรา 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
1 นายบังเอิญ    เอมแย้ม พนักงานประมงพ้ืนฐาน 

 
พนักงานราชการ  จํานวน  19 อัตรา 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
1 นายธวัชชัย           หล้าสม นักวิชาการประมง 
2 นางสาวทับทิม       ชุ่มมะโน นักวิชาการประมง 
3 นางสาวสุวิมล วันตุ้ย นักวิชาการประมง 
4 นายเสกสรรค์   คําเตือน เจ้าพนักงานประมง 
5 นายสุขสรรค์ คําแก้ว เจ้าพนักงานประมง 
6 นางทองม้วน         เกเย็น เจ้าพนักงานประมง 
7 นายวิสูตท์ ตุ้ยดง เจ้าหน้าที่ประมง 
8 นางสาวพัชราภรณ์ ภาคภูมิ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
9 นางปราณี           ผลประสิทธิ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 

10 นางบัวไหล          พงษ์ศักดิ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
11 นางศรีนวล          คําฟู พนักงานผู้ช่วยประมง 
12 นางสาววนิภา ใจอาษา พนักงานผู้ช่วยประมง 
13 นายสุข              อ่ินคําฟู พนักงานผู้ช่วยประมง 
14 นายเสาร์แก้ว       คําฟู พนักงานผู้ช่วยประมง 
15 นายอุทัย            กลาหงษ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
16 นายเล็ก             มูลประภา พนักงานผู้ช่วยประมง 
17 นางวิไลลักษณ์     สุขเกษม พนักงานผู้ช่วยประมง 
18 นางวิไล             คําเตือน พนักงานผู้ช่วยประมง 
19 นายส่วน อวดเร็ว พนักงานผู้ช่วยประมง 

 
 
 
 
 

/ลูกจ้างชั่วคราว... 



 
รายงานประจําปี 2563 ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 

๑๒  
 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  จํานวน  6 อัตรา (งบเงินทุนหมุนเวียนฯ)                                                                          

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
1 นางสาวลลิตา ประเต็ม นักวิชาการประมง 
2 นายสง่า           คําฟู คนงานประมง 
3 นายราชันย์ ยากาษา คนงานประมง 
4 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีสวัสฉิม คนงานประมง 
5 นายศรีทัน อ่ินคําฟู คนงานประมง 
6 นายเอกชัย คําฟู คนงานประมง 

 
จ้างเหมาบริการ จํานวน 6 อัตรา 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
1 นายสุภาพ           อภิสุนทรสุข จ้างเหมาฯ คนงานประมง 
2 นางแสงเดือน       บวรมั่นชัย จ้างเหมาฯ คนงานประมง 
3 นายศรนรินทร์ วงค์ไชย จ้างเหมาฯ งานขับรถยนต์ 
4 นายประกาย มะโนวรรณ จ้างเหมาฯงานรักษาความปลอดภัย 
5 นายจรัญ พงษ์ศักดิ์ จ้างเหมาฯงานรักษาความปลอดภัย 
6 นายสนั่น คําฟู จ้างเหมาฯงานรักษาความปลอดภัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คําสั่งมอบหมาย… 



 
รายงานประจําปี 2563 ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 
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คําสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 
ที ่ 21/๒๕62 

          เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ 
      ....................................................... 

  เพ่ือเป็นการปรับปรุงภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) ให้มีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
บรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมายที่กําหนด ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง ประจําปีงบประมาณ 2563 ศูนย์ฯ 
จึงมีคําสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่  โดยจัดแยกตาม
งาน/โครงการ ดังต่อไปนี้ 

 ข้าราชการ 
 1. นายธนกร  สงวนเรือง  ตําแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
  1.1 งานวิจัย 
  1.2 งานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
  1.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) 
  1.4 งานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (งานตรวจสอบฯ) 
  1.5 งานโครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม 
  1.6 งานบริการและห้อง LAB 
  1.7 งานพัสดุ 
  1.8 งานรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
  1.9 งานวิทยากรให้ความรู้ด้านการประมง  
  1.10 งานรักษาความปลอดภัย 
      1.11 ปฏิบัติงานอ่ืน  ๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
    2. นายเทวัฒน์  สุขเกษม  ตําแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
  2.1 งานวิจัย 
  2.2 งานโครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
  2.3 งานโครงการส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  2.4 งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
      2.5 งานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย 

 2.6 งานศูนย์เรียนรู้และพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสวยงามและพรรณไม้น้ํา 
  2.7 งานรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน   
  2.8 งานวิทยากรให้ความรู้ด้านการประมง     

  /2.9 งานรักษา… 

ค าสั่งมอบหมายหน้าทีก่ารปฏิบัติงาน 
 



 
รายงานประจําปี 2563 ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 

๑๔  
 

  2.9 งานรักษาความปลอดภัย 
  2.10 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
  3. นางสาวจิราภรณ์  ตันเจริญ  ตําแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
  3.1 งานวิจัย 
  3.2 งานโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
  3.3 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 
  3.4 งานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ

เชิงรุก (Agri Map) 
   3.5 งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
      3.6 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ  
       3.7 โครงการการผลิตและขยายสัตว์น้ําพันธุ์ดี   
  3.8 โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตร  
  3.9 งานรักษาความปลอดภัย 
  3.10 งานรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
  3.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา    
 4. นางรุ่งทิวา  นิลมณี  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
   4.1 งานธุรการ  
  4.2 งานอํานวยการ และงานสารสนเทศ 
      4.3 งานการเงินและบัญชี 
  4.4 งานพัสดุ 
  4.5 งานซ่อมบํารุง 
  4.6 งานรักษาความปลอดภัย 
  4.7 งานควบคุมโยธา 
  4.8 งานดูแลความสะอาดอาคารที่ทําการ และภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ฯ 
  4.9 งานรักษาความปลอดภัย 
  4.10 งานรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
  4.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 ลูกจ้างประจํา 
 1. นายจันทร์  คิดอ่าน  ตําแหน่ง พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
     1.1 งานผลิตและจําหน่ายพันธุ์สัตว์น้ํา 
     1.2 งานดูแลรักษาความปลอดภัย 
     1.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา    
 2. นายบังเอิญ  เอมแย้ม  ตําแหน่ง พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
     2.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา 
      2.2 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ําอ่ืน  ๆ 
     2.3 ช่วยงานวิจัยด้านการประมง 
     2.4 งานดูแลรักษาความปลอดภัย 
     2.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

/พนักงานราชการ... 
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 พนักงานราชการ 
 1. นายธวัชชัย  หล้าสม  ตําแหน่ง นักวิชาการประมง 
      1.1 ชว่ยงานวิจัย 
  1.2 งานโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงด้านการประมง 
  1.3 งานโครงการส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
  1.4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ       
      1.5 งานโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย 
  1.6 งานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (งานตรวจสอบฯ) 
     1.7 งานยานพาหนะ กรณีพนักงานขับรถยนต์ไม่เพียงพอ 
  1.8 งานห้องปฏิบัติการ 
  1.9 งานวิทยากรให้ความรู้ด้านการประมง 
  1.10 งานรักษาความปลอดภัย 
       1.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   
 2. นางสาวทับทิม  ชุ่มมะโน  ตําแหน่ง นักวิชาการประมง 
      2.1 ชว่ยงานวิจัย 
        2.2 งานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (งานตรวจสอบฯ) 
  2.3 งานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
  2.4 งานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) 
       2.5 งานสารสนเทศ 
       2.6 งานวิทยากรให้ความรู้ด้านการประมง 
       2.7 งานห้องปฏิบัติการ 
       2.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 3. นางสาวสุวิมล  วันตุ้ย  ตําแหน่ง นักวิชาการประมง 
      3.1 ชว่ยงานวิจัย 
        3.2 งานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (งานตรวจสอบฯ) 
  3.3 งานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
  3.4 งานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) 
    3.5 งานวิทยากรให้ความรู้ด้านการประมง 
       3.6 งานห้องปฏิบัติการ 
       3.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
                    4. นายเสกสรรค์  คําเตือน  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานประมง 
      4.1 งานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (งานตรวจสอบฯ) 
      4.2 งานพัสดุ 
      4.3 งานธุรการ งานอํานวยการ และงานระบบสารสนเทศ 
      4.4 งานรักษาความปลอดภัย 
      4.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
  
           

/5.นางทองม้วน... 
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                     5. นางทองม้วน  เกเย็น  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานประมง 
     5.1 งานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (งานตรวจสอบ) 
     5.2 งานโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
     5.3 งานธุรการ และงานอํานวยการ 
     5.4 งานดูแลรักษาผลประโยชน์ของบุคลากร 
     5.5 ช่วยงานพัสดุ 
     5.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 6. นายสุขสรรค์  คําแก้ว  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานประมง 
     6.1 ช่วยปฏิบัติงานวิจัย 
     6.2 งานโครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวงด้านการประมง 
     6.3 งานส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
     6.4 งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
     6.5 งานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย  
     6.6 งานวิทยากรให้ความรู้ด้านการประมง 
     6.7 งานรักษาความปลอดภัย 
     6.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 7. นายวิสูตท์  ตุ้ยดง  ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง 
  7.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา  
  7.2 ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ  
  7.3 งานวิทยากรให้ความรู้ด้านการประมง 
  7.4 งานดูแลรักษาความปลอดภัย 
  7.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 8. นางสาวพัชราภรณ์  ภาคภูมิ  ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
  8.1 งานการเงินและบัญชี 
  8.2 งานธุรการ งานอํานวยการ 
  8.3 งานระบบสารสนเทศ 
  8.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 9. นายเสาร์แก้ว  คําฟู  ตําแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
  9.1 งานโครงการส่งเสริมดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  9.2 งานพัฒนาโครงการพัฒนาโครงการหลวงด้านการประมง 
  9.3 งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
       9.4 งานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย 
      9.5 งานรักษาความปลอดภัย 
  9.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 10. นายอุทัย  กลาหงส์  ตําแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
  10.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา  
  10.2 งานรักษาความปลอดภัย 
  10.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 /11. นายเล็ก... 
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 11. นายเล็ก  มูลประภา  ตําแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
  11.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา  
  11.2 งานรักษาความปลอดภัย 
  11.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 12. นายสุข  อิ่นคําฟู  ตําแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
  12.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา  
  12.2 งานรักษาความปลอดภัย 
  12.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   
 13. นางศรีนวล  คําฟู  ตําแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
  13.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา  
  13.2 ช่วยปฏิบัติงานดูแลบ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ  
  13.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 14. นางสาววนิภา  ใจอาษา  ตําแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
  14.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา 
  14.2 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ  
  14.3 งานดูแลบ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ 
   14.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 15. นายส่วน  อวดเร็ว  ตําแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
  15.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา  
  15.2 ช่วยปฏิบัติงานช่าง 
      15.3 ช่วยปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ 
      15.4 งานรักษาความปลอดภัย 
  15.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
                    16. นางวิไล  คําเตือน  ตําแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
  16.1 งานเปิด – ปิด และทําความสะอาดอาคารสํานักงาน  
  16.2 งานธุรการ งานอํานวยการ และงานสารสนเทศ 
  16.3 ชว่ยงานพัสดุ 
  16.4 งานรักษาความสะอาดอาคารที่ทําการ ห้องทํางานเจ้าหน้าที่ 
  16.5  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 17. นางปราณี  ผลประสิทธิ์  ตําแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
  17.1 งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ 
  17.2 งานธุรการ งานอํานวยการ  
  17.3 งานสารสนเทศ 
  17.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา    
 18. นางวิไลลักษณ์  สุขเกษม  ตําแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
   18.1 งานธุรการ งานอํานวยการ งานระบบสารสนเทศ 
   18.2 งานพัสดุ 
                           18.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

                     /19. นางบัวไหล... 
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 19. นางบัวไหล  พงษ์ศักดิ์  ตําแหน่ง พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
       19.1 งานผลิตพันธุ์สัตวน์้ํา 
       19.2 งานดูแลบ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ 
       19.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
                ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 1.  นางสาวลลิตา  ประเต็ม  ตําแหน่ง นักวิชาการประมง 
  1.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา 
  1.2 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ  
  1.3 งานวิจัยและพัฒนาการประมงและห้องปฏิบัติการ 
  1.4  งานวิทยากรให้ความรู้ด้านการประมง 
  1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 2. นายเอกชัย  คําฟู  ตําแหน่ง คนงานประมง 
  2.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา  
  2.2 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ 
  2.3 งานรักษาความปลอดภัย 
  2.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
  3. นายสง่า  คําฟู  ตําแหน่ง คนงานประมง 
      3.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา 
  3.2 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ  
  3.3 งานรักษาความปลอดภัย 
  3.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 4. นายศรีทัน  อ่ินคําฟู  ตําแหน่ง คนงานประมง 
  4.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา 
  4.2 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ   
  4.3 งานโยธา  
      4.4 งานซ่อมบํารุง 
  4.5 งานรักษาความปลอดภัย 
  4.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 5. นายราชันย์  ยากาษา  ตําแหน่ง คนงานประมง 
                         5.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา 
     5.2 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ  
                  5.3 ช่วยปฏิบัติงานขับรถยนต์  
     5.4 งานรักษาความปลอดภัย 
     5.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 6. นายณรงศักดิ์  ศรีสวัสฉิม  ตําแหน่ง คนงานประมง 
  6.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา 
  6.2 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ  
  6.3 งานขับรถยนต์ ตลอดจนดูแลทําความสะอาดรถยนต์ทุกคัน 
               6.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

/จ้างเหมาบริการ... 
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 จ้างเหมาบริการ 
1. นายสุภาพ  อภิสุนทรสุข  ตําแหน่ง จ้างเหมาบริการคนงานประมง 

1.1 โครงการอนุ รั กษ์ พันธุกรรมพืช อัน เนื่ องมาจากพระราชดํ าริ สมเด็ จพระเทพ     
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1.2 งานฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย 
1.3 งานดูแลความสะอาดเรียบร้อยสถานที่ และอาคารที่ทําการ บนพื้นที่สูงดอยตุง 
1.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

2. นางแสงเดือน  บวรมั่นชัย  ตําแหน่ง จ้างเหมาบริการคนงานประมง 
2.1 โครงการอนุ รั กษ์ พันธุกรรมพืช อัน เนื่ องมาจากพระราชดํ าริ สมเด็ จพระเทพ     

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2.2 งานฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย 
2.3 งานดูแลความสะอาดเรียบร้อยสถานที่ และอาคารที่ทําการ บนพื้นที่สูงดอยตุง 
2.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

3. นายประกาย มะโนวรรณ  ตําแหน่ง จ้างเหมาบริการคนงานประมง 
3.1 งานรักษาความปลอดภัย 
3.2 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

4. นายจรัญ พงษ์ศักดิ์  ตําแหน่ง จ้างเหมาบริการคนงานประมง 
4.1 งานรักษาความปลอดภัย 
4.2 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 5. นายสนั่น คําฟู  ตําแหน่ง จ้างเหมาบริการคนงานประมง 
      5.1 งานรักษาความปลอดภัย 

5.2 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 6. นายศรนรินทร์  วงค์ไชย  ตําแหน่ง จ้างเหมาบริการคนงานประมง 
  6.1 งานยานพาหนะและขนส่ง 
      6.2 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

 ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นรับผิดชอบถือปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด อนึ่ง 
เนื่องจากศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานที่มีอาณาเขตกว้างขวาง เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์อันเป็นสาเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ฉะนั้น กรณีผู้อํานวยการศูนย์ฯ ไม่อยู่ภายในศูนย์ฯ และ
มิได้แต่งตั้งผู้รักษาการแทน หากมีเหตุการณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งจําเป็นต้องตัดสินใจ หรือดําเนินการโดยเร่งด่วน      
จึงมอบหมายให้ข้าราชการดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ตัดสินใจหรือสั่งการ 
 1. นายธนกร  สงวนเรือง    ตําแหน่ง   นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
 2. นายเทวัฒน์  สุขเกษม    ตําแหน่ง   นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
 3. นางสาวจิราภรณ์  ตันเจริญ ตําแหน่ง   นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
 4. นางรุ่งทิวา  นิลมณี     ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/ทั้งนี้… 
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ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง และให้ยกเลิกคําสั่งอื่นใดท่ีขัดหรือแย้งกับ

คําสั่งนี้ โดยให้ใช้คําสั่งฉบับนี้แทน 

    สั่ง  ณ  วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
                 (นายสุภาพ  แก้วละเอียด) 
      ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/งานอํานวยการ… 
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งานอํานวยการ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

 
1.  งานธุรการ 

งานธุรการ งานอํานวยการ และงานระบบสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบและอํานวยความสะดวกทุก
ด้านสําหรับบุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนทั่วไปที่มาต่อต่อราชการ ตลอดจนงานดูแล อนุรักษ์ และช่วยบํารุง
ทรัพย์สินของศูนย์ฯ งานด้านให้บริการและอํานวยการด้านเอกสาร งานทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ         
งานติดต่อสื่อสาร งานบริการและรับรอง งานตรวจเช็คการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ งานประสานงานทั่วไปกับ
บุคคลภายในหน่วยงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ จัดทําเว็บไซต์ของหน่วยงาน งานด้านรับ – ส่ง
ข้อมูลข่าวสารหนังสือราชการต่างๆ งานประชาสัมพันธ์ และตรวจสอบการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต ดังนี้ 

 
ผลการรับ–ส่งหนังสือราชการของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2563 

ปีงบประมาณ หนังสือราชการ(ฉบับ) ออกคําสั่งศูนย์ฯ(ฉบับ) 
รับ ส่ง 

2563 3,591 1,060 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/2.  งานการเงิน... 

งานอ านวยการ 
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2.  งานการเงิน 
มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินทุนหมุนเวียนฯ จากกรมประมง ทุกหมวด

รายจ่าย ดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการ รายงานการใช้จ่ ายเงินงบประมาณประจําปีตามโครงการ 
ตรวจสอบใบสําคัญ หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ทําบัญชีรับ-จ่ายเงินทุกประเภทนําเงินส่งคลัง เช่น เงินฝากคลัง เงิน
รายได้จากการจําหน่ายพันธุ์สัตว์น้ํา รายงานจากระบบ GFMIS และจัดทําหลักฐานใบสําคัญส่งสํานักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดเชียงราย ซึ่งผลการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2563 แต่ละงาน/โครงการ มีดังนี้ 

สรุปรายงานผลการจ่ายเงินงบประมาณปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
งาน/โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

ได้รับทั้งปี ใช้ตั้งแต่ต้นปี คงเหลอื 
คิดเป็น
ร้อยละ 

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 471,600.00 471,599.23 0.77 100 
- ค่าสาธารณูปโภค 501,200.00 501,200.00 - 100 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต 1 (เชียงราย) 
- ค่าสาธารณูปโภค 119,000.00  118,984.11  15.89  99.99  
หน่วยบูรณะแหล่งน้ําเพ่ือการประมงจังหวัดเชียงราย 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    78,700.00  78,700.00  - 100 
-  ค่าสาธารณูปโภค 43,700.00  43,651.48  48.52  99.89  
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย 
-  ค่าสาธารณูปโภค   149,734.59  149,734.59   -    100  
กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ําแบบมีส่วนร่วม 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  36,000.00   36,000.00  - 100 
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 
-  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,280,430.00  3,280,430.00  - 100 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 137,209.11  137,209.11  - 100 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) (รับโอนจาก พระราชดําริฯ) 
-  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 170,400.00  170,400.00  - 100 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 7,990.70  7,990.70  - 100 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต 1 (เชียงราย) 
-  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 946,320.00  946,320.00  - 100 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 26,018.36  26,018.36  - 100 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 439,000.00  438,999.56  0.44  100 
-  ค่าสาธารณูปโภค 50,000.00  50,000.00  - 100 

/งาน/โครงการ… 
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งาน/โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

ได้รับทั้งปี ใช้ตั้งแต่ต้นปี คงเหลือ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต 1 (เชียงราย) 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 709,000.00  708,965.84  34.16  100 
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 167,000.00  167,000.00  - 100 
กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 521,600.00  521,600.00  - 100 
กิจกรรมสง่เสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 219,600.00  219,531.35  68.65  99.97  
กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง 
แม่ปูนหลวง 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 22,000.00  22,000.00           -    100  
ห้วยน้ําริน 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  22,000.00  22,000.00           -    100  
ห้วยโปุง 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  34,000.00  34,000.00           -    100  
ห้วยน้ําขุ่น 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   34,000.00  34,000.00           -    100  
ห้วยแล้ง 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   34,000.00  34,000.00           -    100  
สะโง๊ะ 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  34,000.00  34,000.00           -    100  
วาว ี
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 20,000.00  20,000.00           -    100  
แม่สลอง 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 52,500.00  52,463.94  36.06  99.93  
ผาตั้ง 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 10,000.00   10,000.00           -    100  
กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สพจ.) 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สมเด็จพระเทพฯ 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   44,700.00   44,700.00   -     100  
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย (สทป.) 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 170,000.00  169,998.50  1.50   100  
-  ค่าจ้างเหมาบริการฯ 156,000.00  156,000.00   -     100  
ห้วยหญ้าไซ 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 62,700.00  62,700.00  -    100  

/งาน/โครงการ... 



 
รายงานประจําปี 2563 ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 

๒๔  
 

งาน/โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

ได้รับทั้งปี ใช้ตั้งแต่ต้นปี คงเหลือ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ดอยบ่อ 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 43,200.00  43,200.00  -    100  
-  ค่าสาธารณูปโภค 5,000.00  5,000.00   -     100  
ธารทอง     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  48,100.00  48,100.00   -    100  
- ค่าสาธารณูปโภค  5,000.00   5,000.00   -     100  
ปางขอน 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 38,400.00  38,400.00   -    100  
- ค่าสาธารณูปโภค  5,000.00   5,000.00   -     100 
รักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน “ลุ่มน้ําคําจังหวัดเชียงราย” 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   88,500.00  88,500.00  -    100  
-  ค่าสาธารณูปโภค 30,000.00  30,000.00   -    100  
ห้วยหยวกปุาโซ 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 80,600.00  80,600.00   -    100  
- ค่าสาธารณูปโภค 5,000.00  5,000.00  -    100  
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการประมง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 422,040.00  421,982.38  57.62  99.99  
กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตและการแปรรูป 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (จัดระเบียบฯ)  12,800.00   12,800.00  - 100 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ปลาสวยงาม) 125,000.00  124,948.60  51.40  99.96  
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (พันธุ์หลักพันธุ์ขยาย)  10,000.00   10,000.00  - 100 
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer     
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 393,800.00  393,800.00  - 100 
กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  37,800.00   37,800.00  - 100 
กิจกรรมสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 423,250.00 423,247.06 2.94 100 
กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด่านตรวจสัตว์น้ําในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต 1 (เชียงราย) 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 964,000.00  963,930.37   69.63  99.99  

/งาน/โครงการ... 



 
รายงานประจําปี 2563 ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 
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งาน/โครงการ 
หมวดรายจา่ย 

ได้รับทั้งปี ใช้ตั้งแต่ต้นปี คงเหลือ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

กิจกรรมจัดระเบียบการทําประมง  
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 133,500.00   133,500.00  - 100 
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 104,000.00   104,000.00  - 100 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 40,000.00  40,000.00  - 100 
ค่าดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันแก้ไข 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 12,000.00  12,000.00  - 100 
รวมยอดเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งปี 11,827,392.76  11,827,005.18  387.58    100 
เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ 
-  ค่าจ้างประจํา 454,840.00  244,406.45  210,433.55  53.73  
-  ค่าจ้างชั่วคราว 701,400.00    701,400.00  - 100 
- ค่าครองชีพ  30,000.00       30,000.00  - 100 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,001,700.00  603,886.04  1,397,813.96  30.17  
-  ค่าสาธารณูปโภค   150,000.00  133,199.91  16,800.09  88.80  
-  บําเหน็จปกตลิูกจ้างประจํา      529,390.00 529,390.00  - 100 
รวมยอดเบิกจ่ายงบเงินทุนหมุนเวียนฯ ทั้งปี 3,867,330.00  2,242,282.40  1,625,047.60  57.98  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผลการปฏิบัติงาน...
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ผลการปฏิบัติงาน 
แผนงบประมาณ 
ประจําปี 2563 
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แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา 
งานพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันผลผลิตพัฒนา

ศักยภาพด้านการประมงกิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําเป็นงานหลักของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) มีพ้ืนที่รับผิดชอบในการดําเนินงานในเขตจังหวัดเชียงราย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตการประมงในแหล่งน้ําทําให้เกิดอาชีพทางการประมง 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืดชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ให้เพียงพอกับความต้องการของราษฎร 
2. สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกรและส่วนราชการที่สนใจ 
3. ให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกรผู้ประสบปัญหาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
4. ปรับสภาพนิเวศวิทยาของแหล่งน้ําให้เหมาะสมกับการเลี้ยงปลา 

สรุปแผน/ผล ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําการดําเนนิงาน ประจําปี 2563 
 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํ าจืด จํานวน 10 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลานิล ปลาไน ปลายี่สกเทศ              
ปลานวลจันทร์เทศ ปลาหมอไทย ปลาสร้อยขาว ปลาสวายปลาบึก และปลาบ้า 

กิจกรรม หน่วยนับ ปริมาณงาน รวมแผน/ผลปฏิบัติงาน 
การผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด ตัว แผน 5,400,000 
 ตัว ผล 5,413,582 
๑ ปลาตะเพียนขาว ตัว แผน 2,000,000 
 ตัว ผล 2,194,000 
๒ ปลานิล ตัว แผน 200,000 
 ตัว ผล 463,000 
๓ ปลาไน ตัว แผน 450,000 
 ตัว ผล 713,000 
๔ ปลายี่สกเทศ ตัว แผน 1,000,000 
 ตัว ผล 232,000 
๕ ปลานวลจันทร์เทศ ตัว แผน 1,045,000 
 ตัว ผล 598,500 
6 ปลาหมอไทย ตัว แผน 50,000 
 ตัว ผล 40,000 
7 ปลาสร้อยขาว ตัว แผน 300,000 
 ตัว ผล 965,500 

 
/สรุปแผน/ผล... 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ 2563 
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สรุปแผน/ผล ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําการดําเนนิงาน ประจําปี 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/รายงานผล...

กิจกรรม หน่วยนับ ปริมาณงาน รวมแผน/ผลปฏิบัติงาน 
8 ปลาสวาย ตัว แผน 50,000 
 ตัว ผล 88,500 
9 ปลาบึก ตัว แผน 5,000 
 ตัว ผล 182 
10 ปลาบ้า ตัว แผน 200,000 
 ตัว ผล 118,900 
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รายงานผลแหล่งน้ําปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจํานวน 392 แห่ง 
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา ประจําปีงบประมาณ ๒๕63 

ที่ 
วัน เดือนปี/

ที่รับ 
ชื่อแหล่งน้ํา 

พื้นที่
(ไร่) 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
รวม
(ตัว) 

๑ 22 ต.ค. 62 โรงเรียนบ้านโปุงแดงงาม 2 ๘   สันมะเค็ด พาน เชียงราย ๑,๐๐๐ 

๒ 22 ต.ค. 62 โรงเรียนบ้านบุญนาค 0.5 ๒๐   หงาว เทิง เชียงราย ๓,๐๐๐ 

๓ 22 ต.ค. 62 หน่วยฝกึทหารใหมก่องพันทหารราบที่ 3 4 ๑๙   รอบเวียง เมือง เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๔ 22 ต.ค. 62 กองร้อยอาวธุเบากองพันทหารราบที ่3 4 ๑๙   รอบเวียง เมือง เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๕ 22 ต.ค. 62 โรงเรียนบ้านโปุงฮึ้ง 2 ๑๗   ห้วยสกั เมือง เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๖ 22 ต.ค. 62 สภ.เกาะช้าง 1 ๒   เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๗ 22 ต.ค. 62 โรงเรียนบ้านแซว 5 ๒   บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย ๓,๐๐๐ 

๘ 11 พ.ย. 62 สระวัดห้วยปลากั้ง 0.5 - - ริมกก เมือง เชียงราย ๑,๐๐๐ 

๙ 15 พ.ย. 62 โรงเรียนบ้านสันติวัน 1 ๑ สันติวัน สันติสุข พาน เชียงราย ๑,๐๐๐ 

๑๐ 15 พ.ย. 62 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 1 ๖ - ริมกก เมือง เชียงราย ๑,๐๐๐ 

๑๑ 15 พ.ย. 62 หน่วยปฏิบัติการพิเศษฯตํารวจภูธรเชียงราย 30 ๖ หัวดอย ท่าสาย เมอืง เชียงราย ๑๕,๐๐๐ 

๑๒ 15 พ.ย. 62 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 2 ๑๑ 
บ้านแม่ผัก

แหละ 
ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ๖,๐๐๐ 

๑๓ 15 พ.ย. 62 โรงเรียนบ้านจุน 5 ๘ จุน จุน จุน พะเยา ๒,๐๐๐ 

๑๔ 19 พ.ย. 62 สระน้ํา รพช. 10 1 
บ้านแม่ต๋ํา

น้อย 
แม่ต๋ํา พญาเม็งราย เชียงราย ๕๐๐ 

๑๕ 19 พ.ย. 62 สระจําตอง 7.5 2 บ้านบ่อแสง แม่ต๋ํา พญาเม็งราย เชียงราย ๕๐๐ 

๑๖ 19 พ.ย. 62 สระน้ําจําขี้มด 12 4 บ้านปุามว่ง แม่ต๋ํา พญาเม็งราย เชียงราย ๕๐๐ 

๑๗ 19 พ.ย. 62 หนองไก่ต้ม 5 4 บ้านปุามว่ง แม่ต๋ํา พญาเม็งราย เชียงราย ๕๐๐ 

๑๘ 19 พ.ย. 62 สระน้ําหมู่บ้านปาุมื่น 4 8 บ้านปุามื่น แม่ต๋ํา พญาเม็งราย เชียงราย ๔๐๐ 

๑๙ 19 พ.ย. 62 ลําห้วยฝายลุงเริญ 3 8 บ้านปุามื่น แม่ต๋ํา พญาเม็งราย เชียงราย ๓๐๐ 

๒๐ 19 พ.ย. 62 ลําห้วยบ่อแสง 3 ๘ บ้านปุามื่น แม่ต๋ํา พญาเม็งราย เชียงราย ๓๐๐ 

๒๑ 19 พ.ย. 62 หนองสล ี 14 9 บ้านแม่ต๋ําใต้ แม่ต๋ํา พญาเม็งราย เชียงราย ๕๐๐ 

๒๒ 19 พ.ย. 62 ลําน้ําห้วยกา้ง 10 ๑๔ 
บ้านห้วยกา้งปู

ล้าน 
ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย ๕๐๐ 

๒๓ 19 พ.ย. 62 อ่างเก็บน้ําหว้ยไม้ยา 150 2,7,9,15,16,18   ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย ๑,๕๐๐ 

๒๔ 19 พ.ย. 62 สระน้ําบวกกอก 3 ๓ บ้านร่องกอก ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย ๕๐๐ 

๒๕ 20 พ.ย. 62 แหล่งน้ําสาธารณะหมู่บ้านเวียงแกว้ 2 2 บ้านเวียงแก้ว เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย ๕๐๐ 

๒๖ 20 พ.ย. 62 หนองไม้มันปลา 97 ๓ บ้านเวียงทอง เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย ๕๐๐ 

๒๗ 20 พ.ย. 62 หนองร่องธางทอง 34 ๓ บ้านเวียงทอง เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย ๕๐๐ 

๒๘ 20 พ.ย. 62 หนองบอยปาุไคร้ 17 4 บ้านใหม่เจริญ เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย ๕๐๐ 

๒๙ 20 พ.ย. 62 หนองปูุน้อยสาธารณะประโยชน์ 30 8 บ้านยกเจริญ เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย ๕๐๐ 

๓๐ 20 พ.ย. 62 ลําน้ําแม่หา่ง  10 9 บ้านวังช้าง เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย ๕๐๐ 

๓๑ 21 พ.ย. 62 ลําน้ําห้วยฮ้อม 30 1 บ้านสันเจริญ แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย ๑,๐๐๐ 

/ที่... 
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ที่ วัน เดือนปี/ที่รับ ชื่อแหล่งน้ํา พื้นที่(ไร่) หมู่ที ่ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด รวม(ตัว) 

๓๒ 21 พ.ย. 62 ห้วยปาุเปูา 1.2 15 บ้านทุ่งเจ้า แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย ๕๐๐ 

๓๓ 21 พ.ย. 62 อ่างเก็บน้ําหว้ยบงงาม 5 19 นาเจริญใหม่ แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย ๔๐๐ 

๓๔ 21 พ.ย. 62 สระเก็บน้ําประจาํหมู่บา้น 3 19 นาเจริญใหม่ แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย ๓๐๐ 

๓๕ 21 พ.ย. 62 สระร่องแหย่ง 3 19 นาเจริญใหม่ แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย ๓๐๐ 

๓๖ 21 พ.ย. 62 หนองต้นแหน 6 14 บ้านสบเปาใหม ่ แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย ๕๐๐ 

๓๗ 21 พ.ย. 62 หนองจํากูด 70 20 บ้านสบเปา แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย ๑,๐๐๐ 

๓๘ 21 พ.ย. 62 อ่างเก็บน้ําหว้ยหมากเอยีด 200 ๘ ห้วยหมากเอยีด ปุาซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๓๙ 22 พ.ย. 62 หลงแม่ลาว 7 ๑๑ พนาลัย เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย ๕๐๐ 

๔๐ 22 พ.ย. 62 วิทยาลยัการอาชีพเทิง 2 ๑๕ - เวียง เทิง เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๔๑ 26 พ.ย. 62 สระน้ําโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 0.5 2 บ้านใหม่โชคชัย ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย ๕๐๐ 

๔๒ 26 พ.ย. 62 สระน้ําประจําหมู่บ้าน 1 2 บ้านใหม่โชคชัย ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย ๕๐๐ 

๔๓ 26 พ.ย. 62 ลําน้ําต๋ํา 3 3 บ้านแม่ต๋ําภูรี ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย ๕๐๐ 

๔๔ 26 พ.ย. 62 ลําน้ําฝายโปร่งเกลือ 5 3 บ้านแม่ต๋ําภูรี ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย ๕๐๐ 

๔๕ 26 พ.ย. 62 ลําห้วยเคราะห ์ 37.5 5 บ้านใหม่ทุ่งก่อ ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย ๑,๐๐๐ 

๔๖ 26 พ.ย. 62 อ่างเก็บน้ําหว้ยตาดควัน 600 6 บ้านแม่ต๋ําน้าํตก ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย ๑,๕๐๐ 

๔๗ 27 พ.ย. 62 หนองจอยาว 37 16 บ้านหนองหลวง เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย ๕๐๐ 

๔๘ 27 พ.ย. 62 อ่างห้วยตีนนก 30 11 บ้านใหม่มงคล ดอนศลิา เวียงชัย เชียงราย ๑,๐๐๐ 

๔๙ 27 พ.ย. 62 หนองหน้าผา 3 2 บ้านทุ่งยั้ง ผางาม เวียงชัย เชียงราย ๕๐๐ 

๕๐ 27 พ.ย. 62 อ่างห้วยกิ่วอาน 10 3 บ้านหัวฝาย ผางาม เวียงชัย เชียงราย ๕๐๐ 

๕๑ 27 พ.ย. 62 หนองปุากลว้ย 38 5 บ้านปุาบง ผางาม เวียงชัย เชียงราย ๕๐๐ 

๕๒ 27 พ.ย. 62 อ่างเก็บน้ําหว้ยตุ้ม 17 6 บ้านร่องคือ ผางาม เวียงชัย เชียงราย ๕๐๐ 

๕๓ 27 พ.ย. 62 สระเก็บน้ําจําปุาเหี้ย 4 7 บ้านดงมะตื๋น ผางาม เวียงชัย เชียงราย ๕๐๐ 

๕๔ 27 พ.ย. 62 อ่างเก็บน้ําหนองบัว 14 8 บ้านหนองบัว ผางาม เวียงชัย เชียงราย ๕๐๐ 

๕๕ 27 พ.ย. 62 หลงน้ําตาง 2 11 บ้านร่องเจริญ ผางาม เวียงชัย เชียงราย ๓๐๐ 

๕๖ 27 พ.ย. 62 อ่างห้วยปูแกง 1 11 บ้านร่องเจริญ ผางาม เวียงชัย เชียงราย ๒๐๐ 

๕๗ 27 พ.ย. 62 ลําน้ําห้วยปง 10 12 บ้านปุาบงใต ้ ผางาม เวียงชัย เชียงราย ๕๐๐ 

๕๘ 27 พ.ย. 62 อ่างเก็บน้ําหว้ยขี้เหลก็ 200 15 บ้านดงมะตื๋นใหม่ ผางาม เวียงชัย เชียงราย ๑,๐๐๐ 

๕๙ 28 พ.ย. 62 หนองมิ้ม (นสล.10) 22 ๘ บ้านเวียงหวาย เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ๔๐๐ 

๖๐ 28 พ.ย. 62 หนองอิงหลงนอก (นสล.11) 30 8 บ้านเวียงหวาย เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ๕๐๐ 

๖๑ 28 พ.ย. 62 หนองควัน (นสล.7) 13 8 บ้านเวียงหวาย เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ๒๐๐ 

๖๒ 28 พ.ย. 62 หนองอิงหลงใน (นสล.8) 41 8 บ้านเวียงหวาย เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ๕๐๐ 

๖๓ 28 พ.ย. 62 หนองไผ่โตน (นสล.9) 3 8 บ้านเวียงหวาย เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ๒๐๐ 

๖๔ 28 พ.ย. 62 หนองเกิบ (นสล.4) 24 8 บ้านเวียงหวาย เมง็ราย พญาเม็งราย เชียงราย ๔๐๐ 

๖๕ 28 พ.ย. 62 หนองสองห้อง (นสล.5) 8 8 บ้านเวียงหวาย เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ๒๐๐ 
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๖๖ 28 พ.ย. 62 หนองโรงเรียน (นสล.6) 5 8 บ้านเวียงหวาย เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ๒๐๐ 

๖๗ 28 พ.ย. 62 หนองเด่ือ (นสล.1) 17 8 บ้านเวียงหวาย เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ๒๐๐ 

๖๘ 28 พ.ย. 62 หนองสลาบ (นสล.2) 12 8 บ้านเวียงหวาย เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ๒๐๐ 

๖๙ 28 พ.ย. 62 หนองโค้ง (นสล.3) 27 8 บ้านเวียงหวาย เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ๕๐๐ 

๗๐ 28 พ.ย. 62 สระน้ําสาธารณะประโยชน ์ 4 9 บ้านศรีสะอาด เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ๕๐๐ 

๗๑ 28 พ.ย. 62 อ่างเก็บน้ําหว้ยตาดผาแดง 500 9 บ้านศรีสะอาด เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ๑,๕๐๐ 

๗๒ 28 พ.ย. 62 แหล่งน้ําสาธารณะ 12 7 บ้านด้ายหนองหล่ม เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย ๖,๐๐๐ 

๗๓ 3 ธ.ค. 62 สระน้ําสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 10 3 - นางแล เมือง เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๗๔ 3 ธ.ค. 62 แหล่งน้ําสาธารณะ 85 10 - ครึ่ง เชียงของ เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๗๕ 3 ธ.ค. 62 แหล่งน้ําสาธารณะ 7 10 - จันจว้า แม่จัน เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๗๖ 3 ธ.ค. 62 แหล่งน้ําสาธารณะ 18 6 - ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๗๗ 4 ธ.ค. 62 สระน้ําโรงเรียนบ้านโปุงเทว ี 0.5 5 บ้านโปุง บ้านโปุง เวียงปุาเปูา เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๗๘ 5 ธ.ค. 62 ท่าน้ําวัดหว้ยสา้นพลับพลา   5 บ้านห้วยส้านพลบัพลา โปุงแพร่ แม่ลาว เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๗๙ 13 ธ.ค. 62 โรงเรียนถ้ําปลาวิทยาคม 1 5 บ้านห้วยปูแกง โปุงงาม แม่สาย เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๘๐ 13 ธ.ค. 62 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1 1 - รอบเวียง เมือง เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๘๑ 13 ธ.ค. 62 โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 0.2 8 บ้านปล้องส้าน ปล้อง เทิง เชียงราย ๑,๐๐๐ 

๘๒ 13 ธ.ค. 62 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 0.2 6 บ้านดอนดินแดง ปล้อง เทิง เชียงราย ๑,๐๐๐ 

๘๓ 13 ธ.ค. 62 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 5 2 บ้านแซว บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย ๑,๐๐๐ 

๘๔ 13 ธ.ค. 62 สถานีตํารวจภูธรแมอ่้อ 10 9 บ้านเด่นชัย แม่อ้อ พาน เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๘๕ 17 ธ.ค. 62 หนองไคร้ 45 2 บ้านสันนา เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๘๖ 17 ธ.ค. 62 บ่อสาธารณะเขตอนุรักษ์หว้ยโปุง 5 7 บ้านทุ่งยาว แม่เจดีย ์ เวียงปุาเปูา เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๘๗ 17 ธ.ค. 62 อ่างห้วยเอี้ยง 70 9 บ้านใหม่น้ําเย็น ดอยลาน เมือง เชียงราย ๕,๕๐๐ 

๘๘ 18 ธ.ค. 62 แม่น้ําคาว - 8 บ้านทาทรายมูล สันกลาง พาน เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๘๙ 18 ธ.ค. 62 หนองน้ําสาธารณะก๊อตยาว 3 17 บ้านดงเจริญ ปุาอ้อดอนชยั เมือง เชียงราย ๓,๐๐๐ 

๙๐ 18 ธ.ค. 62 กรมทหารราบที่ 17 ฯ 5 ๑๕ - รอบเวียง เมือง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๙๑ 11 ม.ค. 63 เขื่อนแม่สรวย 1,000 14 เด่นภูเวียง แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย ๓๙,๙๐๐ 

๙๒ 20 ม.ค. 63 สถานีตํารวจภูธรเวยีงเชียงรุ้ง 0.25 12 เหล่า ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๙๓ 20 ม.ค. 63 หนองก๊อดร่องซาง 2 3 ทุ่งม่าน เวียงกาหลง เวียงปุาเปูา เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๙๔ 24 ม.ค. 63 บ่อน้ําบวกปาุฮั้น 3 1 บ้านโปุง ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ๓,๐๐๐ 

๙๕ 24 ม.ค. 63 หนองแคห่าง 15 8 บ้านปงเคียน ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ๙,๐๐๐ 

๙๖ 24 ม.ค. 63 หนองต้นหัด 4.1 8 บ้านปงเคียน ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๙๗ 24 ม.ค. 63 หนองง้ิวใหญ่ 7 8 บ้านปงเคียน ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ๗,๐๐๐ 

๙๘ 24 ม.ค. 63 มิยาซาวา 3 13 บ้านโปุงชัย ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ๓,๐๐๐ 

๙๙ 24 ม.ค. 63 ห้วยสวนเหมี้ยง 10 8 บ้านห้วยหมากเอียก ปุาซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ๖,๐๐๐ 

/ที่... 
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๑๐๐ 24 ม.ค. 63 ห้วยทรายขาว 20 8 บ้านห้วยหมากเอียก ปุาซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๑๐๑ 8 ก.พ. 63 สระน้ําบ้านต้นง้าว 10 2 ต้นง้าว บัวสล ี แม่ลาว เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๑๐๒ 12 ก.พ. 63 หนองน้ําลัด 40 11 สันเครือฟูา แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย ๒๕,๐๐๐ 

๑๐๓ 12 ก.พ. 63 หนองห้วยตาเหิน 8 11 สันเครือฟูา แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย ๗,๐๐๐ 

๑๐๔ 12 ก.พ. 63 เขื่อยแม่สรวย  1,000  14 เด่นภูเวียง แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย ๓๐,๐๐๐ 

๑๐๕ 25 ก.พ. 63 หนองน้ําปุาออ้ 12 6 สันมะแฟน ธารทอง พาน เชียงราย ๑๒,๐๐๐ 

๑๐๖ 26 ก.พ. 63 หนองน้ําปุาขาว 12 6 สันมะแฟน ธารทอง พาน เชียงราย ๑๒,๐๐๐ 

๑๐๗ 27 ก.พ. 63 หนองขอนเหว 9 6 สันมะแฟน ธารทอง พาน เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๑๐๘ 28 ก.พ. 63 ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัฯ 8.6     บ้านดู่ เมือง เชียงราย ๘,๐๐๐ 

๑๐๙ 10 มี.ค. 63 หนองบัว 7 1 บ้านปุาซางเหนือ โปุงแพร่ แม่ลาว เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๑๑๐ 10 มี.ค. 63 สระแม่ขาว 2 1 บ้านปุาซางเหนือ โปุงแพร่ แม่ลาว เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๑๑๑ 10 มี.ค. 63 อ่างเก็บน้ําแม่มอญ 130 2 บ้านปุาซางใต้ โปุงแพร่ แม่ลาว เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๑๑๒ 10 มี.ค. 63 อ่างห้วยเหี้ย 80 3 บ้านโปุงแพร ่ โปุงแพร่ แม่ลาว เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๑๑๓ 10 มี.ค. 63 หนองหม้อ 4 4 บ้านดอยนอ้ย โปุงแพร่ แม่ลาว เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๑๑๔ 10 มี.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยสา้นพลับพลา 80 5 บ้านห้วยส้านพลบัพลา โปุงแพร่ แม่ลาว เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๑๑๕ 10 มี.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยปาุตอง 15 6 บ้านเหล่า โปุงแพร่ แม่ลาว เชียงราย ๘,๐๐๐ 

๑๑๖ 10 มี.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยปาุบง 20 7 บ้านเหมืองลึก โปุงแพร่ แม่ลาว เชียงราย ๘,๐๐๐ 

๑๑๗ 10 มี.ค. 63 หนองดงปุาลัน 4 8 บ้านเหมืองลึก โปุงแพร่ แม่ลาว เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๑๑๘ 11 มี.ค. 63 แม่น้ําอิง - 16 บ้านปากอิงใต้ ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย ๖,๐๐๐ 

๑๑๙ 12 มี.ค. 63 ลําน้ําร่องห้า 4 4 บ้านแม่ลาว ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๑๒๐ 12 มี.ค. 63 หนองสละ 8 7 บ้านดงมะดะ ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย ๘,๐๐๐ 

๑๒๑ 12 มี.ค. 63 อ่างเก็นน้ําหว้ยปูุซาว 150 9 บ้านแพะ ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย ๑๕,๐๐๐ 

๑๒๒ 12 มี.ค. 63 หนองบัว 16 10 บ้านหัวทุ่ง ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย ๙,๐๐๐ 

๑๒๓ 12 มี.ค. 63 หนองปุาก่อ 5 12 บ้านหนองเก้าห้อง ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๑๒๔ 12 มี.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยก๊อ 23 13 บ้านห้วยส้านยาว ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย ๑๒,๐๐๐ 

๑๒๕ 12 มี.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยเครือบ้า 25 13 บ้านห้วยส้านยาว ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย ๑๒,๐๐๐ 

๑๒๖ 12 มี.ค. 63 หนองปุาแสะ 6 14 บ้านท่าสันกลาง ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย ๖,๐๐๐ 

๑๒๗ 12 มี.ค. 63 หนองหลง 20 14 บ้านท่าสันกลาง ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๑๒๘ 12 มี.ค. 63 หนองดอยเวยีง 5 15 บ้านดงมะดะ ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๑๒๙ 12 มี.ค. 63 หนองอีออน 5 15 บ้านดงมะดะ ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๑๓๐ 17 มี.ค. 63 หนองฝักหนาม 6 8 บ้านปุาก่อดําใต้ ปุาก่อดาํ แม่ลาว เชียงราย ๖,๐๐๐ 

๑๓๑ 17 มี.ค. 63 หลงน้ําลาว 8 8 บ้านปุาก่อดําใต้ ปุาก่อดาํ แม่ลาว เชียงราย ๘,๐๐๐ 

๑๓๒ 17 มี.ค. 63 หลงน้ําลัด 4 9 บ้านปุาก่อดําเหนือ ปุาก่อดาํ แม่ลาว เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๑๓๓ 17 มี.ค. 63 โรงเรียนชุมชนบ้านปุากอ่ดํา 15 10 บ้านปุาก่อดํา ปุาก่อดาํ แม่ลาว เชียงราย ๘,๐๐๐ 

/ที่... 
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๑๓๔ 17 มี.ค. 63 หลงน้ําลาว 5 12 บ้านปุาก่อดําใหม ่ ปุาก่อดาํ แม่ลาว เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๑๓๕ 17 มี.ค. 63 หลงน้ําลัด 3 12 บ้านปุาก่อดําใหม ่ ปุาก่อดาํ แม่ลาว เชียงราย ๓,๐๐๐ 

๑๓๖ 17 มี.ค. 63 หนองก๋ากอก 6 12 บ้านปุาก่อดําใหม ่ ปุาก่อดาํ แม่ลาว เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๑๓๗ 17 มี.ค. 63 การประปาสว่นภูมภิาคสาขาเชียงราย 6 1 - เวียง เมือง เชียงราย ๖,๐๐๐ 

๑๓๘ 17 มี.ค. 63 สระน้ําหลังที่ว่าการอําเภอ 8 14 - ปุาตาล ขุนตาล เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๑๓๙ 19 มี.ค. 63 อ่างห้วยน้ําบ่อไก ่ 9 4 บ้านโปุงทะลาย แม่อ้อ พาน เชียงราย ๘,๐๐๐ 

๑๔๐ 19 มี.ค. 63 หนองผา 45 2 แม่อ้อนอก แม่อ้อ พาน เชียงราย ๑๕,๐๐๐ 

๑๔๑ 19 มี.ค. 63 อ่างเก็บน้ําแมแ่ก้ว 400 10 แก้วเหนือ แม่อ้อ พาน เชียงราย ๒๕,๐๐๐ 

๑๔๒ 19 มี.ค. 63 หนองคือเวียง 10 13 สันปุาเมา แม่อ้อ พาน เชียงราย ๘,๐๐๐ 

๑๔๓ 19 มี.ค. 63 อ่างเก็บน้ําแมอ่้อ 260 11 แม่อ้อหลวง แม่อ้อ พาน เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๑๔๔ 19 มี.ค. 63 หนองเวียงห้าว 71 2 สันปุาหนาด เวียงห้าว พาน เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๑๔๕ 20 มี.ค. 63 หนองน้ําสาธารณะบ้านปาุไร่ 34 5 ปุาไร ่ บ้านดู่ เมือง เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๑๔๖ 15 เม.ย.63 หนองปง 20 1 บ้านห้วยสัก หนองปุาก่อ ดอยหลวง เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๑๔๗ 15 เม.ย.63 ห้วยโปุงใคร ้ 20 2 บ้านปุาซางงาม หนองปุาก่อ ดอยหลวง เชียงราย ๑๕,๐๐๐ 

๑๔๘ 15 เม.ย.63 หนองปุาก่อ 20 3 บ้านหนองปุาก่อ หนองปุาก่อ ดอยหลวง เชียงราย ๑๗,๐๐๐ 

๑๔๙ 15 เม.ย.63 หนองหญ้าไซ 40 4 บ้านหนองกลว้ย หนองปุาก่อ ดอยหลวง เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๑๕๐ 15 เม.ย.63 หนองต้นม่วง 5 5 บ้านศรีบุญเรือง หนองปุาก่อ ดอยหลวง เชียงราย ๑๒,๐๐๐ 

๑๕๑ 15 เม.ย.63 ห้วยน้าํตันตอน2 7 6 บ้านใหม่พัฒนา หนองปุาก่อ ดอยหลวง เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๑๕๒ 15 เม.ย.63 หนองดงมะตืน 10 7 บ้านศรีสุวรรณ หนองปุาก่อ ดอยหลวง เชียงราย ๑๗,๐๐๐ 

๑๕๓ 15 เม.ย.63 หนองไคร้ 16 8 บ้านวังเขียว หนองปุาก่อ ดอยหลวง เชียงราย ๑๘,๐๐๐ 

๑๕๔ 15 เม.ย.63 หนองผาโตน 18 9 บ้านทุ่งโปุง หนองปุาก่อ ดอยหลวง เชียงราย ๑๗,๐๐๐ 

๑๕๕ 15 เม.ย.63 ห้วยปาุเส้า 8 10 บ้านใหม่พัฒนาใต ้ หนองปุาก่อ ดอยหลวง เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๑๕๖ 15 เม.ย.63 หนองบังตาง 20 1 บ้านห้วยไร่ ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย ๑๕,๐๐๐ 

๑๕๗ 15 เม.ย.63 หนองผา 20 6 บ้านไทรทอง ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย ๒๕,๐๐๐ 

๑๕๘ 15 เม.ย.63 หนองน้ํากศน.ตําบลปงน้อย 1 4 
กศน.ตําบลปง

น้อย 
ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๑๕๙ 15 เม.ย.63 หนองผักหนาม 20 3 บ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย ๑๕,๐๐๐ 

๑๖๐ 15 เม.ย.63 ห้วยโปุง1 15 4 บ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย ๑๓,๐๐๐ 

๑๖๑ 15 เม.ย.63 ห้วยยางงาม 15 11 บ้านใหม่ดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย ๑๕,๐๐๐ 

๑๖๒ 23 เม.ย.63 หนองร่องแหย่ง 5 2 แม่เลียบ โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๑๖๓ 23 เม.ย.63 หนองหล่ม 9 2 แม่เลียบ โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย ๘,๐๐๐ 

๑๖๔ 23 เม.ย.63 ฝายหว้ยแม่เลียบขวา 5 2 แม่เลียบ โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๑๖๕ 23 เม.ย.63 อ่างเก็บน้ําแม่เลียบ 28 2 แม่เลียบ โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย ๑๖,๐๐๐ 

๑๖๖ 23 เม.ย.63 หนองอ้อแดง 20 6 หนองด่าน โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย ๑๒,๐๐๐ 

/ที่... 
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๑๖๗ 23 เม.ย.63 หนองงูเหลือม ๑๐ ๓   ศรีคํ้า แม่จัน เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๑๖๘ 23 เม.ย.63 แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาบา้นกล้วย ๙ ๓   ศรีคํ้า แม่จัน เชียงราย ๓๕,๐๐๐ 

๑๖๙ 23 เม.ย.63 แม่น้ําลัว ๕๐ ๑   
ท่า

ข้าวเปลือก 
แม่จัน เชียงราย ๔๐,๐๐๐ 

๑๗๐ 23 เม.ย.63 หนองขี้เหล็ก ๙๐ ๔   จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย ๔๖,๐๐๐ 

๑๗๑ 23 เม.ย.63 หนองทรายทอง ๔ ๔   แม่คํา แม่จัน เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๑๗๒ 23 เม.ย.63 อ่างวังช้าง ๑ 10   
ท่า

ข้าวเปลือก 
แม่จัน เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๑๗๓ 8 พ.ค. 63 แหล่งน้ําสาธารณะห้วยเคียนน้อย 5 7 บ้านง้ิวเก่า ง้ิว เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๑๗๔ 8 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยน้าํจํา 50 23 บ้านง้ิวบุญเรือง ง้ิว เทิง เชียงราย ๑๕,๐๐๐ 

๑๗๕ 8 พ.ค. 63 สระหมู่บ้าน 4 6 บ้านง้ิวปุาไผ ่ ง้ิว เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๑๗๖ 8 พ.ค. 63 สระบ่อเล้ียงปลา 5 13 บ้านง้ิวพัฒนา ง้ิว เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๑๗๗ 8 พ.ค. 63 สระหนองควายเฒ่า 5 13 บ้านง้ิวพัฒนา ง้ิว เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๑๗๘ 8 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ําบา้นตุ้มเหนือ 15 8 บ้านตุ้มเหนือ ง้ิว เทิง เชียงราย ๘,๐๐๐ 

๑๗๙ 8 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ําพระดาํริห้วยน้ําจาํ 10 19 บ้านม่อนพญาอินทร ์ ง้ิว เทิง เชียงราย ๗,๐๐๐ 

๑๘๐ 8 พ.ค. 63 ร่องชี 4 15 บ้านสักสันติราษฎร์ ง้ิว เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๑๘๑ 8 พ.ค. 63 ลําน้ําห้วยไคร้ 4 22 บ้านไคร้เดชบุญเรอืง ตับเต่า เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๑๘๒ 8 พ.ค. 63 แม่น้ําหงาวแม่น้ําสาธารณะ 20 5 บ้านโจ้โก ้ ตับเต่า เทิง เชียงราย ๘,๐๐๐ 

๑๘๓ 8 พ.ค. 63 สระหมู่บ้านโจโ้ก ้2 แห่ง 4 5 บ้านโจ้โก ้ ตับเต่า เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๑๘๔ 8 พ.ค. 63 สระน้ําหงาว 2 4 บ้านต้นเขือง ตับเต่า เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๑๘๕ 8 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ําต้นตุ้ม 37 2 บ้านตับเต่า ตับเต่า เทิง เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๑๘๖ 8 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยตับเต่า 8 18 บ้านธาต ุ ตับเต่า เทิง เชียงราย ๗,๐๐๐ 

๑๘๗ 8 พ.ค. 63 เหมืองลึก 5 2 บ้านเกี๋ยงดอย แม่ลอย เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๑๘๘ 8 พ.ค. 63 ห้วยขุมหม้อ 10 3 บ้านเกี๋ยงลุ่ม แม่ลอย เทิง เชียงราย ๗,๐๐๐ 

๑๘๙ 8 พ.ค. 63 สระน้ําประจําหมู่บ้านจําไคร้ 4 9 บ้านจําไคร้ แม่ลอย เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๑๙๐ 8 พ.ค. 63 หนองเขี่ย 7 8 บ้านจําไคร้ แม่ลอย เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๑๙๑ 8 พ.ค. 63 คลองสาธารณะหมู่บ้านแม่ลอยไร ่ 5 5 บ้านลอยไร ่ แม่ลอย เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๑๙๒ 8 พ.ค. 63 ลําน้ําห้วยฝาย 5 12 บ้านศรีมงคล แม่ลอย เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๑๙๓ 8 พ.ค. 63 ห้วยนา่น 10 4 บ้านห้วยน่าน แม่ลอย เทิง เชียงราย ๖,๐๐๐ 

๑๙๔ 8 พ.ค. 63 สระน้ํา 2 6 บ้านแม่ลอยไร่ใต้ แม่ลอย เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๑๙๕ 8 พ.ค. 63 หนองปึ่งหลวง 31 14 บ้านพระเกิด เวียง เทิง เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๑๙๖ 8 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยรวิ 50 23 ห้วยละเมด เวียง เทิง เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๑๙๗ 8 พ.ค. 63 สระสาธารณะหมู่บา้น 5 9 บ้านทุ่งสง่า ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๑๙๘ 8 พ.ค. 63 ร่องฮาง 4 6 บ้านปุาตึงงาม ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 
๑๙๙ 8 พ.ค. 63 สระหนองน้ําคัน , สระสาธารณะ 4 1 บ้านปุารวก ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 
๒๐๐ 8 พ.ค. 63 ห้วยปางวัว 6 3 บ้านแม่ลอยหลวง ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

                                                                                                                        /ที่... 
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๒๐๑ 8 พ.ค. 63 สระน้ําสาธารณะ 3 4 บ้านหนองเลียบ ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๐๒ 8 พ.ค. 63 แหล่งน้ําสาธารณะหนองปุาตึง 14 7 บ้านใหม่แม่ลอย ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย ๘,๐๐๐ 

๒๐๓ 8 พ.ค. 63 อ่างน้ําจํายม 5 1 บ้านปี ้ หงาว เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๐๔ 8 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยเอยีน 48 15 บ้านม่วง หงาว เทิง เชียงราย ๑๔,๐๐๐ 

๒๐๕ 8 พ.ค. 63 แม่น้ําหงาว 5 14 บ้านเอียน หงาว เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๐๖ 8 พ.ค. 63 ลําห้วยปุายาง , สระสาธารณะ 4 17 ปุายาง หงาว เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๐๗ 8 พ.ค. 63 สระน้ําหนองแรด 7 4 บ้านหนองแรด หนองแรด เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๐๘ 8 พ.ค. 63 หนองซง 400 3 บ้านหนองแรดใต้ หนองแรด เทิง เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๒๐๙ 8 พ.ค. 63 สระน้ําหมู่บ้านหนองแรดเหนือ 5 2 บ้านหนองแรดเหนือ หนองแรด เทิง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๑๐ 8 พ.ค. 63 แหล่งน้ําชุมชนการเรียนรู้เซเวียร ์ 3 8 - ท่าข้าวเปลอืก แม่จัน เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๒๑๑ 20 พ.ค. 63 หนองถ่าน 32 10 บ้านทองทิพย ์ ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย ๒๗,๐๐๐ 

๒๑๒ 20 พ.ค. 63 ห้วยชา้งตาย 7 6 บ้านท่ากอ๊พลับพลา ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ๖,๐๐๐ 

๒๑๓ 20 พ.ค. 63 ห้วยปาุหา้ 3 6 บ้านท่ากอ๊พลับพลา ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๒๑๔ 20 พ.ค. 63 บ่อน้ําบ้านสบก๊อ 1 2 ๕ บ้านสบก๊อ ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ๓,๐๐๐ 

๒๑๕ 20 พ.ค. 63 บ่อน้ําบ้านสบก๊อ 2 1 ๕ บ้านสบก๊อ ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๒๑๖ 20 พ.ค. 63 บ่อน้ําบ้านสบก๊อ 3 1 ๕ บ้านสบก๊อ ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๒๑๗ 20 พ.ค. 63 หนองสบห้วยก้างป ู 4 ๓ บ้านปุาล้น ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๒๑๘ 20 พ.ค. 63 หนองปูภพ 4 3 บ้านปุาล้น ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๒๑๙ 20 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ํากอ๊หลง 150 7 บ้านโฮ่ง ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ๓๐,๐๐๐ 

๒๒๐ 20 พ.ค. 63 บ่อน้ําบ้านดอนชัย 1 3 10 บ้านดอนชัย ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ๓,๐๐๐ 

๒๒๑ 20 พ.ค. 63 บ่อน้ําดอนชยั 2 5 10 บ้านดอนชัย ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๒๒๒ 20 พ.ค. 63 บ่อน้ําดอนชยั 3 7 10 บ้านดอนชัย ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๒๓ 20 พ.ค. 63 บ่อน้ําดอนชยั 4 3 10 บ้านดอนชัย ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ๓,๐๐๐ 

๒๒๔ 20 พ.ค. 63 
แหล่งน้ําสาธารณะประโยชน์หมู่บ้านดิน
ดํา 

7 1 บ้านดินดํา ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ๖,๐๐๐ 

๒๒๕ 20 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ําประจําหมู่บา้นหวัฝายพัฒนา 2 12 บ้านหัวฝายพัฒนา เวียงกาหลง เวียงปุาเปูา เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๒๒๖ 20 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ําประจําหมู่บา้นหวัฝายพัฒนา 4 12 บ้านหัวฝายพัฒนา เวียงกาหลง เวียงปุาเปูา เชียงราย ๓๒,๐๐๐ 

๒๒๗ 20 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ําประจําหมู่บา้นหวัฝายพัฒนา 8 12 บ้านหัวฝายพัฒนา เวียงกาหลง เวียงปุาเปูา เชียงราย ๖๔,๐๐๐ 

๒๒๘ 20 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ําบา้นหนองยาวพัฒนา 15 ๔ 
บ้านหนองยาว

พัฒนา 
เวียง เวียงปุาเปูา เชียงราย ๘,๐๐๐ 

๒๒๙ 20 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยก้างปลา 40 2 บ้านร้อง แม่เจดีย์ใหม ่ เวียงปุาเปูา เชียงราย ๑๒,๐๐๐ 

๒๓๐ 20 พ.ค. 63 บ่อน้ําหมู่บา้นทุ่งม่าน บอ่ที่ 1 8 3 บ้านทุ่งม่าน เวียงกาหลง เวียงปุาเปูา เชียงราย ๗,๐๐๐ 

๒๓๑ 20 พ.ค. 63 บ่อน้ําหมู่บา้นทุ่งม่าน บอ่ที่ 2 1.2 3 บ้านทุ่งม่าน เวียงกาหลง เวียงปุาเปูา เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๒๓๒ 20 พ.ค. 63 บ่อน้ําหมู่บา้นทุ่งม่าน บอ่ที่ 3 2 3 บ้านทุ่งม่าน เวียงกาหลง เวียงปุาเปูา เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๒๓๓ 20 พ.ค. 63 บ่อสาธารณะที่ว่าการอาํเภอเวยีงปุาเปูา 1 - - เวียง เวียงปุาเปูา เชียงราย ๓,๐๐๐ 

๒๓๔ 22 พ.ค. 63 หนองสามขา 30 6 บ้านหนองด่าน โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย ๑๕,๐๐๐ 

           /ที่...  
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๒๓๕ 22 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ําม่อนปลาดุก 23 13 สันปุาเหียง ห้วยสกั เมือง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๓๖ 22 พ.ค. 63 หนองน้ําบ้านใหม่ดอยลาน 2 21 ใหม่ดอยลาน ดอยลาน เมือง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๓๗ 22 พ.ค. 63 หนองน้ําจอแหลมเม่น 15 6 ปุาแหย่ง ห้วยสกั เมือง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๓๘ 22 พ.ค. 63 จอหลวง 24 18 โปุงพระบาท บ้านดู่ เมือง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๓๙ 22 พ.ค. 63 หนองน้ําสาธารณะบ้านหนองแสล๊บ 31 7 หนองแสล๊บ ปุาอ้อดอนชยั เมือง เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๒๔๐ 22 พ.ค. 63 หนองน้ําสาธารณะบ้านปาุยางมนใหม่ 11 5 ปุายางมนใหม ่ รอบเวียง เมือง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๔๑ 22 พ.ค. 63 ลําน้ําแม่ขา้วต้ม 5 12 ขัวแตะ นางแล เมือง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๔๒ 22 พ.ค. 63 หนองบัวเงิน 5 7 ร่องปลาขาว ห้วยสกั เมือง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๔๓ 22 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ําประปาภูเขา 5 11 ปางปูาอ้อ แม่กรณ์ เมือง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๔๔ 22 พ.ค. 63 หนองไฮ 20 9 ใหม่ทรายทอง สันทราย เมือง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๔๕ 22 พ.ค. 63 ลําเหมืองบ้านริมงาม 5 5 ริมงาม ริมกก เมือง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๔๖ 22 พ.ค. 63 บ่อสาธารณะของหมู่บ้าน 0.5 6 ฟาร์มสัมพันธกิจ ริมกก เมือง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๔๗ 22 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ําบา้นร่องเผียว 4 24 ร่องเผียว ห้วยสกั เมือง เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๒๔๘ 22 พ.ค. 63 หนองปุายาง 5 9 ปุาแฝก บ้านดู่ เมือง เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๒๔๙ 22 พ.ค. 63 หนองบัว 92 7 ปุาหัด ท่าสาย เมือง เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๒๕๐ 22 พ.ค. 63 หนองปุาไคร้ 30 14 เหล่าพัฒนา บ้านดู่ เมือง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๕๑ 22 พ.ค. 63 หนองวัวลาน 46 8 ห้วยอ้ม แม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๕๒ 22 พ.ค. 63 หนองผํา 18 7 นางแลใน นางแล เมือง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๕๓ 22 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ํากอดร่องเย็น 10 1 เกษแก้ว แม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๕๔ 22 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ําพระดาํริตําบลหว้ยสัก 150 5 ห้วยสกั ห้วยสกั เมือง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๕๕ 22 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยเคียน 60 17 ดอยทอง ดอยลาน เมือง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๕๖ 22 พ.ค. 63 น้ําเขื่อนแกว้ 18 9 เขื่อน ท่าสาย เมือง เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๒๕๗ 22 พ.ค. 63 หนองวังโจก 32 3 หนองวังโจก ริมกก เมือง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๕๘ 22 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ําโล๊ะปราสาท อ่างที1่ 10 6 ผาตั้ง ปุาตึง แม่จัน เชียงราย ๘,๐๐๐ 

๒๕๙ 22 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ําโล๊ะปราสาท อ่างที2่ 3 6 ผาตั้ง ปุาตึง แม่จัน เชียงราย ๓,๐๐๐ 

๒๖๐ 22 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ําโล๊ะปราสาท อ่างที3่ 2 6 ผาตั้ง ปุาตึง แม่จัน เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๒๖๑ 22 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ําโล๊ะปราสาท อ่างที4่ 2 6 ผาตั้ง ปุาตึง แม่จัน เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๒๖๒ 22 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ําโล๊ะปราสาท อ่างที5่ 2 6 ผาตั้ง ปุาตึง แม่จัน เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๒๖๓ 22 พ.ค. 63 อ่างเก็บน้ําชุมชนบา้นปุาเหมีย้ง ๔ ๙ ปุาเหมี้ยง ปุาตึง แม่จัน เชียงราย ๓,๐๐๐ 

๒๖๔ 22 พ.ค. 63 บ่อปลาเกษตรกรทหารผ่านศึก ๑ ๑ สันตาลเหลือง ริมกก เมือง เชียงราย ๓,๐๐๐ 

๒๖๕ 22 พ.ค. 63 บ่อปลาในมูลนิธิคามิลเลียน ฯ (ฝั่งเด็กไทภูเขา) ๕ ๘ - ท่าสุด เมือง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๖๖ 22 พ.ค. 63 บ่อปลาในมูลนิธิคามิลเลียน ฯ (ฝั่งเด็กพเิศษ) ๓ ๘ - ท่าสุด เมือง เชียงราย ๓,๐๐๐ 

๒๖๗ 22 พ.ค. 63 บ่อปลาภายในมูลนธิิหมอเสมพริ้งพวงแก้ว ๑ ๑๐ - รอบเวียง เมือง เชียงราย ๓,๐๐๐ 

๒๖๘ 3 มิ.ย. 63 แม่น้ํากก - - - ริมกก เมือง เชียงราย ๕๐๐,๐๐๐ 

/ที่... 
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๒๖๙ 16 มิ.ย. 63 
บ่อเล้ียงปลาในโครงการของกองร้อยอาวุธ
เบาฯ 

4 - - รอบเวียง เมือง เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๒๗๐ 16 มิ.ย. 63 หนองไคร้ 44 2 สันนา เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย ๓๐,๐๐๐ 

๒๗๑ 18 มิ.ย. 63 แหล่งน้ําสาธารณะหมู่บ้าน 5 2 สบยาบ แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๒๗๒ 19 มิ.ย. 63 หนองกุ๊ก 23 2 สันนา เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๒๗๓ 19 มิ.ย. 63 ฝายเหมืองง่า 62 9 หนองแว่น แม่จัน แม่จัน เชียงราย ๑๕,๐๐๐ 

๒๗๔ 19 มิ.ย. 63 หนองสาธารณะผ่อนปรน 4 1 ปางห้า เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย ๗,๕๐๐ 

๒๗๕ 19 มิ.ย. 63 หนองร้องขจร 18 1 ปางห้า เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๒๗๖ 19 มิ.ย. 63 หนองปุาไร่ 28 1 ปางห้า เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย ๑๕,๐๐๐ 

๒๗๗ 19 มิ.ย. 63 
แหล่งน้ําหมู่บ้านโครงการศึกษาและ
พัฒนาการปลกูชาน้ํามัน 

33 - ปางมะหัน เทอดไทย แม่ฟูาหลวง เชียงราย ๑๐๐,๐๐๐ 

๒๗๘ 23 มิ.ย. 63 เขื่อนเทอดไทย 33 1 - เทอดไทย แม่ฟูาหลวง เชียงราย ๔๐,๐๐๐ 

๒๗๙ 23 มิ.ย. 63 หนองโรงเรียนบ้านสันหลวง 4 13 สันหลวง เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย ๗,๕๐๐ 

๒๘๐ 23 มิ.ย. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยกวา้น 100 14 ห้วยกวา้น บ้านแซว ดอยหลวง เชียงราย ๓๐,๐๐๐ 

๒๘๑ 23 มิ.ย. 63 หนองรัน 50 4 - จันจว้า แม่จัน เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๒๘๒ 23 มิ.ย. 63 หนองต้นง้ิว 15 6 หัวรินคํา จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย ๑๕,๐๐๐ 

๒๘๓ 23 มิ.ย. 63 แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําแม่น้ําจัน 6 20 เหลาฟ ู ปุาตึง แม่จัน เชียงราย ๓๐,๐๐๐ 

๒๘๔ 23 มิ.ย. 63 ห้วยตา่ง 11.25 16 ห้วยตา่ง ปุาตึง แม่จัน เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๒๘๕ 23 มิ.ย. 63 หนองแป 40 4 - จันจว้า แม่จัน เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๒๘๖ 23 มิ.ย. 63 แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาเวยีงหนองหล่ม 80 4 ปุาหมอก จันจว้า แม่จัน เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๒๘๗ 23 มิ.ย. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยชา้งตาย 6 13 ธรรมจาริก แม่จัน แม่จัน เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๘๘ 23 มิ.ย. 63 อ่างเก็บน้ําประปาภูเขา 15 14 ธรรมจาริก แม่จัน แม่จัน เชียงราย ๑๕,๐๐๐ 

๒๘๙ 23 มิ.ย. 63 แหล่งน้ําสาธารณะบ้านหนองแหย่ง 7 7 หนองแหย่ง แม่คํา แม่จัน เชียงราย ๑๕,๐๐๐ 

๒๙๐ 29 มิ.ย. 63 แหล่งน้ําสาธารณะบ้านปาุตาลประชาสันติ 20 ๑๒ ปุาตาลประชาสันต ิ ปุาตาล ขุนตาล เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๒๙๑ 30 มิ.ย. 63 จุดอนุรักษ์ฮ่ามไว้ลําน้าํกรณ์   5 เมืองรวง แม่กรณ์ เมือง เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๒๙๒ 3 ก.ค. 63 
กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุน่
ไอรักษ์ 

13 7 - ริกกก เมือง เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๒๙๓ 3 ก.ค. 63 สระสาธารณะบา้นวาว ี 15 1 วาว ี วาว ี แม่สรวย เชียงราย ๖๐,๐๐๐ 

๒๙๔ 3 ก.ค. 63 สระน้ําโรงเรียนถ้ําปลาวิทยาคม 1 5 ห้วยปแูกง โปุงงาม แม่สาย เชียงราย ๓,๐๐๐ 

๒๙๕ 10 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยพญาเกา๊ 5 2 โปุงฮ้ึงใต้ ห้วยสกั เมือง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๙๖ 10 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยปาุลัน 5 8 ปุาแดงงาม สันมะเค็ด พาน เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๙๗ 10 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหลวง 5 6 เด่น โรงช้าง ปุาแดด เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๒๙๘ 10 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําแม่ปืม 5 13 ภูเงิน แม่ปืม เมือง พะเยา ๕,๐๐๐ 

๒๙๙ 10 ก.ค. 63 
บ่อเล้ียงปลาในเรือนจํามณฑลทหารบกที่ 
37 

1.5 - - รอบเวียง เมือง เชียงราย ๓,๐๐๐ 

๓๐๐ 13 ก.ค. 63 งานประมงแห่งชาติลาว - - - - - - ๕๐,๐๐๐ 

/ที่... 
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วันเดือนปี/ที่

รับ 
ชื่อแหล่งน้ํา พื้นที่(ไร่) หมู่ที ่ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด รวม(ตัว) 

๓๐๑ 16 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยปาุสิก 100 6 ใหม่ขัวแตะ เมืองพาน พาน เชียงราย ๑๕,๐๐๐ 

๓๐๒ 16 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยแม่เย็น 150 3 แม่เย็น แม่เย็น พาน เชียงราย ๑๕,๐๐๐ 

๓๐๓ 16 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยปแูกง 50 8 ดงน้ําล้อม แม่เย็น พาน เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๓๐๔ 16 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยต้นยาง 200 9 ปุาบง เจริญเมือง พาน เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๓๐๕ 16 ก.ค. 63 เขื่อนดินน้ําพ ุ 15 2 แม่คาวหลวง สันกลาง พาน เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๓๐๖ 16 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยต้นผึ้ง 10 12 ใหม่พัฒนา สันกลาง พาน เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๓๐๗ 16 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยผาแดง 50 18 เวียงสา สันกลาง พาน เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๓๐๘ 16 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําแม่ปอน 30 3 ปุาปงหลวง ปุาหุ่ง พาน เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๓๐๙ 17 ก.ค. 63 สถานสงเคราะห์เด็กลาหู ่ 1 1 ดอยฮางใน ดอยฮาง เมือง เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๓๑๐ 17 ก.ค. 63 บ่อน้ําโรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎรน์ุกูล 1.5 5 ปงขอน แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๓๑๑ 17 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยติว้ 10 5 ขวากเหนอื ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๓๑๒ 17 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยปาุบง 10 5 ขวากเหนอื ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๓๑๓ 17 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยปาุคานอก 2.5 3 ดอน ปอ เวียงแก่น เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๓๑๔ 17 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยปาุคาใน 2.75 3 ดอน ปอ เวียงแก่น เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๓๑๕ 17 ก.ค. 63 ลําห้วยจะยิน 1 1 บ้านปางปอ ปอ เวียงแก่น เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๓๑๖ 17 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําวอง 120 2 ยายเหนอื ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย ๔๐,๐๐๐ 

๓๑๗ 17 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยสระ 50 8 ไทยเจริญ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๓๑๘ 17 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยบอ่ 35 2 ยายเหนอื ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๓๑๙ 17 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําจอเก้าหา้ง 28 5 ยายใต้ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๓๒๐ 17 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยโชค 4 5 ยายใต้ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๓๒๑ 17 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยเกวี๋ยน 60 4 ท่าข้าม หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๓๒๒ 17 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําคํา 36 2 ทุ่งคํา หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย ๑๕,๐๐๐ 

๓๒๓ 17 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยขุมดิน 32 5 แจมปอง หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๓๒๔ 17 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยนอ๊ต 25 5 แจมปอง หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๓๒๕ 17 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยเอยีน 18 6 ห้วยเอยีน หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย ๓,๐๐๐ 

๓๒๖ 17 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยน้าํม้า 240 13 น้ําม้าใต้ สถาน เชียงของ เชียงราย ๑๘,๐๐๐ 

๓๒๗ 17 ก.ค. 63 หนองปลาบอก หนองเขียวหนองหลวง 50 3,10 ครึ่งใต้, ประชาภวิัตน ์ ครึ่ง เชียงของ เชียงราย ๑๓,๐๐๐ 

๓๒๘ 17 ก.ค. 63 หนองคาแฝก 30 20 แก่นเจริญ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๓๒๙ 22 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําแม่ตา๊ก 50 17 บ้านใหม่ศิวิไลย ์ ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๓๓๐ 23 ก.ค. 63 บ่อน้ําในวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ 8.1 4 - ปุาอ้อดอยชัย เมือง เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๓๓๑ 23 ก.ค. 63 จอปุาหวาย 6 22 บ้านเหล่าพัฒนา ปุาแดด แม่สรวย เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๓๓๒ 23 ก.ค. 63 ตะลิ่งเก้าแก 2 22 บ้านเหล่าพัฒนา ปุาแดด แม่สรวย เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๓๓๓ 23 ก.ค. 63 โล๊ะปุาอั้น 10 22 บ้านเหล่าพัฒนา ปุาแดด แม่สรวย เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

/ที่... 
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๓๓๔ 23 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหนองโปุง 8 14 บ้านใหม่เจริญ ปุาแดด แม่สรวย เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๓๓๕ 23 ก.ค. 63 หนองโปุง 16.1 12 บ้านสันโค้ง ปุาแดด แม่สรวย เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๓๓๖ 23 ก.ค. 63 หนองจอสล๊าบ 20 4 บ้านปุากว๋าว ปุาแดด แม่สรวย เชียงราย ๑๒,๐๐๐ 

๓๓๗ 23 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําจอตะเหิน 20 19 บ้านศรีดอนมูล ปุาแดด แม่สรวย เชียงราย ๑๒,๐๐๐ 

๓๓๘ 23 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหนองบัว 4 2 บ้านไร ่ ปุาแดด แม่สรวย เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๓๓๙ 23 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยหัวนา 30 3 บ้านปุาแดด ปุาแดด แม่สรวย เชียงราย ๑๕,๐๐๐ 

๓๔๐ 23 ก.ค. 63 หนองห้วยฉางจันทร ์ 23 15 บ้านทุ่งรวงทอง ปุาแดด แม่สรวย เชียงราย ๑๒,๐๐๐ 

๓๔๑ 23 ก.ค. 63 อ่างพระราชดําริหว้ยเฮ้ีย 150 5 ห้วยเฮ้ีย ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๓๔๒ 23 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยปูเอก 30 14 บ้านเด่นภูเวียง แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย ๒๔,๐๐๐ 

๓๔๓ 23 ก.ค. 63 หนองน้ําสาธารณะหมู่ 14 บ้านเด่นภูเวยีง 5 14 บ้านเด่นภูเวียง แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย ๑๕,๐๐๐ 

๓๔๔ 23 ก.ค. 63 ฝายชลอน้ําขนาดกลาง 2 ๒ บ้านปุาสัก ปุาง้ิว เวียงปุาเปูา เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๓๔๕ 23 ก.ค. 63 ฝายชลอน้ําลาํห้วยแมแ่ปูน 1 ๒ บ้านปุาสัก ปุาง้ิว เวียงปุาเปูา เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๓๔๖ 23 ก.ค. 63 แหล่งน้ําสาธารณะประจําหมู่บ้านปุาสัก 1 ๒ บ้านปุาสัก ปุาง้ิว เวียงปุาเปูา เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๓๔๗ 23 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยโปุงค่าง 56 2 บ้านโปุงทว ี บ้านโปุง เวียงปุาเปูา เชียงราย ๑๘,๐๐๐ 

๓๔๘ 23 ก.ค. 63 ห้วยหญ้าไซร้ 120 2 บ้านโปุงทว ี บ้านโปุง เวียงปุาเปูา เชียงราย ๑๘,๐๐๐ 

๓๔๙ 23 ก.ค. 63 หนองม่วงคํา 2 6 บ้านสันต๋อ บ้านโปุง เวียงปุาเปูา เชียงราย ๘,๐๐๐ 

๓๕๐ 23 ก.ค. 63 หนองเจ้าคํา 1 6 บ้านสันต๋อ บ้านโปุง เวียงปุาเปูา เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๓๕๑ 23 ก.ค. 63 บ่อน้ําเพื่อการเกษตรบ่อดินขาว 5 5 บ้านโปุงทว ี บ้านโปุง เวียงปุาเปูา เชียงราย ๑๒,๐๐๐ 

๓๕๒ 23 ก.ค. 63 หนองโล๊ะปุาตอง 7 5 บ้านโปุงทว ี บ้านโปุง เวียงปุาเปูา เชียงราย ๑๓,๐๐๐ 

๓๕๓ 23 ก.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยน้าํนา 83 3 บ้านโปุง บ้านโปุง เวียงปุาเปูา เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๓๕๔ 23 ก.ค. 63 สระน้ําในแขวงทางหลวงเชียงรายที ่2 1 - - เวียง เชียงของ เชียงราย ๑,๐๐๐ 

๓๕๕ 24 ก.ค. 63 หนองกล้วย 2 2 ฮ่องอ้อ ดอยฮาง เมือง เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๓๕๖ 24 ก.ค. 63 ห้วยพระบาท 2 11 แม่อ้อหลวง แม่อ้อ พาน เชียงราย ๑๕,๐๐๐ 

๓๕๗ 24 ก.ค. 63 หนองน้ําเว้น 120 2 สองแคว ธารทอง พาน เชียงราย ๓๐๐,๐๐๐ 

๓๕๘ 24 ก.ค. 63 หนองสระหลวง 23 9 เดือนแก้ว ท่าสาย เมือง เชียงราย ๓๐,๐๐๐ 

๓๕๙ 24 ก.ค. 63 หนองเขียว 15 1 ม่วงคํา ม่วงคํา พาน เชียงราย ๗,๕๐๐ 

๓๖๐ 24 ก.ค. 63 
บ่อเล้ียงปลาสาธิตในโครงการพัฒนาปุาไม้ 
บ้านขุนแม่บง 

2 9 ขุนแม่บง โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๓๖๑ 24 ก.ค. 63 สระน้ําภายในวัดศรีศักดาราม 0.25 13 สันปุาเหียง ห้วยสกั เมือง เชียงราย ๑,๐๐๐ 

๓๖๒ 24 ก.ค. 63 บ่อวัดศรีศักดาราม 0.25 ๑๓ สองร้อย ห้วยสกั เมือง เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๓๖๓ 24 ก.ค. 63 
บ่อปลาภายในสถานีวิทยุกระจายเสียง
ทหารอากาศ 

2 ๑๐ - สันทราย เมือง เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๓๖๔ 24 ก.ค. 63 หนองเหียง 20 ๑๒ ใหม่ร่องบง เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย ๓๐,๐๐๐ 

๓๖๕ 28 ก.ค. 63 หนองบัวลอย 8.5 ๑๒ ศรีดอนมูล ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๓๖๖ 28 ก.ค. 63 บ่อโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 2 18 ทุ่งเจ้า แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

/ที่... 
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๓๖๗ 30 ก.ค. 63 
หน่วยฝกึนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกที่ 34 

1 - - ท่าวังทอง เมือง พะเยา ๕,๐๐๐ 

๓๖๘ 1 ส.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยไคร้ 90 2 ห้วยไคร้หลวง ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย ๕๐,๐๐๐ 

๓๖๙ 3 ส.ค. 63 บ่อสาธารณะประจําหมู่บ้าน 6 5 แม่เฟือง ปุาตึง แม่จัน เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๓๗๐ 7 ส.ค. 63 
บ่อสาธิตโครงการพัฒนาปุาไม้ตามแนว
พระราชดําร ิ

2 9 ขุนแม่บง โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

๓๗๑ 7 ส.ค. 63 บ่อโรงเรียนบ้านปุาซางเหนือ 1 16 ปุาซางเหนือ ปุาซาง 
เวียงเชียง

รุ้ง 
เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๓๗๒ 7 ส.ค. 63 
บ่อเล้ียงปลาโครงการธนาคารปลา 
กองร้อยมณฑลทหารบกที ่37  

12 - - รอบเวียง เมือง เชียงราย ๑๕,๐๐๐ 

๓73 7 ส.ค. 63 แม่น้ําลาว - 3 ปุาลัน ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ๓,๕๐๐ 

๓74 11 ส.ค. 63 ลําน้ําห้วยฮ้อม 30 1 สันเจริญ แม่เปา 
พญาเม็ง

ราย 
เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๓75 11 ส.ค. 63 ห้วยปาุเปูา 10 15 ทุ่งเจ้า แม่เปา 
พญาเม็ง

ราย 
เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๓76 11 ส.ค. 63 สระบวกบวั 6 16 แม่เปาใต้ แม่เปา 
พญาเม็ง

ราย 
เชียงราย ๓,๐๐๐ 

๓77 11 ส.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยบงงาม 25 19 นาเจริญใหม่ แม่เปา 
พญาเม็ง

ราย 
เชียงราย ๕,๐๐๐ 

๓78 11 ส.ค. 63 ลําน้ําห้วยกา้ง 5 10 ศรีชุม ไม้ยา 
พญาเม็ง

ราย 
เชียงราย ๓,๐๐๐ 

๓79 11 ส.ค. 63 อ่างเก็บน้ําวงษว์าทย ์ 8 - แม่กรณ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

380 11 ส.ค. 63 อ่างเก็บน้ําแม่เขยีะ 300 5 บ้านเขียะ ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

381 12 ส.ค. 63 
หนองบงคาย(ทะเลสาบเชียงแสน) 
(งานพิธ ี12 ส.ค.) 

2,711 3 กู่เต้า โยนก เชียงแสน เชียงราย ๕๐๐,๐๘๘ 

382 12 ส.ค. 63 หนองบัวลอย 8 12 ศรีดอนมูล ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย ๓๐,๐๐๐ 

383 12 ส.ค. 63 อ่างเก็บน้ําหว้ยปาุสิก 100 6 ใหม่ขัวแตะ เมืองพาน พาน เชียงราย ๓๐,๐๐๐ 

384 12 ส.ค. 63 สระบวกบวั 6 16 แม่เปาใต้ แม่เปา 
พญาเม็ง

ราย 
เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

385 12 ส.ค. 63 สระน้ําโรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 1 8 สันหลวงสามัคคี แม่เปา 
พญาเม็ง

ราย 
เชียงราย ๑๐,๐๐๐ 

386 12 ส.ค. 63 อ่างเก็บน้ําแมฉ่างข้าว 120 ๑๑ ขันเมืองงาม ปุาง้ิว 
เวียงปุา

เปูา 
เชียงราย ๓๐,๐๐๐ 

387 18 ส.ค. 63 สระน้ํา รพ.สต.บ้านร่องบัวทอง 0.5 9 ร่องบัวทอง ทุ่งก่อ 
เวียงเชียง

รุ้ง 
เชียงราย ๒,๐๐๐ 

388 18 ส.ค. 63 บ่อเล้ียงปลาโรงเรียนบ้านปาุซางงาม 2 2 ปุาซางงาม หนองปุาก่อ ดอยหลวง เชียงราย ๒,๐๐๐ 

389 21 ส.ค. 63 หนองสลาป 60 4 เชียงคาน สถาน เชียงของ เชียงราย ๑๕,๐๐๐ 

390 25 ส.ค. 63 แม่น้ําบง - 12 ทุ่งกวางใต้ โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

391 25 ส.ค. 63 อ่างผาแดง 100 10 ผาล่อ สันกลาง พาน เชียงราย ๕๐,๐๐๐ 

392 17 ก.ย. 63 หนองฮ่าง 1,741 ๕ - ทานตะวัน พาน เชียงราย ๕๐๐,๐๙๔ 

รวมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําประจําปี 2563 5,413,582 

 
/แผนงาน... 
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แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

หลักการและเหตุผล 
 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นต้นมา กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่
ได้รับมอบหมายจากกรมประมงให้ดําเนินโครงการความปลอดภัยด้านอาหารประมง เนื่องจากในขณะนั้นสินค้าที่
ส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศประสพปัญหาเรื่องยาและสารเคมีตกค้าง อีกทั้งมีการคาดการณ์ว่ากุ้งก้ามกรามจะ
เป็นสินค้าสัตว์น้ําจืดที่มีศักยภาพสูงต่อการส่งออกในอนาคต กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด จึงได้จัด
โครงการนําร่องสําหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ดี และได้พัฒนาพร้อมทั้งจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับ
การผลิตกุ้งก้ามกรามและกําหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ จากนั้นในปี พ.ศ.๒๕๔๗ กรมประมงได้จัดทํามาตรฐานขั้น
ปลอดภัยสําหรับการผลิตสัตว์น้ําจืดขึ้น เพ่ือรองรับเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเพื่อการยังชีพซึ่งเป็นการ
เตรียมความพร้อมของเกษตรกรให้พัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานที่สูงต่อไป ในช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๔๗ กรมประมง
ดําเนินการปรับปรุงระเบียบขั้นตอนวิธีการ และรายละเอียดการปฏิบัติ โดยยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการ
ออกใบรับรองการผลิตกุ้งทะเลตามมาตรฐาน GAP พ.ศ.๒๕๔๖ ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติทางประมงที่ ดี
สําหรับการผลิตสัตว์น้ําจืด พ.ศ.๒๕๔๖ และประกาศใช้“ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการผลิตสัตว์
น้ําขั้นปลอดภัย พ.ศ.๒๕๔๗” และ “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับ
สัตว์น้ํา (GAP) พ.ศ.๒๕๔๘”และได้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดี
สําหรับสัตว์น้ํา (GAP) พ.ศ.๒๕๔๘ แล้วได้ประกาศใช้ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทาง
ประมงทีด่ีสําหรับสัตว์น้ํา (GAP) พ.ศ.๒๕๕๓ มาจนถึงปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการผลิต
สัตว์น้ําขั้นปลอดภัย พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับ
สัตว์น้ํา (GAP) พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๒. เพ่ือให้ได้สัตว์น้ําที่ปลอดภัยจากการใช้ยาและสารเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/กิจกรรม… 
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กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
ผลการปฏิบัติงานประจําปี 2563 

 

การดําเนินงาน   
 ดําเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงรายในกระบวนการตรวจประเมินฟาร์มและรับรองมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในระดับมาตรฐาน GAP กรมประมง และระดับมาตรฐานขั้นปลอดภัย (SL) 

รายละเอียดแผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมย่อย หน่วยนับ แผน/ผล รวม 

จํานวนฟาร์มท่ีเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน ฟาร์ม แผน 373 
  ฟาร์ม ผลรวม 373 
ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 2563 ฟาร์ม แผน 161 
  ฟาร์ม ผล 131 
มาตรฐาน Safety level ฟาร์ม แผน 84 
  ฟาร์ม ผล 82 
มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม แผน 76 
  ฟาร์ม ผล 48 
มาตรฐาน GAP ปลาน้ําจืดอื่นๆ ฟาร์ม แผน 1 
  ฟาร์ม ผล 1 
ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ปี 2563 ฟาร์ม แผน 51 
  ฟาร์ม ผล 54 
มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม แผน 50 
  ฟาร์ม ผล 54 
มาตรฐาน GAP ปลาน้ําจืดอื่นๆ ฟาร์ม แผน 1 
  ฟาร์ม ผล 0 
ตรวจติดตามฟาร์มเดิมที่ได้รับรองในปี 2561 และ 2562 ฟาร์ม แผน 158 
  ฟาร์ม ผล 185 
มาตรฐาน Safety level ฟาร์ม แผน 53 
  ฟาร์ม ผล 55 
มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม แผน 69 
  ฟาร์ม ผล 95 
มาตรฐาน GAP ปลาน้ําจืดอื่นๆ ฟาร์ม แผน 3 
  ฟาร์ม ผล 2 
มาตรฐาน GAP กบ ฟาร์ม แผน 31 
  ฟาร์ม ผล 31 

 
 

 
/กิจกรรมย่อย... 
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กิจกรรมย่อย หน่วยนับ แผน/ผล รวม 

มาตรฐาน GAP จระเข้ ฟาร์ม แผน 2 
  ฟาร์ม ผล 2 
ตรวจประเมินฟาร์มสอ.3 ฟาร์ม แผน 2 
    ผล 2 
  ครั้ง แผน 2 
    ผล 2 
ตรวจประเมินโรงเพาะและอนุบาล ฟาร์ม แผน 1 
ของหน่วยงานกรมประมง   ผล 1 
จํานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ฟาร์ม ผลรวม 367 
ผลการรับรองมาตรฐานฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 2563 ฟาร์ม ผล 126 
มาตรฐาน Safety level ฟาร์ม ผล 82 
มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม ผล 43 
มาตรฐาน GAP ปลาน้ําจืดอื่นๆ ฟาร์ม ผล 1 
ผลการรับรองมาตรฐานฟาร์มใหม่ปี 2563 ฟาร์ม ผล 52 
มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม ผล 52 
การรับรองฟาร์ม/คงสภาพการรับรองของฟาร์มตรวจติดตาม (ฟาร์ม
เดิมที่ได้รับรองในปี 2561 และ 2562) 

ฟาร์ม ผล 186 

มาตรฐาน Safety level ฟาร์ม ผล 55 
มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม ผล 95 
มาตรฐาน GAP ปลาน้ําจืดอื่นๆ ฟาร์ม ผล 1 
มาตรฐาน GAP กบ ฟาร์ม ผล 31 
มาตรฐาน GAP จระเข้ ฟาร์ม ผล 2 
มาตรฐาน GAP สัตว์น้ําจืดอื่นๆ ฟาร์ม ผล 2 
ผลการรับรองสอ.3 ฟาร์ม ผ่าน 2 
ผลการตรวจรับรองโรงเพาะและอนุบาล ฟาร์ม ผ่าน 1 
ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตัวอย่าง แผน 624 
ผลตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ตัวอย่าง ผลรวม 847 
จํานวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ ตัวอย่าง ผล 847 
การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ําจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตัวอย่าง แผน 461 
  ตัวอย่าง ผล 465 
การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ําจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตัวอย่าง แผน 431 
(กิจกรรมตรวจประเมินฟาร์ม, กิจกรรมตรวจโรงเพาะฟัก) ตัวอย่าง ผล 435 
การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ําเพื่อการเฝูาระวังสารตกค้าง ตัวอย่าง แผน 30 
(RMP, เฝูาระวังฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและเฝูาระวังฟาร์ม
เพาะเลี้ยงปลาดุก) 

ตัวอย่าง ผล 30 

 
/แผน-ผลการเก็บ... 
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แผน-ผลการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ําเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้าง ปีงบประมาณ 2563 

ชนิดสารที่ตรวจ หน่วยนับ แผน/ผล รวม 
Tetracycline group ตย.ยา แผน 81 
    ผล 81 
Oxolinic acid ตย.ยา แผน 82 
    ผล 82 
Fluoroquinolone ตย.ยา แผน 84 
    ผล 86 
Chloramphenicol ตย.ยา แผน 81 
    ผล 83 
Nitrofuran metabolites group ตย.ยา แผน 59 
    ผล 59 
Malachite green group  ตย.ยา แผน 60 
    ผล 60 
Stilbenes ตย.ยา แผน 3 
    ผล 3 
Steroids ตย.ยา แผน 3 
    ผล 3 
Sulphonamide ตย.ยา แผน 1 
    ผล 1 
Nitromidazoles ตย.ยา แผน 1 
    ผล 1 
Chemical element ตย.ยา แผน 1 
    ผล 1 
B2a ตย.ยา แผน 2 
    ผล 2 
B2b ตย.ยา แผน 1 
    ผล 1 
Amoxicillin ตย.ยา แผน 1 
    ผล 1 

 
 

/ชนิดสารที่ตรวจ... 
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ชนิดสารที่ตรวจ หน่วยนับ แผน/ผล รวม 

Organochlorine ตย.ยา แผน 1 
    ผล 1 

รวม ตย.ยา แผน 461 
    ผล 465 

 
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์น้ํา 

ตามมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ําจากการเพาะเลี้ยง (RMP)  
ประจําปีงบประมาณ 2563 

ชนิดสารที่ส่งตรวจ/ชนิดสัตว์น้ําที่ส่งตรวจ หน่วยนับ แผน/ผล  รวม 
TETRACYCLINE ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 1 
  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 1 
  ตัวอย่าง ผ่าน 1 
FLUOROQUINOLONE (Oxolinic Acid) ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 2 
  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 2 
  ตัวอย่าง ผ่าน 2 
FLUOROQUINOLONE ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 1 
  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 1 
  ตัวอย่าง ผ่าน 1 
NITROFURANS ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 1 
  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 1 
  ตัวอย่าง ผ่าน 1 
MALCHITE GREEN ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 3 
  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 3 
  ตัวอย่าง ผ่าน 3 
STILBENES ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 3 
  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 3 
  ตัวอย่าง ผ่าน 3 
STEROIDS  ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 3 
  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 3 
  ตัวอย่าง ผ่าน 3 
NITROIMIDAZOLES ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 1 
  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 1 
  ตัวอย่าง ผ่าน 1 

 
 
 

/ชนิดสารที่ส่งตรวจ... 
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ชนิดสารที่ส่งตรวจ/ชนิดสัตว์น้ําที่ส่งตรวจ หน่วยนับ แผน/ผล  รวม 

SULPHONAMIDE ตัวอย่าง แผนตรวจ (ทั้งปี) 1 
  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 1 
  ตัวอย่าง ผ่าน 1 
CHEMICAL ELEMENT ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 1 
  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 1 
  ตัวอย่าง ผ่าน 1 
B2a ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 2 
กลุ่มยาถ่ายพยาธิ ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 2 
  ตัวอย่าง ผ่าน 2 
ORGANO CHLORINE  ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 1 
  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 1 
  ตัวอย่าง ผ่าน 1 
B2b ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 1 
  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 1 
  ตัวอย่าง ผ่าน 1 
Amoxicillin ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 1 
  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 1 
  ตัวอย่าง ผ่าน 1 

รวมทั้งสิ้น ตัวอย่าง แผนตรวจ (ทั้งปี) 22 
  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 22 
  ตัวอย่าง ผ่าน 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายงานผล.. 
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รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์น้ํา 
กิจกรรมเฝูาระวังฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด  

ประจําปีงบประมาณ 2563 
ชนิดสารที่ส่งตรวจ/ชนิดสัตว์น้ําที่ส่งตรวจ หน่วยนับ แผน/ผล  รวม 

TETRACYCLINE ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 1 
  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 1 
  ตัวอย่าง ผ่าน 1 
FLUOROQUINOLONE (Oxolinic Acid) ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 1 
  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 1 
  ตัวอย่าง ผ่าน 1 
FLUOROQUINOLONE ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 1 
  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 1 
CHLORAMPHINICOL ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 1 
  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 1 

รวมทั้งสิ้น ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 4 
  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 4 
  ตัวอย่าง ผ่าน 2 

 
รายงานผล กิจกรรมย่อย ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (สัตว์น้ําสวยงาม) 

ประจําปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรมย่อย หน่วยนับ แผน/ผล รวม 

จํานวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน (สัตว์น้ําสวยงาม) ฟาร์ม แผน 1 

  ฟาร์ม ผลรวม 1 

ตรวจประเมินฟาร์ม สอ.4 ฟาร์ม แผน 1 

  ฟาร์ม ผล 1 

  ครั้ง แผน 0 

  ครั้ง ผล 1 

ผลการตรวจประเมินฟาร์มสอ.4 ฟาร์ม ผ่าน 1 

 
 
 
 

 
/แผนงาน... 
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แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ํา 

กิจกรรม ส่งเสรมิและบริหารจัดการการผลิตและการแปรรูป 
กิจกรรมย่อย จัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคมุ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประจําปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรม แผน/ผล รวม 
1. การเผยแพรํประชาสัมพนัธ์สร๎างความรู๎ความเข๎าใจแกํผู๎ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน์้า้ควบคุม (ราย) แผน 5 
 ผล 10 
2. ติดตาม เฝาูระวังการเพาะเลีย้งสัตว์น้า้ควบคุม ให๎ด้าเนนิการได๎ตามประกาศก้าหนด (ราย) แผน 4 
 ผล 4 
3. เฝูาระวังคุณภาพน้า้ทิ้งในพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตวน์้้าควบคุม (ครั้ง) แผน 6 
 ผล 6 

 
รายงานผลการปฏิบัติงาน เฝูาระวังคุณภาพแหล่งน้ําทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม 

ประจําปีงบประมาณ 2563 
งานที่ดําเนินการ จังหวัดที่

ดําเนินการ 
จํานวน

แหล่งเลี้ยง 
แผน/ผล การ

ดําเนินงาน 
การติดตาม เฝูาระวัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม เชียงราย 2 แผน 6 
เฝูาระวังน้ําทิ้งในพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม 

  
ผล 6 

 พะเยา 1 แผน 3 
   ผล 3 

 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสวยงาม และพรรณไม้น้ํา 

ประจําปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรม/งานที่จะทํา งบประมาณที่ได้รับ แผน/ผล หน่วยนับ รวม 

ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
สวยงามและพรรณไม้น้ํา 

135,000 แผน บาท 135,000 

    ผล บาท 134,949 
ปรับปรุงสถานที่ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสวยงามและพรรณไม้น้ํา 

  แผน ครั้ง ๔ 

    ผล ครั้ง 4 
จัดหาพ่อแม่พันธุ์ปลาสวยงาม   แผน ครั้ง 4 
    ผล ครั้ง 4 
เพาะพันธุ์และอนุบาล   แผน ครั้ง 10 / 10 
    ผล ครั้ง/ชนิด 12 / 12 

/กิจกรรม/งานที่จะทํา... 
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กิจกรรม/งานที่จะทํา งบประมาณที่ได้รับ แผน/ผล หน่วยนับ รวม 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้สนใจมาศึกษาดูงาน   แผน ราย - 
    ผล ราย 564 
สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม   แผน ตัว - 
    ผล ตัว 2,800 
อบรมถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําสวยงาม 

  แผน ราย 30 

    ผล ราย 30 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนงาน... 
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แผนงาน ยุทธศาสตรเ์สริมสร้างพลังทางสังคม 
โครงการ ส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย 
โครงการฟ้ืนฟ้ืนทรัพยากรพันธุ์ปลา และสัตว์น้ําจืดของไทย เป็นโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงเห็นว่าทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดที่เคยมีอยู่อย่างอุดม
สมบรูณ์ในอดีต ปัจจุบันมีจํานวนลดน้อยลง และบางชนิดใกล้ที่จะสูญพันธุ์ ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่เสื่อม
โทรมลง การทําการประมงที่มากจนเกินกําลังผลิตของแหล่งน้ํา  ตลอดจนภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้น สําหรับ
แนวทางแก้ไขที่สามารถทําได้ คือ ทําการศึกษาวิจัยการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ํา และผลิตเพ่ือปล่อยคืนสู่แหล่งน้ํา
ธรรมชาติ ตลอดจนการให้ความรู้และการฝึกอบรมแก่ราษฎรทราบถึงคุณค่า และวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
อย่างถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทยในแหล่งน้ํา 
2. เพ่ือศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดของไทยที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 
3. ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้องแก่ประชาชน 

วิธีดําเนินการ 
1. ผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย ในท้องถิ่นที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

ปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดที่ผลิตได้ในแหล่งน้ําเพ่ือให้เกิดการแพร่ขยายพันธุ์ 
2. รวบรวมพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย ในท้องถิ่นเพ่ือเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ 
3. ศึกษาวิจัยทางด้านชีววิทยา และการเพาะขยายพันธุ์ของปลาและสัตว์น้ําในท้องถิ่น 

สรุปแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย 
กิจกรรม/งานที่จะทํา แผน/ผล งบประมาณ(บาท) หน่วยนับ รวม 

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและ
สัตว์น้ําจืดของไทย (54 จังหวัด) 

แผน 326,000.00 บาท  

  ผล 325,998.50 บาท  
      1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา   พันตัว 1,100 
        1.1 ปล่อยและแจกจ่ายพันธุ์
สัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ 

แผน  พันตัว 1,100 

  ผล  พันตัว 1,151 
 1. ปลาแก้มช้ํา แผน  พันตัว 450 
  ผล  พันตัว 465 
  2. ปลาตะเพียนทอง แผน  พันตัว 400 
  ผล  พันตัว 435 

/กิจกรรม/งานที่จะทํา… 
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กิจกรรม/งานที่จะทํา แผน/ผล งบประมาณ(บาท) หน่วยนับ รวม 

  3. ปลากาด้า แผน   พันตัว 100 
  ผล   พันตัว 40 
  4. ปลากะโห๎ไทย แผน   พันตัว 40 
  ผล   พันตัว 0 
  5. ปลาเทพา แผน   พันตัว 40 
  ผล   พันตัว 21 
  6. ปลาปีกแดง แผน   พันตัว 70 
  ผล   พันตัว 190 

 
กิจกรรม สนับสนุนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ จํานวน 6 โครงการ 

1. ชื่อโครงการ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บ้านห้วยหยวกปุาโซ 
ตําบลแม่สลองในอําเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย 

หลักการและเหตุผล 
วันที่ 14 มกราคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทอดพระเนตรพ้ืนที่ปุาเขา    

ลุ่มแม่น้ําคํา ตําบลแม่สลองใน อําเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน  
สลับซับซ้อน บริเวณพ้ืนที่นี้เคยเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าอาข่า(อีก้อ) อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาน้ําแม่คํา ปุาน้ํา
แม่สลองและปุาน้ําแม่จันฝั่งซ้าย ในท้องที่ตําบลแม่สลองใน ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ปุาต้นน้ํา ชั้น 1A และ 1B ประชาชน
ได้ทําการบุกรุกใช้ทรัพยากรปุาไม้และที่ดินโดยไม่มีการควบคุมในอดีต ทําให้สภาพที่สมบูรณ์เหลือเพียงปุาย่อมเล็กๆ  
กระจัดกระจายกันอยู่พอใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ําเพ่ือใช้ดื่มกิน ได้เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ซึ่งกรมชลประทาน
ได้จัดสร้างแหล่งน้ําเพ่ือให้มีน้ําใช้ตลอด ในส่วนกิจกรรมด้านการประมง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
พระราชดําริให้กรมประมง “เลี้ยงปลาในแหล่งน้ําที่กรมชลประทานจัดสร้างขึ้นเพ่ือให้ราษฎรมีอาหารโปรตีน
รับประทานได้อย่างพอเพียง” 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือต้องการทราบข้อมูลด้านสภาพภูมิประเทศ คุณภาพน้ํา อาหารธรรมชาติ ชนิด และปริมาณ

ประชากรปลา และสัตว์น้ําในลําห้วยสาขา   
2. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ํา ในแหล่งน้ําธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ําที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และภูมิ

ประเทศ เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรไว้บริโภค 

พื้นที่จัดทําโครงการ บ้านห้วยหยวกปุาโซ  หมู่ 9 ตําบลแม่สลองใน อําเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

/สรุปแผน/ผล... 
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สรุปแผน/ผล โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ (บ้านห้วยหยวกปุาโซ) 
กิจกรรม/งานที่จะทํา แผน/ผล งบประมาณ หน่วยนับ รวม 

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริบ้านห้วยหยวกปุาโซ แผน ๘๕,๖๐๐.๐ บาท   

ต.แม่สลองในอ.แม่ฟูาหลวง จ.เชียงราย ผล 85,600.0 บาท   
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา         
๑.๑ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจืด แผน   พันตัว 100 
  ผล   พันตัว 100 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา         
๒.๑ ส่งเสริมและแนะนําการเลี้ยงปลาในบ่อดิน แผน   ราย 10 

  ผล   ราย 10 
 
2. ชื่อโครงการ รักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน พื้นที่ลุ่มน้ําแม่คํา อําเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย 

หลักการและเหตุผล 
วันที่ 14 มกราคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรพ้ืนที่ปุาเขาลุ่มแม่น้ําคํา 

ตําบลแม่สลองใน อําเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเขาสูงชันสลับซับซ้อนบริเวณพ้ืนที่นี้เคย
เป็นหมู่บ้านของขาวเขาเผ่าอาข่า (อีก้อ) อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาน้ําแม่คํา ปุาน้ําแม่สลองและปุาแม่น้ําจันฝั่งซ้าย ใน
ท้องที่ตําบลแม่สลองใน ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ปุาต้นน้ําขั้น 1A และ 1B ประชาชนได้ทําการบุกรุกใช้ทรัพยากรปุาไม้และที่ดิน
โดยไม่มีการควบคุมในอดีต ทําให้สภาพที่สมบูรณ์เหลือเพียงปุาย่อมเล็กๆ กระจัดกระจายกันอยู่พอเป็นแหล่งกักเก็บน้ําเพ่ือ
ใช้ดื่มกิน ได้เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ซึ่งกรมชลประทานได้จัดสร้างน้ําเพ่ือให้มีน้ําใช้ตลอด ในส่วนกิจกรรมด้านการ
ประมง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  พระราชดําริให้กรมประมง "เลี้ยงปลาในแหล่งน้ําที่กรมชลประทานจัดสร้าง
ขึ้นเพ่ือให้ราษฎรมีอาหารโปรตีนรับประทานได้อย่างเพียงพอและเพ่ือให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ สถานีประมงน้ําจืด
จังหวัดเชียงรายได้หารูปแบบในการดําเนินกิจกรรมในการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมง โดยจัดการสํารวจพันธุ์สัตว์น้ํา เพ่ือนํามา
ทดลองเพาะพันธุ์ และปล่อยคืนตามธรรมชาติต่อไป ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สถานีฯ ได้จัดรูปแบบการเลี้ยงปลา
ในบ่อพลาสติก เพ่ือให้ราษฎรได้มีรายได้จากการเลี้ยงปลา เพ่ือลดรายจ่ายจากส่วนอ่ืน ซึ่งผลจากการโครงการดังกล่าวก็น่าจะ
เป็นตัวอย่างให้แก่ราษฎรได้นําไปใช้ในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือต้องการทราบข้อมูลด้านสภาพภูมิประเทศ คุณภาพน้ํา อาหารธรรมชาติ ชนิดและปริมาณประชากร

ปลาและสัตว์น้ําในลําธารภูเขา 
 2. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ํา ในแหล่งน้ําธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ําที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และภูมิ

ประเทศ เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรไว้บริโภค 
3. เพ่ือให้ราษฎรมีรายได้จากการเลี้ยงปลาเพ่ือลดรายจ่าย 

พื้นที่ดําเนินการ 
1. ตําบลแม่สลองใน ได้แก่ บ้านห้วยหยวกปุาโซ บ้านเล่าลิ่ว บ้านห้วยหมาก บ้านโปุงไฮ บ้านหัวแม่คํา   

บ้านพะน้อย บ้านนาโต่ บ้านสันมะเค็ด 
2. ตําบลเทิดไทย ได้แก่ บ้านปางมะหัน บ้านม้งแปดหลัง บ้านม้งเก้าหลัง 

/สรุปแผน/ผล… 
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สรุปแผน/ผล โครงการรักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน พื้นที่ลุ่มน้ําแม่คํา อําเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย 

กิจกรรม/งานที่จะทํา แผน/ผล งบประมาณ หน่วยนับ รวม 

โครงการ "รักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้ําคําจังหวัด
เชียงราย 

แผน ๑๑๘,๕๐๐.๐0 บาท  

ต.แมส่ลองใน/ต.เทอดไท อ.แม่ฟูาหลวง จ.เชียงราย ผล 118,500.00 บาท  
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา        
๑.๑ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจืด แผน   พันตัว 100 
    ผล   พันตัว 100 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา        
๒.๑ ส่งเสริมและแนะนําการเลี้ยงปลาในบ่อดิน แผน   ราย 10 
    ผล   ราย 10 

 
3. ชื่อโครงการ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริบ้านปางขอน 

ตําบลห้วยชมพู อําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 
หลักการและเหตุผล 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จไปทอดพระเนตรพ้ืนที่ปุา
อนุรักษ์ดอยเกี๊ยะ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ํา ห้วยปุาชม ห้วยผาลั้ง ห้วยหินขาว ห้วยยาดี และต้นน้ําลําน้ําแม่กรณ์      
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทรงพบว่าพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว ซึ่งอยู่สู งจากระดับน้ําทะเล 1,400 - 1,600 เมตร  
เป็นแหล่งต้นน้ํา ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางปุาเป็นบริเวณกว้างจํานวนนับพันไร่ บางส่วนของพ้ืนที่มีการปลูกพืชเสพติด     
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดน นอกจากนั้นพ้ืนที่ดังกล่าวยังเป็นเส้นทางลําเลียงยาเสพติดจาก
นอกประเทศ  เข้ามายังตัวเมืองจังหวัดเชียงราย ผ่านหมู่บ้านผาลั้ง (ชาวเขาเผ่าเย้า 200หลังคาเรือน), บ้านปางขอน 
(ชาวเขาเผ่าอาข่า, เย้า, มูเซอ 100 หลังคาเรือน) และบ้านแม่มอญ (ชาวเขาเผ่าลีซอและอีก้อ 100 หลังคาเรือน) 
ราษฎรทั้ง 3 กลุ่มหมู่บ้าน ได้ทําการบุกรุกแผ้วถางปุา ทําไร่เลื่อนลอย ทําให้แหล่งต้นน้ําลําธารถูกทําลายลง  จนทํา
ให้เกิดแผ่นดินเลื่อนไหล ทําให้ลําน้ําต่างๆ เกิดการตื้นเขิน ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ําที่ไหลลงลําน้ําแม่กก ซึ่งเป็นแม่น้ํา
สายหลักของจังหวัดเชียงราย มีปริมาณลดลง และนอกจากนั้นน้ําตกแม่กรณ์ ซึ่งเป็นน้ําตกธรรมชาติที่มีความ
สวยงามมีระดับความสูงของน้ําตกประมาณ 70 เมตร กําลังจะเกิดสภาวะประมาณน้ําลดลง ซึ่งจะทําให้ทรัพยากร
สัตว์น้ํ าลดลงเนื่องจากมีปริมาณน้ํ าไม่ เพียงพอ ในส่วนกิจกรรมด้านการประมง สมเด็ จพระนางเจ้ าฯ  
พระบรมราชินีนาถพระราชดําริให้กรมประมง “ให้เลี้ยงปลาในบ่อเลี้ยงปลาประจําบ้านและในแหล่งน้ําธรรมชาติ
เพ่ือให้ราษฎรมีอาหารโปรตีนรับประทานได้อย่างพอเพียง” 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือต้องการทราบข้อมูลด้านสภาพภูมิประเทศ คุณภาพน้ํา อาหารธรรมชาติ ชนิด และปริมาณประชากรปลา 

และสัตว์น้ําในลําห้วยสาขา   
2. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ํา ในแหล่งน้ําธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ําที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และภูมิประเทศ   
3. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรไว้บริโภค 

พื้นที่จัดทําโครงการ บ้านปางขอน หมู่ 7 ตําบลห้วยชมพู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

/สรุปแผน/ผล… 
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สรุปแผน/ผล โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ (บ้านปางขอน) 
กิจกรรม/งานที่จะทํา แผน/ผล งบประมาณ หน่วยนับ รวม 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ แผน ๔๓,๔๐๐.๐ บาท   
บ้านปางขอน ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย ผล 43,400.0 บาท   
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา         
๑.๑ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจืด แผน   พันตัว 25 

  ผล   พันตัว 25 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา         
๒.๑ ส่งเสริมและแนะนําการเลี้ยงปลาในบ่อดิน แผน   ราย 10 

  ผล   ราย 10 
 

4. ชือ่โครงการ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บ้านธารทอง 
  ตําบลแม่เงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
หลักการและเหตุผล 

พ้ืนที่บ้านธารทอง ตั้งอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติและเป็นแหล่งคุณภาพลุ่มน้ํา 1A และ 1B มีลุ่มน้ําสําคัญ จํานวน 3 ลุ่ม
น้ํา คือลุ่มน้ํายาบ อยู่ในเขตอําเภอเชียงแสนลุ่มน้ําห้วยเม็ง และห้วยน้ําส้ม อยู่ในเขตอําเภอเชียงของ ทั้ง 3 ลุ่มน้ําไหลลงสู่
แม่น้ําโขง สภาพพ้ืนโดยทั่วไปเป็นที่ราบบางส่วน และเป็นเนินลาดชัน มีพ้ืนที่ปุาที่ถูกแผ้วถางแล้วประมาณ 500 ไร่ มีน้ําไหล
ผ่านตลอดปี แต่เดิมมีชาวเขาเผ่าม้ง บ้านขุนน้ําคํา และชาวเขาเผ่าม้งที่อพยพมาจากจังหวัดตากและจังหวัดสระบุรี มาบุกรุก
พ้ืนที่เพ่ือจับจองที่ทํากิน ทําให้ปุาไม้ถูกทําลายลงจํานวนมาก ราษฎรในพ้ืนราบที่อยู่โดยรอบจึงเกิดความไม่พอใจและเกิด
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างราษฎรไทยภูเขากับราษฎรพ้ืนราบทางราชการจึงได้อพยพราษฎรชาวไทยภูเขาไปไว้ที่บ้านธารทอง 
ปัจจุบันบ้านธารทองมีประมาณ 175 ครอบครัว จํานวนประชากร 1,159 คน มีบัตรประจําตัวประชาชน 777 คนเป็นบัตร
สีฟูา 60 คน และบัตรสีเขียวขอบแดง 101 คน เมื่อมีประชากรมากทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมาก ทําให้สัตว์น้ําลดลง
อย่างรวดเร็ว ในส่วนกิจกรรมด้านการประมง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชดําริให้กรมประมง“เลี้ยงปลา
ในแหล่งน้ําที่กรมชลประทานจัดสร้างขึ้นเพ่ือให้ราษฎรมีอาหารโปรตีนรับประทานได้อย่างพอเพียง” 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.เพ่ือต้องการทราบข้อมูลด้านสภาพภูมิประเทศ คุณภาพน้ํา อาหารธรรมชาติ ชนิด และปริมาณประชากร

ปลา และสัตว์น้ําในลําห้วยสาขา   
2.เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ํา ในแหล่งน้ําธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ําที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และภูมิ

ประเทศ เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรไว้บริโภค 

พื้นที่จัดทําโครงการ บ้านธารทอง หมู่ 7 ตําบลแม่เงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
   บ้านทุ่งนาน้อย หมู่ 7 ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 

 

 
/สรุปแผน/ผล… 
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สรุปแผน/ผล โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ (บ้านธารทอง) 
กิจกรรม/งานที่จะทํา แผน/ผล งบประมาณ หน่วยนับ รวม 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ แผน ๕๓,๑๐๐.๐0 บาท  
บ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ผล ๕๓,๑๐๐.๐0 บาท  
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา        
๑.๑ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจืด แผน   พันตัว 25 

  ผล   พันตัว 25 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา        
๒.๑ ส่งเสริมและแนะนําการเลี้ยงปลาในบ่อดิน แผน   ราย 20 

  ผล   ราย 20 
 

5. ชื่อโครงการ โครงการบ้านเล็กในปุาใหญ่บ้านห้วยหญ้าไซ ตําบลปุาแดด อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
หลักการและเหตุผล 

พ้ืนที่โครงการฯ บ้านห้วยหญ้าไซ อยู่ในเขตตําบลปุาแดด อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ภูมิประเทศเป็น
ทิวเขาสลับซับซ้อน มีสภาพปุาที่ยังคงความสมบรูณ์ โดยภูมิอากาศมี 3 ฤดู ฝนจะตกชุกมากตลอดฤดูกาล ฤดูร้อนจะ
ร้อนในช่วงเวลากลางวันส่วนกลางคืนจะมีอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวจะหนาวมาก โดยเฉพาะเวลากลางคืน  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดําริที่จะจัดสร้างโครงการบ้านเล็กในปุาใหญ่ เพ่ือให้
ชาวเขาได้เข้ามาดูแลรักษาปุาต้นน้ํา และคงสภาพเดิมไว้รวมทั้งให้มีอยู่ทํากินอย่างถาวร อีกทั้งเพ่ือให้ชาวเขาใน
โครงการฯ ได้ฝึกอาชีพ และพัฒนาหมู่บ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง เป็นคนไทยที่มีคุณภาพและช่วยเหลือ
ตนเองได้ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2543 ปัจจุบันมีชาวเขาเข้ามาอยู่ในโครงการฯ ทั้งสิ้น 21 หลังคาเรือน  
และชาวเขาเผ่าอาข่าบ้านยางแดงจํานวน 4 หลังคาเรือน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2544 สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดเชียงราย ทําการศึกษารวบรวมพันธุ์กบ และ
พันธุ์สัตว์น้ําอ่ืนๆ ที่มีในพ้ืนที่โครงการบ้านเล็กในปุาใหญ่ จังหวัดเชียงราย นํามาเพาะขยายพันธุ์ และปล่อยในเขต
พ้ืนที่โครงการฯ เพ่ือเป็นการสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎร 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติโดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ําที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และภูมิประเทศ 

2. เพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรไว้บริโภค 

พื้นที่จัดทําโครงการ บ้านห้วยหญ้าไซ  หมู่ 9 ตําบลปุาแดด อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 
/สรุปแผน/ผล... 
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สรุปแผน/ผล โครงการบ้านเล็กในปุาใหญ่บ้านห้วยหญ้าไซตามพระราชดําริ 
กิจกรรม/งานที่จะทํา แผน/ผล งบประมาณ หน่วยนับ รวม 

โครงการบ้านเล็กในปุาใหญ่ตามพระราชดําริ แผน ๖๒,๗๐๐.๐ บาท   
บ้านห้วยหญ้าไซ ต.ปุาแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ผล 62,700.0 บาท   
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา         
๑.๑ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจืด แผน   พันตัว 25 

  ผล   พันตัว 25 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา         
๒.๑ ส่งเสริมและแนะนําการเลี้ยงปลาในบ่อดิน แผน   ราย 20 

  ผล   ราย 20 
 

6. ชื่อโครงการ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริดอยบ่อ 
  ตําบลแม่ยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

หลักการและเหตุผล 
 โครงการสถานีทดลองเกษตรพ้ืนที่สูง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดอยบ่อ ตําบลแม่ยาวอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย เป็นพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาในแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ และในฝายกักเก็บน้ําที่สร้างข้ึนโดยหลีกเลี่ยงการเพาะเลี้ยงปลานิลในพ้ืนที่สูง เนื่องจากปลานิลไม่สามารถ
ทนสภาพอากาศหนาวเย็นได้ โดยพิจารณาปลากดหลวง หรือปลาที่ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นจากประเทศจีน 
เช่น ปลาหลีฮ้ือ ปลาเฉาฮ้ือ และปลาซ่งฮ้ือ มาทดลองเลี้ยงก็น่าจะบรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมายของโครงการฯ” 

สรุปแผน/ผล โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริดอยบ่อ 
กิจกรรม/งานที่จะทํา แผน/ผล งบประมาณ หน่วยนับ รวม 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ แผน ๔๘,๒๐๐.๐0 บาท  
ดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ผล 48,200.00 บาท  
๑.ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา        
๑.๑ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจืด แผน   พันตัว 25 

  ผล   พันตัว 25 
๒.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา        
๒.๑ส่งเสริมและแนะนําการเลี้ยงปลาในบ่อดิน แผน   ราย 10 

  ผล   ราย 10 
 
 
 
 
 
 

 
/โครงการ... 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรม/งานที่จะทํา ปริมาณงาน หน่วยนับ สะสม 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ แผน บาท 44,700.00 
 ผล บาท 44,700.00 
กิจกรรม :       
1. สํารวจและรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ําประจําถิ่น แผน ครั้ง 3 
 ผล ครั้ง 3 
2. ติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ แผน ครั้ง 10 
 ผล ครั้ง 10 
3. จัดทําจุดเรียนรู้สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา แผน แห่ง 1 
 ผล แห่ง 1 
4. การศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้ของบุคคลภายนอก แผน ราย 0 
 ผล ราย 202 

 
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
กิจกรรม สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดําริและพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์ให้ดําเนินงานโครงการหลวงในการพัฒนาเกษตรที่สูง เพ่ือให้ชาวเขาในท้องถิ่นทุรกันดารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
โดยการปลูกพืชอ่ืนที่เป็นประโยชน์ เพ่ือลดปัญหายาเสพติด ให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่งเพ่ือลดหรือยุติการตัดไม้
ทําลายปุาในเขตลุ่มน้ําลําธาร และให้รักษาปุาไม้ รักษาดินและให้มีการใช้พ้ืนที่อย่างถูกต้อง   

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรักษาชนิดพันธุ์สัตว์น้ําในสภาพธรรมชาติในพ้ืนที่สูง เพ่ิมผลผลิตน้ําในแหล่งน้ํา และเพ่ิมความอุดม

สมบรูณ์ของทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือเพ่ิมแหล่งอาหารโปรตีนและเพ่ิมรายได้ให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่สูงโดยการส่งเสริมให้เกษตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
3. เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ในพ้ืนที่สูงให้เกิดผลผลิตทางการประมง 

วิธีดําเนินการ 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา เพ่ือปล่อยในแหล่งน้ํา และแจกจ่ายแก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ ตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ 
2. ส่งเสริมและติดตามผลการเลี้ยงสัตว์น้ําของเกษตรกร 
3. ร่วมประชุมและรายงานผลความก้าวหน้ากับเจ้าหน้าที่และคณะทํางานโครงการหลวง 

 

/กิจกรรม... 
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กิจกรรม สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมงผลการปฏิบัติงานประจําปี 2563 
จํานวน 9 แห่ง ได้แก่    1. โครงการหลวงห้วยโปุง อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย 

2. โครงการหลวงห้วยน้ําขุ่น อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
3. โครงการหลวงห้วยแล้ง อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
4. โครงการหลวงสะโง๊ะอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
5. โครงการหลวงแม่ปูนหลวง อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย 
6. โครงการหลวงห้วยน้ําริน อําเภอเวียงปุาเปูา จงัหวัดเชียงราย 
7. โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวีอําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
8. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลองอําเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย 
9. โครงการขยายผลโครงการหลวงผาตั้ง จังหวัดเชียงราย 

 
สรุปแผน/ผลโครงการหลวงห้วยโปุง อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการดําเนินงาน/แผนงานโครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ แผน/ผล รวม 

งบประมาณรวม บาท แผน 34,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บาท ผล 34,000 
แผนงานที่ 3.2  การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ      
โครงการที่ 32 พัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง  
1. โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง      

กิจกรรมที่ 1 ผลิตสัตว์น้ําและปล่อยฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา พันตัว แผน 20 
  พันตัว ผล 20 
1.ปลาแก้มช้ํา พันตัว แผน 10 
  พันตัว ผล 10 
2.ปลาไน พันตัว แผน 7 
  พันตัว ผล 7 
3.ปลาปีกแดง พันตัว แผน 3 
  พันตัว ผล 3 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งน้ําธรรมชาติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา แห่ง แผน 1 
  แห่ง ผล 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ      
แผนงานที่ 5.1 การอํานวยการประสานงาน บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
โครงการหลักท่ี 44 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน      

กิจกรรมที่ 1 การติดตามการดําเนินงานและให้คําแนะนํา ครั้ง แผน 2 
  ครั้ง ผล 2 

 
 
 
 

/สรุปแผน... 
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สรุปแผน/ผล โครงการหลวงห้วยน้ําขุ่น อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงานโครงการ/กจิกรรม หน่วยนับ แผน/ผล รวม 

งบประมาณรวม บาท แผน 34,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บาท ผล 34,000 
แผนงานที่ 3.2  การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ       
โครงการที่ 32 พัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง  
1.โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง       

กิจกรรมที่ 1 ผลิตสัตว์น้ําและปล่อยฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา พันตัว แผน 20 
  พันตัว ผล 20 
1.ปลาแก้มช้ํา พันตัว แผน 10 
  พันตัว ผล 10 
2.ปลาไน พันตัว แผน 8 
  พันตัว ผล 8 
3.ปลาปีกแดง พันตัว แผน 2 
  พันตัว ผล 2 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งน้ําธรรมชาติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา แห่ง แผน 1 
  แห่ง ผล 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ       
แผนงานที่ 5.1 การอํานวยการประสานงาน บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
โครงการหลักท่ี 44 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       

กิจกรรมที่ 1 การติดตามการดําเนินงานและให้คําแนะนํา ครั้ง แผน 2 
  ครั้ง ผล 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/สรุปแผน... 
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สรุปแผน/ผล โครงการหลวงห้วยแล้ง อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงานโครงการ/กจิกรรม หน่วยนับ แผน/ผล รวม 

งบประมาณรวม บาท แผน 34,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บาท ผล 34,000.00 
แผนงานที่ 3.2  การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ       
โครงการที่ 32 พัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง  
1.โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง       

กิจกรรมที่ 1 ผลิตสัตว์น้ําและปล่อยฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา พันตัว แผน 20 
  พันตัว ผล 20 
1.ปลาแก้มช้ํา พันตัว แผน 10 
  พันตัว ผล 10 
2.ปลาไน พันตัว แผน 7 
  พันตัว ผล 7 
3.ปลาปีกแดง พันตัว แผน 3 
  พันตัว ผล 3 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งน้ําธรรมชาติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา แห่ง แผน 1 
  แห่ง ผล 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ       
แผนงานที่ 5.1 การอํานวยการประสานงาน บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
โครงการหลักท่ี 44 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       

กิจกรรมที่ 1 การติดตามการดําเนินงานและให้คําแนะนํา ครั้ง แผน 2 
  ครั้ง ผล 2 
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สรุปแผน/ผล โครงการหลวงสะโง๊ะอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการดําเนินงาน/แผนงานโครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ แผน/ผล รวม 

งบประมาณรวม บาท แผน 34,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บาท ผล 34,000.00 
แผนงานที่ 3.2  การฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ      
โครงการที่ 32 พัฒนาการฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง  
1.โครงการฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง      

กิจกรรมที่ 1 ผลิตสัตว์น้ําและปล่อยฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา พันตัว แผน 20 
  พันตัว ผล 20 
1.ปลาแก้มช้ํา พันตัว แผน 10 
  พันตัว ผล 10 
2.ปลาไน พันตัว แผน 8 
  พันตัว ผล 8 
3.ปลาปีกแดง พันตัว แผน 2 
  พันตัว ผล 2 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งน้ําธรรมชาติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา แห่ง แผน 1 
  แห่ง ผล 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ      
แผนงานที่ 5.1 การอํานวยการประสานงาน บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
โครงการหลักท่ี 44 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน      

กิจกรรมที่ 1 การติดตามการดําเนินงานและให้คําแนะนํา ครั้ง แผน 2 
  ครั้ง ผล 2 
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รายงานประจําปี 2563 ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 

62  
 

สรุปแผน/ผล โครงการหลวงแม่ปูนหลวงอําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงานโครงการ/กจิกรรม หน่วยนับ แผน/ผล รวม 

งบประมาณรวม บาท แผน 22,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บาท ผล 22,000.00 
แผนงานที่ 3.2  การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ       
โครงการที่ 32 พัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง 
1.โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง       

กิจกรรมที่ 1 ผลิตสัตว์น้ําและปล่อยฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา พันตัว แผน 10 
  พันตัว ผล 10 
1.ปลาแก้มช้ํา พันตัว แผน 5 
  พันตัว ผล 5 
2.ปลาไน พันตัว แผน 3 
  พันตัว ผล 5 
3.ปลาปีกแดง พันตัว แผน 2 
  พันตัว ผล 0 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งน้ําธรรมชาติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา แห่ง แผน 1 
  แห่ง ผล 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ       
แผนงานที่ 5.1 การอํานวยการประสานงาน บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
โครงการหลักที่ 44 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       

กิจกรรมที่ 1 การติดตามการดําเนินงานและให้คําแนะนํา ครั้ง แผน 2 
  ครั้ง ผล 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สรุปแผน... 
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สรุปแผน/ผล โครงการหลวงห้วยน้ําริน อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงานโครงการ/กจิกรรม หน่วยนับ แผน/ผล รวม 

งบประมาณรวม บาท แผน 22,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บาท ผล 22,000.00 
แผนงานที่ 3.2  การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ       
โครงการที่ 32 พัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง  
1.โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง       

กิจกรรมที่ 1 ผลิตสัตว์น้ําและปล่อยฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา พันตัว แผน 10 
  พันตัว ผล 10 
1.ปลาแก้มช้ํา พันตัว แผน 5 
  พันตัว ผล 5 
2.ปลาไน พันตัว แผน 2 
  พันตัว ผล 5 
3.ปลาปีกแดง พันตัว แผน 3 
  พันตัว ผล 0 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งน้ําธรรมชาติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา แห่ง แผน 1 
  แห่ง ผล 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ       
แผนงานที่ 5.1 การอํานวยการประสานงาน บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
โครงการหลักท่ี 44 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       

กิจกรรมที่ 1 การติดตามการดําเนินงานและให้คําแนะนํา ครั้ง แผน 2 
  ครั้ง ผล 2 
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สรุปแผน/ผล โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวีอําเภอแม่สวย จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงานโครงการ/กจิกรรม หน่วยนับ แผน/ผล รวม 

รวมทั้งสิ้น บาท แผน 20,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ บาท ผล 20,000.00 
แผนงานที ่1.3 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มบนพื้นที่สูง
และเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน 

   

โครงการหลักท่ี 2.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์และประมง
ส่งเสริมการพัฒนาด้านประมงเพื่อเป็นแหล่งอาหารชุมชน 

   

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาประมงและสนับสนุนพันธุ์
สัตว์น้ําเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ 

ราย/พันตัว แผน 10/5 

  ราย/พันตัว ผล 10/5 
แนวทางท่ี 6 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน    
แผนงานการประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงาน    
โครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน    

กิจกรรมที่ 1 การติดตามให้คําแนะนําการดําเนินงาน ครั้ง แผน 2 
  ครั้ง แผน 2 

 
สรุปแผน/ผล โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลองอําเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงานโครงการ/กจิกรรม หน่วยนับ แผน/ผล รวม 
รวมทั้งสิ้น บาท แผน 52,500.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ บาท ผล 52,463.94 
แผนงานที่ 3.4  การฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน และพืชท้องถิ่นของชุมชน  
โครงการหลักท่ี 2 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ําจืดในแหล่งน้ําธรรมชาติ       
1.การฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง       

กิจกรรมที่ 1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ พันตัว แผน 10 
  พันตัว ผล 10 
1.ปลาแก้มช้ํา พันตัว แผน 5 
  พันตัว ผล 5 
2.ปลาไน พันตัว แผน 3 
  พันตัว ผล 3 
3.ปลาปีกแดง พันตัว แผน 2 
  พันตัว ผล 2 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งน้ําธรรมชาติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา แห่ง แผน 1 
  แห่ง ผล 1 
กิจกรรมที่ 3 สํารวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ํา ครั้ง แผน 3 
  ครั้ง ผล 3 

 
/ยุทธศาสตร์… 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงานโครงการ/กจิกรรม หน่วยนับ แผน/ผล รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ       
แผนงานที่ 5.1 การอํานวยการประสานงาน บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
โครงการหลักท่ี 4 อํานวยการประสานงาน การนิเทศและติดตามงาน       

กิจกรรมที่ 1 การติดตามการดําเนินงานและให้คําแนะนํา ครั้ง แผน 2 
  ครั้ง ผล 2 

 
 สรุปแผน/ผล โครงการขยายผลโครงการหลวงผาตั้ง ประจําปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงานโครงการ/กจิกรรม หน่วยนับ แผน/ผล เปูาหมาย 
งบประมาณรวม บาท แผน 10,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บาท ผล 10,000.00 
แผนงานการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน  
โครงการ/กิจกรรมการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง  

กิจกรรมที่ 1 ผลิตสัตว์น้ําและปล่อยฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา พันตัว แผน - 
- ผลิตและปล่อยสัตว์น้ํา พันตัว แผน - 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อปล่อยพันธุ์

สัตว์น้ํา 
แห่ง แผน - 

แนวทางท่ี 6 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน       
แผนงานการประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงาน       
โครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       

กิจกรรมที่ 1 การติดตามให้คําแนะนําการดําเนินงาน ครั้ง แผน 2 
  ครั้ง ผล 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนงาน... 
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แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by agri map) 
การดําเนินงาน   
  ดําเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงราย และพะเยา โดยเข้าสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้คําแนะนํา
ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ําประเมินผลผลิตสัตว์น้ําหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ จํานวน 112 ราย 

สรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดเชียงราย) ประจําปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรม 
หน่วยงานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
นับ 

แผน/
ผล 

รวม 

1. ให้คําแนะนําถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา        
   - ให้คําแนะนําถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ครั้งที่ 1 ศพจ. ราย แผน 62 
      ผล 62 
   - ให้คําแนะนําถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ครั้งที่ 2 ศพจ. ราย แผน 62 
      ผล 62 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม ศพจ. ราย แผน 62 
      ผล 62 
 

สรุป แผน/ผลการปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดพะเยา) ประจําปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรม 
หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
นับ 

แผน/
ผล 

รวม 

1. ให้ค าแนะน าถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า        
   - ให๎ค้าแนะน้าถํายทอดให๎ความรู๎ด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ครั้งที่ 1 ศพจ. ราย แผน 50 
      ผล 50 
   - ให๎ค้าแนะน้าถํายทอดให๎ความรู๎ด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ครั้งที่ 2 ศพจ. ราย แผน 50 
      ผล 50 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม ศพจ. ราย แผน 50 
      ผล 50 

 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนงาน... 
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แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่

การดําเนินงาน   
 ดําเนินกิจกรรมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ปี 2560 ปี 2561 และปี 2563 เข้าตรวจ
ประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล และกบนาเพ่ือออกใบรับรอง GAP ปลานิล กรมประมง 

สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ําจืด)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อแปลง ปลานิล จังหวัดเชียงราย (แปลงปี 2560) 
แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม

กิจกรรมย่อย หรืองานที่จะทํา 
หน่วยงาน/

หน่วยงานย่อย 
เปูาหมาย

ทั้งปี 
หน่วย
นับ 

แผน/
ผล 

รวม 

1. พัฒนาองค์ความรู้           
1.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร สนง.ปจ./ศพจ. 120 ราย แผน 120 
    120 ราย ผล 120 

2. ติดตามและประเมินผล           
2.1 ติดตามและประเมินผล (ภูมิภาค) สนง.ปจ/ศพจ. 12  ครั้ง แผน 12 

    12  ครั้ง ผล 12 

ชื่อแปลง แปลงใหญ่กบนาหนองแรด จังหวัดเชียงราย (แปลงปี 2561) 
แผนงาน -ผลผลิต/โครงการ – กิจกรรมกิจกรรม

ย่อย หรืองานที่จะทํา 
หน่วยงาน/

หน่วยงานย่อย 
เปูาหมาย

ทั้งปี 
หน่วย
นับ 

แผน/
ผล 

รวม 

1. เตรียมการ          
1.1 สํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร  สนง.ปจ./ศพจ. 1  แปลง แผน 1 
 (หลัง) ดําเนินการ   1  แปลง ผล 1 
2. จัดทําแผนพัฒนารายแปลง      
2.1 จัดทําแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สนง.ปจ./ศพจ. 1  แปลง แผน 1 
เพ่ิมมูลค่า และจําหน่ายผลผลิต   1  แปลง ผล 1 
3. พัฒนาองค์ความรู้          

  3.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร สนง.ปจ./ศพจ. 30  ราย แผน 30 
    30  ราย ผล 30 

4. สนับสนุนปัจจัยการผลิต          
4.1 สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1  สนง.ปจ./ศพจ. 30  ราย แผน 30 
    30  ราย ผล 30 

5. ส่งเสริมการตลาด          
5.1 ส่งเสริมการวางแผนการตลาด สนง.ปจ./ศพจ. 1  แปลง แผน 1 

/เชื่อมโยงตลาด/กระจายสินค้า    1  แปลง ผล 1 
6. ติดตามและประเมินผล          

6.1 ติดตามและประเมินผล (ภูมิภาค) สนง.ปจ/ศพจ. 12  ครั้ง แผน 12 
    12  ครั้ง ผล 12 

/ชื่อแปลง... 
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ชื่อแปลง วิสาหกิจชุมชนหมูดําเหมยซานเกษตรพอเพียง (แปลงปี 2563) 
แผนงาน -ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม กิจกรรม

ย่อย หรืองานที่จะทํา 
หน่วยงาน/

หน่วยงานย่อย 
เปูาหมาย

ทั้งปี 
หน่วย
นับ 

แผน/
ผล 

รวม 

1. พัฒนาองค์ความรู้          
1.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร สนง.ปจ./ศพจ. 47 ราย แผน 47 
    47 ราย ผล 47 

2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต         
2.1 สนับสนุนสัตว์น้ําพันธุ์ดี   47 ราย แผน 47 
    47 ราย ผล 47 

3. ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม         
3.1 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม  ศพจ. 48 ราย แผน 48 

(GAP กรมประมง)    47 ราย ผล 47 
3.2 ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม  ศพจ./กมป. 47 ราย แผน 47 

(GAP กรมประมง)    47 ราย ผล 47 
4. ติดตามและประเมินผล         

4.1 ติดตามและประเมินผล  สนง.ปจ/ศพจ. 12 ครั้ง แผน 12 
(ภูมิภาค)    12 ครั้ง ผล 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนงาน... 
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แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กจิกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

สรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์เขตพื้นที่เชียงรายปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรม หน่วยนับ ปริมาณงาน รวม 

1 สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์แก่เกษตรกร ราย แผน 130 
  ราย ผล 130 
1.1 เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการปี 2561 ราย แผน 100 
  ราย ผล 100 
1.2 เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการปี 2562 ราย แผน 30 
  ราย ผล 30 
2 เกษตรกรยื่นค าขอรับการรับรอง ราย แผน 13 
  ราย ผล 13 
  ไรํ ผล 5 
2.1 เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการปี 2562 ราย ผล 5 
  ไรํ ผล 5 

 
สรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์เขตพื้นที่พะเยา ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรม หน่วยนับ ปริมาณงาน รวม 

1 สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์แก่เกษตรกร ราย แผน 50 
  ราย ผล 50 
1.1 เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการปี 2561 ราย แผน 30 
  ราย ผล 30 
1.2 เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการปี 2562 ราย แผน 20 
  ราย ผล 20 
2 เกษตรกรยื่นค าขอรับการรับรอง ราย แผน 5 
  ราย ผล 5 

 
 
 
 
 
 

/แผนงาน… 
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แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
สรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ปีงบประมาณ 2563 

การดําเนินงานสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงาน/พื้นที่มอบ

ปัจจัย 
จ านวน

เกษตรกร 
(ราย) 

รวม
จ านวน 
(ตัว) 

ต้นทุน (บาท) 
(0.25 บาท/ตัว) 

วันที่ส่งมอบพันธุ์
ปลา 

ส้านักงานประมงจังหวัด
เชียงราย/อ.เวียงแกํน 

115 115,000 28,750.00 9 ก.ย.63 

ส้านักงานประมงจังหวัด
เชียงราย/อ.เชียงของ 

75 75,000 18,750.00 11 ก.ย.63 

รวม  190 190,000        47,500.00   
 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
สรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรม เปูาหมาย แผน/ผล รวม 

งบประมาณท่ีได้รับ .......104,000..........บาท 104,000 บาท แผน 104,000 
    ผล 104,000 
กิจกรรม 3 สมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ 60 ราย แผน 60 
    ผล 60 
กิจกรรม 4 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 60 ราย แผน 60 
    ผล 60 
กิจกรรม 5 ผลิตและแจกพันธุ์สัตว์น้ําจืดเพื่อสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ 180,000 ตัว แผน 180,000 
    ผล 180,000 
กิจกรรม 6 ติดตามการนําองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 4 ครั้ง แผน 4 
    ผล 4 

 
 
 
 
 
 

 
/แผนงาน... 
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แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 

กิจกรรม สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ําแบบมีสว่นร่วม 

ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ําแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2563 
สรุปผลการติดตามการดําเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร  

(สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ําแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ําแห่งเก่า ปี 2560 จํานวน 1 แห่ง 
แหล่งน้ําหนองน้ําพุหมู่ที่ 8 หมู่บ้านดอยงามตําบลโยนกอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย 

กิจกรรม เปูาหมาย หน่วยนับ รวม 
จับสัตว์น้ําขึ้นใช้ประโยชน์โดยมีการประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ําที่จับ
ใช้ประโยชน์ที่ปล่อยในแหล่งน้ําชุมชนเปูาหมายและรายงานผลจับและ
มูลค่าสัตว์น้ํา 

1 ครั้ง แผน 1 

   ผล 1 

 

สรุปผลการติดตามการดําเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร 
(กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ําแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ําแห่งเก่าปี 2562 จํานวน 1 แห่ง 
แหล่งน้ําหนองบัวแดงหมู่ที่ 15 หมู่บ้าน บ้านใหม่บัวแดง ตําบลแม่ข้ามต้ม อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

กิจกรรม เปูาหมาย หน่วยนับ รวม 

1. จับสัตว์น้ําขึ้นใช้ประโยชน์โดยมีการประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ํา
ที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําชุมชนเปูาหมายโครงการฯ 

1 ครั้ง แผน 1 

   ผล 1 
2. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําชุมชน
เปูาหมายโครงการฯ 

20 พันตัว แผน 20 

   ผล 20 
3. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการฯในแหล่งน้ําเก่าปี 2562 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

1 ครั้ง แผน 1 

   ผล 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนงาน... 
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แผนงาน บูรณาการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

กิจกรรม : พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกษตรกรจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา 

กิจกรรม/งานที่ทํา งบประมาณดําเนินการ
unit cost (บาท/หน่วย) 

งบที่ใช้ไป
(เบิกจ่าย) 

เปูาหมาย
ทั้งปี 

หน่วย
นับ 

แผน/
ผล 

1. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer 

393,800.00 393,800.00       

    1.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ 620   370 ราย แผน 
 เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer     370 ราย ผล 
    1.2 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ 5,000   20 ราย แผน 
 เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Young Smart Farmer     20 ราย ผล 
2. ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)         
    2.1 ติดตามและประเมินผล  100   20 ราย แผน 
 Young Smart Farmer (ส่วนภูมิภาค)     20 ราย ผล 

หมายเหตุ : 1. Smart Farmer จังหวัดเชียงราย อบรม 5 รุ่น จํานวน 120 ราย วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 
    2. Smart Farmer จังหวดัพะเยา อบรม 4 รุ่น จํานวน 250 ราย วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2563 
    3. Young Smart Farmer อบรม 1 รุ่น จํานวน 20 ราย วันที่ 9-11 สิงหาคม 2563 

 
แผนงาน ยุทธศาสตรก์ารวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

โครงการ วิจัยและพัฒนาการประมง 
กิจกรรม วจิัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านการประมง 

ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการวิจัยกรมประมง ปีงบประมาณ 2562 

ชือ่ชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการย่อย 
งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

รายเดือน รวม 

ชุดโครงการวิจัย :การพัฒนากระบวนการผลิตกุ้งก้ามกรามเชิงพาณิชย์   ระดับแผนงาน - 
โครงการวิจัยย่อย 1  แผนงาน(ร้อยละ) 100 
การศึกษาผลการใช้จุลินทรีย์ปม.1 ต่อการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879) ในบ่อดินของ
เกษตรกร จังหวัดเชียงราย 

                            
422,040.00 แผนงบฯ 422,040.00 

   แผนงบฯ (ร้อยละ) 100 
   ระดับผลงาน - 
   ผลงาน(ร้อยละ) 100 
    งบฯที่ใช้ 421,982.38  
    งบฯที่ใช้ (ร้อยละ) 99.99 

/ผลการปฏิบัติ... 
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ผลการปฏิบัติงาน 
เงินนอกงบประมาณ 

ประจําปี 2563 
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งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง และสัตว์น้ําอ่ืนๆ 
ผลการปฏิบัติงานประจําปี 2563 

เป็นโครงการที่กรมประมงได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพ่ือจําหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในราคาที่กรมประมงกําหนด รวมทั้งสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการประมงและ
แนะนําส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพ่ือให้เกษตรกรที่สนใจที่จะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําไว้ใช้
บริโภคในครัวเรือนและเหลือจําหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพ่ือจําหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
2. เพ่ือการควบคุมคุณภาพและราคาพันธุ์สัตว์น้ําให้อยู่ในระดับมาตรฐาน 
3. เพ่ือลดภาระการแจกจ่ายปลาแก่เกษตรกรตามโครงการพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด 

 
วิธีดําเนินการ 
 ผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืด เพ่ือจําหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและผู้สนใจ ในราคาที่กรมประมงกําหนด 
 
ผลการปฏิบัติงาน 
 ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) ผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดเพื่อจําหน่าย  
 

สรุปผลการเบิก–จ่ายเงินเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ 
 

ได้รับเงินจัดสรร(บาท) ผลการเบิกจ่าย(บาท) ผลการจําหน่ายสัตว์น้ํา(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

รายได้/ค่าใช้จ่าย 
3,867,330.00 2,242,282.40  1,576,538.45  142.23 

 

รายละเอียดการรับ –จ่ายเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ 
 

รายละเอียดการรับ-จ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้รับจัดสรร (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 
รายรับ   
  - รายได้ค่าจําหน่ายพันธุ์สัตว์น้ํา     1,576,466.00  
  - รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (เงินสํารองจ่ายเงินทุนฯ)                72.45  
รวมรายรับ   1,576,538.45  
รายจ่าย   
  1. งบบุคลากร   1,715,630.00    1,490,636.45  
ค่าจ้างประจํา   
  - ค่าจ้างประจํา      454,840.00      229,846.45  
  - เงินบําเหน็จปกติลูกจ้างประจําเงินทุนฯ      529,390.00       529,390.00  

/รายละเอียด… 

ผลการปฏิบัติงานเงินนอกงบประมาณ 2563 
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รายละเอียดการรับ –จ่ายเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ 
 

รายละเอียดการรับ-จ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้รับจัดสรร (บาท) 
จํานวนเงิน (บาท)

เบิกจ่ายท้ังปี 
ค่าจ้างชั่วคราว   
- ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน  701,400.00        701,400.00  
- ค่าครองชีพ  30,000.00  30,000.00 

2. งบดําเนินงาน     2,151,700.00        751,645.95  
ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ 2,001,700.00  618,446.04  
ค่าตอบแทน   
- ค่าล่วงเวลา  7,560.00  
- สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร           14,560.00  
ค่าใช้สอย   
  - สมทบประกันสังคม          32,940.00  
  - สมทบกองทุนเงินทดแทน ปี 2563             1,350.00  
  - สมทบกองทุนเงินทดแทน ปี 2562                111.83  
  - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม             9,902.00  
  - ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์               645.21  
ค่าวัสดุ   
  - วัสดุการเกษตร        445,776.00  
  - วัสดุก่อสร้าง           17,011.00  
  - วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ          81,010.00  
  - วัสดุไฟฟูาและวิทยุ            7,580.00  
ค่าสาธารณูปโภค   
  - ค่าไฟฟูา         126,858.37  
  - ค่าไปรษณีย์             6,034.00  
  - ค่าโทรศัพท์                307.54  
รวม    3,867,330.00     2,242,282.40  
  ร้อยละเบิกจ่าย 57.97 
เงินเหลือจ่ายโอนกลับส่วนกลาง บช.04 ประเภทเอกสาร RN เลขที่
เอกสาร 2020-1500017134 วันที่เอกสาร 29.09.2020 
วันที่ผ่านรายการ 29.09.2020 

 
1,625,047.6 

เบิกเกินส่งคืนตามเอกสาร RB 2020-1000022988 วันที่ผ่าน
รายการ 15.06.2020 เอกสารนําส่ง 2020-1300011216
เอกสารปรับปรุง 2020-1600011617 

                 
50,610.00  

 
 

 
 
 

/สรุปผลการผลิต... 
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สรุปผลการผลิต และจําหน่ายพันธุ์สัตว์น้ํา ประจําปีงบประมาณ 2563 
ชนิด ขนาดสัตว์น้ํา ราคา รวม(ตัว) รวม(บาท) 

ปลาตะเพียนขาว 2-3 ซม. 0.20        800,250      160,050.00  
ปลาตะเพียนขาว 3-5 ซม. 0.25         101,400        25,350.00  
ปลาตะเพียนขาว 5-7 ซม. 0.35               200              70.00  
ปลาตะเพียนทอง 2-3 ซม. 0.20         136,500        27,300.00  
ปลาตะเพียนทอง 3-5 ซม. 0.30           39,500        11,850.00  
ปลาตะเพียนทอง 5-7 ซม. 0.50             3,500          1,750.00  
ปลานิล 2-3 ซม. 0.15         210,000        31,500.00  
ปลานิล 3-5 ซม. 0.20         243,550        48,710.00  
ปลานิล 5-7 ซม. 0.30           52,960        15,888.00  
ปลานิลแดง 2-3 ซม. 0.20             8,800          1,760.00  
ปลานิลแดง 3-5 ซม. 0.40           10,270          4,108.00  
ปลานิลแปลงเพศ 2-3 ซม. 0.30      1,437,300      431,190.00  
ปลานิลแปลงเพศ 3-5 ซม. 0.50           83,820        41,910.00  
ปลานิลแปลงเพศ 5-7 ซม. 0.80           48,950        39,160.00  
ปลานิลแดงแปลงเพศ 2-3 ซม. 0.40           76,650        30,660.00  
ปลานิลแดงแปลงเพศ 3-5 ซม. 0.60           79,450        47,670.00  
ปลาสวาย 3-5 ซม. 0.40           41,150        16,460.00  
ปลาสวาย 5-7 ซม. 1.00             2,350          2,350.00  
ปลาไน 2-3 ซม. 0.10         289,550        28,955.00  
ปลาไน 3-5 ซม. 0.20           82,500        16,500.00  
ปลายี่สกเทศ 2-3 ซม. 0.20         286,500        57,300.00  
ปลายี่สกเทศ 3-5 ซม. 0.25             9,000          2,250.00  
ปลากดเหลือง 7-10 ซม. 2.00             1,050          2,100.00  
ปลาบึก 2-3 นิ้ว 40.00             3,094      123,760.00  
ปลาบึก 3-5 นิ้ว 60.00               100          6,000.00  
ปลาบึก 5-7 นิ้ว 80.00               462        36,960.00  
ปลาบึก 7-10 นิ้ว 100                 26          2,600.00  
ปลากาดํา 2-3 ซม. 0.25           12,100          3,025.00  
ปลากาดํา 3-5 ซม. 0.50           63,950        31,975.00  
ปลาสร้อยขาว 2-3 ซม. 0.15         860,300      129,045.00  
ปลาสร้อยขาว 3-5 ซม. 0.25         223,700        55,925.00  
ปลาบ้า 2-3 ซม. 0.25           20,900          5,225.00  
ปลาบ้า 3-5 ซม. 0.50           21,600        10,800.00  
ปลาบ้า 5-7 ซม. 1.0             8,780          8,780.00  
ปลาหมอ สายพันธุ์ชุมพร 1 2-3 ซม. 0.40           78,700        31,480.00  
ปลาหมอสายพันธุ์ชุมพร 1 3-5 ซม. 0.55 15,400          8,470.00  

/ชนิด... 
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ชนิด ขนาดสัตว์น้ํา ราคา รวม(ตัว) รวม (บาท) 
     
ปลาหมอสายพันธุ์ชุมพร 1 แปลงเพศ 3-5 ซม. 1.00             6,400          6,400.00  
ปลาเกล็ดเงิน 2-3 ซม. 0.10             5,000            500.00  
ปลาเกล็ดเงิน 3-5 ซม. 0.20 21,500          4,300.00  
ปลานวลจันทร์เทศ 2-3 ซม. 0.10 198,400        19,840.00  
ปลานวลจันทร์เทศ 3-5 ซม. 0.20 64,500        12,900.00  
ปลานวลจันทร์เทศ 5-7ซม. 0.30 37,300        11,190.00  
ปลาเทพา 1-2 นิ้ว  5.00              1,290          6,450.00  
กบ 30 วัน 1.00 11,400        11,400.00  

รวมปลา            439,890      112,930.00  
ไรแดง กก.ละ  100.-บ. กก. 100             46.00          4,600.00  

รวมไรแดง                46.00         4,600.00  
รวมเงินทั้งสิ้น       439,936.00      117,530.00  
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การทดลองเลี้ยงปลาตะเพียนขาวโดยใช้หญ้าเนเปียร์ของเกษตรกร อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
 

เทวัฒน์  สุขเกษม*, ธนกร  สงวนเรือง และสุภาพ  แก้วละเอียด   
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเชียงราย 
 
บทคัดย่อ 
 การทดลองเลี้ยงปลาตะเพียนขาว ของเกษตรกรอ้าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ระยะเวลา 6 เดือน โดย
เปรียบเทียบอาหารผสมหญ๎าเนเปียร์ 4 ชนิด (T1: อาหารเม็ดโปรตีน 15.5%, T2: อาหารเม็ดโปรตีน 15.5%ในเวลา
เช๎าและอาหารผสมเวลาเย็น, T3: อาหารผสมหญ๎าเนเปียร์, T4: หญ๎าเนเปียร์สับ) อาหารผสมหญ๎าเนเปียร์ 
ประกอบด๎วย หญ๎าเนเปียร์ : ร้าละเอียด : อาหารเม็ดส้าเร็จโปรตีน 32% เทํากับ 6 : 4 : 1 ผลการทดลองพบวํา 
น้้าหนักสุดท๎ายของปลาตะเพียนขาว ในชุดการทดลองที่ 1 (อาหารเม็ดโปรตีน 15.5%) เทํากับ 228.86+23.57 กรัม 
ซึ่งสูงกวําชุดการทดลอง 2, 3 และ 4 (191.15+9.03, 136.89+11.35 และ 113.18+16.06 กรัม ตามล้าดับ) 
(p<0.05) ในขณะที่อัตราแลกเนื้อของปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด๎วยอาหารเม็ดโปรตีน 15.5% เทํากับ 2.22+0.09    
ซ่ึงต้่ากวาํชดุการทดลองท่ี 2, 3 และ 4 (3.34+0.10, 5.12+0.15 และ13.83+1.21 ตามล้าดับ) อยํางมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ผลผลิตปลาตะเพียนขาวที่กินอาหารเม็ดโปรตีน 15.5% เทํากับ 655.60+89.62 กก./บํอ ซึ่งสูงกวํา
ชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 (546.64+36.51 389.73+37.36 และ 291.72+54.95 กก./บํอ ตามล้าดับ) อยํางมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) อัตรารอดของปลาในชุดการทดลองที่ 1 , 2 และ 3 ไมํแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) 
(81.71+2.77, 81.66+1.60 และ 81.29+1.06% ตามล้าดับ) แตํสูงกวําชุดการทดลองที่ 4 (73.57+3.43%) อยํางมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโต และต๎นทุนการผลิต พบวํา ชุดการทดลองที่ให๎อาหารเม็ด
ส้าเร็จรูปโปรตีน 15.5% มีความเหมาะสมที่สุด 
 
ค าส าคัญ: ปลาตะเพียนขาว, อาหารส้าเร็จรูป, หญ๎าเนเปียร์, ต๎นทุนการผลิต 
*ผู้รับผิดชอบ:  305  หมูํ 6  ต้าบลเวียงชัย  อ้าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 57210 โทร. 0 5315 4505  
         e-mail: sfchiangrai@gmail.com 
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Study on Silver barb Barbodes gonionotus(Bleeker, 1850) Culture with Napier Grass by Fish 
Farmer in Wiang Chai District, Chiang Rai Province 

Thawat  Sukasem*, Tanakorn  Sanguanruang and Suphap  Kaewlaiad 
Chiang Rai Inland Aquaculture Research and Development Center 

Abstract 
 A feeding trial was conducted in Wiang Chai district (Chiang Rai Province) for 6 months to 
evaluate the influence of different feeds (T1: 15.5% protein pellet, T2 : 15.5% protein pellet in 
the morning and mixed feed in the evening, T3 : mixed feed, T4 : Chopped napier grass). Mixed 
feed consisted of napier grass : rice bran : 32% protein pellet = 6 : 4 : 1. The result showed that 
average final body weight of fish fed 15.5% protein pellet (Treatment 1) was 228.86+23.57 g 
which was significantly higher than treatment 2, 3 and 4 (191.15+ 9.03, 136.89+11.35 and 
113.18+16.06 g, respectively) (p<0.05). FCR of 15%protein pellet was 2.22+0.09 which was 
significantly lower than treatment 2, 3 and 4 (3.34+0.10, 5.12+0.15 and 13.83+1.21, respectively). 
Production of fish fed 15.5% protein pellet was 655.60+89.62 kg/pond which was significantly 
higher than treatment 2, 3 and 4 (546.64+36.51, 389.73+37.36 and 291.72+54.95 kg/pond, 
respectively) (p<0.05). Survival rate of fish in treatment 1, 2 and 3 were not significant difference 
(81.71+2.77, 81.66+1.60 and 81.29+1.06%, respectively) (p>0.05) but they were significantly higher 
than treatment 4 (73.57+3.43%). Considering on growth and cost of production, treatment 1 
(15.5% protein pellet) is the most suitable feed. 
 
Key words:  silver barb (Barbodes gonionotus), pellet feed, napier grass,production cost 
*Corresponding author: 305 Moo 6 Wiang Chai subdistrict, Wiang Chai district, Chiang Rai 57210  
                                 Tel. 053154505  E-mail: sfchiangrai@gmail.com 
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ค าน า 
 ปลาตะเพียนขาวเป็นปลาที่เกษตรกรผู๎เลี้ยงปลาในจังหวัดเชียงรายนิยมเลี้ยงกัน มีชื่อวิทยาศาสตร์วํา
Barbodes gonionotus(Bleeker, 1850) มีลักษณะล้าตัวแบนข๎าง ขอบหลังโค๎งยกสูงขึ้น หัวเล็กปากเล็ก ริมฝีปาก
บางจะงอยปากแหลม มีหนวด 2 คูํ มีเกล็ดตามเส๎นข๎างล้าตัว 29 - 31 เกล็ด ล้าตัวมีสีเงิน บริเวณสํวนหลังมีสีคล้้า
สํวนท๎องเป็นสีขาวนวล โตเต็มที่จะมีล้าตัวยาวเกือบ 50 เซนติเมตร อาศัยอยูํทั่วไปทั้งในแมํน้้า ล้าคลอง หนองบึง 
การตรวจสอบระบบการกินอาหารของปลาตะเพียนขาว ขนาด 12.5 - 25.5 เชนติเมตร พบวํามีฟันในล้าคอ 
(Pharyngeal teeth) เป็นชนิดกัดบดแบบสามแถว มีซี่เหงือกสั้นๆ อยูํหํางกันพอประมาณ ทํอทางเดินอาหาร 
กระเพาะอาหารไมํมีลักษณะแตกตํางจากล้าไส๎ ล้าไส๎มีผนังบางๆ ยาวขดเป็นม๎วนยาว 2.02 - 2.73 เทําของความยาว
สุดของล้าตัว นิสัยการกินอาหาร ลูกปลาตะเพียนขาววัยอํอนกินสาหรํายเซลล์เดียว และแพลงก์ตอนขนาดเล็ก  
สํวนพวกปลาขนาด 3 - 5 นิ้ว กินพวกพืชน้้า เชํน แหนเป็ด สาหรํายพุงชะโด ผักบุ๎ง  ส้าหรับปลาขนาดใหญํ
สามารถกินใบพืชบก เชํน ใบมันเทศ ใบมันส้าปะหลัง หญ๎าขน ฯลฯ ปลาตะเพียนขาวหาอาหารกินในเวลากลางวัน
มากกวํากลางคืน (ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด, 2549) ปัจจุบันปลาตะเพียนขาวมีการเลี้ยงไว๎เพ่ือบริโภคอยําง
แพรํหลาย ทุกภูมิภาคในประเทศไทย เพาะเลี้ยงงําย และมีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว เป็นที่นิยมของคนทั่วไป และ
ปลาตะเพียนขาวเป็นปลาน้้าจืดซึ่งมีตลาดคํอนข๎างจะแนํนอน อันจะเสริมสร๎างความมั่นใจให๎แกํเกษตรกร ผู๎เลี้ยง  
(อ้าพล และอารีย์, 2532)จากการเข๎าตรวจประเมินฟาร์มของเจ๎าหน๎าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
เชียงราย พบวําเกษตรกรเริ่มมีการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีตลาดจังหวัดใกล๎เคียงต๎องการน้าไปแปร
รูป จึงท้าให๎เกิดความต๎องการบริโภคสูงขึ้น ประกอบกับเกษตรกรยังต๎องเพ่ิมความรู๎ความเข๎าใจ องค์ความรู๎ด๎านการ
เลี้ยง การจัดการ การลดต๎นทุน และวิธีการแปรรูปผลผลิต รวมกับกรมประมงมีนโยบายสํงเสริมให๎เกษตรกร          
ผู๎เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าผลิตสัตว์น้้าให๎ได๎มาตรฐานอาหารปลอดภัย และได๎ด้าเนินโครงการอาหารปลอดภัย (Food 
Safety) ตั้งแตํปี 2547 เป็นต๎นมา โดยมีระบบการดูแล ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของสินค๎า
ประมงทุกขั้นตอน ตั้งแตํวัตถุดิบ การผลิต การแปรรูป และการจ้าหนํายจนถึงผู๎บริโภค ซึ่งมีการแบํงมาตรฐานการ
ผลิตด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเป็น 2 ระดับ คือ ระดับการผลิตสัตว์น้้าขั้นปลอดภัย (Safety Level : SL) และระดับ
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับการผลิตสัตว์น้้า (Good Aquaculture Practice : GAP) (กองวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด, 2553) และ (ทวี, 2556) ปัญหาในการเลี้ยงอาจเกิดจากข๎อจ้ากัดตํางๆ เชํน 
ด๎านการเลี้ยง อาหาร และสภาพแวดล๎อม 
 หญ๎าเนเปียร์ เป็นหญ๎าเขตร๎อนที่มีอายุหลายปี มีทรงเป็นกอตั้งตรงคล๎ายอ๎อย ขยายพันธุ์ด๎วยทํอนพันธุ์ 
หญ๎าเนเปียร์มีหลายสายพันธุ์ คือ หญ๎าเนเปียร์ธรรมดา (Pennisetum purpureum) หญ๎าเนเปียร์แคระ             
(P. purpureum cv. Mott) หญ๎าเนเปียร์ลูกผสม (P. purpureun x P. americanum) ซึ่งมีสองสายพันธุ์คือ       
เนเปียร์ยักษ์ (King grass) และบานํา (Bana grass) โดยทั้งหญ๎าเนเปียร์ธรรมดา และหญ๎าเนเปียร์ลูกผสม         
เมื่อเติบโตเต็มที่ สูงประมาณ 3 - 4 เมตร สํวนหญ๎าเนเปียร์แคระจะมีการแตกกอดี มีสํวนของใบมากกวําต๎น และ
ออกดอกกํอนสายพันธุ์อื่นๆ เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่สูง 1 - 2 เมตร (กองปศุสัตว์สัมพันธ์, 2545) อีกทั้งยังมี
หญ๎าเนเปียร์ลูกผสมสายพันธ์ปากชํอง ซึ่งเป็นการผสมข๎ามพันธุ์ระหวํางหญ๎าเนเปียร์ยักษ์และหญ๎าไขํมุก เป็นพืช
อาหารสัตว์ที่มีศักยภาพสูงทั้งในแงํการให๎ผลผลิต และมีคุณคําทางอาหารสัตว์ดีตามที่สัตว์ต๎องการ เหมาะส้าหรับใช๎
เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอ้ือง เชํน โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ และแกะ ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได๎สนับสนุน
สํงเสริมให๎เกษตรกรปลูกกันอยํางแพรํหลายทั่วประเทศไทย หญ๎าเนเปียร์สายพันธุ์ นี้มีอายุหลายปี โตเต็มที่สูง
ประมาณ 4 เมตร มีระบบรากที่แข็งแรง แผํกระจายอยูํในดินดูดซึมน้้าและปุ๋ยได๎ดี ลักษณะล้าต๎น และทรงต๎นตั้งตรง 
(ไกรลาส และคณะ, 2556) ปัจจุบันหญ๎าเนเปียร์เป็นที่รู๎จักในฐานะอาหารสัตว์ และสํวนประกอบ ของปุ๋ยหมัก และ
หญ๎าเนเปียร์นี้เป็นที่รู๎จักกันดีในกลุํมเกษตรกรผู๎เลี้ยงวัวและกระบือหรือสัตว์ใหญํเพราะหญ๎า เนเปียร์มีความหวานสูง   
เมื่อเทียบกับหญ๎าทั่วๆ ไป          /มีธาตุ... 
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มีธาตุอาหารเหมาะสมส้าหรับเลี้ยงสัตว์ โดยสายพันธุ์หญ๎า เนเปียร์ที่ปรับปรุงแล๎ว และก้าลังได๎รับความนิยม คือ
หญ๎าเนเปียร์สายพันธุ์ปากชํอง 1 เมื่ออายุ 30 วัน มีโปรตีน 10 เปอร์เซ็นต์ หญ๎าเนเปียร์น้าไปใช๎ประโยชน์ได๎หลาย
รูปแบบ เชํน ตัดสด ท้าหญ๎าหมักและหญ๎าแห๎ง 
 ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นที่ต๎องมีการศึกษาการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบํอดินของเกษตรกรใน จังหวัด
เชียงราย เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบต๎นทุน และผลผลิตของการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวของเกษตรกร เพ่ือวางแผนพัฒนา
สํงเสริมรูปแบบการเลี้ยง และวิธีการที่เหมาะสมให๎กับเกษตรกรผู๎เลี้ยงปลาในบํอดิน และยังเป็นการแก๎ปัญหาเรื่อง
ราคาสัตว์น้้าตกต่้า รวมถึงหาวัสดุการเกษตรที่เหมาะสมมาเป็นสํวนผสมของอาหารปลาเพ่ือลดต๎นทุนคํ าอาหาร
ส้าเร็จรูปที่มีราคาแพงมากเกินไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และต๎นทุนการผลิตของการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวด๎วย อาหาร
ส้าเร็จรูป และอาหารที่มีสํวนผสมของหญ๎าเนเปียร์ 
 
วิธีด าเนินการ 
 1. การวางแผนการศึกษา  
 1.1การวางแผนการทดลอง 
  วางแผนการทดลองแบบสุํมตลอด (completely randomized design; CRD) โดยแบํงการ
ทดลองเป็น 4 ชุดทดลอง ๆ ละ 3 ซ้้า ดังนี้   
   ชุดการทดลองที่ 1 การเลี้ยงด๎วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูปโปรตีน 15.5% (ชุดควบคุม) 
   ชุดการทดลองที่ 2 การเลี้ยงด๎วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูปโปรตีน 15.5%ในเวลาเช๎า  
    และอาหารผสมเวลาเย็น 
    ชุดการทดลองที่ 3 การเลี้ยงด๎วยอาหารที่มีสํวนผสมของหญ๎าเนเปียร์  

 (หญ๎า:ร้า:อาหารเม็ดส้าเร็จรูปโปรตีน 32%= 6:4:1) 
 ชุดการทดลองที่ 4 การเลี้ยงด๎วยหญ๎าเนเปียร์สับ 

 ให๎อาหารให๎วันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 น. และเวลา 16.00 น. โดยให๎ปลากินจนอ่ิม (โดยใช๎เวลา
ประมาณ 10 - 15 นาที) ท้าการจดบันทึกปริมาณอาหารที่ให๎ในแตํละครั้งเพ่ือเป็นข๎อมูลการให๎อาหาร 

 1.2 สถานที่และระยะเวลาด้าเนินการ 
  ด้าเนินการทดลอง และเก็บข๎อมูลที่บํอเลี้ยงปลาของเกษตรกรในอ้าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

โดยใช๎บํอดินพ้ืนที่ขนาด 1 ไรํ มีระบบถํายเทน้้าเข๎า - น้้าออกสะดวก และเป็นเกษตรกรที่รํวมโครงการอาหาร
ปลอดภัยที่มีความสนใจในการเลี้ยงปลาตะเพียนขาว ระหวํางเดือนธันวาคม 2562 - เดือนมิถุนายน 2563 เป็น
ระยะเวลา 6 เดือน 

 
 2. วิธีการทดลอง 

2.1 การเตรียมสัตว์ทดลอง 
 ท้าการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว โดยคัดพํอแมํพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์เพศ มาท้าการเพาะพันธุ์ด๎วย

วิธีชํวยธรรมชาติ ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ Buserelin acetate (BUS) รํวมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone (DOM) โดย
ใช๎ BUS ในอัตรา 10 ไมโครกรัมตํอกิโลกรัม รํวมกับ DOM ในอัตรา 5 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม และพํอพันธุ์ในอัตรา BUS 
ในอัตรา 5 ไมโครกรัมตํอกิโลกรัม รํวมกับ DOM ในอัตรา 5 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม ใช๎อัตราเพศเมียตํอเพศผู๎ 1 : 2 

/อัตราปลํอย... 
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อัตราปลํอย 5 ตัวตํอลูกบาศก์เมตร หรือ 30 ตัวตํอบํอ (แมํพันธุ์ 10 ตัว พํอพันธุ์ 20 ตัว) น้าลูกปลาที่ได๎จากการ
เพาะพันธุ์ไปอนุบาลในบํอดิน ขนาด 800 ตารางเมตร อนุบาลจนลูกปลามีขนาด 8 - 10 เซนติเมตร รวบรวมลูกปลา
ตะเพียนขาวมาท้าการทดลอง จ้านวน 42,000 ตัว เพื่อน้าไปให๎เกษตรกรที่รํวมการทดลอง โดยปลํอยเลี้ยงในกระชัง
อวนสีฟูา ขนาด 40 ตารางเมตร เพ่ือปรับสภาพ และฝึกการกินอาหารทดลองกํอนปลํอยเป็นเวลา 7 วัน กํอนปลํอย
ท้าการสุํมชั่งวัดความยาวและน้้าหนักของลูกปลา จ้านวน 20 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือเป็นข๎อมูลน้้าหนักเริ่มต๎นการทดลอง 
แล๎วจึงน้าไปเลี้ยงในบํอทดลองในอัตรา 3,500 ตัวตํอไรํ หรือ 2.18 ตัวตํอตารางเมตร 

2.2 การเตรียมบํอทดลอง 
 ในการทดลองครั้งนี้ใช๎บํอดินขนาด 1 ไรํ จ้านวน 12 บํอ ท้าการระบายน้้าออก จับปลาที่เหลือออก 

ลอกเลน พร๎อมก้าจัดวัชพืชและศัตรูปลาโดยไมํใช๎สารเคมี ตกแตํงบริเวณคันบํอที่ไมํสมบูรณ์ให๎สมบูรณ์ ตากบํอทิ้งไว๎
ประมาณ 5 - 7 วัน เพ่ือฆําเชื้อโรค หวํานปูนขาวอัตราสํวน 50 - 100 กิโลกรัมตํอไรํ ให๎ทั่วบํอ ใสํปุ๋ยคอกอัตรา 100 
- 200 กิโลกรัมตํอไรํ เพ่ือเพ่ิมอาหารธรรมชาติในบํอปลา สูบน้้าเข๎าบํอให๎มีความลึก 80 - 100 เซนติเมตร ปลํอยทิ้ง
ไว๎ 10 - 15 วัน แล๎วจึงปลํอยปลาเพ่ือเริ่มการทดลอง 

2.3 การเตรียมอาหารทดลอง 
   2.3.1 อาหารเม็ดส้าเร็จรูปใช๎อาหารปลากินพืชลอยน้้า มีระดับโปรตีนไมํต่้ากวํา 15.5% 
   2.3.2 อาหารเม็ดส้าเร็จรูปในเวลาเช๎า และอาหารผสมเวลาเย็น อาหารที่มีสํวนผสมของ
หญ๎าเนเปียร์ที่เกษตรกรผลิตขึ้นใช๎เองประกอบด๎วย หญ๎าเนเปียร์สดพันธุ์ปากชํอง 1 อายุ 45 วัน 6 สํวนร้าละเอียด      
4 สํวน อาหารเม็ดส้าเร็จรูปมีระดับโปรตีนไมํต่้ากวํา 32 เปอร์เซ็นต์ 1 สํวน ผสมด๎วยเครื่องผสมอาหาร และน้ามาอัด
ด๎วยเครื่องอัดเม็ด ออกมาเป็นเส๎นขนาด 2 - 3 มิลลิเมตร ผึ่งอาหารไว๎ในที่รํมเป็นเวลา 3 ชั่วโมง แล๎วจึงน้าไปให๎ปลากิน 
   2.3.3 อาหารที่มีสํวนผสมของหญ๎าเนเปียร์ที่เกษตรกรผลิตขึ้นใช๎เองประกอบด๎วย หญ๎าเน
เปียร์พันธุ์ปากชํอง 1 อายุ 45 วัน 6 สํวน ร้าละเอียด 4 สํวน อาหารเม็ดส้าเร็จรูปมีระดับโปรตีนไมํต่้ากวํา 32%     
1 สํวน ผสมด๎วยเครื่องผสมอาหาร และน้ามาอัดด๎วยเครื่องอัดเม็ด ออกมาเป็นเส๎นขนาด 2 - 3 มิลลิเมตร ผึ่งอาหาร
ไว๎ในที่รํมเป็นเวลา 3 ชั่วโมง แล๎วจึงน้าไปให๎ปลากิน 
   2.3.4 หญ๎าเนเปียร์สับ ใช๎หญ๎าเนเปียร์สดพันธุ์ปากชํอง 1 อายุ 45 วัน มาสับด๎วยเครื่อง
สับหญ๎าที่เกษตรกรท้าข้ึนใช๎เอง สับให๎หญ๎ามีขนาดความยาวไมํเกิน 2 - 3 มิลลิเมตร และน้าไปให๎ปลากิน 
 2.4 การวิเคราะห์คุณสมบัติของน้้า 
  ศึกษาคุณสมบัติของน้้าในบํอ โดยท้าการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้้าทุกสัปดาห์ เวลา 13.00 น. 
- 16.30 น. ดังนี้ 
  - ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้า (dissolved  oxygen) 
  - อุณหภูมิ (temperature)    
  - ความเป็นกรดเป็นดําง (pH)      
  - ความกระด๎าง (hardness)     
  - ความเป็นดําง (alkalinity)    
  - ปริมาณแอมโมเนียรวม หนํวยเป็น mg-N/l   
  สุํมชั่งวัดขนาดความยาวและน้้าหนัก ทุกๆ 1 เดือน ท้าการทดลองเลี้ยงจนครบ 6 เดือน หยุดให๎
อาหารกํอนการเก็บผลผลิต 1 วัน สูบน้้าจับปลาทั้งบํอเพ่ือชั่งน้้าหนัก วัดความยาว และหาอัตรารอดตาย 
 2.5 การศึกษาชนิดและปริมาณแพลงก์ตอน (plankton) 
   เก็บรวบรวมชนิดแพลงก์ตอนในบํอของเกษตรกรที่รํวมโครงการ ในเดือนสุดท๎ายกํอนเก็บผลผลิตโดย
ใช๎ถุงลากแพลงก์ตอน ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ลากในบํอท้ัง 3 ระดับ คือ ผิวน้้า กลางน้้า และใต๎น้้า เป็น
พ้ืนที่ 10% ของบํอ น้ามาศึกษาชนิด และนับจ้านวน             /3.การเก็บ... 
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 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.1 การเจริญเติบโต 
   เก็บข๎อมูลการเจริญเติบโตระหวํางการทดลอง โดยน้าข๎อมูลตํางๆ ที่ได๎มาวิเคราะห์ผลการตอบสนอง
ของปลาตะเพียนขาวตํออาหารทดลองแตํละสูตร โดยพิจารณาจากคําตํางๆ ดังนี้  
  3.2 น้้าหนักเพ่ิมตํอวัน (daily weight gain; DWG) (กรัมตํอวัน) 
  3.3 อัตราแลกเนื้อ (feed conversion ratio; FCR)     

3.4 อัตราการรอด (survival rate; เปอร์เซ็นต์) 
3.5 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอน (plankton) 
3.6 ต๎นทุนการผลิต ผลตอบแทนตํอการลงทุน  

 3.7 รายได๎และผลตอบแทน 
 

  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น้าข๎อมูลที่ได๎จากการทดลองมาวิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ และ
อัตราการรอดตาย โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน One way analysis of variance (ANOVA) และเปรียบเทียบ
ความแตกตํางระหวํางชุดการทดลองด๎วยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูปทางสถิต 
 
ผลการศึกษา 
 การทดลองเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบํอดินเป็นเวลา 6 เดือน โดยใช๎อาหารตํางชนิดกัน ดังนี้ ชุดการทดลอง
ที่ 1 เลี้ยงด๎วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูปโปรตีน 15.5 เปอร์เซ็นต์ ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงด๎วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูปโปรตีน 
15.5 เปอร์เซ็นต์ในเวลาเช๎า และอาหารผสมเวลาเย็น ชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงด๎วยอาหารที่มีสํวนผสมของหญ๎าเน
เปียร์ และชุดการทดลองที่ 4 เลี้ยงด๎วยหญ๎าเนเปียร์สับ ทุกการทดลองมีความยาวเริ่มต๎นเฉลี่ย 8.10 ±2.10 
เซนติเมตร น้้าหนักเริ่มต๎นเฉลี่ย 11.00±0.05 กรัม มีผลการทดลองดังนี้ 
1. การเจริญเติบโต 
 1.1 ความยาวสุดท๎ายเฉลี่ย 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวํา ความยาวสุดท๎ายเฉลี่ยของปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด๎วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูป 
โปรตีน 15.5%, อาหารเม็ดส้าเร็จรูปโปรตีน 15.5 เปอร์เซ็นต์ในเวลาเช๎าและอาหารผสมเวลาเย็น , อาหารที่มี
สํวนผสมของหญ๎าเนเปียร์ และหญ๎าเนเปียร์สับ มีคําเทํากับ 26.26±1.40, 25.70±1.40, 18.90±5.20 และ 
17.60±9.21 เซนติเมตร ตามล้าดับ เมื่อน้าผลมาวิเคราะห์ทางสถิติพบวํา ความยาวสุดท๎ายเฉลี่ยของปลาตะเพียน
ขาวที่เลี้ยงด๎วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูปโปรตีน 15.5% และอาหารเม็ดส้าเร็จรูปโปรตีน 15.5 เปอร์เซ็นต์ในเวลาเช๎า และ
อาหารผสมเวลาเย็น ไมํแตกตํางกันทางสถิติ    (p>0.05) แตํมีคําสูงกวําอาหารที่มีสํวนผสมของหญ๎าเนเปียร์ และ
หญ๎าเนเปียร์สับ (p<0.05) ในขณะที่อาหารที่มีสํวนผสมของหญ๎าเนเปียร์ และหญ๎าเนเปียร์สับ มีคําไมํแตกตํางกัน
ทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 1) 
 1.2 น้้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ย  

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวํา น้้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ยของปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด๎วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูป
โปรตีน 15.5% อาหารเม็ดส้าเร็จรูปโปรตีน 15.5% ในเวลาเช๎า และอาหารผสมเวลาเย็น อาหารที่มีสํวนผสมของ    
หญ๎าเนเปียร์ และหญ๎าเนเปียร์สับ มีคําเทํากับ 228.86±23.57, 191.15±9.03, 136.89±11.35 และ113.18±16.06 กรัม 

 
/ตามล้าดับ… 



 
รายงานประจําปี 2563 ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 

84  
 

ตามล้าดับ เมื่อน้าผลมาวิเคราะห์ทางสถิติพบวํา น้้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ยของปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด๎วยอาหารทุกชนิด 
แตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1) 
 1.3 น้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยตํอวัน  

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวํา น้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยตํอวันของปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด๎วยอาหารเม็ด
ส้าเร็จรูปโปรตีน 15.5 เปอร์เซ็นต์ อาหารเม็ดส้าเร็จรูปโปรตีน 15.5 เปอร์เซ็นต์ในเวลาเช๎า และอาหารผสมเวลาเย็น 
อาหารที่มีสํวนผสมของหญ๎าเนเปียร์ และหญ๎าเนเปียร์สับ มีคําเทํากับ 1.21+0.13, 1.00+0.05, 0.70+0.06 และ 
0.57+0.09 กรัมตํอวัน ตามล้าดับ เมื่อน้าผลการทดลองมาวิเคราะห์ทางสถิติพบวํา น้้าหนักเพ่ิมตํอวันของปลา
ตะเพียนขาวที่เลี้ยงด๎วยอาหารทุกชนิด แตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 1) 
2. อัตราแลกเนื้อ 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวํา อัตราแลกเนื้อของปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด๎วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูปโปรตีน 
15.5% อาหารเม็ดส้าเร็จรูปโปรตีน 15.5% ในเวลาเช๎า และอาหารผสมเวลาเย็น อาหารที่มีสํวนผสมของหญ๎าเน
เปียร์ และหญ๎าเนเปียร์สับ มีคําเทํากับ 2.22+0.09, 3.34+0.10, 5.12+0.15 และ 13.83+1.21 ตามล้าดับ เมื่อน้า
ผลมาวิเคราะห์ทางสถิติพบวํา อัตราแลกเนื้อของปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด๎วยอาหารทุกชนิด แตกตํางกันอยํางมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 1) 
3. อัตราการรอด 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวํา อัตราการรอดเฉลี่ยของปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด๎วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูปโปรตีน 
15.5% อาหารเม็ดส้าเร็จรูปมีโปรตีน 15.5 %เวลาเช๎าอาหารผสมเวลาเย็น อาหารที่มีสํวนผสมของหญ๎าเนเปียร์ และ
หญ๎าเนเปียร์สับ มีคําเทํากับ 81.71±2.77, 81.66±1.60, 81.29±1.06 และ 73.57±3.43% ตามล้าดับ เมื่อน้าผลมา
วิเคราะห์ทางสถิติพบวํา อัตราการรอดเฉลี่ยของปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด๎วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูปโปรตีน 15.5% 
อาหารเม็ดส้าเร็จรูปส้าเร็จรูปโปรตีน 15.5% ในเวลาเช๎า และอาหารผสมเวลาเย็น และอาหารที่มีสํวนผสมของหญ๎า  
เนเปียร์ แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) แตํมากกวําอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับ
หญ๎าเนเปียร์สับ (ตารางที่ 1) 
4. ผลผลิต  
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวํา ผลผลิตของปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด๎วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูปโปรตีน 15.5% 
อาหารเม็ดส้าเร็จรูปโปรตีน 15.5 เปอร์เซ็นต์ในเวลาเช๎า และอาหารผสมเวลาเย็น อาหารที่มีสํวนผสมของหญ๎าเน
เปียร์ และหญ๎าเนเปียร์สับ มีคําเทํากับ 655.60±89.62, 546.64±36.51, 389.73±37.36 และ 291.72±54.95 
กิโลกรัมตํอบํอ ตามล้าดับ เมื่อน้าผลมาวิเคราะห์ทางสถิติพบวํา ผลผลิตของปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด๎วยอาหารทุกชนิด
แตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

/ตารางที่ 1... 



 
รายงานประจําปี 2563 ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 

85  
 

ตารางที่ 1   การเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ อัตราการรอด และผลผลิตของปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด๎วยอาหารที่
แตกตํางกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน 

คําเฉลี่ย 

ชนิดอาหาร 
อาหารเม็ด
ส้าเร็จรูป 

อาหารเม็ด 
    สลับกับอาหาร

ผสม 

อาหารผสม 
หญ๎าเนเปียร์ 

หญ๎าเนเปียร์สับ 

ความยาวเริ่มต๎นเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

8.1±2.10a 8.1±2.10a 8.1±2.10a 8.1±2.10a 

น้้าหนักเริ่มต๎นเฉลี่ย 
(กรัม) 

11.00±0.05a 11.00±0.05a 11.00±0.05a 11.00±0.05a 

ความยาวสุดท๎ายเฉลี่ย
(เซนติเมตร) 

26.26±1.40a 25.70±1.40a 18.90±5.20b 17.60±9.21b 

น้้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ย  
(กรัม) 

228.86±23.57a 191.15±9.03b 136.89±11.35c 113.18±16.06d 

น้้าหนักเพ่ิมตํอวัน   
(กรัมตํอวัน) 

1.21+0.13a 1.00+0.05b 0.70+0.06c 0.57+0.09d 

อัตราแลกเนื้อ 2.22+0.09a 3.34+0.10b 5.12+0.15c 13.83+1.21d 

อัตราการรอด (%) 81.71±2.77a 81.66±1.60a 81.29±1.06a 73.57±3.43b 

ผลผลิต (กิโลกรัม/บํอ) 655.60±89.62a 546.64±36.51b 389.73±37.36c 291.72±54.95d 

หมายเหตุ คําเฉลี่ยที่ตามด๎วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกตํางกันในแถวเดียวกัน แสดงวํามีความแตกตํางกันอยําง  
มีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

5. คุณสมบัติของน้ า 
 คุณสมบัติของน้้าในบํอดินระหวํางการทดลองเลี้ยงปลาตะเพียนขาวของเกษตรทั้ง 4 ชุดการทดลอง ตลอด
ระยะเวลา 180 วัน พบวํา อุณหภูมิของน้้ามีคําระหวําง 23.0-30.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิในอากาศ มีคําระหวําง 
22.8-28.4 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า มีคําระหวําง 3.0-10.0 มิลลิกรัมตํอลิตร ความเป็นกรด
เป็นดําง มีคําระหวําง 6.5-8.0 ความเป็นดําง มีคําระหวําง 150-220 mg/l as CaCO3 ความกระด๎าง มีคําระหวําง 
120-295 mg/l as CaCO3 ปริมาณแอมโมเนียรวม (TAN) มีคําระหวําง 0.00-0.12 mg-N/l ความโปรํงแสง มีคํา
ระหวําง 20-100 เซนติเมตร 
6. การศึกษาชนิดแพลงก์ตอน (plankton) 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวํา แพลงก์ตอนที่พบในบํอของเกษตรกรประกอบด๎วย 4 ไฟลัม (Phylum) 
ได๎แกํ Ciliophora, Chlorophyta, Rotifera และ Arthropoda ครอบครัว 9 ครอบครัว (Family) ได๎แกํ 
Parameciidae, Hydrodictyaceae, Hydrodictyaceae, Philodinidae, Filiniidae, Brachionidae, 
Epiphanidae, Daphniidae, Culicidae และ Chironomidae สกุล 9 สกุล (Genus) ได๎แกํ Paramecium sp., 
Pediastrum sp., Embata sp., Filinia sp., Brachionus sp., Epiphanes sp., Simocephalus sp., Culex sp. 
และ Chironomus sp. (ตารางที่ 2)                                
                      /ตารางที่ 2... 



 
รายงานประจําปี 2563 ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 

86  
 

ตารางท่ี 2 ชนิดและจ้านวนแพลงก์ตอน ในบํอดินของเกษตรกรที่ทดลองเลี้ยงปลาตะเพียนขาว 
ชนิดแพลงก์ตอน ชุดการทดลอง 

Phylum Family  1 2 3 4 
Ciliophora Parameciidae Paramecium sp. +++ ++ ++ +++ 
Chlorophyta Hydrodictyaceae Pediastrum sp. +++ +++ +++ +++ 
Rotifera Philodinidae Embata sp. ++ +++ + ++ 

Filiniidae Filinia sp. + ++ + + 
Brachionidae Brachionus sp. +++ +++ + +++ 
Epiphanidae Epiphanes sp. +++ ++ ++ +++ 

Arthropoda 
 

Daphniidae Simocephalus sp. ++ ++ + ++ 
Culicidae Culex sp. ++ + + ++ 
Chironomidae Chironomus sp. + + + + 

หมายเหตุ จ้านวนเครื่องหมาย + แสดงปริมาณท่ีพบในปริมาณน้้าตัวอยํางที่เก็บจากบํอทดลอง 1 มิลลิลิตร 
              +      พบน๎อย น๎อยกวํา 10 ตัว 
    ++  พบปานกลาง 11 – 49 ตัว 
             +++   พบมากกวํา 50 ตัว 

7. ต้นทุนการเลี้ยง และผลตอบแทนการลงทุน 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวํา ต๎นทุนการเลี้ยงของปลาตะเพียนขาวของเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายที่เลี้ยง
ด๎วยอาหารตํางชนิดกันประกอบด๎วย อาหารเม็ดส้าเร็จรูป อาหารเม็ดส้าเร็จรูปในเวลาเช๎าและอาหารผสมเวลาเย็น 
อาหารที่มีสํวนผสมของหญ๎าเนเปียร์ และหญ๎าเนเปียร์สับ มีคําเทํากับ 40 ,637.51, 35,352.67, 34,580.42 และ 
24,620.28 บาท/บํอ/ไรํ ตามล้าดับ โดยอาหารเม็ดส้าเร็จรูป มีต๎นทุนเฉลี่ยต่้าสุด เทํากับ 62.07 บาทตํอกิโลกรัม 
รองลงมาคือ อาหารเม็ดส้าเร็จรูปในเวลาเช๎า และอาหารผสมเวลาเย็น หญ๎าเนเปียร์สับ และอาหารที่มีสํวนผสมของ
หญ๎าเนเปียร์ มีคําเทํากับ 64.75, 84.48 และ 88.90 บาทตํอกิโลกรัม ตามล้าดับ และมีอัตราผลตอบแทนตํอต๎นทุน
ทั้งหมด เทํากับ -43.61, -45.94, -60.63 และ -58.57 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (ตารางท่ี 3 และ 4) 

ตารางท่ี 3 ต๎นทุนการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวของเกษตรกร ที่เลี้ยงด๎วยอาหารที่แตกตํางกัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 

ต๎นทุนทั้งหมด 
ชุดการทดลอง 

1 2 3 4 
บาท % บาท % บาท % บาท % 

ต้นทุนคงท่ี (บาท/บ่อ) 4,258.70 10.48 4,258.70 12.05 4,258.70 12.32 4,258.70 17.30 
คําเชําบํอ/เชําที่ดิน 2,499.00 6.15 2,499.00 7.07 2,499.00 7.23 2,499.00 10.15 
คําเสื่อมโรงเรือนเก็บพัสดุ 1,248.00 3.07 1,248.00 3.53 1,248.00 3.61 1,248.00 5.07 
คําเสื่อมราคาอุปกรณ์ตําง ๆ 480.00 1.18 480.00 1.36 480.00 1.39 480.00 1.95 
คําเสียโอกาสเงินลงทุน    31.70 0.08 31.70 0.09 31.70 0.09 31.70 0.13 
ต้นทุนผันแปร (บาท/บ่อ) 36,378.81 89.52 31,093.97 87.95 30,321.72 87.68 20,361.58 82.70 
คําพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 700.00 1.72 700.00 1.73 700.00 2.02 700.00 2.84 
คําอาหาร 23,958 58.96 18,712.50 58.77 17,946 51.90 8,060.00 32.74 
คําน้้ามันเชื้อเพลิง 280.00 0.69 280.00 0.79 280.00 0.81 280.00 1.14 
คําไฟฟูา 680.00 1.67 680.00 1.92 680.00 1.97 680.00 2.76 

/คํายา... 
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คํายาและสารเคมี 1,000.00 2.46 1,000.00 2.83 1,000.00 2.89 1,000.00 4.06 
คําแรงงานในครัวเรือน 6,750.00 16.61 6,750.00 19.09 6,750.00 19.52 6,750.00 27.42 
คําใช๎จํายในการจับปลา 2,400.00 5.91 2,400.00 6.79 2,400.00 6.94 2,400.00 9.75 
คําปรับปรุงบํอ 220.00 0.54 220.00 0.62 220.00 0.64 220.00 0.89 
คําซํอมแซมอุปกรณ์ 120.00 0.30 120.00 0.34 120.00 0.35 120.00 0.49 
คําเสียโอกาสเงินลงทุน    276.53 0.67 269.39 0.65 225.72 0.65 122.33 0.62 
ต้นทุนทั้งหมด (บาท/บ่อ) 40,637.51 100 35,352.67 100 34,580.42 100 24,620.28 100 

หมายเหตุ -คําเชําบํอ ราคา 2,499 บาท/6 เดือน (คิดจากการตกลงของผู๎เชําและผู๎ให๎เชํา 4,998 บาท/ปี) 
   -คําเสื่อมโรงเรือนเก็บพัสดุใช๎วิธีคิดแบบเส๎นตรงอายุการใช๎งาน 10 ปี  
   -คําเสื่อมราคาอุปกรณ์ตํางๆ ใช๎วิธีคิดแบบเส๎นตรงอายุการใช๎งาน 2 ปี  
   -คําเสียโอกาสเงินลงทุน คิดจากดอกเบี้ยเงินฝากประจ้า 12 เดือน ร๎อยละ 0.75 ของธนาคารกรุงเทพ ปี 2563 
   -คําพันธุ์ปลาตะเพียนขาวตัวละ 0.20 บาท ตามราคาประกาศกรมประมง 
   -คําอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้าโปรตีน 15.50% ราคากิโลกรัมละ 16.50 บาท 
   -คําหญ๎าเนเปียร์ราคากิโลกรัมละ 1.50 บาท 
   -คําอาหารผสม ราคากิโลกรัมละ 9 บาท 
   -คําแรงงานในครัวเรือนขั้นต่้าของจังหวัดเชียงราย ปี 2560 ท้างานวันละ 8 ชั่วโมงๆ ละ 37.50 บาท  
   -คําใช๎จํายในการจับปลา คิดจากคําแรงจ้านวน 8 คนๆ ละ 300 บาท ท้างานวันละ 8 ชั่วโมง 

ตารางที่ 4 ผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวของเกษตรกร ที่เลี้ยงด๎วยอาหารที่แตกตํางกัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
ผลตอบแทน ชุดการทดลอง 

รายได้เฉลี่ย 1 2 3 4 
ผลผลิต (กก./ไรํ/รุํน) 655 546 389 291 
ราคาขาย (บาท/กก.) 35 35 35 35 
รายได๎จากการขาย 22,925.00 19,110.00 13,615.00 10,200.40 
ผลตอบแทนเฉลี่ย     
รายได๎ทั้งหมด (บาท/ไรํ/รุํน) 22,925.00 19,110.00 13,615.00 10,200.40 
ต๎นทุนทั้งหมด (บาท/ไรํ/รุํน) 40,654.14 35,352.67 34,580.42 24,622.29 
ก้าไรสุทธิ -17,729.14 -16,242.67 -20,965.42 -14,421.89 
ต๎นทุนการผลิต (บาท/กก.) 62.07 64.75 88.90 84.48 
ผลตอบแทนตํอการลงทุน (ร๎อยละ) -43.61 -45.94 -60.63 -58.57 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 
 การศึกษาเปรียบเทียบต๎นทุนและผลผลิตของรูปแบบการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวของเกษตรกรในอ้าเภอเวียง
ชัย จังหวัดเชียงราย โดยการเปรียบเทียบชนิดอาหารที่ใช๎ในการเลี้ยงที่แตกตํางกัน ชุดการทดลองที่ 1 ให๎อาหารเม็ด
ส้าเร็จรูปลอยน้้ามีระดับโปรตีนไมํต่้ากวํา 15.5% ชุดการทดลองที่ 2 ให๎อาหารเม็ดส้าเร็จรูปลอยน้้ามีระดับโปรตีนไมํ
ต่้ากวํา 15.5% ในเวลาเช๎า และอาหารผสมเวลาเย็น ชุดการทดลองที่ 3 ให๎อาหารที่มีสํวนผสมของหญ๎ าเนเปียร์     
ชุดการทดลองที่ 4 ให๎หญ๎าเนเปียร์สับเป็นอาหาร เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผลปรากฏวํา ปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด๎วย
อาหารทั้ง 4 ชุดการทดลอง มีอัตราการเจริญเติบโตตํางกัน ทั้งน้้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ย น้้าหนักเพ่ิมตํอวันเฉลี่ย       
และอัตราแลกเนื้อเฉลี่ย ตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) จากการทดลองของ วิทยา และพิศมัย (2548) 

/ท้าการเลี้ยง...       
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ท้าการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวด๎วยอาหารที่มีกากตะกอนจากการผลิตเบียร์เป็นสํวนผสม เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวํา 
มีอัตราแลกเนื้อระหวําง 1.21 - 1.41 ซึ่งดีกวําอาหารทุกชุดการทดลองในครั้งนี้ ที่มีคําอยูํระหวําง 2.22 - 13.83 
สํวนอัตราการรอดเฉลี่ย พบวํา ปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด๎วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูปโปรตีน 15.5 เปอร์เซ็นต์ อาหารเม็ด
ส้าเร็จรูปโปรตีน 15.5 เปอร์เซ็นต์ในเวลาเช๎า และอาหารผสมเวลาเย็น และอาหารที่มีสํวนผสมของหญ๎าเนเปียร์ 
แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) แตํแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับหญ๎า      
เนเปียร์สับ เมื่อพิจารณาด๎านต๎นทุนการเลี้ยงปลาด๎วยอาหารทั้ง 4 ชนิด สรุปได๎วํา ปลาตะเพียนขาว สามารถเลี้ยง
ด๎วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูป หรืออาหารที่มีสํวนผสมของหญ๎าเนเปียร์ เพราะมีต๎นทุนเฉลี่ยใกล๎เคียงกัน คือ 62.06 และ 
64.75 บาทตํอกิโลกรัม จากข๎อมูลการเลี้ยงปลาของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ท้าการทดลองเลี้ยงปลานิลด๎วยสูตร
อาหารที่มีสํวนผสมของหญ๎าเนเปียร์ (6:4:1) พบวํา มีต๎นทุนระหวําง 21 - 52 บาทตํอกิโลกรัม (เชาว์ และคณะ , 
2561) ตํางกับเกษตรกรของจังหวัดเชียงราย ที่รํวมการทดลองครั้งนี้ พบวํา มีต๎นทุนระหวําง 62.06 - 88.90 บาทตํอ
กิโลกรัม ซึ่งสูงกวําการเลี้ยงปลาของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม จากการเก็บข๎อมูลของเกษตรกร พบวําหลังจากเลี้ยง
ปลาตะเพียนขาวได๎อายุประมาณ 60 - 80 วัน ปริมาณอาหารเริ่มไมํเพียงพอ ต๎องเพ่ิมปริมาณอาหารมากขึ้นในบาง
ชุดการทดลอง และพบวําชํวงอายุการเลี้ยงที่ 90 - 120 วัน คุณภาพน้้าเริ่มไมํเหมาะสม เนื่องจากปลาเริ่มแสดง
อาการลอยหัว และฮุบอากาศตอนเช๎ามืด รวมถึงเริ่มมีปลาตาย หลังจากสิ้นสุดการทดลองท้าการจับผลผลิตและล๎าง
บํอ พบวํา พื้นก๎นบํอในชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีเศษหญ๎าเนเปียร์เหลืออยูํเป็นจ้านวนมาก ท้าให๎เกษตรกรต๎อง
เสียคําใช๎จํายในการปรับปรุงบํอ และก้าจัดของเสียออกกํอนท้าการเลี้ยงครั้งตํอไป ด้ารง (2506) อ๎างงานวิจัยของ 
Wilson and Haber (1935) พบวําแพลงก์ตอนพืชจะมีสํวนในวงจรชีวิตสัตว์น้้าไมํมากนัก แตํสารอินทรีย์อาจเป็น
อาหารปลาได๎โดยตรง และแบคทีเรียใช๎สารอินทรีย์เหลํานี้ในการด้ารงชีวิต ขณะที่แพลงก์ตอนสัตว์ก็กินแบคทีเรีย 
ดังนั้นปริมาณผลผลิตแพลงก์ตอนสัตว์จะมีสํวนส้าคัญในวงจรชีวิตสัตว์น้้ามากกวําแพลงก์ตอนพืช ซึ่งเหมาะที่จะใช๎กับ
ปลาขนาดเล็กหรือลูกปลาขนาดไมํเกิน 100 กรัม ตํอจากนั้นควรให๎อาหารที่มีคุณคําทางอาหารที่เหมาะสมกับชนิด
ปลาที่เลี้ยง เพ่ือเรํงการเจริญเติบโต การน้าหญ๎าเนเปียร์มากองท้าเป็นกองปุ๋ยหมักในบํอปลาก็จะเป็นแนวทางในการ
ลดต๎นทุนได๎อีกวิธีหนึ่ง เพราะสามารถท้าให๎เกิดแพลงก์ตอน (plankton) ในบํอได๎เชํนกัน คล๎ายกับผลการศึกษา ของ 
Narayan et al. (2004) ไมํพบหลักฐานวําปลากินหญ๎าหรือปลาเฉา กินเนื้อเป็นอาหารแม๎กระทั่งปลาขนาดเล็ก   
การสังเกตนี้ยืนยันวํา เมื่อปริมาณอาหารเพียงพอปลากินหญ๎าหรือปลาเฉาจะไมํกินอาหารธรรมชาติที่เป็นจ้าพวก
เนื้อสัตว์อ่ืน ๆ ตามที่ Tang (1970) เสนอในท้านองเดียวกัน ล้าไส๎ของปลาตะเพียนขาวนั้น แสดงให๎เห็นถึง
ความสามารถที่ไมํดีในการยํอยหญ๎าเนเปียร์ที่กินเข๎าไป ดูได๎จากการมีหญ๎าเนเปียร์จ้านวนมาก อยูํในล้าไส๎ของ      
ปลาตะเพียนขาวและขับถํายออกมาอยูํที่พ้ืนก๎นบํอ นั้นแสดงให๎เห็นวําปลาตะเพียนขาวไมํสามารถกินหญ๎าเนเปียร์ได๎
โดยตรง ผลการศึกษาแสดงให๎เห็นอยํางชัดเจนวําปลาตะเพียนขาวจะกินหญ๎าเนเปียร์ พร๎อมกับอาหารที่ผสมรํวมกับ
อาหารธรรมชาติอ่ืน ๆ เชํน แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และเศษซากเนําเปื่อย ผลลัพธ์เหลํานี้สนับสนุน
ข๎อเสนอแนะของ Chikafumbwa (1996) วําหญ๎าเนเปียร์สามารถใช๎เป็นอาหารสัตว์ราคาถูกหรือปุ๋ยส้าหรับการ
เพาะเลี้ยงปลากินพืชบางชนิดได๎ และจากการทดลองเลี้ยงปลาด๎วยสูตรอาหารที่มีสํวนผสมของหญ๎าเนเปียร์ในบํอดิน 
ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเชียงราย พบวํา การเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ อัตราการรอด 
และต๎นทุนของปลาตะเพียนขาวทุกชุดการทดลองดีกวําที่ท้าการทดลองรํวมกับเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยมีคําความยาว
เฉลี่ยสุดท๎ายเทํากับ 27.26±1.40,22.7±4.10,19.31±5.20 และ 18.6±8.21 เซนติเมตร น้้าหนักเฉลี่ยสุดท๎ายเทํากับ 
240.86+13.57, 182.15+5.03, 150.94+10.35 และ 133.18+15.06 กรัม น้้าหนักเพ่ิมตํอวันมีคําเทํากับ 3.57 , 
2.38, 1.67 และ 1.50 กรัมตํอวัน อัตราแลกเนื้อมีคําเทํากับ 1.13 , 2.62, 4.63 และ 13.01 อัตราการรอดเฉลี่ยมีคํา
เทํากับ 91.66, 91.43, 89.74 และ 80.71 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ และต๎นทุนการเลี้ยงเทํากับ 40.21, 55.29, 71.05 
และ 77.76 บาท ตามล้าดับ  

/การทดลอง... 
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 การทดลองครั้งนี้ พบวํา การเลี้ยงปลาตะเพียนขาวของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย โดยการเปรียบเทียบ
ชนิดอาหารที่ใช๎ในการเลี้ยงแตกตํางกัน ในด๎านการเจริญเติบโตควรเลี้ยงด๎วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูปลอยน้้า ระดับ
โปรตีนไมํต่้ากวํา 15.5 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด แตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) กับอาหารทั้ง 3 ชนิด (อาหารเม็ดส้าเร็จรูปโปรตีน 15.5% ในเวลาเช๎า และอาหารผสมเวลาเย็น อาหารที่มี
สํวนผสมของหญ๎าเนเปียร์ และหญ๎าเนเปียร์สับ) 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการทดลองครั้งนี้ เห็นได๎วําการใช๎หญ๎าเนเปียร์เป็นอาหารส้าหรับปลาตะเพียนขาวนั้น ควรให๎เป็นอาหาร
สมทบ โดยท้ากองปุ๋ยหมักเพ่ือสร๎างอาหารธรรมชาติ หรือใช๎เป็นสํวนผสมในอาหาร เพราะสามารถท้าให๎           
ปลาตะเพียนขาวเจริญเติบโตได๎ในระยะชํวงเวลาหนึ่ง เนื่องจากหญ๎าเนเปียร์ที่ให๎เป็นอาหาร และเป็นสํวนผสมของ
อาหาร เมื่อเกิดขบวนการยํอยสลายแล๎วท้าให๎เกิดแพลงก์ตอนสัตว์ (zooplankton) มากกวําแพลงก์ตอนพืช 
(phytoplankton) เพราะล้าไส๎ของปลาตะเพียนขาว ไมํสามารถยํอยหญ๎าเนเปียร์ที่กินเข๎าไป สังเกตได๎จากการที่มี
หญ๎าเนเปียร์จ้านวนมากอยูํในล้าไส๎ของปลาตะเพียนขาว และขับถํายออกมาอยูํที่พ้ืนก๎นบํอนั้น แสดงให๎เห็นวํา    
ปลาตะเพียนขาวไมํสามารถกินหญ๎าเนเปียร์ได๎โดยตรง ผลการศึกษาแสดงให๎เห็นอยํางชัดเจนวํา ปลาตะเพียนขาว   
จะกินหญ๎าเนเปียร์ พร๎อมกับอาหารที่ผสมรํวมกับอาหารธรรมชาติอ่ืน ๆ เชํน แพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์  และ
เศษซากเนําเปื่อย 
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วัสดุคลุมบ่อที่เหมาะสมในการเก็บอุณหภูมิต่อการเพาะพันธุ์กบนา 
 

เทวัฒน์ สุขเกษม ๑* และ ปิยวิทย์ กุลฉิม ๒ 
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเชียงราย 
๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดก้าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 
 การเปรียบเทียบความเหมาะสมของวัสดุคลุมบํอในการเก็บอุณหภูมิตํอการเพาะพันธุ์กบนา เพ่ือให๎แมํพันธุ์
กบนามีความพร๎อมในการเพาะพันธุ์ โดยใช๎วัสดุตํางกัน ดังนี้ การทดลองที่ 1 คลุมด๎วยผ๎าฝูาย การทดลองที่ 2 คลุม
ด๎วยพลาสติก Polyethylene (PE) การทดลองที่ 3 คลุมด๎วยพลาสติก Polyvinyl chloride (PVC) และการทดลอง
ที่ 4 คลุมด๎วยโฟม PE ระหวํางเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 
 ผลการทดลองพบวํา อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย อุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย และความแตกตํางของอุณหภูมิรอบวันเฉลี่ย
ของทุกการทดลอง แตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยบํอที่คลุมด๎วยพลาสติก Polyethylene (PE) 
มีอุณหภูมิภายในบํอต่้าสุดเฉลี่ยเทํากับ 19.40+2.41 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกวําอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ยของชุดการทดลอง
อ่ืน ทุกชุดการทดลองพบวํา แมํพันธุ์กบนามีอัตราการรอดตาย จ้านวนแมํพันธุ์ กบนาที่เพาะได๎ ความดกของไขํ 
อัตราการวางไขํ และจ้านวนไขํกบที่วางไขํ แตกตํางอยํางไมํมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) สํวนบํอที่คุลมด๎วย
พลาสติก Polyvinyl chloride (PVC) และคลุมด๎วยโฟม PE มีระยะเวลาที่แมํพันธุ์กบนาพร๎อมวางไขํ 80 เปอร์เซ็นต์ 
แตกตํางกับบํอที่คลุมด๎วยผ๎าฝูายและคลุมด๎วยพลาสติก Polyethylene (PE) อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
เมื่อท้าการเพาะพันธุ์ บํอที่คลุมด๎วยพลาสติก Polyethylene (PE) มีอัตราการฟักไขํเฉลี่ยเทํากับ 41.66+1.68 
เปอร์เซ็นต์ จ้านวนลูกอ๏อด อายุ 3 วัน เฉลี่ยเทํากับ 21 ,469.33+1,372.60 ตัวตํอบํอ มากกวําชุดการทดลองอ่ืน 
แตกตํางอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ต๎นทุนการผลิตลูกอ๏อด อายุ 3 วัน เทํากับ 0.24, 0.18, 0.23 และ 0.24 
บาทตํอตัว ตามล้าดับ สรุปได๎วําวัสดุทั้ง 4 ชนิด สามารถใช๎คลุมบํอในการเก็บอุณหภูมิตํอการเพาะพันธุ์กบนา และ
บํอที่คลุมด๎วยพลาสติก Polyethylene (PE) มีความเหมาะสมที่สุด เมื่อพิจารณาจากการเก็บอุณหภูมิภายในบํอแมํ
พันธุ์กบนา อัตราการฟักไขํ จ้านวนผลผลิตลูกอ๏อด อายุ 3 วัน และต๎นทุนการผลิต  

 
ค าส าคัญ:  กบนา, อุณหภูมิ,ความสมบูรณ์เพศ, วัสดุคลุมบํอเลี้ยง 
*ผู้รับผิดชอบ: 305 หมูํ 6 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210  
         โทร 0 5315 4505 e-mail: sfchiangrai@gmail.com 
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Suitable Pond Cover Material in Keeping The Temperature for Breeding Common Lowland 
Frog, Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann, 1834) 
 
Thawat Sukasem 1* and Piyawit Kunchim 2 
1Chiang Rai Inland Aquaculture Research and Development Center 
2Kamphaeng Phet Inland Aquaculture Research and Development Center 

 
Abstract 

Comparison of different materials for suitable pond cover in keeping temperature in 
breeding frog were designed as follow : 1st treatment - cover with cotton, 2nd treatment -  cover 
with Polyethylene (PE), 3rd treatment - cover with Polyvinyl chloride (PVC) and 4th treatment - 
cover with PE foam, which conducted on December 2018 and May 2019.  

The results showed that average maximum temperature, average minimum temperature 
and average daily different temperature of every experiment were statistically different (p<0.05). 
The average minimum temperature of the ponds cover with Polyethylene (PE) temperature was 
19.40+2.41 °C, which was higher than the other treatments. In all treatments, there were no 
statistically significant different (p>0.05) on the female survival rate, number of the laid egg 
female, fecundity, spawning rate and the number of spawning eggs. Besides, 80 % of matured 
female rearing duration of the ponds cover witch polyvinyl chloride (PVC) plastic and PE foam 
were statistically significant different from the ponds covered with cotton and polyethylene (PE) 
plastic. The ponds covered with polyethylene (PE) showed the average hatching rate and the 
number of 3 days old tadpoles were 41.66+1.68 % and 21,469.33+1,372.60 tails/pond which were 
statistically significant different from the other treatments (p<0.05). The cost of production of 3 
days old tadpole in each treatment was 0.24, 0.18, 0.23 and 0.24 baht/tail, respectively. It was 
concluded that 4 different materials were able to keep the temperature for breeding frog. And 
polyethylene (PE) plastic was the suitable material in covering the female pond when the pond 
temperature, hatching rate, 3 days old tadpole production and the cost of production were 
considered. 

 
Key words: Common Lowland Frog(Hoplobatrachus rugulosus), temperature, sex integrity,  
   pond cover material 
*Corresponding author: 305 Moo 6, Wiangchai, Wiangchai, Chiangrai 57210   
    Tel. 0 5315 4505 e-mail: sfchiangrai@gmail.com 
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ค าน า 
 กบนา (Common lowland frog) มีชื่อวิทยาศาสตร์วํา Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann, 
1834) เป็นสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก ด้ารงชีวิตอยูํรอบบึง บํอ ตามท๎องนา และบริเวณแหลํงน้้าตําง ๆ พบมากและมี
อยูํทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เนื่องจากเนื้อเป็นอาหารโปรตีนที่มีรสดีเป็นที่
นิยมบริโภคท่ัวไป (เฉิดฉัน และคณะ, 2538) อีกท้ังยังสามารถสํงออกจ้าหนํายไปยังตํางประเทศ  
 ปัจจุบันกบนาที่พบตามธรรมชาติมีปริมาณลดลง เนื่องจากสภาพแวดล๎อมเปลี่ยนแปลงไปและแหลํงที่อยูํ
อาศัยของกบนาถูกท้าลาย ดังนั้นเกษตรกรจึงมีความสนใจเลี้ยงกบนาเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากเลี้ยงงําย ใช๎น้้าน๎อย และ
ใช๎พ้ืนที่ในการเลี้ยงไมํมาก สามารถเลี้ยงได๎ทั้งในบํอดิน บํอซีเมนต์  และกระชัง แตํเนื่องจากกบนาเป็นสัตว์ที่ปรับ
อุณหภูมิของรํางกายตามสภาพอากาศภายนอก เมื่อถึงฤดูหนาวกบนาจะเข๎าสูํภาวะจ้าศีล (ผุสดี และคณะ , 2530) 
ซึ่งระหวํางจ้าศีลกบนาจะลดกิจกรรมเพ่ือการด้ารงชีวิตรวมทั้งการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ เนื่องจากอุณหภูมิที่
ต่้าลงเป็นปัจจัยที่ส้าคัญตํอการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ (ศุภชัย , 2536) จากการศึกษาของเฉิดฉัน และคณะ 
(2538) พบวํา ในการเพาะพันธุ์กบนาแมํพันธุ์น้้าหนัก 180-280 กรัม มีปริมาณไขํคํอนข๎างน๎อยอยูํในชํวง 1,000-
8,000 ฟอง ในปีหนึ่ง ๆ กบนาเพศเมียเพาะพันธุ์ได๎ประมาณ 1-2 ครั้ง เทํานั้น สํวนกบนาเพศผู๎สามารถเพาะพันธุ์ได๎
เกือบทุกเดือนในชํวงฤดูผสมพันธุ์ ท้าให๎มีความต๎องการแมํพันธุ์กบนาที่มีความสมบูรณ์และมีขนาดตัวที่ใหญํเพ่ือใช๎ใน
การเพาะพันธุ์ จากข๎อมูลการเพาะพันธุ์กบนาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเชียงราย (ติดตํอ
สํวนตัว) พบวําแมํพันธุ์กบนาน้้าหนัก 345-384 กรัม มีจ้านวนไขํอยูํในชํวง 7,359-9,226 ฟอง อีกทั้ง อนุวัติ และพัช
รี (2547) กลําวรายงานวําในการอนุบาลลูกกบนาให๎ได๎อายุ 35 วัน ขนาดน้้าหนัก 2.0-4.3 กรัม มีอัตรารอดคํอนข๎าง
ต่้าอยูํระหวําง 46.24-66.93 เปอร์เซ็นต์ เทํานั้น สํงผลให๎ปริมาณลูกกบนาที่เกษตรกรน้าไปเลี้ยงหรือจ้าหนํายไมํ
เพียงพอตํอความต๎องการ โดยเฉพาะในภาคเหนือที่ชํวงฤดูหนาวมีระยะเวลายาวนาน และอุณหภูมิในฤดูหนาวต่้า
กวําภาคอ่ืน ท้าให๎เพาะพันธุ์กบนาได๎ช๎ากวําภาคอ่ืน ดังนั้นการเก็บรักษาอุณหภูมิในบํอเลี้ยงแมํพันธุ์กบนาให๎มีความ
เหมาะสมในชํวงฤดูหนาว จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการชํวยกระตุ๎นให๎แมํพันธุ์กบนามีการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์อยําง
ตํอเนื่องและพร๎อมในการเพาะพันธุ์ได๎ดีขึ้น  
 ฉนวนกันความร๎อนส้าเร็จรูปมีอยูํหลายชนิด ที่นิยมและหาได๎งํายในท๎องตลาด ได๎แกํ ฉนวนใยแก๎ว 
(Fiberglass)  และฉนวนโฟมโพล ีเ อท ีล ีน  (Polyethylene Foam)  ซึ ่งจ ัดอยู ํใ นประ เภท  Low 
DensityPolyethylene (LDPE) และ High Density Polyethylene (HDPE)นอกจากนี้ ในภาคการเกษตรน้าแผํน
พลาสติก LDPE และ HDPE มาใช๎คลุมโรงเรือนและปูพ้ืนบํออยํางแพรํหลาย ซึ่งมีคุณสมบัติเก็บรักษาอุณหภูมิ ได๎
เชํนเดียวกัน ฉนวนส้าเร็จรูปในท๎องตลาดที่ผลิตออกมามีหลายขนาด มีความหนาแนํนและความหนาที่ แตกตําง
กัน ฉนวนบางชนิดน้าแผํนอลูมิเนียมฟอยล์มาประกอบเข๎าด๎วยกันเพ่ือชํวยสะท๎อนรังสีความร๎อน  ชัยพฤกษ์ และ
คณะ (2555) กลําววํา คําสัมประสิทธิ์การน้าความร๎อนของวัสดุ โดยเรียงล้าดับจากวัสดุที่มีคําการน้าความร๎อนต่้า
ที่สุดหรือเป็นฉนวนกันความร๎อนที่ดีที่สุด เปรียบเทียบจากคําสัมประสิทธิ์การน้าความร๎อน(K)คือ Polyvinyl 
chloride (PVC) มีคํา K เทํากับ 0.19 (W/(m·K)) Low DensityPolyethylene (LDPE) มีคํา K เทํากับ 0.33 
(W/(m·K)),Fiberglass มีคํา K เทํากับ 0.37 (W/(m·K)) และ High Density Polyethylene (HDPE) มีคํา 
K เทํากับ 0.42 (W/(m·K)) ตามล้าดับ การตัดสินวําฉนวนกันความร๎อนชนิดไหนเหมาะสมนั้น มิได๎พิจารณาที่คํา
การน้าความร๎อนของวัสดุ (K-value) เพียงอยํางเดียว ยังมีปัจจัยอื่นที่ต๎องค้านึงถึง เชํน ประเภทของงานที่
น้าไปใช๎ อายุการใช๎งาน ความปลอดภัยของผู๎ติดตั้ง และราคา ผู๎วิจัยจึงได๎ศึกษาทดลองเปรียบเทียบวัสดุคลุมบํอที่
เหมาะสมในการเก็บอุณหภูมิในบํอเลี้ยงแมํพันธุ์กบนาชํวงฤดูหนาว เพ่ือให๎แมํพันธุ์กบนามีความพร๎อมในการ
เพาะพันธุ์และน้าข๎อมูลไปเผยแพรํตํอไป   
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาวัสดุคลุมบํอที่มีความเหมาะสมในการเก็บอุณหภูมิตํอการเพาะพันธุ์กบนา โดยพิจารณาจากอุณหภูมิ

ภายในบํอเลี้ยง ระยะเวลาที่แมํพันธุ์กบนาพร๎อมวางไขํ 80 เปอร์เซ็นต์ ความดกของไขํ อัตราการรอดตาย อัตรา
การวางไขํ อัตราการฟักไขํ และผลผลิตลูกอ๏อด อายุ 3 วัน  

2. เพ่ือศึกษาต๎นทุนการผลิตการน้าวัสดุมาเป็นสํวนประกอบในการคลุมบํอเลี้ยงแมํพันธุ์กบนา  
 
วิธีการด าเนินการ  

 1. การวางแผนการศึกษา 
1.1 การวางแผนการทดลอง   
  วางแผนการทดลองแบบสุํมตลอด (completely randomized design) จ้านวน 4 ชุด

การทดลอง ๆ ละ 3 ซ้้า ดังนี้  
  ชุดการทดลองที่ 1 ผนังและหลังคาบํอเลี้ยงคลุมด๎วยผ๎าฝูาย (ชุดควบคุม) 
  ชุดการทดลองที่ 2 ผนังและหลังคาบํอเลี้ยงคลุมด๎วยพลาสติก Polyethylene (PE) 
  ชุดการทดลองที่ 3 ผนังและหลังคาบํอเลี้ยงคุลมด๎วยพลาสติก Polyvinyl chloride (PVC) 
  ชุดการทดลองที่ 4 ผนังและหลังคาบํอเลี้ยงคลุมด๎วยโฟม PE 
1.2 สถานที่และระยะเวลาการทดลอง  
  ด้าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเชียงราย ระหวํางเดือน

ธันวาคม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ระยะเวลา 6 เดือน 

 2. วิธีการทดลอง  
2.1 การเตรียมบํอทดลอง   
  เตรียมบํอทดลองส้าหรับเลี้ยงแมํพันธุ์กบนา จ้านวน 12 บํอ โดยใช๎วงปูนส้าเร็จรูปแบบมี

พ้ืน ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 1.2 เมตร พ้ืนบํอมีทํอระบายน้้า ด๎านข๎างและหลังคาของแตํละบํอมีโครงเหล็กหุ๎มด๎วย
ตาขํายพลาสติก ชั้นนอกสุดใช๎วัสดุคลุมบํอตํางกันตามแผนการทดลอง ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ภายในบํอโดยแขวนไว๎ให๎
อยูํบริเวณกลางบํอ บํอเลี้ยงพํอพันธุ์กบนาใช๎บํอซีเมนต์ ขนาด 6 ตารางเมตร หลังคาคลุมด๎วยสังกะสีเหมือนกัน 
จ้านวน 2 บํอ บํอเพาะพันธุ์และอนุบาลใช๎บํอซีเมนต์ ขนาด 30 ตารางเมตร ติดตั้งทํอน้้าท้าระบบฝนเทียม ด๎านบน
คลุมด๎วยตาขํายพลางแสง (slant) 60 เปอร์เซ็นต์ 

2.2 การเตรียมพํอแมํพันธุ์กบนาที่ใช๎ในการทดลอง   
  พํอแมํพันธุ์กบนาที่ใช๎ทดลอง ได๎จากการเพาะพันธุ์รุํนเดียวกันและเลี้ยงด๎วยวิธีเดียวกัน 

อายุ 1 ปี ท้าการคัดเลือกแมํพันธุ์กบนาที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงไมํมีบาดแผลตามล้าตัว ซึ่งมีน้้าหนักตัวประมาณ 
300 กรัม ปลํอยบํอละ 30 ตัว (ความหนาแนํน 30 ตัวตํอตารางเมตร) และพํอพันธุ์กบนา น้้าหนักตัวประมาณ 200 
กรัม จ้านวน 360ตัว เลี้ยงรวมกันในบํอซีเมนต์ ขนาด 6 ตารางเมตร จ้านวน 2 บํอ (ความหนาแนํน 30 ตัวตํอตาราง
เมตร)  

2.3 การเตรียมน้้าส้าหรับเลี้ยงพํอแมํพันธุ์   
  น้้าที่ใช๎ระหวํางการทดลอง สูบจากแหลํงน้้าธรรมชาติพักในบํอซีเมนต์ ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร 

และสูบขึ้นหอเก็บน้้า 
 
 

/2.4 อาหาร… 
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2.4 อาหารและการให๎อาหาร 
  พํอแมํพันธุ์กบนา ใช๎อาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้า โปรตีนไมํน๎อยกวํา 30 เปอร์เซ็นต์ 

ไขมันไมํน๎อยกวํา 4 เปอร์เซ็นต์ กากไมํมากกวํา 6 เปอร์เซ็นต์ และความชื้นไมํมากกวํา 12 เปอร์เซ็นต์ให๎ในอัตรา     
1 เปอร์เซ็นต์ ของน้้าหนักตัวตํอวัน วันละ 1 มื้อ เวลา 17.00 น. จดบันทึกปริมาณอาหารที่ให๎เพ่ือปรับปริมาณตาม
ความเหมาะสม  

2.5 การบันทึกอุณหภูมิ 
  บันทึกอุณหภูมิภายนอกและภายในบํอเลี้ยงในแตํละบํอ ทุก 4 ชั่วโมง เวลา 02.00น., 

06.00 น., 10.00 น., 14.00 น., 18.00 น. และ 22.00 น. ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการทดลองจนแมํพันธุ์กบนา
สามารถผสมพันธุ์วางไขํได๎ 

2.6 การตรวจสอบความพร๎อมส้าหรับการเพาะพันธุ์ 
  หลังจากปลํอยแมํพันธุ์กบนาเลี้ยงในบํอทดลอง ทุก 30 วัน ท้าการสุํมแมํพันธุ์กบแตํละบํอ

ทดลอง จ้านวน 3 ตัว มาชั่งน้้าหนักและตรวจดูความสมบูรณ์เพศจากลักษณะภายนอก งดอาหารในวันที่ท้าการ
ตรวจสอบ โดยแมํพันธุ์กบนาที่มีความพร๎อมสํวนท๎องขยายใหญํ ด๎านข๎างล้าตัวมีปุุมสาก เมื่อใช๎นิ้วสัมผัสจะรู๎สึกได๎    
(กรมประมง, 2535) เมื่อพบวําแมํพันธุ์กบจากบํอทดลองใด มีความพร๎อมส้าหรับการเพาะพันธุ์มากกวํา 80
เปอร์เซ็นต์ของจ้านวนแมํพันธุ์ที่เหลือในแตํละบํอ ท้าการสุํมจ้านวน 3 ตัว มาผําท๎องเพ่ือตรวจสอบความดกของไขํ    
โดยการชั่งน้้าหนักและนับจ้านวนไขํ เสร็จแล๎วน้าแมํพันธุ์กบนาที่พร๎อมวางไขํที่เหลือไปท้าการเพาะพันธุ์และ       
จดบันทึกข๎อมูล 

2.7 การเพาะพันธุ์ 
  เมื่อแมํพันธุ์กบนาในบํอทดลองใด มีความพร๎อมส้าหรับการเพาะพันธุ์มากกวํา 80 

เปอร์เซ็นต์ ของแมํพันธุ์ที่เหลือในแตํละบํอ ท้าการเพาะพันธุ์โดยใช๎แมํพันธุ์ที่มีความพร๎อมทั้งหมดในแตํละบํอ และ
สุํมคัดเลือกพํอพันธุ์ที่มีความพร๎อมเพ่ือไมํให๎มีความแตกตํางกันระหวํางการทดลองมาเพาะพันธุ์ โดยกบตัวผู๎ที่มีความ
พร๎อมจะสํงเสียงร๎อง และกลํองเสียงที่ใต๎คางจะพองโปน ล้าตัวมีสีเหลืองเข๎ม และเมื่อใช๎นิ้วสอดใต๎ท๎องจะใช๎เท๎าหน๎า
กอดรัดไว๎แนํน (กรมประมง, 2535) เพาะพันธุ์โดยใช๎ Buserelin acetate ในกบเพศเมีย 15 ไมโครกรัมตํอน้้าหนัก
ตัว 1 กิโลกรัม กบเพศผู๎ 5 ไมโครกรัมตํอน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ปลํอยพํอแมํพันธุ์อัตราสํวน 1 ตํอ 1 ในบํอเพาะพันธุ์
ที่เตรียมไว๎ โดยเติมน้้าให๎ได๎ระดับ 5 เซนติเมตร ภายในบํอท้าฝนเทียมเพ่ือกระตุ๎นให๎พํอแมํพันธุ์กบนาผสมพันธุ์วางไขํ 
เช๎าวันรุํงขึ้น เวลา 08.30 น. ตรวจสอบจดบันทึกจ้านวนแมํพันธุ์ที่วางไขํเพ่ือศึกษาอัตราการวางไขํและน้ามาชั่ง
น้้าหนักเพ่ือหาน้้าหนักไขํที่ปลํอย สํวนพํอพันธุ์กบนาที่เพาะพันธุ์แล๎วน้าไปเลี้ยงแยกบํอไว๎โดยไมํรวมกับพํอพันธุ์ที่ยัง
ไมํได๎เพาะพันธุ์ 

2.8 การฟักไขํ  
  ฟักไขํในบํอซีเมนต์ ขนาด 30 ตารางเมตร เพ่ิมน้้าให๎ได๎ระดับ 15 เซนติเมตร โดยแยกแตํ

ละบํอทดลอง ท้าการสุํมไขํกบที่ได๎รับการปฏิสนธิในแตํละบํอ ใสํกะละมังขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร ที่มี
น้้าบรรจุ 1 ลิตร ระดับน้้าสูง 5 เซนติเมตร จ้านวน 3 กะละมังๆ ละ 100 ฟอง วางไว๎ในอาคารโรงเพาะฟักที่
อุณหภูมิห๎อง และตรวจนับจ้านวนในแตํละกะละมังเมื่อฟักเป็นลูกอ๏อด เพ่ือศึกษาอัตราการฟักไขํ สุํมลูกอ๏อดที่ฟัก
เป็นตัว อายุ 1 วัน ในบํออนุบาลแตํละบํอ ใสํกะละมังขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร ที่มีน้้าบรรจุ 1 ลิตร 
ระดับน้้าสูง 5 เซนติเมตร จ้านวน 3 กะละมังๆ ละ 100 ตัว และตรวจนับจ้านวนในแตํละกะละมัง เมื่อลูกอ๏อด      
มีอายุ 3 วัน เพ่ือศึกษาอัตราการรอดตาย 

  

/3. การวิเคราะห์… 
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จ้านวนแมกํบเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

จ้านวนแมํกบเมื่อเริ่มต๎นการทดลอง 

จ้านวนลูกอ๏อดอายุ 3วัน 
จ้านวนลูกอ๏อดเริ่มต๎นอนุบาล 

จ้านวนแมํกบที่วางไขํ 

จ้านวนแมํกบทั้งหมด 

จ้านวนลูกอ๏อดที่ฟักเป็นตัว 

จ้านวนไขํที่ได๎รับการปฏิสนธิ 

3. การวิเคราะห์ข๎อมูล 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง น้าข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์และศึกษาทางสถิติ ดังนี้ 
3.1 เปรียบเทียบอุณหภูมิภายในบํอเลี้ยงแมํพันธุ์กบนาในแตํละชุดการทดลอง 
3.2เปรียบเทียบระยะเวลาที่แมํพันธุ์กบนาในแตํละชุดการทดลองพร๎อมวางไขํ 80 เปอร์เซ็นต์ของ

จ้านวนแมํพันธุ์กบท่ีเหลือ 
3.3 เปรียบเทียบความดกของไขํ เมื่อแมํพันธุ์กบมีความพร๎อมในการเพาะพันธุ์ 80 เปอร์เซ็นต์ ของ

จ้านวนแมํพันธุ์กบท่ีเหลือ 
3.4 อัตราการรอดตาย (survival rate ; เปอร์เซ็นต์) 
  
   แมํกบ     =  
     

   ลูกอ๏อดอายุ 3 วัน=  
 
3.5 อัตราการวางไขํ (Spawning rate ; เปอร์เซ็นต์)  
  
   =  
 

3.6 อัตราการฟักไขํ (เปอร์เซ็นต์)  

   =  
 
3.7 เปรียบเทียบผลผลิตลูกอ๏อด อายุ 3 วัน  
  น้าข๎อมูลที่ได๎จากการทดลองมาวิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในบํอเลี้ยง 

ระยะเวลาที่แมํพันธุ์กบนาพร๎อมวางไขํ 80 เปอร์เซ็นต์ ความดกของไขํ อัตราการรอดตายแมํพันธุ์ กบนา อัตราการ
วางไขํ อัตราการฟักไขํ ผลผลิตลูกอ๏อด อายุ 3 วัน และอัตราการรอดตายลูกอ๏อด อายุ 3 วัน โดยวิเคราะห์         
ความแปรปรวน One way analysis of variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางชุดการทดลอง
ด๎วยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส้าเร็จรูปทางสถิต (ยุทธ, 2553) 

3.8 การวิเคราะห์ต๎นทุน โดยวิธีของสมศักดิ์ (2530) และ Kay (1986) ดังนี้    
ต๎นทุนทั้งหมด (บาท)  = ต๎นทุนคงท่ี+ต๎นทุนผันแปร 
ต๎นทุนคงท่ี (บาท)   = คําเสื่อมราคาอุปกรณ์+คําเสียโอกาสในการลงทุน       
ต๎นทุนผันแปร (บาท) = คําพํอแมํพันธุ์กบนา+คําอาหาร+คําแรงงาน+คํายาและ  

    สารเคมี+คําเสียโอกาสในการลงทุน 
คําเสื่อมราคา  = คิดโดยวิธีเส๎นตรงโดยค้านวณมูลคําซากเป็นศูนย์เมื่อ 

หมดอายุการใช๎งาน 
คําเสียโอกาสในการลงทุน = คําท่ีค้านวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ้า 12 เดือน  

(ร๎อยละ 1.4)  ของธนาคารเ พ่ือการเกษตรและสหกรณ์        
พ.ศ. 2559 (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, 2559) 

/ต๎นทุนการ… 

× 100 

× 100 

× 100 

× 100 
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ต๎นทุนทั้งหมด 

จ้านวนลูกอ๏อด อายุ 3 วัน ทั้งหมด 

ต๎นทุนการผลิตลูกอ๏อด อายุ 3 วัน (บาทตํอตัว) 
 
=  

 
ผลการศึกษา 
 การทดลองเปรียบเทียบชนิดของวัสดุคลุมบํอเลี้ยงแมํพันธุ์กบนาตํอการเก็บอุณหภูมิ เพ่ือให๎แมํพันธุ์กบนามี
ความพร๎อมในการเพาะพันธุ์ โดยใช๎วัสดุคลุมบํอตํางกัน ดังนี้ ชุดการทดลองที่ 1 คลุมด๎วยผ๎าฝูาย ชุดการทดลองที่ 2 
คลุมด๎วยพลาสติก Polyethylene (PE) ชุดการทดลองที่ 3 คลุมด๎วยพลาสติก Polyvinyl chloride (PVC) และชุด
การทดลองที่ 4 คลุมด๎วยโฟม PE ด้าเนินการทดลองระหวํางเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 
ปรากฏผลดังนี้ 

1. อุณหภูมิในบ่อเลี้ยงแม่พันธุ์กบนา 
 จากการทดลองเลี้ยงแมํพันธุ์กบนาในบํอที่คลุมด๎วยผ๎าฝูาย คลุมด๎วยพลาสติก Polyethylene (PE) คลุม
ด๎วยพลาสติก Polyvinyl chloride (PVC) และคลุมด๎วยโฟม PE พบวํา อุณหภูมิสูงสุดภายในบํอมีคําเฉลี่ยเทํากับ 
33.90+3.94, 38.17+4.33, 36.05+4.00 และ 30.26+4.15 องศาเซลเซียส ตามล้าดับ เมื่อน้าผลมาวิเคราะห์ทาง
สถิติพบวํา ทุกชุดการทดลองมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) อุณหภูมิต่้าสุดภายในบํอมี
คําเฉลี่ยเทํากับ 18.20+2.25, 19.40+2.41, 19.15+2.32 และ 19.05+2.37 องศาเซลเซียส ตามล้าดับ เมื่อน้าผลมา
วิเคราะห์ทางสถิติพบวํา ทุกชุดการทดลองมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ความแตกตํางของ
อุณหภูมิรอบวันภายในบํอ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 15.69+3.26, 18.77+3.96, 16.89+3.57 และ 11.22+2.96 องศา
เซลเซียส ตามล้าดับ เมื่อน้าผลมาวิเคราะห์ทางสถิติพบวํา ทุกชุดการทดลองมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) สํวนอุณหภูมิภายนอกบํอทดลองมีคําเฉลี่ยสูงสุดเทํากับ 34.35+3.94 องศาเซลเซียส คําเฉลี่ยต่้าสุด
เทํากับ 17.86+2.15 องศาเซลเซียส ความแตกตํางของอุณหภูมิรอบวันภายนอกบํอทดลองมีคําเฉลี่ยเทํากับ 
16.48+3.25 องศาเซลเซียส (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1  อุณหภูมิภายในบํอเลี้ยงแมํพันธุ์กบนาที่คลุมด๎วยวัสดุตํางกัน 4 ชนิด ในการเก็บอุณหภูมิ 

คําเฉลี่ย 

วัสดุที่ใช๎คลุมบํอเลี้ยงแมํพันธุ์กบนา 

ผ๎าฝูาย 
พลาสติก 

Polyethylene 
(PE) 

พลาสติก 
Polyvinyl 

chloride (PVC)  
โฟม PE  

ภายนอกบํอ
ทดลอง 

อุณหภูมิรอบวันสูงสุด
เฉลี่ย (องศาเซลเซียส) 

33.90+3.94c 38.17+4.33b 36.05+4.00b 30.26+4.15d 34.35+3.94  

อุณหภูมิรอบวันต่้าสุด
เฉลี่ย (องศาเซลเซียส) 

18.20+2.25d 
 

19.40+2.41a 

 
19.15+2.32b 

 
19.05+2.37c 

 
17.86+2.15 

 

ความแตกตํางของ
อุณหภูมิรอบวันเฉลี่ย 
(องศาเซลเซียส) 

15.69+3.26c 
 

18.77+3.96a 

 

 

16.89+3.57b 
 
 

11.22+2.96d 16.48+3.25 
 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตํางกันตามแนวนอน แสดงวํามีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
/2. ระยะเวลา… 
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2. ระยะเวลาที่แม่พันธุ์กบนาพร้อมวางไข่ 80 เปอร์เซ็นต์ 
 เมื่อแมํพันธุ์กบนาแตํละบํอพร๎อมวางไขํ 80 เปอร์เซ็นต์ของจ้านวนที่เหลือ โดยสังเกตความสมบูรณ์เพศ
จากลักษณะภายนอก แมํพันธุ์กบนาที่เลี้ยงในบํอที่คลุมด๎วยผ๎าฝูาย คลุมด๎วยพลาสติก Polyethylene(PE) คลุมด๎วย
พลาสติก Polyvinyl chloride (PVC) และคลุมด๎วยโฟม PE ใช๎ระยะเวลาในการเลี้ยงเฉลี่ย153+0.00, 
150+1.73, 145.33+0.58 และ 146.33+0.58 วัน ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบวํา  บํอที่คลุมด๎วย
พลาสติก Polyvinyl chloride (PVC) และโฟม PE ไมํแตกตํางทางสถิติ (p>0.05) แตํแตกตํางกับบํอที่คลุมด๎วย   
ผ๎าฝูายและคลุมด๎วยพลาสติก Polyethylene (PE) อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) และบํอที่คลุมด๎วยผ๎าฝูาย
กับบํอที่คลุมด๎วยพลาสติก Polyethylene (PE) แตกตํางอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2) 

3. ความดกของไข่  
 3.1 น้้าหนักแมํพันธุ์กบนาเฉลี่ย  
เมื่อแมํพันธุ์กบนาพร๎อมวางไขํ 80 เปอร์เซ็นต์ของจ้านวนที่เหลือในแตํละบํอ สุํมผําท๎องแมํพันธุ์กบนาบํอละ 3 ตัว 
เพ่ือตรวจสอบความดกของไขํ พบวํา แมํพันธุ์กบนาเลี้ยงในบํอที่คลุมด๎วยผ๎าฝูาย คลุมด๎วยพลาสติก Polyethylene 
(PE) คลุมด๎วยพลาสติก Polyvinyl chloride (PVC) และคลุมด๎วยโฟม PE มีน้้าหนักตัวเฉลี่ย 363.87+11.74, 
362.33+19.86, 361.33+16.04 และ 362.17+19.28 กรัม ตามล้าดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบวํา แตํละชุดการ
ทดลองไมํตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 2) 
 3.2 น้้าหนักไขํเฉลี่ย 
เมื่อแมํพันธุ์กบนาพร๎อมวางไขํ 80 เปอร์เซ็นต์ของจ้านวนที่เหลือในแตํละบํอ สุํมผําท๎องแมํพันธุ์กบนาบํอละ 3 ตัว 
เพ่ือตรวจสอบความดกของไขํ พบวํา แมํพันธุ์กบนาเลี้ยงในบํอที่คลุมด๎วยผ๎าฝูาย คลุมด๎วยพลาสติก Polyethylene 
(PE) คลุมด๎วยพลาสติก Polyvinyl chloride (PVC) และคลุมด๎วยโฟม PE มีน้้าหนักไขํเฉลี่ยเทํากับ 22.72+1.29, 
22.19+2.38, 21.75+1.44 และ 22.1+2.41 กรัมตํอตัว ตามล้าดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบวํา แตํละชุดการทดลอง
ไมํตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 2) 
 3.3 จ้านวนไขํเฉลี่ย 
เมื่อแมํพันธุ์กบนาพร๎อมวางไขํ 80 เปอร์เซ็นต์ของจ้านวนที่เหลือในแตํละบํอ สุํมผําท๎องแมํพันธุ์กบนาบํอละ 3 ตัว 
เพ่ือตรวจสอบความดกของไขํ พบวํา แมํพันธุ์กบนาเลี้ยงในบํอที่คลุมด๎วยผ๎าฝูาย คลุมด๎วยพลาสติก Polyethylene 
(PE) คลุมด๎วยพลาสติก Polyvinyl chloride (PVC) และคลุมด๎วยโฟม PE มีจ้านวนไขํเฉลี่ยเทํากับ 
8,356.57+490.82, 8,107.67+804.94, 7,925.71+532.60 และ 8,076.34+997.95 ฟองตํอตัว ตามล้าดับ       
เมื่อทดสอบทางสถิติพบวํา แตํละชุดการทดลองไมํตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 2) 

4. อัตราการรอดตาย ของแม่พันธุ์กบนา  
 จากการทดลองเลี้ยงแมํพันธุ์กบนาในบํอที่คลุมด๎วยผ๎าฝูาย คลุมด๎วยพลาสติก Polyethylene (PE) คลุม
ด๎วยพลาสติก Polyvinyl chloride (PVC) และคลุมด๎วยโฟม PE พบวํา แมํพันธุ์กบนามีอัตราการรอดตายเฉลี่ย
เทํากับ 90.00+0.00, 87.78+1.92, 88.89+3.85 และ 92.22+1.92 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ
พบวํา แตํละชุดการทดลองไมํตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 2) 

5. จ านวนแม่พันธุ์กบนาที่เพาะพันธุ์ได้ 
 จากการทดลองเลี้ยงแมํพันธุ์กบนาในบํอที่คลุมด๎วยผ๎าฝูาย คลุมด๎วยพลาสติก Polyethylene (PE)  คลุม
ด๎วยพลาสติก Polyvinyl chloride (PVC) และคลุมด๎วยโฟม PE พบวํา จ้านวนแมํพันธุ์กบนาที่มีความพร๎อมและ
สามารถเพาะพันธุ์ได๎ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 23.00+1.00, 21.67+0.58, 21.67+1.15 และ 22.67+0.58 ตัว ตามล้าดับ 
เมื่อทดสอบทางสถิติพบวํา แตํละชุดการทดลองไมํตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 2) 

/6. อัตราการวางไขํ… 
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6. อัตราการวางไข่ 
 จากการทดลองเลี้ยงแมํพันธุ์กบนาในบํอที่คลุมด๎วยผ๎าฝูาย คลุมด๎วยพลาสติก Polyethylene (PE)  คลุมด๎วย
พลาสติก Polyvinyl chloride (PVC) และคลุมด๎วยโฟม PE พบวํา เมื่อท้าการเพาะพันธุ์ทุกชุดการทดลอง            
แมํพันธุ์กบนาวางไขํทุกตัว มีอัตราการวางไขํ เฉลี่ย 100.00 เปอร์เซ็นต์ แตํละชุดการทดลองไมํตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2) 

7. จ านวนไข่กบท่ีแม่กบวางไข่ 
 จากการทดลองเลี้ยงแมํพันธุ์กบนาในบํอที่คลุมด๎วยผ๎าฝูาย คลุมด๎วยพลาสติก Polyethylene (PE) คลุม
ด๎วยพลาสติก Polyvinyl chloride (PVC) และคลุมด๎วยโฟม PE และท้าการเพาะพันธุ์พบวํา จ้านวนไขํกบที่แมํกบ
วางไขํมีคําเฉลี่ยเทํากับ 2,432.75+190.87, 2,607.54+279.81, 2,359.93+321.05 และ 2,791.83+27.06 ฟองตํอ
ตัว ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบวํา แตํละชุดการทดลองไมํตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
(ตารางที่ 2)  

8. อัตราการฟักไข่  
 จากการทดลองเลี้ยงแมํพันธุ์กบนาในบํอที่คลุมด๎วยผ๎าฝูาย คลุมด๎วยพลาสติก Polyethylene (PE) คลุม
ด๎วยพลาสติก Polyvinyl chloride (PVC) และคลุมด๎วยโฟม PE และท้าการเพาะพันธุ์จนแมํกบนาวางไขํ พบวํา     
มีอัตราการฟักไขํเฉลี่ยเทํากับ 31.33+0.52, 41.66+1.68, 35.73+4.86 และ 26.74+3.40 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ 
โดยบํอที่คลุมด๎วยพลาสติก Polyethylene (PE) มีอัตราการฟักไขํสูงที่สุด แตกตํางอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) กับชุดการทดลองอ่ืน สํวนบํอที่คลุมด๎วยพลาสติก Polyvinyl chloride (PVC) ไมํแตกตํางทางสถิติ (p>
0.05) กับบํอที่คลุมด๎วยผ๎าฝูาย แตํแตกตํางกับบํอที่คลุมด๎วยโฟม PE อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) และบํอที่
คลุมด๎วยผ๎าฝูาย กับบํอท่ีคลุมด๎วยโฟม PE ไมํแตกตํางทางสถิติ   (p>0.05) (ตารางที่ 2) 

9. จ านวนและอัตราการรอดตาย ของลูกอ๊อด อายุ 3 วัน 
 จากการทดลองเลี้ยงแมํพันธุ์กบนาในบํอที่คลุมด๎วยผ๎าฝูาย คลุมด๎วยพลาสติก Polyethylene (PE) คลุม
ด๎วยพลาสติก Polyvinyl chloride (PVC) และคลุมด๎วยโฟม PE พบวํา ลูกอ๏อดอายุ 3 วัน มีจ้านวนเฉลี่ยเทํากับ 
16,022.67+1,788.96, 21,469.33+1,372.60, 16,538.33+2,882.24 และ15,433.67+1,942.15ตัว ตามล้าดับ 
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบวํา บํอที่คลุมด๎วยพลาสติก Polyethylene (PE) มีจ้านวนลูกอ๏อด อายุ 3 วัน มากที่สุด 
แตกตํางอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองอ่ืน สํวนบํอที่คลุมด๎วยผ๎าฝูาย พลาสติก Polyvinyl 
chloride (PVC) และโฟม PE ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) อัตราการรอดตายของลูกอ๏อด   
อายุ 3 วัน มีคําเฉลี่ยเทํากับ 91.29+1.12, 91.53+0.41, 90.91+1.47 และ 91.27+1.12 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ   
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบวํา ทุกชุดการทดลองไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ(p>0.05) (ตารางที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตารางที่  2… 
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ตารางท่ี  2  ผลการทดลองเลี้ยงแมํพันธุ์กบนาในบํอที่ใช๎วัสดุคลุมตํางกัน 4 ชนิด ในการเก็บอุณหภูมิ 

คําเฉลี่ย 

วัสดุที่ใช๎คลุมบํอเลี้ยงแมํพันธุ์กบนา 

ผ๎าฝูาย 
พลาสติก 

Polyethylene (PE) 
พลาสติก Polyvinyl 

chloride (PVC)  
โฟม PE  

ระยะเวลาแมํกบนา
พร๎อมวางไขํ 80% 
(วัน) 

153.00+0.00c 150.00+1.73b 145.33+0.58a 146.33+0.58a 

น้้าหนักแมํพันธุ์กบนา
เฉลี่ย (กรัม/ตัว) 

363.87+11.74a 362.33+19.86a 361.33+16.04a 362.17+19.28a 

น้้าหนักไขํเฉลี่ย  
(กรัม/ตัว) 

22.72+1.29a 22.19+2.38a 21.75+1.44a 22.1+2.41a 

จ้านวนไขํเฉลี่ย  
(ฟอง/ตัว) 

8,356.57+490.82a 8,107.67+804.94a 7,925.71+532.60a 8,076.34+997.95a 

อัตราการรอดตายของ 
แมํพันธุ์กบนา (%) 

90.00+0.00a 87.78+1.92a 88.89+3.85a 92.22+1.92a 

จ้านวนแมํพันธุ์กบนาที่ 
เพาะได๎เฉลี่ย (ตัว) 

23.00+1.00a 21.67+0.58a 21.67+1.15a 22.67+0.58a 

อัตราการวางไขํ (%) 100+0.00a 100+0.00a 100+0.00a 100+0.00a 

จ้านวนไขํกบที่แมํกบ
วางไขํ (ฟอง/ตัว) 

2,432.75+190.87a 2,607.54+279.81a 2,359.93+321.05a 2,791.83+27.06a 

อัตราการฟักไขํ (%) 31.33+0.52bc 41.66+1.68a 35.73+4.86b 26.74+3.40c 

จ้านวนลูกอ๏อด  
อายุ 1 วัน (ตัว) 

17,567.76+2,169.19b 23,452.30+1,398.12a 18,166.42+2,894.50b 16,910.20+2,122.02b 

จ้านวนลูกอ๏อด  
อายุ 3 วัน (ตัว) 

16,022.67+1,788.96b 21,469.33+1,372.60a 16,538.33+2,882.24b 15,433.67+1,942.15b 

อัตราการรอดตายของ 
ลูกอ๏อด อายุ 3 วัน (%) 

91.29+1.12a 91.53+0.41a 90.91+1.47a 91.27+1.12a 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตํางกันตามแนวนอนแสดงวํามีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
 
10.  ต้นทุนการผลิตลูกอ๊อด อายุ 3 วัน  
 จากการทดลองเลี้ยงแมํพันธุ์กบนาในบํอที่คลุมด๎วยผ๎าฝูาย คลุมด๎วยพลาสติก Polyethylene (PE) คลุมด๎วย
พลาสติก Polyvinyl chloride (PVC) และคลุมด๎วยโฟม PE ท้าการเพาะพันธุ์และอนุบาลจนได๎ลูกอ๏อด อายุ 3 
วัน พบวํา มีต๎นทุนการผลิตทั้งหมดเทํากับ 3,799.92, 3,757.53, 3,687.32 และ 3,708.19บาทตํอบํอ ตามล้าดับ 
ต๎นทุนผันแปรเทํากับ 3,585.47, 3,541.26, 3,477.05 และ 3,491.20 บาทตํอบํอ และต๎นทุนคงที่เทํากับ 214.45, 
216.27, 210.27 และ 216.99 บาทตํอบํอ สํวนต๎นทุนการผลิตตํอตัวมีคําเทํากับ 0.24, 0.18, 0.23 และ 0.24 บาท
ตํอตัว (ตารางท่ี 3)  

 
/ตารางที่ 3… 
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ตารางท่ี 3  ต๎นทุนการผลิตลูกอ๏อด อายุ 3 วัน  

ต๎นทุนการผลิต 

วัสดุที่ใช๎คลุมบํอเลี้ยงแมํพันธุ์กบนา 

ผ๎าฝูาย 
พลาสติก 

Polyethylene (PE) 
พลาสติก Polyvinyl 

chloride (PVC)  
โฟม PE  

บาท/บํอ % บาท/บํอ % บาท/บํอ % บาท/บํอ % 

ต้นทุนผันแปร           
  
 

    

คําพํอแมํพันธุ์กบ 1,481.40 38.99 1,479.33 39.37 1,475.83 40.02 1,468.67 39.61 
คําอาหารพํอแมํพันธุ์ 663.70 17.47 653.26 17.39 634.58 17.21 643.81 17.36 
คําแรงงาน 1,007.50 26.51 988.13 26.30 957.99 25.98 964.44 26.01 
คํายาและสารเคมี 41.53 1.09 37.87 1.01 38.40 1.04 41.31 1.11 
คําเสียโอกาสเงินลงทุน* 391.33 10.30 382.67 10.18 370.25 10.04 372.96 10.06 
รวมต๎นทุนผันแปร (บาท/บํอ) 3,585.47 94.36 3,541.26 94.24 3,477.05 94.30 3,491.20 94.15 

ต้นทุนคงท่ี         
คําเสื่อมราคาอุปกรณ์                 
บํอเลี้ยงพํอแมํพันธุ์ 188.06 4.95 189.85 5.05 183.94 4.99 190.55 5.14 
บํอเพาะพันธุ์ 24.66 0.65 24.66 0.66 24.66 0.67 24.66 0.66 
คําเสียโอกาสเงินลงทุน* 1.74 0.05 1.77 0.05 1.67 0.05 1.78 0.05 
รวมต๎นทุนคงที่ (บาท/บํอ) 214.45 5.64 216.27 5.76 210.27 5.70 216.99 5.85 
รวมต้นทุนทั้งหมด  
(บาท/บ่อ) 

3,799.92 100.00 3,757.53 100.00 3,687.32 100.00 3,708.19 100.00 

ผลผลิตลูกอ๏อด อายุ 3 วัน 
(ตัวตํอบํอ) 

16,022.67   21,469.33   16,538.33   15,433.67   

ต๎นทุนการผลิตลูกอ๏อด  
อายุ 3 วัน (บาทตํอตัว) 

0.24   0.18   0.23   0.24   

หมายเหตุ :  *คําเสียโอกาสเงินลงทุน ค้านวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ้า 12 เดือน (ร๎อยละ 1.4) ของธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์, 2559) 

 
วิจารณ์ผลการศึกษา 
 จากการทดลองเปรียบเทียบวัสดุคลุมบํอที่เหมาะสมในการเก็บอุณหภูมิตํอการเพาะพันธุ์กบนา ชุดการ
ทดลองที่ 1 บํอเลี้ยงแมํพันธุ์กบนาคลุมด๎วยผ๎าฝูาย ชุดการทดลองที่ 2 บํอเลี้ยงแมํพันธุ์กบนาคลุมด๎วยพลาสติก 
Polyethylene (PE) ชุดการทดลองที่ 3 บํอเลี้ยงแมํพันธุ์กบนาคลุมด๎วยพลาสติก Polyvinyl chloride (PVC) และ
ชุดการทดลองที่ 4 บํอเลี้ยงแมํพันธุ์กบนาคลุมด๎วยโฟม PE เริ่มทดลองตั้งแตํเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 
2562 พบวํา อุณหภูมิรอบวันสูงสุดเฉลี่ย อุณหภูมิรอบวันต่้าสุดเฉลี่ยและความแตกตํางของอุณหภูมิรอบวันเฉลี่ย 
ของทุกชุดการทดลอง แตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยบํอที่คลุมด๎วยพลาสติก Polyethylene 
(PE) สามารถเก็บอุณหภูมิในบํอได๎ดีกวําบํอที่คลุมด๎วยวัสดุอ่ืน โดยมีอุณหภูมิรอบวันสูงสุดเฉลี่ยเทํากับ 38.17+4.33 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิรอบวันต่้าสุดเฉลี่ยเทํากับ 19.40+2.41 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกวําอุณหภูมิรอบวันสูงสุดเฉลี่ย 

/และอุณหภูมิ… 
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และอุณหภูมิรอบวันต่้าสุดเฉลี่ยเมื่อเทียบกับชุดการทดลองอ่ืน จากการเปรียบเทียบคําสัมประสิทธิ์การน้าความร๎อน 
(K)ของพลาสติก Polyethylene(PE) มีคํามากกวํา พลาสติก Polyvinyl chloride (PVC) และโฟม PE 
(ชัยพฤกษ์ และคณะ, 2555)เมื่อพิจารณาจากอัตราการฟักไขํและจ้านวนลูกอ๏อดอายุ 3 วัน พบวําบํอที่คลุมด๎วย
พลาสติก Polyethylene (PE) มีอัตราการฟักไขํ และจ้านวนลูกอ๏อดอายุ 3 วัน สูงที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 
41.66+1.68 เปอร์เซ็นต์ และ21,469.33+1,372.60 ตัว เพราะสามารถเก็บอุณหภูมิในชํวงฤดูหนาวได๎ดีกวําวัสดุ
อ่ืน สํงผลให๎แมํพันธุ์กบนาสามารถพัฒนารังไขํได๎อยํางตํอเนื่องและมีความสมบูรณ์ วุธเมธี และคณะ (2562) รายงาน
วํา กบแมพัํนธุ์ที่เลี้ยงในสภาพที่ไมํได๎ควบคุมอุณหภูมิในชํวงฤดูหนาวจะไมํมีการออกไขํ ในขณะที่กบแมํพันธุ์ที่เลี้ยงใน
สภาพที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่ 30, 32, 34 และ 36 องศาเซลเซียส มีการออกไขํทั้งหมดจากการทดลองนี้พบวํา  
บํอที่คลุมด๎วยพลาสติก Polyvinyl chloride (PVC) และคลุมด๎วยโฟม PE ใช๎ระยะเวลาแมํพันธุ์กบพร๎อมวางไขํ           
80 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ยเทํากับ 145.33+0.58 และ 146.33+0.58 วัน แตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
กับบํอที่คลุมด๎วยผ๎าฝูายและพลาสติก Polyethylene (PE) อาจเป็นเพราะการทดลองที่ 3 และ 4 ใช๎วัสดุคลุมบํอที่มี
ลักษณะทึบแสง ท้าให๎แมํพันธุ์กบนาไมํตื่นตกใจงํายสํงผลให๎มีความพร๎อมในการวางไขํได๎เร็วกวํา สอดคล๎องกับ     
กรมประมง (2535) ระบุวํา เมื่อสภาพบํอเลี้ยงกบนาที่มีลักษณะโปรํงท้าให๎กบนาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ภายนอก    
กบนาจะกระตือรือร๎นที่จะดิ้นรนหาทางออกไปสูํภายนอก เป็นเหตุให๎กบนากินอาหารได๎น๎อยลง และจากข๎อมูลการ
เพาะพันธุ์กบนาของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเชียงราย (ติดตํอสํวนตัว) พบวํา แมํพันธุ์ กบนาที่
เลี ้ยงในบํอที่ไมํมีวัสดุคลุมบํอ แมํพันธุ์มีความพร๎อมวางไขํ 80 เปอร์เซ็นต์ของจ้านวนแมํพันธุ์ทั ้ งหมดในเดือน
มิถุนายน 2562 อัตราการรอดตายของแมํพันธุ์กบ มีคําเทํากับ 65-70 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการฟักไขํเฉลี่ย มีคํา
เทํากับ 20-35 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองครั้งนี้ พบวํา การใช๎วัสดุคลุมบํอเลี้ยงแมํพันธุ์กบนา   
เพ่ือเก็บอุณหภูมิในชํวงฤดูหนาว ท้าให๎แมํพันธุ์กบนามีความพร๎อมวางไขํ 80 เปอร์เซ็นต์ อัตราการรอดตายเฉลี่ย 
และอัตราการฟักไขํเฉลี่ย ดีกวําการเลี้ยงแมํพันธุ์กบนาในบํอที่ไมํมีวัสดุคลุมบํอ ดังนั้น การใช๎วัสดุคลุมบํอที่เหมาะสม
ในการเก็บอุณหภูมิตํอการเพาะพันธุ์กบนา จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพาะเลี้ยงกบนาในเขตภาคเหนือและ
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 เมื่อพิจารณาต๎นทุนการผลิต พบวํา สํวนใหญํเป็นต๎นทุนผันแปร มีคําระหวําง 94.15 -94.36 เปอร์เซ็นต์   
สํวนต๎นทุนคงที่ มีคําระหวําง 5.64-5.85 เปอร์เซ็นต์ โดยต๎นทุนการผลิตมีคําเพ่ิมมากขึ้น เมื่อใช๎ระยะเวลาการเลี้ยง
พํอแมํพันธุ์กบนานานขึ้น ผลผลิตลูกอ๏อด อายุ 3 วัน จากบํอเลี้ยงแมํพันธุ์กบนาที่คลุมด๎วยพลาสติก  Polyethylene 
(PE) มีจ้านวนเฉลี่ยสูงที่สุดเทํากับ 21,469.33 ตัว ต๎นทุนการผลิตเฉลี่ยตํอตัวต่้าสุดเทํากับ 0.18 บาทตํอตัว 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการทดลองเปรียบเทียบวัสดุคลุมบํอที่เหมาะสมในการเก็บอุณหภูมิตํอการเพาะพันธุ์กบนา พบวํา วัสดุ
คลุมบํอทั้ง 4 ชนิด สามารถใช๎ในการคลุมบํอเลี้ยงแมํพันธุ์กบนาในชํวงฤดูหนาวได๎ โดยบํอทดลองที่คลุมด๎วยพลาสติก 
Polyethylene (PE) สามารถเก็บอุณหภูมิภายในบํอชํวงฤดูหนาวได๎สูงกวําวัสดุทดลองอ่ืน ๆ สํงผลให๎แมํพันธุ์กบนา
กินอาหารได๎สม่้าเสมอ มีความสมบูรณ์เพศ สามารถสร๎างอวัยวะสืบพันธุ์ได๎ มีอัตราการฟักไขํ และจ้านวนลูกอ๏อด 
อายุ 3 วัน มากที่สุด และมีต๎นทุนการผลิตเฉลี่ยตํอตัวต่้าที่สุด สรุปได๎วําบํอที่ใช๎พลาสติก Polyethylene (PE) 
เป็นสํวนประกอบในการคลุมบํอเลี้ยงแมํพันธุ์กบนาในชํวงฤดูหนาวเพื่อเก็บ อุณหภูมิภายในบํอ มีความเหมาะสม
ที่สุดในการทดลองครั้งนี ้
 
 
 

/ข๎อเสนอแนะ… 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ในการเลี้ยงพํอแมํพันธุ์กบนาควรเสริมวิตามินตํางๆ เชํน วิตามิน C D E และวิตามินรวมอ่ืนๆ เพ่ือปูองกัน

การเกิดโรค และชํวยการพัฒนารังไขํและน้้าเชื้อให๎สมบูรณ์  
2. ควรศึกษาการเพ่ิมอุณหภูมิในบํอเลี้ยงแมํพันธุ์กบนารํวมกับการใช๎วัสดุคลุมบํอ เชํน การติดตั้ง

หลอดไฟในชํวงระยะเวลาที่อุณหภูมิภายนอกลดต่้าลงในฤดูหนาว  
3. ควรศึกษาหาสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมของบํอเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกอ๏อดในชํวงนอกฤดูเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ เชํน ท้าโรงเรือนเพ่ือควบคุมอุณหภูมิน้้าในบํอเพาะอนุบาล หรือการใช๎วัสดุหลบซํอนส้าหรับลูกกบ     
วัยอํอน  

4. ในการทดลองครั้งตํอไปการเก็บบันทึกอุณหภูมิควรใช๎เทอร์โมมิเตอร์แบบ max-min เพ่ือให๎ได๎
ข๎อมูลที่แมํนย้าและสะดวกตํอการปฏิบัติงาน 
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การศึกษาการเลี้ยงปลาไหลนา Monopterus albus (Zuiew, 1793)  
ร่วมกับวัสดุหลบซ่อนในกระชังในบ่อดินที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 

 
ธนกร สงวนเรือง*1 ปิยวิทย์ กุลฉิม2 และสันติ ปานนุสา3 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเชียงราย 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดก้าแพงเพชร 

3กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้้าจืด  
 

บทคัดย่อ 
 

การทดลองเลี้ยงปลาไหลนารํวมกับวัสดุหลบซํอนในกระชังในบํอดินที่อัตราความหนาแนํนตํางกัน      
3 ระดับ คือ 60, 90 และ 120 ตัว/ลูกบาศก์เมตร ปลาทดลองมีน้้าหนักเริ่มต๎นเฉลี่ย 21.56±0.32, 21.84±0.09 
และ 21.69±0.09 กรัม ตามล้าดับ เลี้ยงในกระชังขนาด 1.0x1.0x1.5 เมตร มีวัสดุหลบซํอนขนาด 0.8x0.8x0.8 
เมตร แขวนในกระชังเป็นที่อาศัย วางกระชังในบํอดินขนาด 3 ไรํ อาหารที่ให๎ใน 3 สัปดาห์แรก ได๎แกํ ปลาหลังเขียว
บดละเอียดผสมกับอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้าระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราสํวน 3:1, 2:1 และ 1:1 
ตามล้าดับ หลังจากนั้นให๎อาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้าระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ จนสิ้นสุดการทดลอง ให๎กิน
วันละ 1 ครั้ง เวลา 18.00 น. ด้าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเชียงราย ระหวําง
เดือนเมษายน-ตุลาคม 2562 เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

ผลการทดลองพบวํา ปลาไหลนามีน้้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ยเทํากับ 65.08±2.67, 62.57±0.99 และ 
58.17±2.88 กรัม มีน้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยตํอวันเทํากับ 0.24±0.01, 0.22±0.01 และ 0.20±0.02 กรัม/วันมีอัตราการ
รอดตายเฉลี่ยเทํากับ 82.22±6.74, 73.33±4.44 และ 66.67±5.46 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ยเทํากับ 
6.57±0.62, 7.70±0.86 และ 10.23±0.81ตามล้าดับเมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบวําคําน้้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ย น้้าหนัก
เพ่ิมเฉลี่ยตํอวัน อัตราการรอดตายเฉลี่ย และอัตราแลกเนื้อเฉลี่ยของปลาที่เลี้ยงในระดับ 60 และ 90ตัว/ลูกบาศก์
เมตร และในระดับ 90และ 120ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีคําไมํแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) อยํางไรก็ตามอัตราการ
รอดตายเฉลี่ยของปลาที่เลี้ยงในระดับ 90และ 120ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีคําแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ขณะที่ปลาที่เลี้ยงในระดับ 60 และ 120 ตัว/ลูกบาศก์เมตร ทุกคําพารามิเตอร์แตกตํางกันอยํางมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อวิเคราะห์ผลทางเศรษฐกิจ พบวํา ต๎นทุนการผลิตมีคําเฉลี่ยเทํากับ 1,219.57±9.66, 
1,470.61±42.76 และ 1,716.08±6.48 บาท/กระชัง ต๎นทุนการผลิตตํอกิโลกรัม เทํากับ 380.24, 356.04 และ 
369.71 บาท/กิโลกรัม และผลตอบแทนตํอการลงทุนเทํากับ -34.64, -28.85 และ -30.21 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ 
จากผลการทดลองครั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากด๎านการเจริญเติบโต และด๎านเศรษฐศาสตร์ สรุปได๎วํา ปลาไหลนาที่เลี้ยง
ในระดับ 90 ตัว/ลูกบาศก์เมตร เป็นอัตราความหนาแนํนที่เหมาะสมท่ีสุด  

 
ค าส าคัญ:ปลาไหลนา (Monopterus albus) วัสดุหลบซํอน กระชัง ความหนาแนํน 
 
*ผู้รับผิดชอบ: หมูํที่ 6 ต้าบลเวียงชัย อ้าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210  
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Study on Cage Culture of Swamp EelMonopterus albus (Zuiew, 1793) with Shelter Material 
in Earthen Pond at Different Stocking Densities  

 
Tanakorn Sanguanruang*1Piyawit Kunchim2and Santi Pannusa3 
1 Chiangrai Inland Aquaculture Research and Development Center   

2Kamphaengphet Inland Aquaculture Research and Development Center 
3Aquatic Animal Health Research and Development Division 

 
Abstract 

 
Study on cage culture of Swamp eel Monopterus albus (Zuiew, 1793) with shelter 

material in earthen pond with three different stocking densities at 60, 90 and 120 fish/m3. Fish 
with initial size of 21.56±0.32, 21.84±0.09 and 21.69±0.09 g, respectively were reared in cages 
(1x1x1.5 m) with shelter materials (0.8x0.8x0.8 m). Fish were fed at 18.00 p.m. with finely ground 
fresh sardine and 30% protein commercial floating catfish pellet 3:1, 2:1 and 1:1 ratio in first 3 
weeks and then fed with 30% protein commercial floating catfish pellet until the end. The 
experiment were conducted at Chiangrai Inland Aquaculture Research and Development Center 
(April-October 2019) for 6 months 

After 6 months, that the average finalbody weight were 65.08±2.67, 62.57±0.99 and 
58.17±2.88 g, the daily weight gains were 0.24±0.01, 0.22±0.01 and 0.20±0.02 g/day, survival rate 
were 82.22±6.74, 73.33±4.44 and 66.67±5.46 %, and the feed conversion ratios were 6.57±0.62, 
7.70±0.86 and 10.23±0.81, respectively. The final body weight, the daily weight gains, survival rate 
and the feed conversation ratios of fish at 60 and 90 fish/m3 were not significantly difference 
(p>0.05) in all parameters as same as fish at 90 and 120 fish/m3 (p>0.05) but fish at 60 fish/m3 
was significantly higher (p<0.05) than 120 fish/m3 in all parameters. The total costs were 
1,219.57±9.66, 1,470.61±42.76 and 1,716.08±6.48 baht/cage, respectively; the average production 
cost per kg were 380.24, 356.04 and 369.71 baht/kg, respectively; return on investment were -
34.64, -28.85 and -30.21 %, respectively. Considering from the growth rates and the economic 
analysis we concluded that fish at 90 fish/m3is suitable for cage culture of swamp eel with 
shelter material in earthen pond. 
 
Key words: Swamp eel (Monopterus albus), Shelter Material, Cage, Density 
 
*Corresponding author: Moo 6, Wiangchai, Wiangchai, Chiangrai 57210  
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ค าน า 
ปลาไหลนามีชื่อวิทยาศาสตร์ Monopterus albus (Zieuw, 1793) เป็นปลาน้้าจืดจัดอยูํในวงศ์ 

Synbranchidae มีล้าตัวยาวคล๎ายงู (Anguilliform) หัวสั้นมีลักษณะเป็นรูปโดม จะงอยปากสั้นทูํและกลม  
ริมฝีปากหนา ตามีขนาดเล็กมากและมีหนังปกคลุม ด๎านบนของเหงือกมีอวัยวะพิเศษชํวยในการหายใจมีกลุํมเส๎น
เลือดฝอยจ้านวนมาก จึงมักเห็นพฤติกรรมการฮุบอากาศของปลาไหลนาในที่กักขัง ล้าตัวมีกล๎ามเนื้อแข็งแรง ผิวหนัง
มีเมือกมากและลื่นไมํมีเกล็ด ครีบก๎นและครีบหลังมีลักษณะเป็นสันขึ้นอยูํกับอายุของปลา ครีบหลังมีจุดเริ่มต๎นอยูํ
หลังครีบก๎น ไมํพบเห็นครีบหาง (อภินันท์, 2559) ปลาไหลนามีการแสดงเพศแบบ Protogynous hermaphrodite 
คือ มีการเปลี่ยนเพศจากเพศเมียเป็นเพศผู๎เมื่อปลามีอายุและขนาดมากขึ้น สุวรรณดี และคณะ (2536) พบวําปลา
ไหลนาเป็นเพศผู๎ที่ความยาวเหยียด (Total length) มากกวํา 60 เซนติเมตร และน้้าหนักมากกวํา 300 กรัม      
ด๎านการกระจายพันธุ์พบในแหลํงน้้าจืดตั้งแตํประเทศอินเดียถึงประเทศญี่ปุุน ในประเทศไทยพบทั่วทุกภูมิภาค 
(Smith, 1945) ลักษณะที่อยูํอาศัย พบอยูํในแหลํงน้้านิ่งที่มีพืชน้้าขึ้นหนาแนํน และบริเวณที่พ้ืนดินเป็นโคลน   
(นณณ์, 2563) สามารถพบได๎ท้ังใน คูน้้า ห๎วย หนอง คลอง บึง หรือในบํอเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ของเกษตรกร ในฤดู
แล๎งฝังตัวในลักษณะจ้าศีลบริเวณก๎นบํอ โดยจะขุดรูอาศัยลึกประมาณ 1-1.5 เมตร ด๎วยลักษณะพิเศษทางกายวิภาค
และสรีระวิทยาของปลาไหลนา ท้าให๎มีความทนทานอาศัยในที่แห๎งแล๎งไมํมีน้้าได๎เป็นเวลานาน ด๎านการกินอาหาร 
ปลาไหลนาจัดเป็นปลากินเนื้อ (Carnivorous fish) มีพฤติกรรมชอบฉกหรือแทะกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล๎วทั้งสภาพสดที่
มีกลิ่นคาวจัดหรือสภาพเนําเปื่อยมีกลิ่นเหม็น ลูกปลาขนาดเล็ก ตัวหนอน ตัวอํอนแมลง ไส๎เดือน และสัตว์หน๎าดิน
ตําง ๆ (Benthos) ด๎วยเป็นปลาที่มีตาขนาดเล็กแตํจมูกและเส๎นข๎างล้าตัวพัฒนาดี จึงออกหาอาหารในเวลากลางคืน 
และมีนิสัยรวมกลุํมในการกินอาหารและอยูํอาศัย (กรมประมง, ม.ป.ป.) 

ปลาไหลนาเป็นปลาที่นิยมน้ามาบริโภคปรุงเป็นอาหารได๎หลากหลายเมนู มีราคาจ้าหนํายสูง และราคา
ไมํผกผันตามฤดูกาลหรื อสถานการณ์ตลาด  โดยมี ร าคาจ้ าหนํ ายภายใน ประเทศเฉลี่ ยกิ โลกรัมละ 
150-300 บาท (องค์การสะพานปลา, 2560) ผลผลิตปลาไหลนาที่ได๎จากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงในปี     
พ.ศ. 2560 มีปริมาณ 1,100 เมตริกตัน มีมูลคําไมํน๎อยกวํา 112 ล๎านบาท (กลุํมวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง, 
2562) ผู๎ค๎าปลาไหลนาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายได๎ให๎ข๎อมูลวําประเทศลาวมีความต๎องการปลาไหลเพ่ือการบริโภคไมํ
น๎อยกวํา 500 กิโลกรัมตํอสัปดาห์ โดยผลผลิตทั้งหมดได๎มาจากแหลํงน้้าธรรมชาติในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายและ
จังหวัดพะเยา (นิชาภา, ติดตํอสํวนตัว) ในประเทศจีนปลาไหลนาถือได๎วําเป็นเมนูที่ได๎รับความนิยมเป็นอยํางมาก 
สาเหตุทั้งจากเรื่องของรสชาติความอรํอย และความเชื่อเรื่องคุณคําทางโภชนาการ มีสรรพคุณทางยาชํวยบ้ารุง
รํางกายเข๎ามาเก่ียวข๎อง จนถึงขนาดที่มณฑลเจ๎อเจียงมีค้ากลําววํา“ในโต๏ะงานเลี้ยงถ๎าไมํมีปลาไหลก็เหมือนเจ๎าภาพ
ไมํได๎เลี้ยง” สํงผลให๎ปลาไหลนาในธรรมชาติ และจากฟาร์มเลี้ยงไมํเพียงพอตํอความต๎องการบริโภคภายในประเทศ 
(Demand over Supply) โดยมีปริมาณความต๎องการบริโภคปลาไหลนาในประเทศจีนสูงถึง 3 ล๎านตันตํอปี และใน
บางชํวงเวลามีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 600 บาท ประเทศจีนมีความต๎องการน้าเข๎าปลาไหลนาจากตํางประเทศ และมี
การสํงเสริมการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎เนื่องจากประเทศจีนมีข๎อจ้ากัดด๎านสภาพอากาศในชํวงฤดู
หนาว (ศิวิมล, 2558) จึงเห็นได๎วําปลาไหลนาเป็นสัตว์น้้าที่มีความต๎องการเป็นอยํางมากทั้งในและตํางประเทศ      
แตํปลาไหลนาที่จ้าหนํายอยูํในท๎องตลาดสํวนใหญํได๎มาจากแหลํงน้้าธรรมชาติ (สุวรรณดี และคณะ, 2536) ประกอบ
กับสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร๎อน การใช๎สารเคมี ยาฆําแมลงในพ้ืนที่เกษตรกรรม และมลพิษที่
เกิดจากการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนหรืออุตสาหกรรม สํงผลให๎ปริมาณปลาไหลนาในธรรมชาติมีแนวโน๎มลดน๎อยลง
และไมํเพียงพอตํอความต๎องการบริโภค จึงควรสํงเสริมและพัฒนาให๎เป็นสัตว์น้้าเศรษฐกิจอยํางยิ่ง และ             
ด๎วยเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้้าในกระชัง สามารถเลี้ยงสัตว์น้้าในอัตราความหนาแนํนสูง สะดวกตํอการจัดการทั้ง     
ด๎านการให๎อาหาร การปูองกันศัตรูของสัตว์น้้า การรักษาโรค การเปลี่ยนถํายน้้า และสะดวกตํอการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

/ท้าให๎สามารถ… 
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ท้าให๎สามารถวางแผนการผลิตและพัฒนารูปแบบการเลี้ยงให๎เป็นไปตามข๎อก้าหนดมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี    
ได๎ แตํด๎วยลักษณะรูปรํางและพฤติกรรมการอยูํอาศัยของปลาไหลนาในธรรมชาติ ที่อาศัยตามพ้ืนโคลนที่มีซากพืช
ซากสัตว์เนําเปื่อยสะสมอยูํหรืออาศัยในพ้ืนที่ปกคลุมด๎วยวัชพืชพวกหญ๎าน้้าที่รกและชื้นแฉะ และมีพฤติกรรมการ  
กํอหวอดวางไขํในโพรงดิน (กรมประมง, ม.ป.ป.) ท้าให๎การเลี้ยงปลาไหลนาในกระชังหรือที่กักขัง จ้าเป็นต๎องมีพ้ืนที่
วัสดุหลบซํอนที่เหมาะสมให๎ปลาไหลอาศัยอยูํ การทดลองครั้งนี้ใช๎วัสดุกรองน้้าบํอปลา (Cross Flow Media)      
ซึ่งเป็นวัสดุกรองน้้าแบบหยาบ มีลักษณะพ้ืนผิวสัมผัสขรุขระเพ่ือให๎จุลินทรีย์เกาะจับ ผลิตจากRigid Polyvinyl 
Chloride (RPVC) ถูกออกแบบและพัฒนาเพ่ือชํวยกรองของเสีย และชะลอการไหลของน้้า โดยมีลักษณะเป็นชํองรู
แบบรังผึ้งชํวยดักจับของเสียขนาดใหญํ มีเส๎นผําศูนย์กลางของชํองน้้าไหลผํานขนาด 5x5, 5.8x5.8 และ 6.5x6.5 
เซนติเมตร มีคุณสมบัติทนทาน น้้าหนักเบา และท้าความสะอาดได๎งําย (https://www.koi2u.com, 2564)        
จึงน้ามาใช๎เป็นวัสดุหลบซํอนในกระชังทดแทนที่อยูํอาศัยตามธรรมชาติในการทดลองครั้งนี้ 

ทั้งนี้ยังไมํพบรายงานการศึกษาการเลี้ยงปลาไหลนารํวมกับวัสดุหลบซํอนในกระชังในบํอดิน ดังนั้น
การศึกษาอัตราการเลี้ยงปลาไหลนารํวมกับวัสดุหลบซํอนในกระชังในบํอดินที่อัตราความหนาแนํนตํางกันในครั้งนี้   
จึงเป็นการศึกษาครั้งแรกเพ่ือหารูปแบบวิธีการเลี้ยงปลาไหลนาเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม เพ่ือให๎เกษตรกรในประเทศที่
สํวนใหญํมีบํอปลาหรือบํอเก็บน้้าในพ้ืนที่เกษตรกรรม สามารถน้าความรู๎ไปพัฒนาการเลี้ยงปลาไหลนาในกระชังใน
บํอดินท้ังแบบเดี่ยว หรือเลี้ยงแบบผสมผสานรํวมกับสัตว์น้้าชนิดอื่นภายในบํอปลา ผลักดันให๎ปลาไหลนาเป็นสัตว์น้้า
เศรษฐกิจทางเลือกในการประกอบอาชีพด๎านการประมง สร๎างความเข๎มแข็งแกํระบบเศรษฐกิจในครอบครัวและใน
ประเทศตํอไป 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือทราบถึงอัตราความหนาแนํนที่เหมาะสมโดยพิจารณาจาก อัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอด

ตาย ต๎นทุนการผลิต และผลตอบแทนของการเลี้ยงปลาไหลนารํวมกับวัสดุหลบซํอนในกระชังในบํอดิน 

 
วิธีด าเนินการ 

1.การวางแผนการทดลอง 
1.1 วางแผนการทดลองแบบสุํมตลอด (Completely Randomized Design; CRD) โดยแบํงการ

ทดลองเป็น 3 ชุดการทดลอง (Treatments) แตํละชุดการทดลองมี 3 ซ้้า (Replications) ปัจจัยที่ต๎องการศึกษา 
คือ อัตราความหนาแนํนของปลาไหลนาที่เลี้ยงรํวมกับวัสดุหลบซํอนในกระชังในบํอดิน โดยแบํงชุดการทดลองดังนี้ 

ชุดการทดลองที่ 1 อัตราความหนาแนํน 60 ตัว/ลูกบาศก์เมตร (60 ตัวตํอกระชัง) 
ชุดการทดลองที่ 2 อัตราความหนาแนํน 90 ตัว/ลูกบาศก์เมตร (90 ตัวตํอกระชัง) 
ชุดการทดลองที่ 3 อัตราความหนาแนํน 120 ตัว/ลูกบาศก์เมตร (120 ตัวตํอกระชัง) 
1.2 สถานที่และระยะเวลาด้าเนินการ 
ด้าเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมข๎อมูลที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเชียงราย   

หมูํที่ 6 ต้าบลเวียงชัย อ้าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ระหวํางเดือนเมษายน -ตุลาคม 2562 เป็นระยะเวลา  
6 เดือน 

/2. วิธีการทดลอง... 
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2. วิธีการทดลอง 
2.1 การเตรียมปลาทดลอง 
ปลาไหลนาที่ใช๎ในการทดลอง ได๎จากการรวบรวมจากตลาดปากทางบ๎านแมํลอยไรํ ต้าบลปล๎อง  

อ้าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผู๎รวบรวมด้าเนินการคัดขนาดปลาให๎ได๎ขนาดที่ต๎องการใช๎ในการทดลอง ขนาดปลากํอน
เริ่มต๎นการทดลองมีน้้ าหนักประมาณ 20 กรัม น้าปลามาพักในบํอซี เมนต์ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนา  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเชียงราย มีการให๎อากาศตลอดเวลา เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ เพ่ือปรับสภาพและฝึกการ
กินอาหารในที่กักขัง อาหารที่ให๎ ได๎แกํ ปลาหลังเขียวสับให๎วันละ 1 ครั้ง ชํวงเวลา 18.00 น. หลังจากปลามีสุขภาพ
แข็งแรง และเริ่มคุ๎นเคยกับสภาพที่กักขังแล๎ว จึงเริ่มด้าเนินการทดลอง การน้าปลาทดลองเลี้ยงในแตํละกระชัง     
ท้าโดยสุํมจับสลากตามแผนการทดลองท่ีวางไว๎ และชั่งวัดน้้าหนักเริ่มต๎นของปลาแตํละชุดการทดลอง 

2.2 การเตรียมกระชังทดลอง 
แพกระชังท้าจากทํอพลาสติก PVC ขนาด 2 นิ้ว ประกอบเป็นโครงกระชังลอยน้้า จ้านวน  

9 กระชัง และใช๎กระชังเนื้ออวนผ๎าสีเขียวชนิดไมํมีปม (อวนตาปั๊ม) ขนาดชํองตา 0.5 เซนติเมตร ขนาด 1.0x1.0x1.5 
เมตร เป็นกระชังเลี้ ยง แขวนกระชัง เลี้ ยงจมน้้ าลึก 1.0 เมตร ใช๎แทํ งปูนผูกถํ วงก๎นกระชังทั้ ง  4 มุม 
ให๎ตึง มีฝาปิดบนกระชังเพ่ือปูองกันการหลบหนี และการรบกวนจากปัจจัยสิ่งแวดล๎อมภายนอก วางกระชังทดลอง
ลอยในบํอดินขนาด 3 ไรํ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเชียงราย (ภาพที่ 1) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กระชังทดลองเลี้ยงปลาไหลนา 

2.3 การเตรียมวัสดุหลบซํอน 
ใช๎วัสดุกรองน้้าบํอปลา (Cross flow media) ขนาด 0.8x0.8x0.8 เมตร ขนาดของชํองน้้าไหลผําน 

5x5 เซนติเมตร เป็นวัสดุหลบซํอนของปลาไหลนาในกระชัง มีลวดผูกยึดวัสดุหลบซํอนกับกระชังชํวยให๎ลอยอยูํใต๎ผิว
น้้าในกระชัง (ภาพท่ี 2) 

ภาพที่ 2 วัสดุกรองน้้าบํอปลา (Cross flow media) ที่ใช๎เป็นวัสดุหลบซํอน   /2.4 อาหาร… 
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2.4 อาหารและการให๎อาหาร 
การเตรียมอาหารทดลอง โดยใช๎ปลาสดสับผสมกับอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยระดับโปรตีนไมํน๎อย

กวํา 30 เปอร์เซ็นต์ ไขมันไมํน๎อยกวํา 3 เปอร์เซ็นต์ กากไมํมากกวํา 8 เปอร์เซ็นต์ และความชื้นไมํมากกวํา 12 
เปอร์เซ็นต์ผสมกับน้้ามันหมึกอัตราสํวน 2 เปอร์เซ็นต์ น้ามาบดแล๎วปั้นเป็นก๎อนวางไว๎บนยอในกระชังทดลอง โดยมี
อัตราสํวนปลาสดสับกับอาหารเม็ดส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้าตํางกันดังนี้  

สัปดาห์ที่ 1 ปลาสดสับผสมกับอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้าอัตราสํวน 3 ตํอ 1 
สัปดาห์ที่ 2 ปลาสดสับผสมกับอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้าอัตราสํวน 2 ตํอ 1 
สัปดาห์ที่ 3 ปลาสดสับผสมกับอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้าอัตราสํวน 1 ตํอ 1 
สัปดาห์ที่ 4 อาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้า 100 เปอร์เซ็นต์ จนถึงสิ้นสุดการทดลอง 
การให๎อาหารปลาไหลนาในกระชังทดลอง ให๎กินอาหารวันละ 1 ครั้ง เวลา 18.00 น. โดยให๎  

ในปริมาณวันละ 3 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักตัว ให๎อาหารบนยอขนาด 0.5x0.5 เมตร ที่ลอยบนผิวน้้าต้าแหนํงกลาง
กระชังทดลองเหนือวัสดุหลบซํอน (ภาพที่ 3) ปรับปริมาณการให๎อาหารทุก เดือนหลังจากการสุํมชั่งวัด บันทึก
ปริมาณอาหารที่ให๎ทุกครั้งเพื่อใช๎ศึกษาอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และต๎นทุนการผลิต 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ยอให๎อาหารปลาไหลนาในกระชังทดลอง 

2.5 การตรวจสอบคุณสมบัติของน้้า 
ท้าการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้้าทั้งในกระชังการทดลอง และนอกกระชังทดลองทุก 2 สัปดาห์ เวลา 

08.00 น.ตลอดระยะเวลาการทดลอง โดยวัดคํา อุณหภูมิน้้า ความเป็นกรดเป็นดําง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า 
ความเป็นดําง ความกระด๎าง และแอมโมเนียรวม โดยวิธีการ 

- อุณหภูมิน้้า (temperature) หนํวยเป็นองศาเซลเซียส (ºC) ด๎วยเทอร์โมมิเตอร์แบบแทํงแก๎ว  
- ความเป็นกรดเป็นดําง (pH) ด๎วยเครื่อง pH meter ยี่ห๎อ Extech model Temp Pen PH60 
- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า (Dissolved oxygen) หนํวยเป็น mg/l ด๎วยวิธีการไตรเตรท ตามวิธี 

Standard Method ที่อ๎างโดยไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
- ความเป็นดําง (Alkalinity) หนํวยเป็น mg/l as CaCO3 ด๎วยวิธีการไตรเตรท ตามวิธี Standard 

Method ที่อ๎างโดยไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
- ความกระด๎าง (Hardness) หนํวย mg/l as CaCO3 ด๎วยวิธีการไตรเตรท ตามวิธี Standard 

Method ที่อ๎างโดยไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
/- แอมโมเนียรวม... 
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FCR =  

- แอมโมเนียรวม (NH3-N) หนํวยเป็น mg NH3 -N/l ด๎วยเครื่อง Spectrophotometer  
ยี่ห๎อ HACH รุํน DR/2500 ด๎วยวิธี เนสเลอร์ไรเซชั่น (Nesslerization method) 

2.6 การตรวจสอบการเจริญเติบโต 
การตรวจสอบการเจริญเติบโตของปลาไหลนาโดยการสุํมชั่งน้้าหนัก (กรัม) ด๎วยเครื่องชั่งไฟฟูาความ

ละ เ อียด  0 . 01  กรั ม  และวัดความยาว  ( เซนติ เมตร )  ด๎ วยไม๎บรรทั ดวั ดความยาวที่ ค วามละ เ อียด  
0.10 เซนติเมตร เก็บข๎อมูลโดยสุํมตัวอยํางปลา 20 เปอร์เซ็นต์ ของปลาที่ปลํอยในแตํละกระชังการทดลอง  
งดให๎อาหารมื้อสุดท๎ายกํอนชั่งวัด เมื่อสิ้นสุดการทดลองท้าการตรวจนับจ้านวนปลาที่เหลือทั้งหมดในกระชัง 
เพ่ือหาอัตราการรอดตาย และชั่งน้้าหนักปลาทุกตัวเพ่ือหาอัตราการเจริญเติบโต และการกระจายของน้้าหนักปลา 
(size distribution)  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 การเจริญเติบโต 

เก็บข๎อมูลการเจริญเติบโตระหวํางการทดลอง และเมื่อสิ้นสุดการทดลองน้าข๎อมูลที่ได๎น้ามาวิเคราะห์
ผลการทดลองการเลี้ยงปลาไหลนารํวมกับวัสดุหลบซํอนในกระชังในบํอดินที่อัตราความหนาแนํนตํางกัน ตามวิธีอ๎าง
ใน Hepher (1988) ดังนี้  

3.1.1 น้้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ย (กรัม)น้้าหนักเฉลี่ยตํอตัวของปลาในแตํละหนํวยทดลองตาม
ระยะเวลาการเลี้ยงที่ก้าหนด 

3.1.2 น้้าหนักเพ่ิมตํอวัน (Daily Weight Gain; กรัม/วัน) 

น้้าหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
ระยะเวลาการเลี้ยง 

3.2 อัตราการรอดตาย (Survival Rate: เปอร์เซ็นต์) 

จ้านวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
จ้านวนปลาเริ่มต๎น 

3.3 อัตราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio, FCR) 

ปริมาณอาหารที่ปลากิน (กรัม) 
น้้าหนักปลาที่เพ่ิมข้ึน (กรัม) 

3.4 การกระจายของขนาดปลา (Size Distribution) เมื่อสิ้นสุดการทดลองน้าข๎อมูลน้้าหนัก 
ของปลาในแตํละชุดการทดลองมาท้าการแจกแจงความถี่ตามชํวงน้้ าหนักของปลา เ พ่ือหาคําร๎อยละ  
และเปรียบเทียบการกระจายของน้้าหนักระหวํางชุดการทดลองโดยใช๎วิธีทดสอบ ไค-สแควร์ (Chi-square) 

/3.5 การวิเคราะห์... 

DWG =  

X 100 อัตราการรอดตาย =  
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ผลตอบแทนการลงทุน     =  
(%)   

3.5 การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ 
โดยวิ เคราะห์ต๎นทุนการผลิต และผลตอบแทน ของการเลี้ ยงปลาไหลนารํวมกับวัสดุหลบซํอน 

ในกระชังในบํอดินที่อัตราความหนาแนํนตํางกัน ตามวิธีของสมศักดิ์ (2530) และ Kay (1986) ข๎อมูล ที่วิเคราะห์มี ดังนี้ 
 

3.5.1 ต๎นทุนการผลิต 
ต๎นทุนทั้งหมด   =   ต๎นทุนคงท่ีทั้งหมด+ต๎นทุนผันแปรทั้งหมด 
ต๎นทุนคงท่ี   =   คําเสื่อมราคาอุปกรณ์+คําเสียโอกาสในการลงทุน 
ต๎นทุนผันแปร  =   คําพันธุ์ปลา+คําอาหารปลา+คําสารเคมี+คําแรงงาน 

+คําเสียโอกาสในการลงทุน 
คําเสียโอกาสเงินลงทุน =   คําท่ีค้านวณจากอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจ้า 

6 เดือน ร๎อยละ 1.35 ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ปี 2562  
(อ๎างตาม http://www.baac.or.th, 2562)  

คําเสียเสื่อมราคา  =  คิดโดยวิธีเส๎นตรงโดยก้าหนดมูลคําซากเป็นศูนย์เมื่อ 
    หมดอายุการใช๎งาน 

3.5.2 รายได๎และผลตอบแทน 
ส้าหรับรายได๎ และผลตอบแทนค้านวณจากสูตรตํางๆ ดังนี้ 
รายได๎ทั้งหมด  =จ้านวนผลผลิต (กิโลกรัม)xราคาผลผลิตที่จ้าหนํายได๎(บาท) 
รายได๎สุทธิ   =   รายได๎ทั้งหมด–ต๎นทุนผันแปร 
ก้าไรสุทธิ   =รายได๎ทั้งหมด–ต๎นทุนทั้งหมด 

จ้านวนต๎นทุนทั้งหมด (บาท) 
จ้านวนปลาที่ได๎ทั้งหมด (กิโลกรัม) 

ก้าไรสุทธิ (บาท) 
ต๎นทุนทั้งหมด (บาท) 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
น้าข๎อมูลที่ได๎จากการทดลองมาวิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ 

และอัตราการรอดตาย โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน One way analysis of variance (ANOVA) และเปรียบเทียบ
ความแตกตํางระหวํางชุดการทดลองด๎วยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูปทางสถิติ กรณีข๎อมูลมีการแจกแจงไมํปกติให๎แปลงข๎อมูล โดยวิธี 
angular transformation กํอนการวิเคราะห์ทางสถิติ  

 
/ผลการศึกษา… 

ต๎นทุนการผลิต     =  

X 100 
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ผลการศึกษา 
การทดลองเลี้ยงปลาไหลนารํวมกับวัสดุหลบซํอนในกระชังบํอในดินที่อัตราความหนาแนํนตํางกัน 3 

ระดับ คือ 60, 90 และ 120 ตัว/ลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยปลํอยปลาน้้าหนักเริ่มต๎นเฉลี่ยเทํากับ 
21.56±0.32, 21.83±0.09 และ21.69±0.09 กรัม ตามล้าดับ ปรากฏผลการทดลอง ดังนี้ 

 
1 การเจริญเติบโต 

1.1 น้้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ย  
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวํา ปลาไหลนามีน้้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ยเทํากับ 65.08±2.67, 62.57±0.99 

และ 58.17±2.88 กรัม ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบวํา ปลาไหลนาที่เลี้ยงรํวมกับวัสดุหลบซํอนในกระชัง
ในบํอดินที่อัตราความหนาแนํนระดับ 60 และ 90 ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีคําน้้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ยไมํแตกตํางกันทาง
สถิติ (p>0.05) เชํนเดียวกับปลาไหลนาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนํนระดับ 90 และ 120 ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีคํา
น้้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ยไมํแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) ขณะที่ปลาไหลนาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนํนระดับ 60 
ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีคําน้้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ยมากกวําปลาไหลนาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนํนระดับ 120 ตัว/
ลูกบาศก์เมตร แตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 4) 

 
ตารางที่  1 น้้าหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลาไหลนาที่ เลี้ยงรํวมกับวัสดุหลบซํอนในกระชังในบํอดินที่ อัตรา  
               ความหนาแนํนตํางกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

ระยะเวลา (เดือน) 
อัตราความหนาแนํน (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 

60 90 120 
เริ่มต๎น 21.56±0.32a 21.83±0.09a 21.69±0.09a 

1 29.12±1.64a 29.36±1.98a 27.30±0.11a 
2 36.16±1.56a 33.49±1.51b 31.96±0.41b 
3 44.25±1.66a 40.23±4.09ab 37.85±0.26b 
4 54.18±2.95a 46.75±6.59ab 42.93±1.16b 
5  62.67±2.95a 53.66±7.92ab 49.21±1.96b 
6 65.08±2.67a 62.57±0.99ab 58.17±2.88b 

หมายเหตุ คําเฉลี่ย (mean ± SD) ที่ก้ากับด๎วยตัวภาษาอังกฤษที่ตํางกันในแถวเดียวกัน แสดงวํามีความ 
              แตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ภาพที่ 4… 
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ภาพที่  4 น้้ าหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลาไหลนาที่ เลี้ยงรํวมกับวัสดุหลบซํอนใน กระชังในบํอดินที่ อัตรา 
             ความหนาแนํนตํางกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

1.2 น้้าหนักเพ่ิมตํอวัน 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวํา ปลาไหลนามีน้้าหนักเพ่ิมตํอวันเทํากับ 0.24±0.01, 0.22±0.01 และ 

0.20±0.02 กรัม/วัน ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบวํา ปลาไหลนาที่เลี้ยงรํวมกับวัสดุหลบซํอนในกระชังใน
บํอดินที่อัตราความหนาแนํนระดับ 60 และ 90 ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีคําน้้าหนักเพ่ิมตํอวันไมํแตกตํางกันทางสถิติ 
(p>0.05) เชํนเดียวกับปลาไหลนาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนํนระดับ 90 และ 120 ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีคําน้้าหนัก
เพ่ิมตํอวันไมํแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) ขณะที่ปลาไหลนาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนํนระดับ 60 ตัว/ลูกบาศก์
เมตร มีคําน้้าหนักเพ่ิมตํอวันมากกวําปลาไหลนาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนํนระดับ 120 ตัว/ลูกบาศก์เมตร 
แตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 2) 

 
2. อัตราการรอดตาย 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวํา ปลาไหลนามีอัตราการรอดตายเฉลี่ยเทํากับ 82.22±6.74, 73.33±4.44 
และ 66.67±5.46 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบวํา ปลาไหลนาที่เลี้ยงรํวมกับวัสดุหลบซํอนใน
กระชังในบํอดินที่อัตราความหนาแนํน 60 และ 90 ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีคําอัตราการรอดตายเฉลี่ยไมํแตกตํางกันทาง
สถิติ (p>0.05) เชํนเดียวกับปลาไหลนาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนํนระดับ 90 และ 120 ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีคํา
อัตราการรอดตายเฉลี่ยไมํแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) ขณะที่ปลาไหลนาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนํนระดับ 60 
ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีคําอัตราการรอดตายเฉลี่ยสูงกวําปลาไหลนาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนํนระดับ 120 ตัว/
ลูกบาศก์เมตร แตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 2) 

/3. อัตราการแลกเนื้อ... 
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3. อัตราการแลกเนื้อ  
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวํา ปลาไหลนามีอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ยเทํากับ 6.57±0.62, 7.70±0.86 

และ  10 . 23±0 . 81ตามล้ า ดั บ  เ มื่ อ วิ เ ค ร าะห์ ผ ลทา งสถิ ติ  พบวํ า  ปลา ไหลนาที่ เ ลี้ ย ง รํ ว มกั บ วั ส ดุ 
หลบซํอนในกระชังในบํอดินที่อัตราความหนาแนํนระดับ 60 และ 90 ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีคําอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ย
ไมํแตกตํ างกันทางสถิติ  (p>0.05) ขณะที่ ปลาไหลนาที่ เ ลี้ ย ง ใน อัตราความหนาแนํนระดับ  60 และ  
90 ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีคําอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ยต่้ากวําปลาไหลนาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนํนระดับ  
120 ตัว/ลูกบาศก์เมตร แตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 2) 

  
4. ผลผลิตเฉลี่ย 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวํา ปลาไหลนามีผลผลิตเฉลี่ยเทํากับ 3.21±0.23, 4.13±0.28 และ 
4.64±0.18กิโลกรัม/กระชัง ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบวํา ปลาไหลนาที่ทุกระดับอัตราความหนาแนํน 
มีคําผลผลิตเฉลี่ยแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราการแลกเนื้อ และผลผลิตเของปลาไหลนาที่เลี้ยงรํวมกับวัสดุ

หลบซํอนในกระชังในบํอดินที่อัตราความหนาแนํนตํางกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

ดัชนี 
อัตราความหนาแนํน (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 
60 90 120 

น้้าหนักเริ่มต๎น (กรัม) 21.56±0.32a 21.83±0.09a 21.69±0.09a 
น้้าหนักสุดท๎าย (กรัม) 65.08±2.67a 62.57±0.99ab 58.17±2.88b 
น้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยตํอวัน (กรัม/วัน) 0.24±0.01a 0.22±0.01ab 0.20±0.02b 
อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 82.22±6.74a 73.33±4.44ab 66.67±5.46b 
อัตราการแลกเนื้อ (FCR) 6.57±0.62a 7.70±0.86a 10.23±0.81b 
ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/กระชัง) 3.21±0.23a 4.13±0.28b 4.64±0.18c 
หมายเหตุ คําเฉลี่ย (mean ± SD) ที่ก้ากับด๎วยตัวภาษาอังกฤษที่ตํางกันในแถวเดียวกัน แสดงวํามีความ 
              แตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

5. การกระจายของขนาดปลา (Size Distribution) 
ผลการศึกษาการกระจายของขนาดปลาไหลนาที่เลี้ยงรํวมกับวัสดุหลบซํอนในกระชังในบํอดิน  

ที่อัตราความหนาแนํนตําง 3 ระดับ คือ 60, 90 และ 120 ตัว/ลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 6 เดือน ได๎จากการน้า
คําของขนาดน้้ าหนักของปลาไหลนาแตํละตัว มาแยกกลุํ มขนาดน้้ าหนักเ พ่ือหาคําการกระจายขนาด 
เป็นเปอร์เซ็นต์ โดยแบํงชํวงขนาดออกเป็น 3 ชํวง คือ ขนาดน้้าหนักน๎อยกวํา 50 กรัม ขนาดน้้าหนักระหวําง 50 -
100 กรัม และขนาดน้้าหนักมากกวํา 100 กรัม พบวํา มีปลาขนาดน้้าหนักน๎อยกวํา 50 กรัม ในชุดการทดลองที่เลี้ยง
ปลาไหลนาในอัตราความหนาแนํนระดับ 60, 90 และ 120 ตัว/ลูกบาศก์เมตร เทํากับ 29.95±9.08, 34.08±8.46 
และ44.43±2.92 เปอร์เซ็นต์ ปลาขนาดน้้าหนักระหวําง 50-100 กรัม เทํากับ 58.46±9.56, 58.29±8.59 และ
49.68±2.09 เปอร์เซ็นต์ และปลาขนาดน้้าหนักมากวํา 100 กรัม เทํากับ 11.59±1.98, 7.62±1.73 และ5.89±1.13 
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (ตารางท่ี 3 และภาพท่ี 5) 

/เมื่อทดสอบ... 
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เมื่อทดสอบทางสถิติ โดยวิธี ไค -สแควร์  (Chi-square)  ที่ ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์ เซ็นต์  
เพ่ือเปรียบเทียบการกระจายของขนาดน้้าหนักเฉลี่ยของปลาไหลนาในแตํละชุดการทดลอง พบวํา ที่อัตราความ
หนาแนํนระดับ 60, 90 และ 120 ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีการกระจายของขนาดน้้าหนักเฉลี่ย ไมํมีความแตกตํางกัน
ทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางที่ 3 การกระจายน้้าหนักเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) ของปลาไหลนาที่เลี้ยงรํวมกับวัสดุหลบซํอนในกระชังใน  
              บํอดินท่ีอัตราความหนาแนํนตํางกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

ชํวงน้้าหนัก (กรัม)  
อัตราความหนาแนํน (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 

60 90 120 
น๎อยกวํา 50 กรัม 29.95±9.08 34.08±8.46 44.43±2.92 

50 -100 กรัม 58.46±9.56 58.29±8.59 49.68±2.09 
มากกวํา 100 กรัม 11.59±1.98 07.62±1.73 05.89±1.13 

 
 

 
ภาพที่ 5 เปอร์เซ็นต์การกระจายของขนาดของปลาไหลนาที่เลี้ยงรํวมกับวัสดุหลบซํอนในกระชังในบํอดินที่  

อัตราความหนาแนํนตํางกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

ตารางที่  4 ผลการทดสอบความแตกตํางของการกระจายน้้าหนักเฉลี่ยของปลาไหลนาโดยวิธีไค -สแควร์  
(Chi-Square) 

อัตราความหนาแนํน  
(ลูกบาศก์เมตร) 

คําChi-Square คํา p 

60 กับ 90 2.100 0.993 
60 กับ 120  10.842 0.597 
90 กับ 120  04.681 0.661 

หมายเหตุ คํา p>0.05 แสดงวําไมํแตกตํางกันทางสถิติ 

/5. คุณสมบัติของน้้า... 
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5. คุณสมบัติของน้ า 
การทดลองเลี้ยงปลาไหลนารํวมกับวัสดุหลบซํอนในกระชังในบํอดินที่อัตราความหนาแนํนตํางกัน 3 

ระดับ คือ 60, 90 และ 120 ตัว/ลูกบาศก์เมตร เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวํา คําพารามิเตอร์น้้าในกระชังแตํละอัตรา
ความหนาแนํนมีคําพารามิเตอร์ ตามล้าดับ ดังนี้  

อุณหภูมิของน้้ามีคําอยูํระหวําง 28.50-30.00, 29.00-30.00 และ 28.00-30.00   ้C  
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้ามีคําอยูํระหวําง 4.67-6.70, 4.67-6.87 และ 4.67-6.87 mg/l  
ความเป็นกรดเป็นดํางมีคําอยูํระหวําง 7.33-7.72, 7.00-7.84 และ 7.33-7.88  
ความเป็นดํางมีคําอยูํระหวําง 45.67-93.67, 45.67-91.33 และ 45.67-90.67 mg/l as CaCO3 
ความกระด๎างมีคําอยูํระหวําง 28.67-73.33, 27.33-73.33 และ 28.67-72.33 mg/l as CaCO3 
ปริมาณแอมโมเนียรวมมีคําอยูํระหวําง 0.01-0.10, 0.01-0.10 และ 0.01-0.12 mg NH3-N/l  
คุณสมบัติของน้้านอกระชัง มีคําพารามิ เตอร์ของน้้า ดังนี้  อุณหภูมิของน้้ามีคําอยูํระหวําง  

28.0–29.5  ้C ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้ามีคําอยูํระหวําง 5.00–7.00 mg/l ความเป็นกรดเป็นดํางมีคําอยูํ
ระหวําง 7.00-7.72 ความเป็นดํางมีคําอยูํระหวําง 44.00-90.00 mg/l as CaCO3 ความกระด๎างมีคําอยูํระหวําง 
26.00–70.00 mg/l as CaCO3 และปริมาณแอมโมเนียรวมมีคําอยูํระหวําง 0.01-0.02 mg NH3-N/l (ตารางท่ี 5 ) 
 
ตารางที่ 5 คุณสมบัติของน้้าบริเวณในและนอกกระชังเลี้ยงปลาไหลนารํวมกับวัสดุหลบซํอนในกระชังในบํอดิน  
              ที่อัตราความหนาแนํนตํางกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

คุณสมบัติของน้้า 
ในกระชัง (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) นอกกระชัง 

60  90  120  
อุณหภูมิของน้้า (  ้C) 28.50-30.00 29.00-30.00 28.00-30.00 28.00-29.50 

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า (mg/l) 4.67-6.70 4.67-6.87 4.67-6.87 5.00-7.00 
ความเป็นกรดเป็นดําง (pH) 7.33-7.72 7.00-7.84 7.33-7.88 7.00-7.72 

ความเป็นดําง (mg/l as CaCO3) 45.67-93.67 45.67-91.33 45.67-90.67 44.00-90.00 
ความกระด๎าง (mg/l as CaCO3) 28.67-73.33 27.33-73.33 28.67-72.33 26.00-70.00 

ปริมาณแอมโมเนียรวม (mg NH3-N/l) 0.01-0.10 0.01-0.10 0.01-0.12 0.01-0.02 

6. ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน 
6.1 ต๎นทุนการผลิต 
การเลี้ยงปลาไหลนารํวมกับวัสดุหลบซํอนในกระชังในบํอดินที่ อัตราความหนาแนํนตํางกัน  

3 ระดับ คือ 60, 90 และ 120 ตัว/ลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 6 เดือน พบวําต๎นทุนการผลิตของแตํละชุดการ
ทดลองมีคําเฉลี่ยเทํากับ 1,219.57±9.66, 1,470.61±42.76 และ 1,716.08±6.48 บาท/กระชัง เป็นต๎นทุนคงที่ 
221.65±0.00 บาท เป็นต๎นทุนผันแปรเทํากับ 997.91±9.66, 1,248.95±42.76 และ1,494.43±6.48 บาท/กระชัง 
ต๎นทุนการผลิตตํอกิโลกรัมเทํากับ 380.24, 356.04 และ 369.71 บาท/กิโลกรัม ตามล้าดับ (ตารางท่ี 6 ) 

 
/6.2 ผลตอบแทน... 
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6.2 ผลตอบแทน 
การเลี้ยงปลาไหลนารํวมกับวัสดุหลบซํอนในกระชังในบํอดินที่ อัตราความหนาแนํนตํางกัน  

3 ระดับ คือ 60, 90 และ 120 ตัว/ลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 6 เดือน มีรายได๎ทั้งหมดเทํากับ 797.13, 1,046.40 
และ 1,197.62 บาท/กระชัง มีรายได๎สุทธิเทํากับ -200.78, -202.56 และ -296.81 บาท/กระชัง ก้าไรสุทธิเทํากับ     
-422.44, -424.21 และ -518.46 บาท/กระชัง ต๎นทุนการผลิตเทํากับ 380.24, 356.04 และ 369.71 บาท/กิโลกรัม 
และผลตอบแทนตํอการลงทุนเทํากับ -34.64, -28.85 และ -30.21 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (ตารางที่ 7)  

 
ตารางที่ 6 ต๎นทุนการเลี้ยงปลาไหลนารํวมกับวัสดุหลบซํอนในกระชังในบํอดินที่อัตราความหนาแนํนตํางกัน 
              3 ระดับ เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

รายละเอียดต๎นทุน 
ความหนาแนํน (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 

60  90  120  
บาท % บาท % บาท % 

ต้นทุนคงท่ี       
1.คําเสื่อมราคา       
- โครงกระชัง 23.70 1.94 23.70 1.61 23.70 1.38 
- กระชัง 80.00 6.56 80.00 5.44 80.00 4.66 
- วัสดุหลบซํอน 100.00 8.20 100.00 6.80 100.00 5.83 
- อุปกรณ์อ่ืนๆ 15.00 1.23 15.00 1.02 15.00 0.88 
2.คําเสียโอกาสการลงทุน 2.95 0.24 2.95 0.20 2.95 0.17 
รวมต๎นทุนคงที ่
(บาท/กระชัง) 

221.65±0.00 18.17 221.65±0.00 15.07 221.65±0.00 12.92 

ต้นทุนผันแปร       
1.คําพันธุ์ปลา 240.00 19.68 360.00 24.48 480.00 27.97 

2.คําอาหารปลา 350.87 28.77 478.57 32.54 600.77 35.01 
3.คําแรงงาน 393.75 32.29 393.75 26.77 393.75 22.94 

4.คําเสียโอกาสเงินลงทุน 
13.29 1.09 16.64 1.13 19.91 1.16 

รวมต๎นทุนผันแปร 
(บาท/กระชัง) 

997.91±9.66 81.83 1,248.95±42.76 84.93 1,494.43±6.48 87.08 

ต้นทุนการผลิตทั้งหมด 
1,219.57±9.66 100.00 1,470.61±42.76 100.00 1,716.08±6.48 100.00 

ผลผลิตเฉลี่ย  
(กิโลกรัม/กระชัง) 

3.21  4.13  4.64 
 

ต๎นทุนการผลิตบาท/
กิโลกรัม 

380.24 
 

356.04  369.71 
 

 
/หมายเหตุ… 
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หมายเหตุ 1. คําพันธุ์ปลา ราคาจ้าหนํายปลาไหลนา ตลาดขายปลาไหลทางแยกบ๎านแมํลอยไรํ ต้าบลปล๎อง 
อ้าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ขนาด 20 กรัม/ตัว ราคา 200 บาท/กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยตัวละ  
4 บาท คิดเป็นต๎นทุนคําพันธุ์ปลาเทํากับ 240, 360 และ 480 บาท/กระชัง ตามล้าดับ 

 2. คําอาหารปลา 
2.1 คําอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้า ส้าหรับปลาดุกกลาง โปรตีนไมํน๎อยกวํา 30% กิโลกรัมละ 

26.50 บาท 
2.2 คําปลาหลังเขียวแชํแข็ง กิโลกรัมละ 25 บาท 
2.3 คําน้้ามันปลาหมึก ลิตรละ 125 บาท 

3. คําแรงงาน คิดจากอัตราคําจ๎างขั้นต่้าของจังหวัดเชียงราย อัตราวันละ 315 บาท ดูแลและให๎อาหาร
ปลาจ้านวน 9 กระชัง วันละ 0.5 ชั่วโมง เป็นเวลา 6 เดือน พบวํามีต๎นทุนคําแรงงานเทํากับ 393.75 
บาท/กระชัง 
4. คําเสียโอกาสในการลงทุน ค้านวณจากต๎นทุนผันแปร จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ้า  
6 เดือน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปี 2562 ร๎อยละ 1.35 ดังนั้น คําเสียโอกาสใน
การลงทุนเทํากับ 13.29, 16.64 และ 19.91 บาท/กระชัง ตามล้าดับ 
5. โครงกระชังสร๎างจากวัสดุทํอ PVC. ขนาด 1.0x1.0x0.5 เมตร จ้านวน 9 กระชัง ราคา 474 บาท/
กระชัง อายุการใช๎งาน 10 ปี คําเสื่อมราคา 23.70 บาท/กระชัง 
6. อวนกระชังตามปั๊ม ขนาด 1.0x1.0x1.5 เมตร จ้านวน 9 กระชัง ราคา 800 บาท/กระชัง  
อายุการใช๎งาน 5 ปี คําเสื่อมราคา 80.00 บาท/กระชัง 
7. วัสดุหลบซํอน คือ วัสดุกรองน้้าบํอปลา (Cross flow media) ขนาด 0.8x0.8x0.8 เมตร  
ราคา 1,000 บาท/ชิ้น อายุการใช๎งาน 5 ปี คําเสื่อมราคา 100 บาท/กระชัง  
8. อุปกรณ์อ่ืนๆ 
 8.1 ยอให๎อาหารปลา ขนาด 0.5x0.5 เมตร ราคา 50 บาท/ชิ้น อายุการใช๎งาน 5 ปี คําเสื่อมราคา 
5 บาท/กระชัง 
 8.2 ฝาปิดกระชัง ขนาด 1.0X1.0 เมตร ราคา 100 บาท/ชิ้น อายุการใช๎งาน 5 ปี คําเสื่อมราคา 10 
บาท/กระชัง  
9. คําเสียโอกาสในการลงทุน ค้านวณจากต๎นทุนคงที่ จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ้า 6 เดือน 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปี 2562 ร๎อยละ 1.35 ดังนั้น คําเสียโอกาสในการ
ลงทุนเทํากับ 2.95 บาท/กระชัง 

 
 

 

 

/ตารางที่ 7… 



 
รายงานประจําปี 2563 ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 

119  
 

ตารางที่ 7 ผลตอบแทนการลงทุนปลาไหลนาที่เลี้ยงรํวมกับวัสดุหลบซํอนในกระชังในบํอดินที่อัตราความ 
หนาแนํนตํางกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

รายการ 
อัตราความหนาแนํน (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 

60  90  120  
ต๎นทุนคงท่ี (บาท/กระชัง) 221.65 221.65 221.65 

ต๎นทุนผันแปร (บาท/กระชัง) 997.91 1,248.95 1,494.43 
ต๎นทุนทั้งหมด (บาท/กระชัง) 1,219.57 1,470.61 1,716.08 
ผลผลิต (กิโลกรัม/กระชัง) 3.20 4.13 4.64 

รายได๎ทั้งหมด (บาท/กระชัง) 797.13 1,046.40 1,197.62 
รายได๎สุทธิ (บาท/กระชัง) -200.78 -202.56 -296.81 
ก้าไรสุทธิ (บาท/กระชัง) -422.44 -424.21 -518.46 

ต๎นทนุการผลิต (บาท/กิโลกรัม) 380.24 356.04 369.71 
ผลตอบแทนตํอการลงทุน (%) -34.64 -28.85 -30.21 

หมายเหตุ ราคาจ้าหนํายปลาไหลนาจากจุดจ้าหนํายปากทางบ๎านแมํลอยไรํ ต้าบลปล๎อง อ้าเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย 
– ราคาจ้าหนํายปลาไหลนาขนาด < 50 กรัม ราคากิโลกรัมละ 150-200 บาท 
- ราคาจ้าหนํายปลาไหลนาขนาด  50-100 กรัม ราคากิโลกรัมละ 200-250 บาท 
- ราคาจ้าหนํายปลาไหลนาขนาด > 100 กรัม ราคากิโลกรัมละ 250-300 บาท 

วิจารณ์ผลการศึกษา 
การทดลองเลี้ยงปลาไหลนารํวมกับวัสดุหลบซํอนในกระชังในบํอดินที่อัตราความหนาแนํนตํางกัน       

3 ระดับ คือ 60, 90 และ 120 ตัว/ลูกบาศก์เมตร ทดลองเลี้ยงในกระชังขนาด 1 .0X1.0X1.5 เมตร ระดับน้้าลึก  
1 เมตร มีวัสดุกรองน้้าบํอปลา (Cross Flow Media) ขนาด 0.8x0.8x0.8 เมตร เป็นที่หลบซํอนในกระชัง          
วางกระชังในบํอดินขนาด 3 ไรํ อาหารที่ให๎ใน 3 สัปดาห์แรก ได๎แกํ ปลาหลังเขียวบดละเอียดผสมกับอาหารสัตว์ผสม
ส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้า ส้าหรับปลาดุกกลางอายุ 1.5-3 เดือน โปรตีนไมํน๎อยกวํา 30 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราสํวน 3:1, 
2:1 และ 1:1 ตามล้าดับ หลังจากนั้นให๎อาหารสัตว์ผสมส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้า ส้าหรับปลาดุกกลางอายุ 1.5 -3 
เดือน โปรตีนไมํน๎อยกวํา 30 เปอร์เซ็นต์ จนสิ้นสุดการทดลอง ให๎กินวันละ 1 ครั้ง เวลา 18.00 น. ด้าเนินการทดลอง
เลี้ยงและเก็บข๎อมูลภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเชียงราย ระหวํางเดือนเมษายน -ตุลาคม 
2562 เป็นระยะเวลา 6 เดือน  

การทดลองในครั้งนี้ปลาทดลองมีน้้าหนักเริ่มต๎นเฉลี่ ย 21.69±0.21กรัม และมีน้้าหนักสุดท๎าย 
65.08±2.67, 62.57±0.99 และ 58.17±0.09 กรัม ตามล้าดับ จากผลการทดลอง พบวํา น้้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ยมีคํา
น๎อยกวําผลการทดลองของ Yuan et al. (2012) ที่ท้าการศึกษาผลของระดับความหนาแนํนที่ตํางกันตํออัตราการ
เจริญเติบโต ความเข๎มข๎นของฮอร์โมนเซรั่มสเตียรอยด์ ระดับของดัชนี Gonadosomatic และการเปลี่ยนเพศใน
ปลาไหลนา จ้านวน 7 ระดับ ได๎แกํ 4, 20, 36, 52, 68, 84 และ100 ตัว/ตารางเมตร เลี้ยงในกระชังขนาด 
2.0x1.0x1.5 เมตร วางกระชังในบํอดิน เลี้ยงเป็นระยะเวลา 14 เดือน มีน้้าหนักสุดท๎าย 97.83±16.10, 95.89±18.30, 
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93.58±20.20, 91.97±22.49, 90.30±24.53, 83.93±25.43 และ 83.18±30.04 กรัม ตามล้าดับ เนื่องจากผลของ
ระยะเวลาการทดลองเลี้ยงและเก็บข๎อมูลตํางกัน 8 เดือน แตํมีแนวโน๎มของผลอัตราความหนาแนํนที่สํงผลตํออัตรา
การเจริญเติบโตที่เหมือนกัน คือ น้้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ยของปลาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนํนต่้าจะมีคําสูงกวําปลาที่
เลี้ยงในอัตราความหนาแนํนที่สูงกวํา ด๎านคําน้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยตํอวันพบวําในการทดลองครั้งนี้มีคําเฉลี่ย 0.22 กรัม/
วัน ซึ่งมีคําใกล๎เคียงกับผลการทดลองของ Yuan et al. (2012) ที่มีคําน้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ย 0.20 กรัม/วัน แตํเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการทดลองของ Khanh and Ngan (2010) ท้าการทดลองเลี้ยงปลาไหลนาในบํอไนลํอนที่อัตรา
ความหนาแนํนตํางกัน 4 ระดับ ได๎แกํ 20, 40, 80 และ 120 ตัว/ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 6 เดือน มีคําน้้าหนัก
เพ่ิมเฉลี่ย 0.89 กรัม/วัน ซึ่งมากกวําการทดลองในครั้งนี้ เนื่องจากสภาพการเลี้ยงภายในบํอที่มีการปรับสภาพให๎
เหมือนธรรมชาติที่ปลาไหลนาอาศัยอยูํโดยมีการท้าคันดินและมีพรรณไม๎น้้าภายในบํอ อาจสํงผลตํอระดับ
ความเครียดของปลาให๎มีน๎อยกวําการเลี้ยงในรูปแบบกระชังอันน้าไปสูํผลของอัตราการเจริญเติบโตที่ดี กวํา         
ด๎านอัตราการแลกเนื้อ ในการทดลองครั้งนี้มีอัตราแลกเนื้อที่คํอนข๎างสูง มีคําระหวําง 6.57 -10.23 ซึ่งสูงกวําการ
ทดลองของ Khanh and Ngan (2010)ที่มีอัตราแลกเนื้อระหวําง 5.1-7.2 เนื่องจากสภาพภายในบํอทดลองที่มีการ
ปรับสภาพให๎เหมือนธรรมชาตินั้นอาจมีอาหารธรรมชาติเกิดขึ้นภายในบํอเป็นอาหารสมทบนอกเหนือจากอาหารที่
ได๎รับจาการทดลอง ที่ใช๎ อาหารสด อาหารท้าเองในครัวเรือน และอาหารเม็ดส้าเร็จรูปในการเลี้ยง เนื่องจากปลา
ไหลนาสามารถกินตัวอํอนของแมลง ไส๎เดือน สัตว์หน๎าดิน และซากพืชซากสัตว์ (สุวรรณดี และคณะ, 2536) ที่อยูํ ใน
ดินได๎ Khanh and Ngan (2010)อ๎างถึง Lui et al. (2000) กลําววําอาหารที่เหมาะสมส้าหรับการเลี้ยงปลาไหลนา
ต๎องมีระดับโปรตีน 35.7 เปอร์เซ็นต์ และ Pongjanyakul et al. (2019) ได๎ท้าการศึกษาระดับโปรตีนในอาหารที่
เหมาะสมตํอการเลี้ยงลูกปลาหลด ซึ่งเป็นปลาในวงศ์ Synbranchidae เชํนเดียวกับปลาไหลนา พบวําระดับโปรตีน 
46.50 เปอร์เซ็นต์ เป็นระดับที่เหมาะสมตํอการเจริญเติบโต ขณะที่การทดลองครั้งนี้ใช๎อาหารเม็ดส้าเร็จรูปชนิดเม็ด
ลอยน้้าระดับโปรตีนไมํน๎อยกวํา 30 % ให๎เกือบตลอดการทดลองซึ่งอาจไมํเพียงพอตํอความต๎องการของปลา และมี
คําอัตราการแลกเนื้อที่สูงกวําการทดลองของ ประดิษฐ์ และคณะ (2549) ที่เลี้ยงปลาไหลนาในทํอซีเมนต์กลม ระดับ
ความหนาแนํน 30, 60 และ 120 ตัว/ตารางเมตร ตลอดการทดลองให๎ปลาทูบดผสมร้าและวิตามิน อัตราสํวน 
3:1:0.05 ใสํยอให๎กินวันละ 1 ครั้ง มีคําอัตราการแลกเนื้อระหวําง 3.85 -4.37 ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมการกิน
อาหารของปลาไหลนาในกระชัง พบวํา มีการฉกกินอาหารและดึงอาหารจากยอลงไปกินภายในวัสดุหลบซํอนเป็นผล
ให๎เกิดการสูญเสียอาหารลงไปในน้้า รวมทั้งปลาตัวอ่ืนๆหรือปลาที่มีขนาดเล็กกวําไมํสามารถเข๎าถึงอาหารได๎         
จึงสํงผลให๎อัตราการแลกเนื้อในการทดลองครั้งนี้สูงกวําการเลี้ยงปลาไหลนาในทํอซีเมนต์กลมดังกลําว ด๎านอัตราการ
รอดตายในการทดลองครั้งนี้มีคําระหวําง 66.67-82.22 % ใกล๎เคียงกับผลการทดลองของ Yuan et al. (2012)      
ที่อัตราความหนาแนํนระดับ 52, 68, 84 และ 100 ตัว/ตารางเมตร มีอัตราการรอดตายระหวําง 68.00-81.73%     
มีแนวโน๎มของผลอัตราความหนาแนํนที่สํงผลตํออัตราการรอดตายเหมือนกัน คือ อัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลาที่
เลี้ยงในอัตราความหนาแนํนต่้าจะมีคําสูงกวําปลาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนํนที่สูงกวํา สอดคล๎องกับ ทวี และเดชา 
(2533) ที่ท้าการศึกษาเบื้องต๎นในปลาไหลนาพบพฤติกรรมกินกันเองของปลาไหลนา จึงเป็นไปได๎วําในระดับการเลี้ยง   
ที่อัตราความหนาแนํนสูงสํงผลให๎ปลามีขนาดที่ตํางกัน ท้าให๎ปลาที่มีขนาดใหญํกวํากินปลาที่มีขนาดเล็กกวําได๎ รวมทั้ง
พ้ืนที่ในการหลบซํอนของปลาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนํนสูงลดลง ท้าให๎ปลาที่เลี้ยงด๎วยอัตราความหนาแนํนต่้า 

/จะมีอัตรา… 
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จะมีอัตราการรอดตายที่ดีกวําปลาที่เลี้ยงด๎วยอัตราความหนาแนํนสูงกวํา เมื่อสรุปผลอัตราการเจริญเติบโต อัตรา
การแลกเนื้อ และอัตราการรอดตายในการทดลองครั้งนี้มีความสอดคล๎องกับรายงานการทดลองที่ท้าการศึกษา      
ถึงอิทธิพลของความหนาแนํนตํอผลอัตราการเจริญเติบโตในสัตว์น้้าอ่ืนๆในกระชัง เชํน การเลี้ยงปลากรายในกระชัง
ด๎วยอัตราปลํอยตํางกัน (เกรียงไกร และเดชา, 2545) การเลี้ยงปลาเสือพํนน้้าในกระชังด๎วยอัตราความหนาแนํน
ตํางกัน (นิภา และคณะ, 2557) ที่อัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตายของสัตว์ น้้าในระดับการเลี้ยงความ
หนาแนํนต่้ามีคําที่ดีกวําการเลี้ยงในระดับความหนาแนํนสูงกวํา สุรังษี และคณะ (2556) อ๎างตาม  Brown, (1957); 
Herper and Pruginin (1981) และ Pickering, (1993) กลําววํา ภายใต๎สภาวะแวดล๎อมเดียวกันระดับความ
หนาแนํนของประชากรเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะควบคุมอัตราการเจริญเติบโต เนื่องจากบํอมีระดับก้าลังการผลิต 
(Carrying capacity) ที่จ้ากัด สํงผลให๎อัตราการเจริญเติบโตของปลาแตํละตัวลดลง และการเลี้ยงในสภาพ            
ที่หนาแนํน (Overcrowding) ท้าให๎ปลามีขนาดแตกตํางกัน โดยปลาที่มีขนาดเล็กหรืออํอนแอกวําจะแยํงอาหารปลา
ขนาดใหญํไมํได๎ และการอยูํรวมกันอยํางหนาแนํนท้าให๎เกิดการแกํงแยํงอาหาร อากาศหายใจ และที่อยูํอาศัย 
สภาวะดังกลําวกํอให๎เกิดความเครียดขึ้นในตัวปลาสํงผลตํออัตราการรอดตาย หรือความเครียดแบบเรื้อรังท้าให๎
อัตราการเจริญเติบโตลดลง  

จากผลการทดสอบความแตกตํางการกระจายของขนาดน้้าหนักโดยเฉลี่ยของปลาไหลนาที่เลี้ยงรํวมกับ
วัสดุหลบซํอนในกระชังในบํอดินที่ระยะเวลา 6 เดือน โดยเปรียบเทียบการกระจายน้้าหนักเฉลี่ยของปลาที่อัตรา
ปลํอยแตกตํางกัน พบวําการเจริญเติบโตของปลาไหลนาที่อัตราความหนาแนํน 60, 90 และ 120 ตัว/ลูกบาศก์เมตร 
มีการกระจายน้้าหนักเฉลี่ยไมํแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) พบปลาไหลนาที่มีขนาดน๎อยกวํา 50 กรัม จ้านวน 
29.95, 34.08 และ 44.43 เปอร์เซ็นต์ ปลาไหลที่มีขนาดระหวําง 50-100 กรัม จ้านวน 58.46, 58.29 และ 49.68 
เปอร์เซ็นต์ และปลาไหลนาที่มีขนาดมากกวํา 100 กรัม จ้านวน 11.59, 7.62 และ 5.89 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ        
ซึ่งการกระจายน้้าหนักเฉลี่ยไมํแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) นั้นเพราะปลาไหลนาที่มีขนาดใหญํอาจครอบครอง
พ้ืนที่ด๎านบนของวัสดุหลบซํอนใกล๎บริเวณยอที่ให๎อาหาร ท้าให๎ปลาบริเวณนั้นได๎รับโอกาสเข๎าถึงอาหารที่มากกวํา     
มีผลท้าให๎เกิดความแปรปรวนในเรื่องของขนาดปลาในกระชัง และยิ่งความหนาแนํนเพ่ิมขึ้นสํงผลให๎พ้ืนที่ครอบครอง
ของปลาแตํละตัวลดลง ปลาที่อยูํด๎านลํางสุดหรือตอนกลางของวัสดุหลบซํอนก็อาจเข๎าถึงอาหารปลาได๎ช๎าและยาก
กวํากวําปลาที่อยูํด๎านบนสุดของวัสดุหลบซํอน ซึ่งสํงผลตํอการกระจายขนาดน้้าหนักโดยเฉลี่ยของปลาไหลนา       
ในการทดลองครั้งนี้ 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวําคุณภาพน้้าในกระชังเลี้ยงปลาทั้ง 3 ระดับความหนาแนํน และนอกกระชัง
เลี้ยงอยูํในเกณฑ์ที่เหมาะสมตํอการเจริญเติบโตและรอดชีวิตของปลา มีคําใกล๎เคียงกันทุกชุดการทดลอง (ตารางที่ 
5) ตามที่ไมตรี และจารุวรรณ (2528) และยนต์ (2539) รายงานไว๎เนื่องจากแพกระชังการทดลองวางไว๎ในบํอดิน
ขนาด 3 ไรํ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเชียงราย และภายในบํอไมํมีกิจกรรมการเลี้ยงปลา
อ่ืนๆ สํงผลให๎คุณภาพน้้าในการทดลองครั้งนี้มีคําอยูํในเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดการทดลอง 

เมื่อพิจารณาต๎นทุนการผลิตทั้ งหมด พบวําต๎นทุนสํวนใหญํ เป็นต๎นทุนผันแปรในสํวนของคํา 
พันธุ์ปลา คําอาหาร และคําแรงงาน ต๎นทุนผันแปรมีคําเทํากับ 997.91±9.66, 1,248.95±42.76 และ1,494.43±6.48 
บาท/กระชัง หรือสัดสํวนร๎อยละ 81.83, 84.93 และ 87.08 ของต๎นทุนทั้งหมด ต๎นทุนคงที่221.65±0.00 บาท/กระชัง 

/ของทุกระดับ...  
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ของทุกระดับความหนาแนํน ต๎นทุนการผลิตทั้งหมดมีคําเฉลี่ยเทํากับ 1,219.57±9.66, 1,470.61±42.76 และ 
1,716.08±6.48 บาท/กระชัง โดยมีต๎นทุนการผลิตเฉลี่ยตํอกิโลกรัมเทํากับ 380.24, 356.04 และ 369.71 บาท/
กิโลกรัม ตามล้าดับ (ตารางที่ 6) ผลตอบแทนตํอการลงทุนเทํากับ -34.64, -28.85 และ -30.21 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล้าดับ (ตารางที่ 7) การทดลองครั้งนี้เห็นได๎วําการเลี้ยงปลาไหลนารํวมกับวัสดุหลบซํอนในกระชังในบํอดินที่
อัตราความหนาแนํน 90 ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีต๎นทุนการผลิตตํอกิโลกรัมต่้าที่สุด และผลตอบแทนการลงทุนมีคําดี
ที่สุด รองลงมาคือ ความหนาแนํน 120 และ 60 ตัว/ลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ  

ส้าหรับงานวิจัยในครั้งนี้มุํงศึกษารูปแบบการเลี้ยงปลาไหลนาเชิงพาณิชย์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ
ถึงอัตราความหนาแนํนที่เหมาะสมโดยพิจารณาจาก อัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ต๎นทุนและ
ผลตอบแทนของการเลี้ยงปลาไหลนารํวมกับวัสดุหลบซํอนในกระชังในบํอดิน สาเหตุจากปัจจุบันเกษตรกรและ
นักวิชาการ ให๎ความสนใจศึกษาการทดลองเพาะเลี้ยงปลาไหลนาในที่กักขังหลากหลายรูปแบบ เชํน การเลี้ยงปลา
ไหลในบํอซีเมนต์ บํอวงกลมซีเมนต์ บํอพลาสติก หรือการเลี้ยงปลาไหลนาแบบขังเดี่ยวในยางรถมอเตอร์ไซค์ 
(ประดิษฐ์ และนิติกรณ์, 2549; ประพัฒน์, 2551; บุญเพ็ง, 2553; Khanh and Ngan, 2010) เพ่ือหารูปแบบการ
เลี้ยงเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม ต๎องการให๎ปลาไหลนาเป็นสัตว์น้้าเศรษฐกิจชนิดใหมํทดแทนการเลี้ยงสัตว์น้้าเศรษฐกิจ
ชนิดหลักท่ีมักจะประสบกับปัญหาผลผลิตล๎นตลาดดังเชํน ปลานิลในจังหวัดเชียงรายที่มีการผลิตปลานิลมากที่สุดใน
เขตภาคเหนือตอนบน มีพ้ืนที่การเลี้ยงปลานิลในบํอดินมากกวํา 7,000 ไรํ (ฐานเศรษฐกิจ, 2559) ประสบปัญหาปลา
นิลล๎นตลาด มีราคาถูก และผลผลิตปลานิลเสียหายจากผลของคุณภาพในบํอเลี้ยงเนื่องจากการขาดแคลนน้้าที่ใช๎ใน
การเปลี่ยนถํายระหวํางการเลี้ยงเป็นประจ้าทุกปี การเลี้ยงปลาไหลนารํวมกับวัสดุหลบซํอนในกระชังในบํอดินจึงเป็น
การศึกษารูปแบบการเลี้ยงปลาไหลนาเชิงพาณิชย์อีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อให๎เกษตรกรสามารถน้าไปพัฒนาการเลี้ยงปลา
ไหลนาในกระชังทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบผสมผสานเลี้ยงรํวมกับปลาชนิดอ่ืนในบํอดิน ผลักดันปลาไหลนาเป็นสัตว์น้้า
เศรษฐกิจชนิดใหมํเพ่ือชํวยแก๎ไขปัญหาข๎างต๎น การทดลองในครั้งนี้นับวําเป็นประโยชน์อยํางยิ่งในการพัฒนาแนว
ทางการเลี้ยงปลาไหลนาเชิงพาณิชย์ตํอไป 

สรุปผลการศึกษา 
การเลี้ยงปลาไหลนาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนํน 90 ตัว/ลูกบาศก์เมตร เลี้ยงในกระชังในบํอดิน

รํวมกับวัสดุหลบซํอน คือ วัสดุกรองน้้าบํอปลา (Cross flow Media)  เป็นอัตราที่มีความเหมาะสมที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
1. การทดลองครั้ งนี้  ผู๎วิจัยพบวํามีข๎อที่ต๎องปรับปรุงเรื่องระดับความลึกของ วัสดุหลบซํอน 

และความลึกของกระชังเลี้ยง ควรให๎อยูํในชํวงความยาวของล้าตัวตัวปลาไหลนา หรือความลึกไมํควรเกิน  
0.5 เมตร และควรเพิ่มพ้ืนที่ของกระชังและวัสดุหลบซํอนออกไปในแนวกว๎างเพ่ือให๎ปลาไหลนามีโอกาสเข๎าถึงอาหาร
อยํางเทําเทียมกัน 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมตํอการเลี้ยงปลาไหลนา ทั้งด๎านคุณคํา
โภชนาการ และด๎านความคงทนของสภาพอาหารเมื่ออยูํในน้้า เพ่ือให๎เหมาะสมกับพฤติกรรมการกินอาหาร 

 
/3. ควรสํงเสริม… 
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3. ควรสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงปลาไหลนาเชิงพาณิชย์ เนื่องจากปลาไหลนามีมูลคําทาง
การตลาดสูง เป็นที่ต๎องการของตลาดทั้งในและตํางประเทศ เนื่องจากการทดลองครั้งนี้พบวําปลาไหลนาสามารถ
เลี้ยงในที่กักขังอยํางเชํนในกระชังได๎ 

4. ควรสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาด๎านการเพาะและอนุบาลลูกปลาไหลนา เพ่ือประโยชน์ด๎านการ
พัฒนาสายพันธุ์ การฝึกปลาไหลนาให๎คุ๎นเคยกับการกินอาหารส้าเร็จรูป และเพ่ือให๎มีลูกพันธุ์เพียงพอตํอความ
ต๎องการของเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงแบบเชิงพาณิชย์  

 
ค าขอบคุณ 

คณะผู๎วิจัยขอขอบคุณ นายสุภาพ แก๎วละเอียด ผู๎อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
จืดเชียงราย ที่ให๎ค้าแนะน้าและให๎การสนับสนุนจนงานวิจัยนี้ส้าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 

ขอขอบคุณเจ๎าหน๎าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเชียงราย ทุกทํานที่ให๎ความ
ชํวยเหลือจนงานวิจัยนี้ส้าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 
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ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยใบหม่อนในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกอุยเทศ 
 

รจวรรณ จดชัยภูมิ1*ดาราวรรณ ยุทธยงค์2 วัชรพงษ์ แก้วหอม3 จินตนา โตธนะโภคา4 และสมชาย สุเรรัมย์4 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดแพรํ 2กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้้า 3กรมหมํอนไหม 
4ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสระบุรี 

 
บทคัดย่อ 
 การทดลองศึกษาผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองด๎วยใบหมํอนในอาหารตํอการเจริญเติบโตของปลา
ดุกอุยเทศ โดยใช๎ปลาที่มีน้้าหนักเริ่มต๎นเฉลี่ย 2.61±0.50 กรัม ความยาวเฉลี่ยเริ่มต๎น 7.81±0.20 เซนติเมตร เลี้ยง
ในถังพลาสติกที่มีปริมาตรน้้า 250 ลิตร จ้านวนถังละ 30 ตัว โดยปรับสภาพให๎คุ๎นเคยกับสภาพการทดลองเป็น
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นเลี้ยงด๎วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูป (ชุดควบคุม) และอาหารทดลองที่ทดแทนกากถั่วเหลือง
ด๎วยใบหมํอน 5, 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ 
 ผลการทดลองพบวําปลาดุกอุยเทศที่เลี้ยงด๎วยอาหารทดลองที่ทดแทนกากถั่วเหลืองด๎วยใบหมํอน แตกตําง
กัน 4 ชุดการทดลอง มีน้้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ยเทํากับ 105.41±16.48, 130.01±4.50, 96.70±4.57 และ61.66±4.71 
กรัม ความยาวสุดท๎ายเฉลี่ยเทํากับ 24.75±1.44, 27.22±1.05, 23.93±1.05 และ 21.04±0.65 เซนติเมตร 
ตามล้าดับ และพบวําคําน้้าหนักเพ่ิมตํอวัน เปอร์เซ็นต์น้้าหนักเพ่ิม อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ ประสิทธิภาพของ
อาหาร และปริมาณอาหารที่กิน มีคําแตกตํางกัน (p<0.05) โดยปลาที่เลี้ยงด๎วยอาหารทดลองที่ทดแทนกากถั่ว
เหลืองด๎วยใบหมํอน 5 เปอร์เซ็นต์ มีคําสูงที่สุด สํวนคําสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลา และอัตรารอดไมํแตกตําง
กัน (p>0.05) สรุปผลการศึกษาได๎วํา การทดแทนกากถั่วเหลืองด๎วยใบหมํอนในการเลี้ยงปลาดุกอุยเทศ สามารถ
ทดแทนได๎ 5 เปอร์เซ็นต์ มีระดับพลังงาน 403.78 กิโลแคลอรี่ ตํออาหาร 100 กรัม 
 
ค าส าคัญ: ปลาดุกอุยเทศ ใบหมํอน เปอร์เซ็นต์การทดแทน 
  
*ผู้รับผิดชอบ:140หมูํ 8 ต.หนองมํวงไขํ อ.หนองมํวงไขํ จ.แพรํ 54170 โทร. 0 5450 6024  
  E-mail: r_fisheries@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/Effect… 



 
รายงานประจําปี 2563 ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 

127  
 

Effect of Replacing Soybean Meal with Mulberry Leave on Productive Performance of Hybrid 
Catfish (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) 

 
Rojjawan Jodchaiyaphum1* Darawan Yuttayong2Watcharapong Kaewhom3 

Jintana Totanapoca4and Somchai Sureram4 
1Phrae Inland Aquaculture Research and Development Center 

2Aquatic Animal Feed Research and Development Division 
3The Queen Sirikit Department of Sericulture 

4Saraburi Inland Aquaculture Research and Development Center 
 

Abstract 
The experiment was conducted to evaluate the effect of substituting soybean meal with 

mulberry leaves on the growth ofhybrid catfish with an average initial weight of 2.61 ± 0.50 g and 
initial average length of 7.81 ± 0.20 cm. Fish were raised in a plastic tank with a volume of 250 
liters of water (30 fish/ tank) and adjusted to accustom to the experimental conditions for a 
period of 1 week. Control diet and experimental diet that replaced soybean meal with 5, 10 and 
20 percent mulberry leaves for were used in this experiment 16 weeks. 

Fish fed with experimental diet which replaced soybean meal with mulberry leaves 0, 5, 
10 and 20 % had final weights of 105.41±16.48, 130.01±4.50, 96.70±4.57 and 61.66±4.71 g and 
61.66±4.71 g and final lengths of 24.75±1.44, 27.22±1.05, 23.93±1.05 and 21.04±0.65 cm, 
respectively. The results showed that growth (final weight, final length, daily weight gain, percent 
weight gain, SGR) of fish fed with experimental diet that replace soybean meal with mulberry 
leaves 5 % were significantly higher than other diets (p<0.05) while condition factor (k) and 
survival rate of fish in all treatments were not significant difference (p>0.05). 

We concluded that diet that replaced soybean meal with mulberry leaves 5% was the 
best diet when considering growth rate. 

 
Keywords:Hybrid Catfish, Mulberry Leave, Percent of Replacment  
  
*Correspondingauthor: 140Moo 8, Nongmuangkai, Nongmuangkai District, Phrae Province 54170 
         Tel. 0 5450 6024 E-mail: r_fisheries@hotmail.com 
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ค าน า 
ปลาดุกอุยเทศ (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) เกิดจากการผสมข๎ามสายพันธุ์

ระหวํางพํอพันธุ์ปลาดุกแอฟริกัน (Clarias gariepinus) กับแมํพันธุ์ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) มีลักษณะ
ของปลาดุกแอฟริกันและปลาดุกอุยรวมกันอยูํ ในชํวงวัยลูกปลาจะมีลายจุดขาวเรียงขวางบริเวณล้าตัวด๎านบนเป็น
แถวๆ แตํละแถวจะหํางกันมากกวําของปลาดุกอุย เมื่อโตเต็มวัยลายจุดจะจางลง ล้าตัวมีสีเทาอมเหลืองและมี
ลักษณะดําง โคนครีบหางมีแถบสีขาวจางๆท๎ายทอยแหลม สํวนท๎องใต๎หัวถึงครีบท๎องแนวกลางล้าตัวเป็นสีขาว 
ด๎านข๎างเปน็สีเหลือง ครีบอกมีก๎านครีบใหญํแข็งแรงหนึ่งอันยาวไมํเกินก๎านครีบอํอน (มานพ และคณะ, 2533) 

ปลาดุกอุยเทศ เป็นสัตว์น้้าจืดเศรษฐกิจที่ส้าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่มีผลผลิต 97,200 ตันตํอปี 
คิดเป็นมูลคํา 4,477.1 ล๎านบาท (กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ,2564) และเป็นที่ต๎องการของตลาด 
เกษตรกรจึงเลี้ยงกันอยํางแพรํหลาย เนื่องจากใช๎ระยะเวลาเลี้ยงสั้น อัตราปลํอยหนาแนํนสูง และต๎านทานโรค
มากกวําปลาดุกอุย  

การเลี้ยงปลาดุกอุยเทศสามารถเลี้ยงได๎ทั้งในบํอพลาสติก บํอซีเมนต์ และบํอดิน อัตราปลํอยคํอนข๎าง
หนาแนํน 80 – 100 ตัวตํอตารางเมตรอาหารที่ใช๎เลี้ยงปลาดุกอุยเทศในปัจจุบัน สํวนใหญํเป็นอาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่
มีโปรตีนระหวําง 25-35 เปอร์เซ็นต์ (วิมลและคณะ, 2538) ในขณะที่ปลาดุกด๎านต๎องการโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ 
(Chuapoehuk, 1987) เกษตรกรบางสํวนลดต๎นทุนโดยการผลิตอาหารใช๎เอง ได๎แกํอาหารสด อาหารผสมสด และ
อาหารอัดเม็ด แตํอาหารเหลํานี้ไมํได๎ท้าให๎ต๎นทุนอาหารลดลง เพราะปลามีอัตราแลกเนื้อสูง เนื่องจากมีสารอาหารที่
ไมํเพียงพอตํอความต๎องการโดยเฉพาะโปรตีน อีกท้ังอาหารเหลํานี้ท้าให๎คุณภาพน้้าในบํอด๎อยลง เนื่องจากละลายน้้า
งํายจนกระทบตํอการด้ารงชีวิตของปลา (พิเชต, 2557) 

อาหารส้าเร็จรูปส้าหรับเลี้ยงปลานิยมใช๎วัตถุดิบอาหารสัตว์พ้ืนฐาน ประกอบไปด๎วย ปลาปุน กากถั่ว
เหลือง ปลายข๎าว และร้า ซึ่งปลาปุนและกากถั่วเหลือง มีการน้าเข๎าจากตํางประเทศ มีผลท้าให๎ต๎นทุนในการผลิต
อาหารสัตว์เพ่ิมสูงขึ้นในทุกปี หากมีการน้าวัตถุดิบอาหารที่หาได๎ในท๎องถิ่นมาใช๎ทดแทนก็จะเป็นการลดต๎นทุนการ
ผลิต (สุดาพร และดวงพร, 2557) 

หมํอนเป็นพืชยืนต๎นในตระกูล Moraceae ชื่อวิทยาศาสตร์ Morus sp. เจริญเติบโตได๎ดีทั้งในเขต
อากาศหนาว และเขตอากาศร๎อน หมํอนเป็นพืชที่ปลูกกันมากในประเทศไทยเพ่ือใช๎เลี้ยงไหม ปัจจุบันภาครัฐได๎มี
การสํงเสริมให๎เกษตรกรปลูกหมํอนเพ่ิมขึ้นเพ่ือน้าใบใช๎ประโยชน์ในการเลี้ยงไหม แปรรูปท้าชาใบหมํอน และ
ประกอบอาหาร สํวนผล สามารถทานสด หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตํางๆ ซึ่งการปลูกหมํอนจะต๎องมีการตัดแตํงกิ่ง
เพ่ือให๎แตกยอดพํุมอยูํเสมอ ใบหมํอนที่เหลือจากการตัดแตํงกิ่งบางครั้ งถูกน้าไปใช๎การเลี้ยงสัตว์ เป็นแหลํงอาหาร
เสริมโปรตีน และรงควัตถุในอาหารไกํไขํ ใบหมํอนสดมีคุณคําทางโภชนะสูง มีโปรตีนรวม 4.27 -9.96 และใบหมํอน
แห๎งมีโปรตีนรวม 15.31-30.91 เปอร์เซ็นต์ (Saritaet al., 2006) อยํางไรก็ตามพบวําในใบหมํอนมีสารแทนนิน มีผล
ท้าให๎การเจริญเติบโต และประสิทธิภาพของโปรตีนลดลงได๎ ถ๎ามี ปริมาณ 10 กรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม (Marieet 
al., 2017) 

 เกษตรกรในจังหวัดสระบุรีนิยมเลี้ยงปลาดุกอุยเทศเป็นจ้านวนมาก เนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยงงําย 
เจริญเติบโตดี ใช๎ระยะเวลาเลี้ยงสั้น ทนทานตํอโรคสูง และเนื้อมีรสชาติดี  สามารถน้าไปปรุงอาหารได๎หลากหลาย 
โดยในปี พ.ศ. 2554 เกษตรกรในจังหวัดสระบุรีเลี้ยงปลาดุกอุยเทศมีผลผลิตทั้งจังหวัด 1,701 ตัน เป็นอันดับ 17 
และมีผลผลิตตํอไรํสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ (นิทัศน์, 2559) และในปี พ.ศ. 2562 ศูนย์หมํอนไหมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สระบุรี ได๎มีการสํงเสริมเกษตรกร ปลูกหมํอน จ้านวน 839 ราย 
เพ่ือสํงเสริมการท้าเกษตรทฤษฎีใหมํ โดยสนับสนุนทํอนพันธุ์หมํอนให๎แกํเกษตรกรส้าหรับปลูกเพ่ือสร๎างรายได๎เสริม 
จากการประกอบอาชีพหลัก หรือลดต๎นทุนการผลิต เชํน ปลูกหมํอนเพื่อขายใบให๎แกํเกษตรกรผู๎เลี้ยงไหม แปรรูป 

/หรือน้าใบหมํอน...  
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หรือน้าใบหมํอนไปผลิตอาหารสัตว์ เป็นต๎น (ศูนย์หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ สระบุรี, 2562) แม๎วําการเลี้ยงปลาดุกอุยเทศจะให๎ผลก้าไรแกํเกษตรกร แตํในการเลี้ยงนั้นมี
ต๎นทุนที่สูง โดยเฉพาะอยํางยิ่งต๎นทุนคําอาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่ใช๎ในการเลี้ยงจึงท้าให๎ เกษตรกรสํวนมากหันมาใช๎
อาหารสด ซึ่งอาหารทั้งสองประเภทที่ใช๎เลี้ยงปลา มีข๎อดีและข๎อเสียแตกตํางกัน ได๎แกํ ราคาต๎นทุนของอาหาร   
ความสม่้าเสมอของคุณภาพอาหาร ผลกระทบตํอคุณภาพน้้าในบํอเลี้ยงปลา การเ จริญเติบโตของปลา และ         
การจัดการ เป็นต๎น การน้าใบหมํอนมาใช๎ทดแทนกากถั่วเหลืองเพ่ือลดต๎นทุนการผลิตจ้าเป็นต๎องศึกษาการใช๎        
ใบหมํอนในปริมาณทีเ่หมาะสมเพื่อไมํให๎มีผลกระทบตํอปลาดุกอุยเทศ  
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาการทดแทนกากถั่วเหลืองด๎วยใบหมํอนในปริมาณที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากการเจริญเติบโต 
 
วิธีด าเนินการ 

1.การวางแผนการทดลอง 
1.1 วางแผนการทดลองแบบสุํมตลอด (completely randomized design: CRD) ทดลองเลี้ยงปลาดุกอุย

เทศในถังพลาสติกโดยแบํงเป็น 4 ชุดการทดลอง (treatment) ชุดการทดลองละ 3 ซ้้า (replication) ปัจจัยที่ต๎องการ
ศึกษาคือ สูตรอาหารที่ทดแทนกากถั่วเหลืองด๎วยใบหมํอน ดังนี้  

ชุดการทดลองที่ 1 ได๎รับอาหารทดลองสูตรที่ 1 ชุดควบคุม (ไมํมีใบหมํอน) 
ชุดการทดลองที่ 2 ได๎รับอาหารทดลองสูตรที่ 2 ทดแทนใบหมํอน 5 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณกากถั่วเหลือง 
ชุดการทดลองที่ 3 ได๎รับอาหารทดลองสูตรที่ 3 ทดแทนใบหมํอน 10 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณกากถั่วเหลือง 
ชุดการทดลองที่ 4 ได๎รับอาหารทดลองสูตรที่ 4 ทดแทนใบหมํอน 20 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณกากถั่วเหลือง 
1.2 สถานที่และระยะเวลาด้าเนินการ 
ด้าเนินการทดลองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสระบุรี  ระหวํางเดือนมิถุนายน 2562

ถึงเดือนกันยายน 2562 
 
2. วิธีการทดลอง 

2.1 การเตรียมถังทดลอง 
เตรียมถังพลาสติก ขนาด 280 ลิตร เติมน้้าให๎ได๎ระดับน้้า ปริมาตรน้้า 250 ลิตร จ้านวน 12 ถัง ทุกถัง

มีหัวทรายให๎อากาศ 2 จุด  
2.2 การเตรียมปลาทดลอง 
ปลาทดลองที่ใช๎เป็นปลารุํนเดียวกันที่ได๎จากการเพาะพันธุ์ จ้านวน 500 ตัว น้าปลาดุกอุยเทศอายุ 3 วัน 

อนุบาลในบํอคอนกรีตขนาด 2x2x0.3 เมตร ให๎อากาศตลอดเวลา จนได๎ลูกปลาขนาดประมาณ 3 นิ้ว แล๎วน้าไปเลี้ยงเพ่ือ
ปรับสภาพให๎คุ๎นเคยกับสภาพการทดลองเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ น้้าหนักเริ่มต๎นเฉลี่ย 2.61±0.50กรัม ความยาว 
7.81±0.20 เซนติเมตร ลงในบํอทดลองจ้านวนถังละ 30 ตัว การจัดการระหวํางการเลี้ยงเปลี่ยนถํายน้้าทุก 2 สัปดาห์  

2.3 อาหารและการให๎อาหาร 
       การเตรียมใบหมํอนเพ่ือเป็นวัตถุดิบผสมในอาหารเม็ดส้าเร็จรูป โดยน้าใบหมํอนจากศูนย์หมํอนไหมเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สระบุรี มาล๎างท้าความสะอาดจากนั้นน้าไปอบโดยตู๎อบลมร๎อน 
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12 ชั่วโมง แล๎วน้าใบหมํอนที่ได๎ไปบดให๎ละเอียด เพ่ือใช๎ผสมในสูตรอาหารเม็ด
ส้าเร็จรูป             /เตรียมอาหาร… 
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เตรียมอาหารเพียงครั้งเดียวตลอดการทดลอง วัตถุดิบประกอบด๎วย ปลาปุน, กากถั่วเหลือง,ใบหมํอ
นอบ ปลายข๎าว มันเส๎น น้้ามันปลา น้้ามันถั่วเหลือง น้้ามันปาล์ม โคลีนคลอไรด์ 50 เปอร์เซ็นต์ วิตามินพรีมิกซ์ 
แกลบบดละเอียด กรดแอสคอร์บิค และtrace mineral premix น้าวัตถุดิบไปวิเคราะห์หาโภชนะ โดยวิธี 
Proximateanalysis (AOAC, 1990) จากนั้นค้านวณสูตรอาหารให๎มีระดับโปรตีนที่ 32±0.61 เปอร์เซ็นต์ น้าวัตถุดิบ
ผสมให๎เข๎ากัน แล๎วเติมน้้าลงไปประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ แล๎วน้าไปอัดเม็ดด๎วยเครื่อง Extruder ให๎อาหารวันละ      
2 ครั้ง โดยให๎กินจนอ่ิม (satiation) ท้าการเก็บอาหารที่เหลือและอบให๎แห๎งที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส เป็นเวลา     
2 ชั่วโมง ชั่งน้้าหนักแล๎วน้ามาหักออกจากปริมาณอาหารที่ให๎ในแตํละครั้ง บันทึกอาหารที่ปลากินในแตํละวัน       
เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ 
ตารางที่ 1 สํวนประกอบของอาหารทดลอง (เปอร์เซ็นต์) 

วัตถุดิบ 
ชุดการทดลองท่ี 

1 2 3 4 
ปลาปุน 10 10 10 10 
กากถั่วเหลือง 43 41 39 34 
ใบหมํอนอบ 0 5 10 20 
ปลายข๎าว 20 20 20 20 
ร้าละเอียด 10 10 10 10 
น้้ามันถั่วเหลือง 2 2.04 2.07 2.1 
น้้ามันปลา 2 2 2 2 
น้้ามันปาล์ม 2.5 1.8 1 0 
โคลีนคลอไรด์ 60% 0.2 0.2 0.2 0.2 
วิตามินรวม 0.5 0.5 0.5 0.5 
แรํธาตุรวม 0.5 0.5 0.5 0.5 
วิตามินซ ี 0.5 0.5 0.5 0.5 
แกลบบดละเอียด 8.8 6.46 4.23 0.2 

ผลวิเคราะห์ทางเคมี (เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง) 
โปรตีน (%) 29.20 29.39 30.64 29.98 
ไขมัน (%) 9.48 9.24 9.03 8.06 
กาก (%) 6.47 5.38 6.13 5.19 
เถ๎า (%) 9.70 9.41 10.16 10.18 
ความชื้น (%) 8.85 9.89 8.69 11.29 
แทนนิน (%) 0.46 0.57 0.74 0.93 
GE (กิโลแคลอรี่ตํออาหาร 100 
กรัม) 403.37 403.78 403.34 390.26 
DE (กิโลแคลอรี่ตํออาหาร 100 
กรัม) 269.74 269.43 268.76 258.47 

 

 

/คําพลังงานรวม... 
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คําพลังงานรวม (gross energy,GE) และคําพลังงานที่ยํอยได๎ (digestible energy,DE) ใช๎วิธีการค้านวณตาม NRC 
(1993) ใช๎วิธีการค้านวณตาม NRC (1993) โดยมีสูตรดังนี้ 

 GE (kcal/100g) = (%โปรตีน x 5.64) + (%ไขมัน x 9.44) + (%คาร์โบไฮเดรต x 4.11) 
 DE (kcal/100g) = (%โปรตีน x 3.5) + (%ไขมัน x 8.1) + (%คาร์โบไฮเดรต x 2.5) 
2.4 การเก็บข๎อมูลการเจริญเติบโต 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ชั่งน้้าหนักและวัดความยาวของปลาทุกตัว เพ่ือศึกษาการกระจายของขนาดปลา 

(size distribution) ในแตํละชุดการทดลองมาแจกแจงความถี่ตามชํวงน้้าหนักปลา เพ่ือหาคําร๎อยละและ
เปรียบเทียบการกระจายของน้้าหนักระหวํางชุดการทดลอง โดยวิธีการทดสอบไค-สแควร์ และใช๎ค้านวณหาคํา 
condition factor or fatness เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของปลา  

2.5 ศึกษาคุณสมบัติของน้้าในถังทดลอง 
อุณหภูมิน้้าโดยใช๎ thermometer  
ปริมาณออกซิเจนละลาย (dissolved oxygen) ตรวจวัดด๎วยเครื่อง DO meter ยี่ห๎อ YSI 
ความเป็นกรดเป็นดําง (pH) ด๎วยเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้้า ยี่ห๎อ OAKTONรุํน  pH450 
คําความกระด๎าง (hardness) วิเคราะห์ด๎วยวิธี Direct TritationMethod ตามวิธีของไมตรีและจารุวรรณ (2528)  
คําความเป็นดําง (alkalinity)วิเคราะห์ด๎วยวิธี Direct TritationMethod ตามวิธีของไมตรีและจารุวรรณ (2528) 
ปริมาณแอมโมเนียรวม (NH3-N) วิเคราะห์ด๎วยวิธี Distillation Method ตรวจวัดด๎วยเครื่อง 

Photometerยี่ห๎อ Lovibondรุํน MD 600  
ปริมาณไนไตรท์ (NO2) วิเคราะห์ด๎วยวิธี Diazotization Methodตรวจวัดด๎วยเครื่อง Photometer 

ยี่ห๎อ Lovibondรุํน MD 600  
ปริมาณออโธฟอสเฟต (PO4 

3-)  วิเคราะห์ด๎วยวิธี Ascorbic Acid Method ตรวจวัดด๎วยเครื่อง 
Photometer ยี่ห๎อ Lovibondรุํน MD 600 

 
3. การเก็บข๎อมูลการทดลอง  

เมื่อสิ้นสุดการทดลองน้าข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์ผลการตอบสนองของปลาตํออาหารทดลองดังนี้ 
3.1 ความยาวเฉลี่ย (average length; เซนติเมตร) 
3.2 น้้าหนักเฉลี่ย (average weight; กรัม)  
3.3 น้้าหนักเพ่ิมตํอวันเฉลี่ย (average dailygrowth; กรัมตํอวัน) 

        = 
(น้้าหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – น้้าหนักปลา

เริ่มต๎น) 
ระยะเวลาทดลอง 

3.4 เปอร์เซ็นต์น้้าหนักเพ่ิม (percent weight gain; เปอร์เซ็นต์) 

        = 
(น้้าหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – น้้าหนักปลา

เริ่มต๎น) x 100 
น้้าหนักปลาเริ่มต๎น 

3.5 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (specific growth rate; SGR, %/day ) 

        = 
(lnน้้าหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – lnน้้าหนักปลา

เริ่มต๎น) x 100 
ระยะเวลาทดลอง 

/3.6 Condition… 
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3.6 Condition factor (K) 

        = 
น้้าหนักตัวปลา (กรัม) 

x 100 
ความยาวปลา3 (เซนติเมตร) 

3.7 ประสิทธิภาพของอาหาร (feed efficiency ratio, FER) 

        = 
น้้าหนักปลาที่เพ่ิมขึ้น 

น้้าหนักโปรตีนที่ปลากิน 
3.8 ปริมาณอาหารที่กิน (total feed intake, TFI; กรัมตํอตัวตํอวัน) 

        = 
น้้าหนักอาหารทั้งหมดที่ปลากิน 
จ้านวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

3.9 อัตราแลกเนื้อ (feed conversion ratio)        

        = 
น้้าหนักอาหารแห๎งที่ปลากิน 

น้้าหนักปลาที่เพ่ิมข้ึน 
3.10 อัตรารอด (survival rate; เปอร์เซ็นต์) 

        = 
จ้านวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

x 100 
จ้านวนปลาเริ่มต๎น 

 
4. วิเคราะห์คุณภาพของเนื้อปลา 

4.1การวัดคําสี 
โดยใช๎เครื่อง Chroma วัดคํา L, a*, b* โดยคํา L แสดงคําความสวําง มีคําระหวําง 0 ถึง 100 (ด้า-

ขาว) คํา +a* แสดงถงึคําสีแดง และ -a* แสดงถึงคําสีเขียว และคํา +b* แสดงถึงคําสีเหลือง และ -b* แสดงถึงคําสี
น้้าเงิน 

4.2 การวัดเนื้อสัมผัส 
โดยใช๎เครื่อง texturometer การทดสอบแบบการกด ด๎วยหัววัด P/0.5Hs ลักษณะคล๎ายนิ้วจิ้ม หรือ

กดดูความแนํนเนื้อจากการวัดจะได๎แรงต๎าน (กรัม) แสดงถึงคํา hardness (ความแข็ง) และการทดสอบการตัดเหมือน
ฟันกัด ด๎วยหัววัด warnerbratzler ลักษณะคล๎ายใบมีด จะได๎พ้ืนที่ใต๎กราฟระหวํางแรง และระยะทางที่ใช๎ในการตัด
ขาดออกจากกัน แสดงถึงคํา toughness (ความเหนียว) เนื้อปลาที่มีความแข็ง หรือมีความแนํนเนื้อมากจะต๎านทาน
การเสียสภาพจากแรงกระท๎าได๎มาก แสดงวําต๎องใช๎แรงต๎านมาก คํา hardness จะสูง สํวนคํา toughness ปลาที่มี
ความเหนียวหรือความกระด๎างสูง จะต๎องใช๎พลังงานตํอหนํวยปริมาตรของเนื้อปลา ที่สูงกวําแสดงวํา มีคําความ
เหนียวสูง 

4.3 การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยผู๎ทดสอบ 
ใช๎ผู๎ทดสอบ 6 คน โดยให๎คะแนนแบบ line scale มีชํวงคะแนนตั้งแตํ 0-10 โดย  
คะแนน 9-10 หมายถึง คุณภาพดีมาก 
คะแนน 7-8.99 หมายถึง คุณภาพดี 
คะแนน 5.01-6.99 หมายถึง คุณภาพปานกลาง 
0 คะแนน หมายถึง คุณภาพต่้าที่สุด 
คะแนนน๎อยกวําหรือเทํากับ 5 ทดสอบไมํยอมรับ 

 
 

/ตัวอยํางทดสอบ… 
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ตัวอยํางทดสอบปลาดุกดิบ ใช๎ปลาดุกทั้งตัว และปลาแลํผําให๎เห็นเนื้อ และเนื้อสํวนท๎อง ทดสอบและให๎คะแนน
ทดสอบ สํวนปลาดุกสุก แลํปลาและตัดเป็นชิ้นแตํละชิ้นหํอด๎วยแผํนอลูมิเนียมบาง นึ่งให๎สุกด๎วยไอน้้าเดือด ทดสอบ
และให๎คะแนน 

5. การวิเคราะห์ข๎อมูล 

วิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรตํางๆ ด๎วย One-way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกตํางของ
คําเฉลี่ย ด๎วยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ การวิเคราะห์ข๎อมูลทาง
สถิติทั้งหมดใช๎โปรแกรม R (วีระศักดิ,์2561) 
 
ผลการศึกษา 

จากการทดลองเลี้ยงปลาดุกอุยเทศ น้้าหนักเริ่มต๎น 2.61±0.50 กรัมตํอตัว ด๎วยอาหารที่ทดแทนกาก         
ถั่วเหลืองด๎วยใบหมํอน แตกตํางกัน 4 ระดับ ได๎แกํ อาหารทดลองสูตรที่ 1 ชุดควบคุม (ไมํมีใบหมํอน)อาหารทดลอง
สูตรที่ 2 ทดแทนใบหมํอน 5 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณกากถั่วเหลือง อาหารทดลองสูตรที่ 3 ทดแทนใบหมํอน         
10 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณกากถั่วเหลือง อาหารทดลองสูตรที่ 4 ทดแทนใบหมํอน 20 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณกากถั่ว
เหลือง เป็นระยะเวลา16 สัปดาห์ ผลการทดลองมีดังนี้  

 
1.การเจริญเติบโต 

1.1 ความยาวสุดท๎าย  
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวําปลาดุกอุยเทศ ชุดการทดลองที่ 2 มีคําสูงกวําชุดการทดลองที่ 1, 3 และ 4 

อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลองที่ 1 และ 3 มีคําสูงกวําชุดการทดลองที่ 4 อยํางมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2) 

1.2 น้้าหนักสุดท๎าย  
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวําปลาดุกอุยเทศ ชุดการทดลองที่  2 มีคําสูงกวําชุดการทดลองที่ 1, 3 และ 4 

อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลองที่ 1 และ 3 มีคําสูงกวําชุดการทดลองที่ 4 อยํางมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2) 

1.3 น้้าหนักเพ่ิมตํอวัน 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวําปลาดุกอุยเทศ ชุดการทดลองที่ 2 มีคําสูงกวําชุดการทดลองที่ 1, 3 และ 4 

อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลองที่ 1 และ 3มีคําสูงกวําชุดการทดลองที่ 4 อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) (ตารางที่ 2) 

1.4เปอร์เซ็นต์น้้าหนักเพ่ิม 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวําปลาดุกอุยเทศ ชุดการทดลองที่ 2 มีคําสูงกวําชุดการทดลองที่ 1, 3 และ 4 

อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลองที่ 1 และ 3 มีคําสูงกวําชุดการทดลองที่ 4 อยํางมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2) 

1.5 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวําปลาดุกอุยเทศ ชุดการทดลองที่ 2 มีคําสูงกวําชุดการทดลองที่ 1, 3 และ 4 

อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลองที่ 1 และ 3 มีคําสูงกวําชุดการทดลองที่ 4 อยํางมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2) 

 
 

/1.6 condition… 
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1.6 condition factor 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวําปลาดุกอุยเทศ ทั้ง 4 ชุดการทดลอง มีความแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส้าคัญ

ทางสถิติ (p>0.05)(ตารางที่ 2) 
 
2. ประสิทธิภาพของอาหาร 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวําปลาดุกอุยเทศ ชุดการทดลองที่ 2 มีคําสูงกวําชุดการทดลองที่ 1, 3 และ 4 
อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลองที่ 1 และ 3 มีคําสูงกวําชุดการทดลองที่ 4 อยํางมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2) 

 
3. ปริมาณอาหารที่กิน 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวําปลาดุกอุยเทศ ชุดการทดลองที่ 2 มีคําสูงกวําชุดการทดลองที่ 1, 3 และ 4 
อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลองที่ 1 และ 3 มีคําสูงกวําชุดการทดลองที่ 4 อยํางมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2)  

 
4. อัตราแลกเนื้อ 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวําปลาดุกอุยเทศ ชุดการทดลองที่ 4 มีคําสูงกวําชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 
อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีความแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางที่ 2) 

 
5. อัตรารอด 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวําปลาดุกอุยเทศ ทั้ง 4 ชุดการทดลอง ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางที2่)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตารางที่ 2… 
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ตารางที่ 2 การเจริญเติบโต ประสิทธิภาพของอาหาร ปริมาณอาหารที่กิน อัตราแลกเนื้อ  และอัตรารอด ของปลา
ดุกอุย เทศที่เลี้ยงด๎วยอาหารที่ทดแทนกากถั่วเหลืองด๎วยใบหมํอนแตกตํางกัน 4 ระดับ เป็นระยะเวลา          
16 สัปดาห์ 

หมายเหตุ  คําที่ตามด๎วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตํางกัน มีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต ์
 
7. องค์ประกอบทางเคมีของตัวปลา 

ปลาดุกอุยเทศกํอนทดลองมีคําองค์ประกอบทางเคมี คือ ความชื้น 5.14 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 80.43 
เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 9.30 เปอร์เซ็นต์ กาก 0.54 เปอร์เซ็นต์ และเถ๎า 5.93 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวํา 
องค์ประกอบทางเคมีของปลาดุกอุยเทศ ที่เลี้ยงด๎วยอาหารที่ทดแทนกากถ่ัวเหลืองด๎วยใบหมํอน แตกตํางกัน 4 ระดับ 
เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ มีคําความชื้น, โปรตีน, กาก และเถ๎า ใกล๎เคียงกัน แตํคําไขมันมีความแตกตํางกัน โดยมี
คํา 16.86±0.59, 13.78±0.89, 10.63±0.24 และ 11.04±1.17 ตามล้าดับ เมื่อน้ามาวิเคราะห์ทางสถิติพบวําชุดการ
ทดลองที่ 1 มีคําสูงกวําชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ(p<0.05)และชุดการทดลองที่ 2 มีคําสูง
กวําชุดการทดลองที่ 3 และ 4 อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตารางที่ 3… 

ดัชนี 
ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 ชุดการทดลองที่ 4 

ชุดควบคุม ใบหมํอน 5% ใบหมํอน 10% ใบหมํอน 20% 
น้้าหนักเริ่มต๎น (กรัม) 2.61±0.04 2.61±0.04 2.61±0.04 2.61±0.04 
น้้าหนักสุดท๎าย (กรัม) 105.41±16.48b 130.01±4.50a 96.70±4.57b 61.66±4.71c 
ความยาวเริ่มต๎น (ซม.) 7.81±0.20 7.81±0.20 7.81±0.20 7.81±0.20 
ความยาวสุดท๎าย (ซม.) 24.75±1.44b 27.22±1.05a 23.93±1.05b 21.04±0.65c 
น้้าหนักเพ่ิมตํอวัน (กรัม/วัน) 0.84±0.17b 1.04±0.04a 0.77±0.38b 0.48±0.04c 
เปอร์เซ็นต์น้้าหนักเพ่ิม (%) 83.57±13.39b 103.58±3.66a 76.50±3.72b 48.00±3.83c 
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (%/วัน) 3.00±0.13b 3.18±0.03a 2.93±0.04b 2.57±0.06c 
condition factor  0.69±0.02a 0.65±0.06a 0.71±0.09a 0.66±0.04a 
ประสิทธิภาพของอาหาร 0.45±0.05b 0.50±0.01a 0.44±0.00b 0.39±0.02c 
ปริมาณอาหารที่กิน (กรัมตํอตัวตํอวัน) 0.23±0.02b 0.26±0.01a 0.22±0.01b 0.16±0.01c 
อัตราแลกเนื้อ 2.25±0.24b 2.00±0.03b 2.26±0.02b 2.60±0.13a 
อัตรารอด (%) 100±0.00a 100±0.00a 100±0.00a 100±0.00a 
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ตารางท่ี 3  องค์ประกอบทางเคมีของตัวปลากํอนและหลังการทดลอง 

องค์ประกอบ 
ทางเคมี 

(% น้้าหนักแห๎ง) 
กํอนทดลอง 

ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 ชุดการทดลองที่ 4 

 ชุดควบคุม ใบหมํอน 5 % ใบหมํอน 10% ใบหมํอน 20% 
ความชื้น 5.14 3.77±0.19b 3.69±0.21b 5.28±0.97a 4.92±0.18a 
โปรตีน 80.43 74.61±0.68b 78.13±0.90a 79.64±0.70a 79.31±1.14a 
ไขมัน 9.30 16.86±0.59a 13.78±0.89b 10.63±0.24c 11.04±1.17c 
กาก 0.54 1.15±0.11ab 1.41±0.29a 1.31±0.14ab 1.07±0.04a 
เถ๎า 5.93 5.98±0.15a 5.95±0.17a 5.93±0.19a 6.31±0.35a 

หมายเหตุ  คําที่ตามด๎วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตํางกัน มีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต ์
 
8. คุณภาพของเนื้อปลา 

8.1การวัดคําสี 
คําสีของเนื้อปลาดุกอุยเทศทั้ง 4 ชุดการทดลองมีคําความสวําง (L) มีความแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส้าคัญ

ทางสถิติ (p>0.05) ชุดการทดลองที่ 1 มีเนื้อเฉดสีแดงชุดการทดลองที่ 2,3 และ 4  มีเนื้อเฉดสีเหลือง 
8.2 การวัดเนื้อสัมผัส 
คําความแข็งและความเหนียว ของเนื้อปลาดุกอุยเทศทั้ง 4 ชุดการทดลองมีความแตกตํางกันอยํางไมํมี

นัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
8.3 การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยผู๎ทดสอบ 
คะแนนทดสอบทางประสาทสัมผัส ปลาดุกอุยเทศดิบลักษณะทั่วไปสีของเหงือกปลา ชุดการทดลอง  

ที่ 2, 3 และ 4 มีสีคํอนข๎างแดง แตํชุดการทดลองที่ 1 มีสีคํอนข๎างคล้้า ด๎านกลิ่นผู๎ทดสอบได๎ให๎ความเห็นวํา ชุดการ
ทดลองที่ 3มีกลิ่นคล๎ายใบไม๎หรือหญ๎าแห๎ง ส้าหรับ ชุดการทดลองที่ 4 มีกลิ่นคล๎ายใบไม๎หรือหญ๎าแห๎ง มูลไกํ และ
กลิ่นเปรี้ยวคล๎ายของหมักดอง ด๎านลักษณะเนื้อ ชุดการทดลองที่ 1เนื้ อมีสีขาวอมชมพู ชุดการทดลองที่ 2 เนื้อมี      
สีเหลืองเล็กน๎อย สํวน ชุดการทดลองที่ 3 และ 4 เนื้อมีสีเหลืองมากขึ้น คะแนนการยอมรับรวม เรียงล้าดับจากมาก
ไปน๎อย คือ ชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 ส้าหรับปลาดุกอุยเทศสุก ทุกคุณลักษณะผู๎ทดสอบให๎การยอมรับจาก
มากไปน๎อย คือ ชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4  โดยบรรยายลักษณะดังนี้ ชุดการทดลองที่ 1 เนื้อมีขาว มีกลิ่นของ
ปลาสุก เนื้อมีรสหวาน ชุดการทดลองที่ 2 เนื้อมีลักษณะขาวออก เหลืองเล็กน๎อย กลิ่นคล๎ายข๎าวโพดต๎ม เนื้อมี       
รสหวาน ชุดการทดลองที่ 3 เนื้อมีสีขาวเหลืองกวํา ชุดการทดลองที่ 1 และ 2 มีกลิ่นข๎าวโพด หรือผักต๎มมีกลิ่นรส
คล๎ายใบไม๎ส้าหรับ ชุดการทดลองที่ 4 เนื้อมีสีเหลืองชัดเจน มีกลิ่นหญ๎าแห๎ง กลิ่นเปรี้ยว กลิ่นมูลไกํ มีกลิ่นรสอับ
คล๎ายหญ๎าแห๎ง 
 
 
 
 

/9. คุณสมบัติของน้้า… 
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9. คุณสมบัติของน้ า 
จากการศึกษาผลของการเลี้ยงปลาดุกอุยเทศ ด๎วยอาหารที่ทดแทนกากถั่วเหลืองด๎วยใบหมํอนแตกตําง

กัน 4 ระดับ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ พบวําอุณหภูมิของน้้า มีคําอยูํในชํวง 26.0-28.0 องศาเซลเซียส คําความเป็น
กรดเป็นดําง มีคําอยูํในชํวง 8.01-8.46 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า มีคําอยูํในชํวง 4.10-4.57 mg/l คําความ
เป็นดํางมีคําอยูํในชํวง 110-126 mg/l as CaCO3ปริมาณแอมโมเนียรวม มีคําอยูํในชํวง 0.3-0.7 mg NH3-N/l 
ปริมาณไนไตรท์ มีคําอยูํในชํวง 0.5-0.9 mg NO2

--N/l และปริมาณฟอสฟอรัส มีคําอยูํในชํวง 1.16-2.68 mg PO4-
P/l ตลอดการทดลอง (ตารางท่ี 4) 

 
ตารางที่ 4  คุณสมบัติของน้้าระหวํางการเลี้ยงปลาดุกอุยเทศที่เลี้ยงด๎วยอาหารที่ทดแทนกากถั่วเหลืองด๎วยใบหมํอน 
แตกตํางกัน 4 ระดับ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ 

 
วิจารณ์ผลการศึกษา 

การเลี้ยงปลาดุกอุยเทศ ด๎วยการทดแทนกากถั่วเหลืองด๎วยใบหมํอนในอาหาร ในสัดสํวน 5, 10 และ 
20 เปอร์เซ็นต์  พบวําปลาดุกอุยเทศที่เลี้ยงด๎วยอาหารทดแทนกากถั่วเหลืองด๎วยใบหมํอน 5 เปอร์เซ็นต์ พบวํามี
อัตราการจริญเติบโตสูงที่สุด ซึ่งหากเปรียบเทียบกับงานทดลองของผู๎วิจัยอ่ืน ๆ พบวํา การใช๎ใบหมํอนในการผสม
อาหาร 5 เปอร์เซ็นต์ ต่้ากวําที่เคยมีรายงานของ Adewumi and Ola-Oladimei (2016)  ได๎ศึกษาผลของอาหารที่
มีระดับตํางๆ ของใบหมํอนหมัก มีคําอยูํในชํวง 10-40 เปอร์เซ็นต์ ในปลาดุกแอฟริกา (Clarias gariepinus)  พบวํา
ปลาที่ได๎รับอาหารทดลองที่มีสํวนผสมของใบหมํอนหมัก 20 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงที่สุด และจาก
การทดลองในปลาชนิดอื่น ๆ ดังการทดลองของ Kausik et al (2011) ได๎ศึกษาการใช๎ใบหมํอนอบแห๎ง ในระดับ 24 
เปอร์เซ็นต์ เพ่ือเลี้ยงปลาจีดอินเดีย (Heteropneustes fossilis) ท้าให๎ปลามีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด และ    
ปลายี่สกเทศ (Labeo bata) สามารถใช๎ใบหมํอนผสมในอาหารทดลองได๎ถึง 65 เปอร์เซ็นต์ ท้าให๎ปลามีอัตราแลก
เนื้อท่ีดีที่สุด โดยมีคํา 1.27 (Kausik et al., 2012) 

 
 

/จากการทดลอง… 

คุณสมบัติน้้า 
ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 ชุดการทดลองที่ 4 

ชุดควบคุม ใบหมํอน 5% ใบหมํอน 10% ใบหมํอน 20% 
อุณหภูมิของน้้า (องศาเซลเซียส) 26-28 26-28 26-28 26-28 
ความเป็นกรดเป็นดําง 8.22-8.46 8.01-8.18 8.02-8.31 8.09-8.27 
ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า 
(mg/l) 

4.10-4.31 4.28-4.55 4.30-4.57 4.34-4.55 

ความเป็นดําง (mg/l as CaCO3) 110-126 115-121 117-125 112-125 
ปริมาณแอมโมเนียรวม(mg NH3-
N/l) 

0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7 

ปริมาณไนไตรท์(mg NO2-N/l) 0.5-0.9 0.5-0.9 0.5-0.9 0.5-0.9 
ปริมาณฟอสฟอรัส ( mg PO4

3-

P/l) 
1.24-2.46 1.59-2.68 1.31-2.21 1.16-2.06 
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จากการทดลองการใช๎ใบหมํอนเพ่ือทดแทนกากถั่วเหลืองที่เป็นโปรตีนจากพืชในสูตรอาหาร พบวํา
ปริมาณการใช๎ใบหมํอนสํงผลตํอน้้าหนักเฉลี่ย ปริมาณอาหารที่ปลากิน กลุํมที่ใช๎ใบหมํอนทดแทนกากถั่วเหลืองใน
สูตรอาหาร ที่ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญเติบที่โตต่้ากวําชุดการทดลองอ่ืนๆ เนื่องจากปริมาณเยื่อใยที่สูง
โดยทั่วไปสัตว์น้้าสามารถยํอยวัตถุดิบที่มาจากสัตว์ได๎ดีกวําพืช เนื่องจากพืชมีผนังเซลล์ที่ทั้งหนาและแข็งแรงกวําสัตว์ 
ท้าให๎ยากตํอการยํอยไมํสามารถดึงสารอาหารนั้นๆออกมาใช๎ประโยชน์ได๎ (ธนาภรณ์, 2557) ใบหมํอนมีเยื่อใย
ประมาณ 10-12 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีปริมาณมากเมื่อเทียบกับกากถั่วเหลืองที่มีเยื่อใยประมาณ 5.4 -8.5 เปอร์เซ็นต์ 
(วลัยกานต์ และคณะ, 2559) ท้าให๎คุณคําและการใช๎ประโยชน์ของปลาดุกอุยเทศลดลง จึงท้าให๎ขาดโภชนาที่ส้าคัญ 
เพราะสัตว์น้้าสํวนมากใช๎ประโยชน์จากใยอาหารได๎น๎อย สอดคล๎องกับการทดลองของ Leary and Lovell (1975) 
รายงานวํา ปลาแชนนอลแคทฟิช (Ichtalurus puntatus) มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง เมื่อได๎รับอาหารที่มีระดับ
เซลลูโลส 8 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกวํา NRC (1977) รายงานวํา อาหารทดลองที่มีเยื่อใยในอาหาร 8 เปอร์เซ็นต์ หรือ
น๎อยกวําท้าให๎ปลาแชนนอลแคทฟิช มีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นและอาหารสูตรที่ใช๎ใบหมํอนทดแทน  
กากถั่วเหลืองในสูตรอาหาร ที่ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณแทนนิน 0.93 กรัมตํออาหาร 100 กรัม สํงผลให๎    
การเจริญเติบโต และประสิทธิภาพของโปรตีนลดลง สอดคล๎องกับการทดลองของ Marieet al(2017) รายงานวํา    
ปลากะพงขาว ที่เลี้ยงด๎วยอาหารที่มีแทนนิน ปริมาณ 10 กรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม สํงผลให๎การเจริญเติบโต       
คําสัมประสิทธิ์การยํอย ดัชนีตับ และไขมันในซากสัตว์มีคําลดลง การยํอยได๎ของโปรตีนในปลาที่เลี้ยงด๎วยอาหารที่มี
สารแทนนิน 10 กรัมตํอ 1 กิโลกรัมนั้น ต่้ากวําปลาที่เลี้ยงด๎วยอาหารชุดควบคุมอยํางมีนัยส้าคัญ 

ผลการเสริมใบหมํอนตํอคุณภาพของเนื้อปลาดุกอุยเทศ พบวําการเสริมใบหมํอน 5-20 เปอร์เซ็นต์    
ในอาหารปลา สํงผลให๎เนื้อปลาดุกอุยเทศมีไขมันลดลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําในใบหมํอนอบแห๎ง 100 กรัม มีสาร 
sitosterol ซึ่งเป็น phytosterol ชนิดหนึ่งอยูํ 46 มิลลิกรัม เป็นสารที่มีประสิทธิภาพในการลดระดับโคเลสเตอรอล
ในเลือด ท้าหน๎าที่ยับยั้งการดูดซึมคลอเรสเตอรอลในล้าไส๎เล็ก (วิโรจน์, 2539) 

 
สรุปผลการศึกษา 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้สรุปได๎วํา อาหารทดลองสูตรที่ทดแทนกากถ่ัวเหลืองด๎วยใบหมํอน 5 เปอร์เซ็นต์ 
มีระดับพลังงานรวม 403.78 กิโลแคลอรี่ตํออาหาร 100 กรัม โดยคําวิเคราะห์มีโปรตีนเทํากับ 29.39 เปอร์เซ็นต์ มี
ผลท้าให๎น้้าหนักปลาดุกอุยเทศเพ่ิมสูงกวําชุดควบคุม และชุดการทดลองอ่ืน ๆ เป็นระดับที่เหมาะสมตํอการเจริญเติบโต
ของปลาดุกอุยเทศท่ีเลี้ยงในถังพลาสติก 
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การเลี้ยงปลากาด าในกระชังร่วมกับปลาตะเพียนขาวและปลานิล 
ในอัตราส่วนที่ต่างกัน 

 
วีรพล  เรืองศรี1*, สิทธิวัฒน์  รันศรี2 และ นิพนธ์  อุปการัตน์3 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดแพรํ 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดนครพนม 

3ส้านักงานประมงจังหวัดล้าปาง 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาการเลี้ยงปลากาด้าในกระชังรํวมกับปลาตะเพียนขาวและปลานิลในอัตราสํวนที่ตํางกันโดย

พิจารณาการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ผลผลิตและต๎นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากาด้าชุดควบคุม (เลี้ยง
เพียงชนิดเดียว) ปลากาด้าที่เลี้ยงรํวมกับปลาตะเพียนขาวในอัตราสํวน 1 :3 ปลากาด้าที่เลี้ยงรํวมกับปลานิล ใน
อัตราสํวน 1:3 และปลากาด้าที่เลี้ยงรํวมกับปลาตะเพียนขาวและปลานิลในอัตราสํวน 1 :1.5:1.5 เป็นระยะเวลา 9 
เดือน ด้าเนินการทดลอง ณ ลือวัฒนาฟาร์ม ต้าบลห๎วยหม๎าย อ้าเภอสอง จังหวัดแพรํ ระหวํางเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 

ผลการศึกษาพบวํา น้้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ยของปลากาด้า เทํากับ 46.59±3.05, 80.46±5.27, 92.43±8.47 
และ 90.29±17.70 กรัม ตามล้าดับ ซึ่งปลากาด้าในชุดการทดลองที่ 2 , 3 และ 4 มีน้้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ยไมํแตกตํางกัน
ทางสถิติ (p>0.05) แตํมีคํามากกวําชุดการทดลองที่ 1 อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)ความยาวสุดท๎ายเฉลี่ยเทํากับ 
16.39±0.41,18.77±1.47, 21.90±1.84 และ 20.76±1.42 เซนติเมตร ตามล้าดับ ซึ่งปลากาด้าในชุดการทดลองที่ 3 และ 
4 มีความยาวสุดท๎ายเฉลี่ยไมํแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) แตํมีคํามากกวําชุดการทดลองที่ 2 และ 1 อยํางมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)และพบวําปลากาด้าในชุดการทดลองที่ 4 และ 2 มีความยาวสุดท๎ายเฉลี่ยไมํแตกตํางกันทางสถิติ 
(p>0.05) แตํมีคํามากกวําชุดการทดลองที่ 1 อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบวําปลากาด้าในชุดการทดลองที่ 
2 และ 1 มีความยาวสุดท๎ายเฉลี่ยไมํแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) อัตราการรอดตายเทํากับ 80.27±7.29, 
77.33±15.02, 81.33±8.40 และ 80.53±6.99 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ซึ่งปลากาด้าในทุกชุดการทดลองมีอัตราการรอด
ตายไมํแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) สํวนอัตราผลตอบแทนการลงทุนเทํากับ -82.61, -69.60, 71.04 และ 47.06 
เปอร์เซ็นต ์ตามล้าดับ  

จากการทดลองนี้เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ผลผลิต และอัตราผลตอบแทนการลงทุน 
สรุปได๎วําการเลี้ยงปลากาด้าในกระชังรํวมกับปลานิลในอัตราสํวน 1:3 ความหนาแนํนรวม 20 ตัวตํอลูกบาศก์เมตร      
มีการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และผลตอบแทนที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับชุดการทดลองอ่ืน 
 
ค าส าคัญ : การเลี้ยง, ปลากาด้า, กระชัง, ปลาตะเพียนขาว, ปลานิล 
  
*ผู้รับผิดชอบ : 140 หมูํ 8 ต.หนองมํวงไขํ อ.หนองมํวงไขํ จ.แพรํ 54170 โทร. 0 5450 6024 
                   E-mail: phraeinland167@gmail.com 
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Cage Culture of Black Shark Morulius chrysophekadion (Bleeker, 1850), Silver Barb and Nile 
Tilapia with Different Ratio 

 
Werapol  Ruangsri1*, Sitthiwat  Ransri2 and Nipon  Upakarat3 

1Phrae Inland Aquaculture Research and Development Center 
2Nakhon Phanom Inland Aquaculture Research and Development Center 

3Lampang Fisheries Provincial Office 
 

Abstract 
Study on Cage culture of Black shark Morulius chrysophekadion (Bleeker, 1850), Silver 

barb and Nile tilapia with different ratio was considered on growth, survival rate,productivity, cost and 
return. The experiment was designed into 4 treatments: 1) control treatment (only black shark) 2) with 
silver barb 1:3 ratio 3) with nile tilapia 1:3 ratio and 4) with silver barb and nile tilapia 1:1.5:1.5 ratio. The 
experiment was conducted at Luewattana Farm, Huaymai, Song District , Phrae Province during 
February 2019 – November 2019.  

The results showed that the average final body weights were 46.59±3.05, 80.46±5.27, 
92.43±8.47 and90.29±17.70 g,respectively. The average final body weights of 2nd, 3rd and 4th treatment 
were significantly higher (p<0.05) than control while there were no significant difference (p>0.05) 
between 2nd, 3rd and 4th treatment.The average final body lengths were 16.39±0.41,18.77±1.47, 
21.90±1.84 and20.76±1.42 cm,respectively. The average final body lengths of 3rd and 4thtreatmenthad 
no significant difference (p>0.05), but they were significantly higher than in 2ndtreatment and control 
(p<0.05), andthere were no significant difference (p>0.05) between4thand 2nd treatment, but they 
were significantly higher (p<0.05) than control and found that the average final body lengths of 2nd 
and control had no significant difference (p>0.05).The survival rates were 80.27±7.29, 77.33±15.02, 
81.33±8.40and80.53±6.99%, respectively. There were no significant difference (p>0.05) among 
treatment. The benefit cost rates were-82.61, -69.60, 71.04 and 47.06%, respectively.  

In conclusion, rearing black shark with nile tilapia at 1:3 ratio with 20 fish/m3 total stocking 
density was suitable for black shark cage culture when growth, survival rate, productivity and benefit 
cost rate were considered.  
 
Key words: cage culture, black shark, silver barb, nile tilapia 
  
*Corresponding author: 140 Moo 8, Nongmuangkai, Nongmuangkai District, Phrae Province 54170  
                                Tel. 0 5450 6024 E-mail: phraeinland167@gmail.com 
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ค าน า 
ปลากาด้าเป็นปลาน้้าจืดพ้ืนเมืองของไทย มีเกล็ดสีเทาด้า ลักษณะรูปรํางภายนอกคล๎ายปลาตะเพียน 

ตัวโต มีขนาด 5-8 กิโลกรัม เป็นปลาที่มีรสชาติดี เป็นที่นิยมของผู๎บริโภค โดยเฉพาะประชาชนในภาคเหนือ รวมทั้ง
นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม ปัจจุบันปลากาด้าที่พบในแหลํงน้้าธรรมชาติมีปริมาณน๎อยมาก ท้าให๎ปลากาด้ามีจ้าหนําย
ในท๎องตลาดน๎อย ทั้งที่ความต๎องการของผู๎บริโภคมีสูง จากการสอบถามพบวํา ปลากาด้ามีราคากิโลกรัมละ 100 -
120 บาท สํวนปลามีชีวิตจะซื้อขายกันในราคากิโลกรัมละ 120 -150 บาท (ราคาตามท๎องตลาด ปีพ.ศ. 2560) 
ผลผลิตสํวนใหญํได๎มาจากการจับจากธรรมชาติ สํวนผลผลิตจากการเลี้ยงมีน๎อยมาก เนื่องจากเกษตรกรประสบ
ปัญหาการเจริญเติบโตของปลาคํอนข๎างต่้า สาเหตุเกิดจากปลากาด้าเป็นปลาที่มีอุปนิสัยมักหากินตามพ้ืนท๎องน้้า 
โดยการแทะเล็มตะไครํหรือสาหรํายและไมํคํอยยอมรับอาหารเม็ดส้าเร็จรูป ท้าให๎ปลากาด้ามีอัตราการเจริญเติบโต
คํอนข๎างต่้า จากการศึกษาของปรีชา และคณะ (2533)ได๎ศึกษาผลผลิตของปลากาด้าที่เลี้ยงในบํอดินขนาด 1,200 
ตารางเมตร ในอัตราการปลํอย 3,600 ตัวตํอบํอ ระยะเวลา 12 เดือน พบวํามีน้้าหนักเฉลี่ย 60.72 กรัม ความยาว
เฉลี่ย 17.42 เซนติเมตร อัตรารอดตายเฉลี่ย 80% สรุปได๎วําถ๎าต๎องการเลี้ยงปลากาด้าให๎ได๎ขนาดที่ตลาดต๎องการใน
บํอดิน ควรใช๎อาหารผสม ในระยะเวลา 1 ปี สํวนปลานิลและปลาตะเพียนขาวมีพฤติกรรมการกินอาหารบริเวณผิวน้้า
และกลางน้้า จึงสามารถน้ามาเลี้ยงรวมกันกับปลากาด้าได๎ อีกทั้งปลาสองชนิดนี้มีราคาคํอนข๎างดีพอสมควร คือ 
กิโลกรัมละ 60-70 บาท และ 40-50 บาท ตามล้าดับ (ราคาปากบํอ)   

การเลี้ยงสัตว์น้้าแบบรวม (polyculture) ปลาที่เลี้ยงรํวมกันเหลํานี้มีพฤติกรรมการกินอาหารที่ตํางกัน
และไมํท้าร๎ายกัน ชํวยให๎การใช๎อาหารได๎ประโยชน์สูงสุด และชํวยปูองกันรักษาคุณภาพน้้าที่เกิดจากเศษอาหารที่
เหลือ สํงผลให๎สัตว์น้้ามีสุขภาพที่ดี ชํวยลดต๎นทุนคําอาหาร และภาวะเสี่ยงตํอสินค๎าเกษตรที่ไมํแนํนอน (เกรียงศักดิ์ 
และอานุภาพ, 2549) ดังนั้นการเลี้ยงปลากาด้าในกระชังเป็นวิธีการหนึ่งที่ควรได๎รับการพัฒนา เพราะประเทศไทยมี
แหลํงน้้าที่มีความเหมาะสม สามารถใช๎เลี้ยงปลาในกระชังได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการเลี้ยงปลาใน
กระชังสามารถดัดแปลงให๎งําย ประหยัด เหมาะสมกับเกษตรกรผู๎ที่ไมํมีพ้ืนที่ท้ากินหรือมีไมํเพียงพอส้าหรับการสร๎าง
บํอ อีกท้ังเป็นการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้า และการบริโภคโปรตีนให๎กับประชากรของประเทศ (สมปอง และภาณุ, 2537) 
นอกจากนี้การเลี้ยงปลาในกระชังเป็นวิธีที่สะดวกในการขายปลาที่มีชีวิต เพราะสามารถคัดขนาดปลาที่ต๎องการขาย
ได๎งําย  

การศึกษาการเลี้ยงปลากาด้าในกระชังรํวมกับปลาตะเพียนขาวและปลานิลในอัตราสํวนที่ตํางกันใน
ครั้งนี้ได๎น้าการทดลองไปศึกษาในฟาร์มของเกษตรกร บ๎านต๎นหนุน หมูํที่ 5ต้าบลห๎วยหม๎าย อ้าเภอสอง จังหวัดแพรํ 
ที่สมัครใจเข๎ารํวมการทดลอง โดยข๎อมูลผลการทดลองที่ได๎จะสามารถน้าไปขยายผลสูํการสํงเสริมและพัฒนาการ
เลี้ยงปลากาด้าให๎แกํเกษตรกรที่สนใจ สามารถน้าไปประยุกต์ใช๎กับการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าได๎อยําง
ยั่งยืนและพ่ึงพาตัวเองได๎ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย ผลผลิตของการเลี้ยงปลากาด้าในกระชังรํวมกับปลาตะเพียนขาวและ
ปลานิลในอัตราสํวนที่ตํางกัน 
2. เพ่ือศึกษาต๎นทุน อัตราผลตอบแทนการลงทุนของการเลี้ยงปลากาด้าในกระชังรํวมกับปลาตะเพียนขาวและปลา
นิลในอัตราสํวนที่ตํางกัน 

 
 
 

/วิธีด้าเนินการ… 
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วิธีด าเนินการ 
1. การวางแผนการศึกษา 

1.1 การวางแผนการทดลอง 
การทดลองวางแผนแบบ Completely Randomized Design (CRD) โดยแบํงชุดการทดลอง

ออกเป็น 4 ชุดๆ ละ 3 ซ้้า ดังนี้ 
ชุดการทดลองที่ 1 เลี้ยงปลากาด้าเพียงชนิดเดียว (ชุดควบคุม)  
ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงปลากาด้ารํวมกับปลาตะเพียนขาว ในอัตราสํวน 1:3 ความหนาแนํนรวม 20 

ตัวตํอลูกบาศก์เมตร 
ชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงปลากาด้ารํวมกับปลานิลแปลงเพศ ในอัตราสํวน 1:3 ความหนาแนํนรวม 20 

ตัวตํอลูกบาศก์เมตร 
ชุดการทดลองที่ 4 เลี้ยงปลากาด้ารํวมกับปลาตะเพียนขาวและปลานิลแปลงเพศ ในอัตราสํวน 

1:1.5:1.5 ความหนาแนํนรวม 20 ตัวตํอลูกบาศก์เมตร 
1.2 สถานที่และระยะเวลาด้าเนินการทดลอง 
ด้าเนินการทดลองที่ลือวัฒนาฟาร์ม 216 ม.5 ต.ห๎วยหม๎าย อ.สอง จ.แพรํ ระหวํางเดือนกุมภาพันธ์ 

2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมระยะเวลาในการทดลอง 9 เดือน 
 
2. วิธีการทดลอง 

2.1 การเตรียมการทดลอง 
2.1.1 การเตรียมกระชังทดลอง 
เตรียมกระชังท้าด๎วยอวนโพลีเอทธิลีนขนาดชํองตา 1 เซนติเมตร ขนาด 5 .0x5.0x1.5 เมตร

จ้านวน 12กระชัง แขวนในแพเหล็ก ทุํนลอยท้าด๎วยถังพลาสติก กระชังจมน้้าลึกประมาณ 1 เมตร ก๎นกระชังอยูํสูง
กวําพื้นท๎องน้้าไมํต่้ากวํา 50 เซนติเมตรโดยกางกระชังในบํอดินขนาด 5 ไรํ 

2.1.2 การเตรียมปลาทดลอง 
คัดลูกปลากาด้า, ปลานิลแปลงเพศ และปลาตะเพียนขาวที่มีขนาดใกล๎เคียงกันขนาดประมาณ 

3 นิ้ว ซึ่งได๎จากการเพาะพันธุ์ในครั้งเดียวกันและอนุบาลในบํอดินเดียวกันในแตํละชนิดปลา โดยท้าการฝึกลูกปลาให๎
มีความคุ๎นเคยกับสภาพกักขังและฝึกให๎กินอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้าระดับโปรตีนไมํต่้ากวํา 30 เปอร์เซ็นต์ 
จากนั้นจึงสุํมลูกปลาที่มีขนาดใกล๎เคียงกันน้าไปปลํอยในอัตราสํวนและอัตราความหนาแนํนตามที่ได๎ก้าหนดไว๎ใน
แผนการทดลองจนครบทุกกระชัง และท้าการสุํมปลามาชั่งน้้าหนักและวัดขนาดความยาวเหยียดจ้านวนกระชังละ
ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ในแตํละชนิดปลา เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลของขนาดปลาที่เริ่มต๎นการทดลอง 

2.2 วิธีด้าเนินการทดลอง 
ให๎อาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้า ในอัตรา 3 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักตัวปลา วันละ 2 ครั้ง เวลา 

09.00 น. และ 15.00 น. ดังนี้  

 

 

 

 

 
/ชํวงอายุ... 
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ชํวงอายุ ชนิดอาหาร 

3 เดือนแรก อาหารเม็ดส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้า ระดับโปรตีนไมํต่้ากวํา 
30 เปอร์เซ็นต์ 

3-6 เดือน อาหารเม็ดส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้า ระดับโปรตีนไมํต่้ากวํา 
25 เปอร์เซ็นต์ 

6-9 เดือน อาหารเม็ดส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้า ระดับโปรตีนไมํต่้ากวํา 
18 เปอร์เซ็นต์ 

 
เนื่องจากปลากาด้ามีพฤติกรรมการกินอาหารบริเวณพ้ืนท๎องน้้า (ก๎นกระชัง) จึงต๎องน้าอาหารเม็ด

ส้าเร็จรูปบางสํวนมาแชํน้้า แล๎วปั้นให๎เป็นก๎อน ใสํลงในกระบะหรือยอที่เตรียมไว๎ บันทึกปริมาณอาหารที่ให๎ปลากิน
ในแตํละวัน งดให๎อาหารในวันสุํมชั่งวัดขนาดปลา 

สุํมชั่งวัดขนาดปลา สุํมตัวอยํางปลาทุกๆ 1 เดือน กระชังละ 10 เปอร์เซ็นต์ ในแตํละชนิดปลา ขึ้นมาชั่ง
น้้าหนักและวัดความยาวเหยียด เพ่ือหาอัตราการเจริญเติบโตของปลาในแตํละชุดการทดลอง และปรับปริมาณ
อาหารที่ให๎ ท้าการบันทึกการตายของปลาระหวํางการทดลอง และเม่ือสิ้นสุดการทดลองเพ่ือหาอัตรารอดตาย 

ตรวจสอบคุณสมบัติของน้้า เวลา 06.00 น. ทุกๆ 15 วัน ตลอดการทดลอง โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ดังนี้ 
- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า(มิลลิกรัมตํอลิตร) โดยวิธี azide modification ของ Winkler 

method ที่กลําวใน ไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
- ความเป็นกรดเป็นดํางโดยใช๎ เครื่องPhotometer ยี่ห๎อ YSI รุํน 9100  
- ความเป็นดําง (มิลลิกรัมตํอลิตร) โดยวิธีการ Titration 
- ความกระด๎าง (มิลลิกรัมตํอลิตร) โดยวิธีการ Titration 
- ไนไตรท์ (มิลลิกรัมตํอลิตร) โดยใช๎ เครื่องPhotometer ยี่ห๎อ YSI รุํน 9100 
- แอมโมเนีย (มิลลิกรัมตํอลิตร) โดยใช๎ เครื่องPhotometer ยี่ห๎อ YSI รุํน 9100 
- อุณหภูมิของน้้า (องศาเซลเซียส) โดยใช๎ เทอร์โมมิเตอร์แบบต่้าสุด-สูงสุด (ตรวจสอบทุกวัน) 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 วิเคราะห์ทางสถิติ 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองน้าข๎อมูลด๎านน้้าหนักตัว และความยาวของปลาที่บันทึกได๎มาวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบ one way analysis of variance โดยข๎อมูลที่อยูํในรูปของอัตราสํวนหรือเปอร์เซ็นต์จะถูกแปลง
ข๎อมูลแบบ angular transformation ให๎อยูํในรูปของ arcsine เพ่ือให๎ข๎อมูลมีการกระจายตัวเป็นแบบปกติ 
(normal distribution) เพ่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกตํางของคําเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s 
new multiple range test (DMRT) ดังนี้ 

3.1.1 การเจริญเติบโต โดยเปรียบเทียบน้้าหนักและความยาวเฉลี่ยของแตํละชุดการทดลอง 
3.1.2 น้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยตํอวัน (daily weight gain) (กรัมตํอวัน) 

 
=    

   
 

/โดยที่... 

(W2 - W1) 
(t2 - t1) 
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ln(W2 ) - ln(W1 ) 
(t2  - t1) 

โดยที่ W2 = น้้าหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (กรัม)  
    W1 = น้้าหนักเฉลี่ยเมื่อเริ่มต๎นการทดลอง (กรัม) 

 t2  = เวลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (วัน) 
    t1 = เวลาเมื่อเริ่มต๎นการทดลอง (วัน) 

3.1.3 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (specific growth rate) (เปอร์เซ็นต์ตํอวัน) 
 

 = [           ] x 100 
 

โดยที่ W2 = น้้าหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (กรัม)  
    W1 = น้้าหนักเฉลี่ยเมื่อเริ่มต๎นการทดลอง (กรัม) 
    t2 = เวลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (วัน) 
    t1 = เวลาเมื่อเริ่มต๎นการทดลอง (วัน) 
    ln = ลอการิธึมฐานธรรมชาติ (natural logarithm) 

3.1.4 อัตราการรอดตาย (survival rate) (เปอร์เซ็นต์) 

survival rate = จ้านวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง x 100 
จ้านวนปลาเริ่มต๎นการทดลอง 

น้าข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์ทางสถิติด๎วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ one way analysis  of 
variance โดยข๎อมูลที่มีการกระจายแบบไมํปกติ ท้าการแปลงข๎อมูลกํอนวิเคราะห์ด๎วย Arcsine เปรียบเทียบความ
แตกตํางของคําเฉลี่ยระหวํางชุดการทดลอง โดยวิธี DMRT (Duncan’s new multiple range test)ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป 

3.1.5 ต๎นทุนและผลตอบแทน ตามวิธีของสมศักดิ์ (2530) และ Kay (1986) 

ต๎นทุนคงท่ี = คําเสื่อมราคาอุปกรณ์ + คําเสียโอกาสในการลงทุน 

ต๎นทุนผันแปร = คําพันธุ์ปลา+คําอาหารปลา+คําแรงงาน+คําไฟฟูา+คําเสีย
โอกาสในการลงทุน 

คําเสื่อมราคา = คิดโดยวิธีเส๎นตรงโดยค้านวณมูลคําซากเป็นศูนย์เมื่อหมดอายุ
การใช๎งาน 

คําเสียโอกาสในการ
ลงทุน 

= คําที่ค้านวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ้า 12 เดือน 
(ร๎อยละ 1.40) ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 
2562 (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, 2562) 

ต๎นทุนทั้งหมด = ต๎นทุนผันแปร + ต๎นทุนคงท่ี 

รายได๎ทั้งหมด = จ้านวนผลผลิต (กิโลกรัม) X ราคาที่จ้าหนํายผลผลิตที่ได๎ (บาท) 

รายได๎สุทธิ = รายได๎ทั้งหมด – ต๎นทุนผันแปร 

ก้าไรสุทธิ = รายได๎ทั้งหมด - ต๎นทุนทั้งหมด 

อัตราผลตอบแทนการ
ลงทุน 

= 
ก้าไรสุทธิ 

X 100 
 

ต๎นทุนทั้งหมด  
/ผลการศึกษา… 
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ผลการศึกษา 
ศึกษาการเลี้ยงปลากาด้าในกระชังรํวมกับปลาตะเพียนขาวและปลานิลในอัตราสํวนที่ตํางกัน โดย

เปรียบเทียบระหวํางเลี้ยงปลากาด้าเพียงชนิดเดียว (ชุดการทดลองที่ 1) เลี้ยงปลากาด้ารํวมกับปลาตะเพียนขาว      
ในอัตราสํวน 1:3 (ชุดการทดลองที่ 2) เลี้ยงปลากาด้ารํวมกับปลานิลแปลงเพศ ในอัตราสํวน 1 :3 (ชุดการทดลองที่ 
3) และเลี้ยงปลากาด้ารํวมกับปลาตะเพียนขาวและปลานิลแปลงเพศ ในอัตราสํวน 1:1.5:1.5 (ชุดการทดลองที่ 4) 
เป็นเวลา 9 เดือน ปรากฏผลการทดลอง ดังนี้ 

1. การเจริญเติบโต 
 1.1 น้้าหนักเฉลี่ย 

 ปลากาด้าทั้ง 4 ชุดการทดลอง มีน้้าหนักเริ่มต๎นเฉลี่ยเทํากับ 5.45±0.38, 5.02±0.36, 4.93±0.27 
และ 5.18±0.38 กรัม ตามล้าดับ หลังสิ้นสุดการทดลอง ปลากาด้ามีน้้าหนักเฉลี่ยเทํากับ 46.59±3.05, 80.46±5.27, 
92.43±8.47 และ 90.29±17.70 กรัม ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบวําปลากาด้าในชุดการทดลองที่ 2 , 3 และ 4 
มีน้้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ยไมํแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) แตํมีคํามากกวําชุดการทดลองที่ 1 อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1) 
ตารางท่ี 1 คําเฉลี่ยของน้้าหนักปลากาด้าที่เลี้ยงในกระชังรํวมกับปลาตะเพียนขาวและปลานิลในอัตราสํวนที่ตํางกัน 

เป็นเวลา 9 เดือน 

 
ชุดการทดลองที่ 

         1            2           3  4 
 ปลากาด้า 

ชนิดเดียว 
 ปลากาด้า+

ปลาตะเพียน
ขาว 

 ปลากาด้า+
ปลานิล 

 ปลากาด้า+
ปลาตะเพียน
ขาว+ปลานิล 

น้้าหนักเริ่มต๎น (กรัม) 5.45±0.38a  5.02±0.36a  4.93±0.27a  5.18±0.38a 

น้้าหนักอายุ 1เดือน (กรัม) 7.44±1.25a  6.93±0.67a  6.43±0.97a  7.41±0.07a 

น้้าหนักอายุ 2 เดือน (กรัม) 8.85±0.86ab  9.86±1.09a  7.95±0.99b  9.17±0.48ab 

น้้าหนักอายุ 3 เดือน (กรัม) 10.91±0.84b  14.06±2.55ab  15.45±1.30a  13.33±2.58ab 
น้้าหนักอายุ 4 เดือน (กรัม) 15.23±0.65b  23.42±6.50a  25.34±2.30a  25.10±8.15a 
น้้าหนักอายุ 5 เดือน (กรัม) 21.14±2.55b  32.06±4.17a  36.59±3.09a  35.02±4.28a 
น้้าหนักอายุ 6 เดือน (กรัม) 23.62±2.80b  40.21±11.38a  43.94±14.44a  42.25±2.45a 

น้้าหนักอายุ 7 เดือน (กรัม) 29.49±2.80b  49.73±16.55a  53.28±12.43a  52.52±18.04a 

น้้าหนักอายุ 8 เดือน (กรัม) 35.00±3.43b  61.24±12.77a  71.39±24.68a  67.72±11.92a 

น้้าหนักสุดท๎าย (กรัม) 46.59±3.05b  80.46±5.27a  92.43±8.47a  90.29±17.70a 

หมายเหตุ คําเฉลี่ยของข๎อมูลที่ก้ากับด๎วยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตํางกันในแนวนอน แสดงวํามีความแตกตํางกัน
อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
 
 
 
 
 

/ภาพที่ 1... 
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ภาพที่ 1  น้้าหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลากาด้าที่เลี้ยงในกระชังรํวมกับปลาตะเพียนขาวและปลานิลในอัตราสํวนที่ตํางกัน

เป็นเวลา 9 เดือน 
 

 1.2 ความยาวเฉลี่ย 
 ปลากาด้าทั้ง 4 ชุดการทดลอง มีความยาวเริ่มต๎นเฉลี่ยเทํากับ 7.90±0.19, 7.74±0.34, 7.64±0.25 

และ 7.83±0.25 เซนติเมตร ตามล้าดับ หลังสิ้นสุดการทดลอง ปลากาด้ามีความยาวเฉลี่ยเทํากับ 16.39±0.41,18.77±1.47, 
21.90±1.84 และ 20.76±1.42 เซนติเมตร ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบวําปลากาด้าในชุดการทดลองที่ 3 และ 
4 มีความยาวสุดท๎ายเฉลี่ยไมํแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) แตํมีคํามากกวําชุดการทดลองที่ 2 และ 1 อยํางมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)และพบวําปลากาด้าในชุดการทดลองที่ 4 และ 2 มีความยาวสุดท๎ายเฉลี่ยไมํแตกตํางกันทางสถิติ 
(p>0.05) แตํมีคํามากกวําชุดการทดลองที่ 1 อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบวําปลากาด้าในชุดการทดลองที่ 
2 และ 1 มีความยาวสุดท๎ายเฉลี่ยไมํแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตารางที่ 2... 
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ตารางท่ี 2 คําเฉลี่ยของความยาวปลากาด้าที่เลี้ยงในกระชังรํวมกับปลาตะเพียนขาวและปลานิลในอัตราสํวนที่ตํางกัน 
เป็นเวลา 9 เดือน 

 
ชุดการทดลองที่ 

         1            2           3  4 
 ปลากาด้า 

ชนิดเดียว 
 ปลากาด้า+

ปลาตะเพียน
ขาว 

 ปลากาด้า+
ปลานิล 

 ปลากาด้า+
ปลาตะเพียน
ขาว+ปลานิล 

ความยาวเริ่มต๎น (เซนติเมตร) 7.90±0.19a  7.74±0.34a  7.64±0.25a  7.83±0.25a 

ความยาวอายุ 1 เดือน (เซนติเมตร) 8.87±1.15a  8.84±0.25a  8.62±0.40a  8.93±0.01a 

ความยาวอายุ 2 เดือน (เซนติเมตร) 9.63±0.32a  9.88±0.40a  9.67±0.38a  9.76±0.22a 

ความยาวอายุ 3 เดือน (เซนติเมตร) 10.03±0.18b  10.90±0.62ab  11.39±0.32a  10.88±0.70ab 

ความยาวอายุ 4 เดือน (เซนติเมตร) 11.19±0.14b  12.68±1.07a  12.87±0.28a  12.85±1.76a 

ความยาวอายุ 5 เดือน (เซนติเมตร) 11.85±0.33b  13.82±0.50a  14.00±0.41a  13.93±0.42a 

ความยาวอายุ 6 เดือน (เซนติเมตร) 12.43±0.32b  15.57±1.60a  15.95±2.03a  15.83±0.47a 

ความยาวอายุ 7 เดือน (เซนติเมตร) 14.11±0.42b  16.28±2.23ab  17.37±1.07a  17.35±1.84a 

ความยาวอายุ 8 เดือน (เซนติเมตร) 14.87±0.63b  17.73±1.16a  19.69±1.41a  18.82±0.82a 
ความยาวสุดท๎าย (เซนติเมตร) 16.39±0.41c  18.77±1.47bc  21.90±1.84a  20.76±1.42ab 

หมายเหตุ คําเฉลี่ยของข๎อมูลที่ก้ากับด๎วยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตํางกันในแนวนอน แสดงวํามีความแตกตํางกัน
อยํางมนีัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
 
ภาพที่ 2 ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลากาด้าที่เลี้ยงในกระชังรํวมกับปลาตะเพียนขาวและปลานิลในอัตราสํวนที่

ตํางกันเป็นเวลา 9 เดือน 
 
 

/1.3 น้้าหนักเพ่ิม… 
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1.3 น้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยตํอวัน 
น้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยตํอวันของปลากาด้าทั้ง 4 ชุดการทดลอง มีคําเทํากับ 0.15+0.01, 0.28+0.02, 

0.33+0.03 และ 0.31+0.06 กรัมตํอวัน ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบวําปลากาด้าในชุดการทดลองที่ 2 , 3 และ 
4 มีน้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยตํอวันไมํแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) แตํมีคํามากกวําชุดการทดลองที่ 1 อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) (ตารางที่ 3) 

1.4 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ 
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะของปลากาด้าทั้ง 4 ชุดการทดลอง มีคําเทํากับ 0.79+0.02, 1.03+0.05, 

1.08+0.05 และ 1.05+0.10 เปอร์เซ็นต์ตํอวัน ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบวําปลากาด้าในชุดการทดลองที่ 2 , 3 
และ 4 มีอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะไมํแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) แตํมีคํามากกวําชุดการทดลองที่ 1 อยํางมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)(ตารางที่ 3) 

2. อัตราการรอดตาย 
อัตราการรอดตายของปลากาด้าทั้ ง 4 ชุดการทดลอง มีคําเทํ ากับ 80 .27±7.29, 77.33±15.02, 

81.33±8.40 และ 80.53±6.99 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบวําปลากาด้าในทุกชุดการทดลองมีอัตรา
การรอดตายไมํแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3 และภาพที่ 3) 

 
ตารางท่ี 3 คําเฉลี่ยของการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลากาด้าที่เลี้ยงในกระชังรํวมกับปลาตะเพียนขาว

และปลานิลในอัตราสํวนที่ตํางกัน เป็นเวลา 9 เดือน 

 
ชุดการทดลองที่ 

         1            2           3  4 
 ปลากาด้า 

ชนิดเดียว 
 ปลากาด้า+

ปลาตะเพียน
ขาว 

 ปลากาด้า+
ปลานิล 

 ปลากาด้า+
ปลาตะเพียน
ขาว+ปลานิล 

น้้าหนักเริ่มต๎น (กรัม) 5.45±0.38a  5.02±0.36a  4.93±0.27a  5.18±0.38a 

น้้าหนักสุดท๎าย (กรัม) 46.59±3.05b  80.46±5.27a  92.43±8.47a  90.29±17.70a 

ความยาวเริ่มต๎น (เซนติเมตร) 7.90±0.19a  7.74±0.34a  7.64±0.25a  7.83±0.25a 
ความยาวสุดท๎าย (เซนติเมตร) 16.39±0.41c  18.77±1.47bc  21.90±1.84a  20.76±1.42ab 

น้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยตํอวัน (กรัมตํอวัน) 0.15±0.01b  0.28±0.02a  0.33±0.03a  0.31±0.06a 

อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ 
(เปอร์เซ็นต์ตํอวัน) 

0.79±0.02b  1.03±0.05a  1.08±0.05a  1.05±0.10a 

อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 80.27±7.29a  77.33±15.02a  81.33±8.40a  80.53±6.99a 

หมายเหตุ คําเฉลี่ยของข๎อมูลที่ก้ากับด๎วยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตํางกันในแนวนอน แสดงวํามีความแตกตํางกัน
อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
 
 
 
 
 

/ภาพที่ 3... 
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ภาพที่ 3  อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์) ของปลากาด้าที่เลี้ยงในกระชังรํวมกับปลาตะเพียนขาวและปลานิลใน

อัตราสํวนที่ตํางกัน เป็นเวลา 9 เดือน 
 

3. ต๎นทุนและผลตอบแทน 
3.1 ผลผลิต  
ผลผลิตทั้งหมดทั้ง 4 ชุดการทดลอง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 18.64, 26.53, 153.00 และ91.40 

กิโลกรัมตํอกระชัง ตามล้าดับ แบํงเป็นผลผลิตปลากาด้า มีคําเฉลี่ยเทํากับ 18.64, 7.73, 9.44 และ9.19 
กิโลกรัมตํอกระชัง ตามล้าดับ คิดเป็น 100.00, 29.14, 6.17 และ 10.05 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตทั้งหมด 
ตามล้าดับ ผลผลิตปลาตะเพียนขาว มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.00, 18.80, 0.00 และ 16.46 กิโลกรัมตํอกระชัง 
ตามล้าดับ คิดเป็น 0.00, 70.86, 0.00 และ 18.01 เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตทั้งหมด ตามล้าดับ และผลผลิตปลา
นิล มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.00, 0.00, 143.56 และ 65.75 กิโลกรัมตํอกระชัง ตามล้าดับ คิดเป็น 0.00, 0.00, 
93.83 และ 71.94 ของผลผลิตทั้งหมด ตามล้าดับ (ตารางที่ 4 และภาพท่ี 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ตารางที่ 4... 
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ตารางท่ี 4  ผลผลิตของการเลี้ยงปลากาด้าในกระชังรํวมกับปลาตะเพียนขาวและปลานิลในอัตราสํวนที่ตํางกัน เป็น
เวลา 9 เดือน 

รายการ 

ชุดการทดลองที่ 
1  2  3  4 

ปลากาด้า 
ชนิดเดียว 

 
ปลากาด้า+ 

ปลาตะเพียนขาว 

 
ปลากาด้า+ 

ปลานิล 

 ปลากาด้า+ปลา
ตะเพียนขาว+ปลา

นิล 
กก.ตํอ
กระชัง 

% 
 กก.ตํอ

กระชัง 
% 

 กก.ตํอ
กระชัง 

% 
 กก.ตํอ

กระชัง 
% 

ปลากาด้า 18.64 100.00  7.73 29.14  9.44 6.17  9.19 10.05 
ปลาตะเพียนขาว 0.00 0.00  18.80 70.86  0.00 0.00  16.46 18.01 
ปลานิล 0.00 0.00  0.00 0.00  143.56 93.83  65.75 71.94 
รวม 18.64 100.00  26.53 100.00  153.00 100.00  91.40 100.00 
 
 

 
ภาพที่ 4 ผลผลิต (กิโลกรัมตํอกระชัง) ของปลากาด้าที่เลี้ยงในกระชังรํวมกับปลาตะเพียนขาวและปลานิลใน

อัตราสํวนที่ตํางกัน เป็นเวลา 9 เดือน 
 
 
 
 

/3.2 ต๎นทุนการผลิต... 
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3.2 ต๎นทุนการผลิต  
ต๎นทุนในการผลิตปลากาด้าทั้ง 4 ชุดการทดลอง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4,288.18, 4,108.72, 

6,096.22 และ 5,160.19 บาทตํอกระชัง ตามล้าดับ แบํงเป็นต๎นทุนผันแปร เทํากับ 2,806.53, 2,627.07, 
4,614.57 และ 3,678.54 บาทตํอกระชัง คิดเป็น 65.45, 63.94, 75.70 และ 71.29 เปอร์เซ็นต์ ของต๎นทุน
การผลิตทั้งหมด ตามล้าดับ และต๎นทุนคงที่ ทุกชุดการทดลอง เทํากับ 1,481.65 บาทตํอกระชัง คิดเป็น 34.55, 
36.06, 24.30 และ 28.71 เปอร์เซ็นต์ ของต๎นทุนการผลิตทั้งหมด ตามล้าดับ (ตารางที่ 5) 

 
ตารางที่ 5  ต๎นทุนการผลิตของการเลี้ยงปลากาด้าในกระชังรํวมกับปลาตะเพียนขาวและปลานิลในอัตราสํวนที่

ตํางกัน เป็นเวลา 9 เดือน 

รายการ 

ชุดการทดลองที่ 
1  2  3  4 

ปลากาด้า 
ชนิดเดียว 

 ปลากาด้า+ 
ปลาตะเพียนขาว 

 ปลากาด้า+ 
ปลานิล 

 ปลากาด้า+ปลา
ตะเพียนขาว+ปลานิล 

บาทตํอ
กระชัง 

% 
 บาทตํอ

กระชัง 
% 

 บาทตํอ
กระชัง 

% 
 บาทตํอ

กระชัง 
% 

ต้นทุนผันแปร            
คําพันธุ์ปลา (1) 1,000 23.32  812.50 19.78  1,375 22.55  1,096 21.24 
คําอาหารปลา (2) 905.50 21.12  915.40 22.28  2,319.75 38.06  1,672.45 32.41 
คําแรงงาน (3) 871.87 20.33  871.87 21.22  871.87 14.30  871.87 16.90 
คําเสียโอกาสเงินลงทุน(4) 29.16 0.68  27.30 0.66  47.95 0.79  38.22 0.74 
รวมเป็นเงิน 2,806.53 65.45  2,627.07 63.94  4,614.57 75.70  3,678.54 71.29 
ต้นทุนคงท่ี            
คําเสื่อมราคาอุปกรณ์(5) 1,466.25 34.19  1,466.25 35.69  1,466.25 24.05  1,466.25 28.41 
คําเสียโอกาสเงินลงทุน(4) 15.40 0.36  15.40 0.37  15.40 0.25  15.40 0.30 
รวมเป็นเงิน 1,481.65 34.55  1,481.65 36.06  1,481.65 24.30  1,481.65 28.71 
รวมต้นทุนทั้งหมด 4,288.18 100  4,108.72 100  6,096.22 100  5,160.19 100 

 
หมายเหตุ (1)  คําพันธุ์ปลา 

- ลูกปลากาด้า ขนาดความยาว 3 นิ้ว ราคาตัวละ 2 บาท 
 - ลูกปลาตะเพียนขาว ขนาดความยาว 3 นิ้ว ราคาตัวละ 1.50 บาท 
 - ลูกปลานิลแปลงเพศ ขนาดความยาว 3 นิ้ว ราคาตัวละ 3 บาท 

 (2)  คําอาหารปลา  
- อาหารเม็ดส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้า ระดับโปรตีนไมํต่้ากวํา 30 เปอร์เซ็นต์ ราคากิโลกรัมละ 

25 บาท            
- อาหารเม็ดส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้า ระดับโปรตีนไมํต่้ากวํา 25 เปอร์เซ็นต์ ราคากิโลกรัมละ 

23.50 บาท  
- อาหารเม็ดส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้า ระดับโปรตีนไมํต่้ากวํา 18 เปอร์เซ็นต์ ราคากิโลกรัมละ 

19 บาท  
/(3)  อัตราคําจ๎าง… 
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(3)  อัตราคําจ๎างแรงงานขั้นต่้าของจังหวัดแพรํ ปี 2562 เทํากับ 310 บาท/วัน/คน (กระทรวง 
 แรงงาน, 2562) อัตราวันละ 8 ชั่วโมง เป็นเงินชั่วโมงละ 38.75 บาท โดยคิดเฉพาะเวลาที่ 
 ท้างาน วันละ 1 ชั่วโมง จ้านวน 1 คน 
(4)  คําเสียโอกาสเงินลงทุนค้านวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ้า 12 เดือน ร๎อยละ 1.40 

(ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์, 2562) 
(5)  คําเสื่อมราคาของกระชังและอุปกรณ์ ใช๎วิธีคิดแบบเส๎นตรง อายุการใช๎งานเฉลี่ย 2 ปี  

(ราคากระชังและอุปกรณ์เทํากับ 3,910 บาท ระยะเวลาการทดลอง 9 เดือน) 
 

3.3 รายได๎และก้าไร 
รายได๎และก้าไรในการผลิตปลากาด้าทั้ง 4 ชุดการทดลอง พบวํามีรายได๎สุทธิ เทํากับ -2,060.93, -

1,377.87, 5,812.23 และ 3,910.06 บาทตํอกระชัง ตามล้าดับ และก้าไรสุทธิ เทํากับ -3,542.58, -2,859.52, 4,330.58 
และ 2,428.41 บาทตํอกระชัง ตามล้าดับ(ตารางที่ 6) 

3.4 อัตราผลตอบแทนการลงทุน 
ผลตอบแทนตํอการลงทุนในการผลิตลูกปลาหมอทั้ง 3 ชุดการทดลอง เทํากับ -82.61, -69.60, 

71.04 และ 47.06 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (ตารางท่ี 6) 
/ตารางที่ 6… 

ตารางที่ 6  อัตราผลตอบแทนการลงทุนในการเลี้ยงปลากาด้าในกระชังรํวมกับปลาตะเพียนขาวและปลานิลใน
อัตราสํวนที่ตํางกัน เป็นเวลา 9 เดือน 

รายการ 

ชุดการทดลองที่ 
1  2  3  4 

ปลากาด้า 
ชนิดเดียว 

 ปลากาด้า+ 
ปลาตะเพียน

ขาว 

 ปลากา
ด้า+ 

ปลานิล 

 ปลากาด้า+
ปลาตะเพียน
ขาว+ปลานิล 

ผลผลิตปลากาด้า (กิโลกรัมตํอกระชัง) 18.64  7.73  9.44  9.19 
ผลผลิตปลาตะเพียนขาว (กิโลกรัมตํอกระชัง) -  18.80  -  16.46 
ผลผลิตปลานิล (กิโลกรัมตํอกระชัง) -  -  143.56  65.75 
ผลผลิตปลาทั้งหมด (กิโลกรัมตํอกระชัง) 18.64  26.53  153  91.40 
ราคาขายปลากาด้า (บาทตํอกิโลกรัม) 40  40  40  40 
ราคาขายปลาตะเพียนขาว (บาทตํอกิโลกรัม) -  50  -  50 
ราคาขายปลานิล (บาทตํอกิโลกรัม) -  -  70  70 
รายได๎ (บาทตํอกระชัง) 745.60  1,249.20  10,426.80  7,588.60 
ต๎นทุนผันแปร (บาทตํอกระชัง) 2,806.53  2,627.07  4,614.57  3,678.54 
ต๎นทุนคงท่ี (บาทตํอกระชัง) 1,481.65  1,481.65  1,481.65  1,481.65 
ต๎นทุนทั้งหมด (บาทตํอกระชัง) 4,288.18  4,108.72  6,096.22  5,160.19 
รายได๎สุทธิ (บาทตํอกระชัง) -2,060.93  -1,377.87  5,812.23  3,910.06 
ก้าไรสุทธิ (บาทตํอกระชัง) -3,542.58  -2,859.52  4,330.58  2,428.41 
อัตราผลตอบแทนการลงทุน (เปอร์เซ็นต์) -82.61  -69.60  71.04  47.06 

 
/4. คุณสมบัติของน้้า… 
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4. คุณสมบัติของน้้า 
คุณสมบัติของน้้าระหวํางการทดลองในกระชังทั้ง 4 ชุดการทดลอง พบวําปริมาณออกซิเจนที่ละลายใน

น้้าอยูํระหวําง 6.0-6.5 มิลลิกรัมตํอลิตร ความเป็นกรดเป็นดํางอยูํระหวําง 7.0-9.0 ความเป็นดํางอยูํระหวําง 85-153 
มิลลิกรัมตํอลิตรของ CaCO3 ความกระด๎างอยูํระหวําง 90-160 มิลลิกรัมตํอลิตรของ CaCO3 ไนไตรท์อยูํระหวําง 
0.00-0.17 มิลลิกรัมตํอลิตร แอมโมเนียอยูํระหวําง 0.00-0.17 มิลลิกรัมตํอลิตร และอุณหภูมิของน้้าอยูํระหวําง 27.0-
32.0 องศาเซลเซียส (ตารางท่ี 7) 
 
ตารางที่ 7 คําพิสัยคุณสมบัติของน้้าระหวํางการเลี้ยงปลากาด้าในกระชังรํวมกับปลาตะเพียนขาวและปลานิลใน

อัตราสํวนที่ตํางกัน เป็นเวลา 9 เดือน 

คุณสมบัติของน้้า 

ชุดการทดลองที่ 
1  2  3  4 

ปลากาด้า 
ชนิดเดียว 

 ปลากาด้า+ 
ปลาตะเพียน

ขาว 

 ปลากา
ด้า+ 

ปลานิล 

 ปลากาด้า+
ปลาตะเพียน
ขาว+ปลานิล 

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า 
(มิลลิกรัมตํอลิตร) 

4.0-6.2  4.0-6.3  4.0-6.5  4.0-6.3 

ความเป็นกรดเป็นดําง 7.5-8.5  8.0-8.5  8.0-8.5  8.0-8.5 
ความเป็นดําง (มิลลิกรัมตํอลิตรของ 
CaCO3) 

119-187  119-153  119-170  119-153 

ความกระด๎าง (มิลลิกรัมตํอลิตรของ 
CaCO3) 

120-150  110-160  120-150  90-130 

ไนไตรท์ (มิลลิกรัมตํอลิตร) 0.00-0.00  0.00-0.00  0.00-0.00  0.00-0.00 
แอมโมเนีย (มิลลิกรัมตํอลิตร) 0.00-0.03  0.00-0.03  0.00-0.09  0.00-0.17 
อุณหภูมิของน้้า (องศาเซลเซียส) 26.0-32.0  26.0-32.0  26.0-32.0  26.0-32.0 

 
วิจารณ์ผลการศึกษา 

การศึกษาการเลี้ยงปลากาด้าในกระชังรํวมกับปลาตะเพียนขาวและปลานิลในอัตราสํวนที่ตํางกันโดย
เปรียบเทียบระหวํางปลากาด้าชุดควบคุม (เลี้ยงเพียงชนิดเดียว) ปลากาด้าที่เลี้ยงรํวมกับปลาตะเพียนขาว           
ในอัตราสํวน 1:3 ปลากาด้าที่เลี้ยงรํวมกับปลานิล ในอัตราสํวน 1:3 และปลากาด้าที่เลี้ยงรํวมกับปลาตะเพียนขาว
และปลานิลในอัตราสํวน 1:1.5:1.5 เป็นระยะเวลา 9 เดือน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผลปรากฏวําปลากาด้ามีน้้าหนัก
เฉลี่ยอยูํระหวําง 46.59-92.43 กรัม ความยาวเฉลี่ยอยูํระหวําง 16.39-21.90เซนติเมตร ซึ่งใกล๎เคียงกับการทดลอง
ของปรีชา และคณะ (2533)ที่ศึกษาผลผลิตของปลากาด้าที่เลี้ยงในบํอดินขนาด 1,200 ตารางเมตร ในอัตราการ
ปลํอย 3,600 ตัวตํอบํอ ระยะเวลา 12 เดือน พบวํามีน้้าหนักเฉลี่ย 60.72 กรัม ความยาวเฉลี่ย 17.42 เซนติเมตร 
สํวนน้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยตํอวันอยูํระหวําง 0.15-0.33 กรัมตํอวัน อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะอยูํระหวําง 0.79-1.08 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่้ากวําการทดลองของกิตติพันธุ์ และคณะ (2535) ที่ติดตามผลการปลํอยปลากาด้าในเขื่อนแมํงัด
สมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหมํ พบวํา ปลากาด้าสามารถเจริญเติบโตจากขนาดความยาว เฉลี่ย 9.76 เซนติเมตร และ
น้้าหนักเฉลี่ย 10.8 กรัม จนมีขนาดความยาวเฉลี่ย 49.75 เซนติเมตร และน้้าหนักเฉลี่ย 1,600 กรัม  โดยมีน้้าหนัก
เพ่ิมเฉลี่ยตํอวันเทํากับ 4.82 กรัมตํอวัน อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะเทํากับ 1.51 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 

 /11 เดือน...   
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11 เดือน นอกจากนี้ยังพบวํา ปลากาด้าในชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีการเจริญเติบโตไมํแตกตํางกันทางสถิติ
(p>0.05)แตํสูงกวําในชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) เนื่องจากปลากาด้าเป็นปลาที่มีอุปนิสัยมักหากินตามพ้ืนท๎องน้้า 
โดยการแทะเล็มตะไครํหรือสาหรําย และไมํคํอยยอมรับอาหารเม็ดส้า เร็จรูป ท้าให๎ปลากาด้าในชุดควบคุมมีการ
เจริญเติบโตคํอนข๎างต่้า ในขณะที่ปลากาด้าในชุดการทดลองอ่ืน ๆ ที่มีการเลี้ยงปลาหลายชนิดรวมกันได๎รับอาหารทั้งจาก
อาหารเม็ดส้าเร็จรูป เศษอาหารเหลือจากการกินและสิ่งขับถํายของปลาชนิดอ่ืน สํงผลให๎มีการเจริญเติบโตที่ดีกวํา  

อัตราการรอดตายของปลากาด้าทั้ง 4ชุดการทดลอง มีคําคํอนข๎างสูง คือ 77.33-81.33 เปอร์เซ็นต์ซึ ่ง
สอดคล๎องกับการทดลองเลี้ยงปลาอ่ืน ๆ ในกระชัง ได๎แกํ ปลานิล 87.60-94.80 เปอร์เซ็นต์ (สมปอง และคณะ,2536) 
ปลาสลิด 74.00-74.67 เปอร์เซ็นต์ (การุณ และไพรัตน์, 2547) ปลาจาด 96.00-97.83 เปอร์เซ็นต์ (ณรงค์ศักดิ์ และ
อรรณพ, 2550) ปลาตะเพียนขาว 76.00 เปอร์เซ็นต์ (สมปอง และคณะ, 2528) 

ในสํวนของต๎นทุนและผลตอบแทนพบวํา ต๎นทุนในการผลิตปลากาด้าทั้ง 4 ชุดการทดลอง มีคําเทํากับ 
4,288.18, 4,108.72, 6,096.22 และ 5,160.19 บาทตํอกระชัง ตามล้าดับก้าไรสุทธิ เทํากับ -3,542.58, -2,859.52, 
4,330.58 และ 2,428.41 บาทตํอกระชัง และอัตราผลตอบแทนการลงทุน เทํากับ -82.61, -69.60, 71.04 และ 47.06 
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ โดยชุดการทดลองที่ 3 มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนดีที่สุด 

คุณสมบัติของน้้าระหวํางการทดลอง มีความเหมาะสมตํอการเลี้ยงปลา จากการศึกษาของ มั่นสิน และ
ไพพรรณ (2544) คุณสมบัติของน้้าที่เหมาะสมส้าหรับสัตว์น้้า ควรมีอุณหภูมิน้้าอยูํระหวําง 25-32 องศาเซลเซียส คํา
ความเป็นกรดเป็นดํางอยูํระหวําง 7.5-9.0 ความเป็นดํางอยูํระหวําง 50-300 มิลลิกรัมตํอลิตรของ CaCO3 ความกระด๎าง
อยูํระหวําง 150-300 มิลลิกรัมตํอลิตรของ CaCO3 และปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้าไมํต่้ากวํา 3 มิลลิกรัมตํอลิตร (ไมตรี 
และจารุวรรณ, 2528) 

 
สรุปผลการศึกษา 

จากผลการทดลองนี้ สามารถสรุปได๎วําในการเลี้ยงปลากาด้าในกระชัง การเลี้ยงแบบเดี่ยวและการ
เลี้ยงปลาหลายชนิดรวมกันมีผลตํอการเจริญเติบโตทั้งด๎านน้้าหนักและความยาวที่แตกตํางกัน สํวนอัตราการรอดตาย
มีผลไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาจากทางเศรษฐศาสตร์ พบวําการเลี้ยงปลากาด้าในกระชังรํวมกับปลานิลในอัตราสํวน 
1:3 ความหนาแนํนรวม 20 ตัวตํอลูกบาศก์เมตร มีก้าไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนการลงทุนสูงที่สุด คือ  4,330.58 
บาทตํอกระชัง และ 71.04 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ  
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ภาคผนวก 1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํรายงานประจําปี ปีงบประมาณ 2563 
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ภาคผนวก 2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารและพิจารณางานวชิาการและติดตามงานวิจัยระดับภาค 
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ภาคผนวก 3 ปลาประจําศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 
 

 
 

ปลาแค้ควาย Bagariusbagarius (Sykes,1839) 
 

ภาคผนวก 4 ปลาประจําจังหวัดเชียงราย 
 

 
 

ปลาบึก Pangasianodon  gigasChevey, 1931 
 

 
/ภาคผนวก 5... 
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ภาคผนวก 5 ราคาจําหน่ายพันธุ์สัตว์นํ้าจืด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 

ภาพประกอบ รายละเอียด 
ขนาด 
(ซม.) 

ราคา 
(บาท) 

ช่วงเดือนที่เพาะพันธุ์  
สัตว์น้ํา 

 

ชื่อไทย : ปลากาดํา 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Labeo 

chrysophekadion 
ชื่อสามัญ: black sharkminnow 

2-3 
3-5 

0.10 
0.20 

มิถุนายน - สิงหาคม 

 

 ชื่อไทย : ปลากดเหลือง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hemibagrus 
spilopterus 
ชื่อสามัญ : Fresh water catfish 

3-5 
5-7 

7-10 

0.50 
1 
2 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 

  

ชื่อไทย : ปลากดหลวง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ictalurus punctatus 
ชื่อสามัญ : Channel catfish 

1 นิ้ว 
2-3 นิ้ว 

1 
2.50 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 

  
 

ชื่อไทย : ปลากินหญ้า(ปลาเฉา) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ctenopharyngodon 

idella 
ชื่อสามัญ : Grass Carp 

2-3 
3-5 

0.50 
1 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 

  

ชื่อไทย : ปลาเกล็ดเงิน (ปลาลิ่น) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hypophthalmichthys 
molitrix Valenciennes 
ชื่อสามัญ : Silver carp 

2-3 
3-5 

0.10 
0.20 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 

 

 

ชื่อไทย : ปลากระแห 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barbodes 
schwanenfeldi 
ชื่อสามัญ : Schwanenfeld's tinfoil barb 

2-3 
 

5 
 

กรกฎาคม – กันยายน 

  

ชื่อไทย : ปลาตะเพียนขาว 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barbodes gonionotus 
ชื่อสามัญ : Common Silver barb 

2-3 
3-5 

0.10 
0.20 มกราคม – เมษายน 

  
 

   
 

/ภาพประกอบ... 
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ภาพประกอบ รายละเอียด 
ขนาด 
(ซม.) 

ราคา 
(บาท) 

ช่วงเดือนที่เพาะพันธุ์  
สัตว์น้ํา 

 

ชื่อไทย : ปลานิลดํา 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oreochromis niloticus 
ชื่อสามัญ : Nile tilapia 

2-3 
3-5 
5-7 

0.15 
0.20 
0.30 

 
มกราคม – ธันวาคม 

 
     

 

ชื่อไทย : ปลานิลแปลงเพศ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oreochromis niloticus 
ชื่อสามัญ : Tilapia (Male) 

2-3 
3-5 
5-7 

0.30 
0.50 
0.80 

มกราคม – ธันวาคม 

      

ชื่อไทย : ปลานิลแดง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oreochromis niloticus 
ชื่อสามัญ : Red Tilapia 

2-3 
3-5 

 

0.20 
0.40 

 
มกราคม – ธันวาคม 

     
 

ชื่อไทย : ปลานิลแดงแปลงเพศ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oreochromis niloticus
ชื่อสามัญ : Red Tilapia(Male) 

2-3 
3-5 
5-7 

0.40 
0.60 
1.00 

มกราคม – ธันวาคม 

     
 

ชื่อไทย : ปลาไน 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyprinus carpio 
ชื่อสามัญ : Common carp 

2-3  
3-5 

0.10 
0.20 มกราคม – กุมภาพันธ์ 

      

ชื่อไทย : ปลายี่สกเทศ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Labeo rohita 
ชื่อสามัญ : Rohu 

2-3  
3-5 
5-7 

0.20 
0.25 
0.50 

มิถุนายน – กันยายน 

  

ชื่อไทย : ปลาสร้อยขาว 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Henicorhynchus 
siamensis 
ชื่อสามัญ : Jullien's Mud Carp  

2-3  
3-5 

0.15 
0.25 

มิถุนายน – สิงหาคม 

  

ชื่อไทย : ปลาบึก 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pangasianodon 
gigas 
ชื่อสามัญ : Mekong Giant Catfish  

2-3 นิ้ว 
3-5 นิ้ว 
5-7 นิ้ว 

7-10 นิ้ว 

40 
60 
80 

100 

กรกฎาคม 

 
 

 
/ภาพประกอบ... 
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ภาพประกอบ รายละเอียด 
ขนาด 
(ซม.) 

ราคา 
(บาท) 

ช่วงเดือนที่เพาะพันธุ์  
สัตว์น้ํา 

 

ชื่อไทย : ปลาเทพา 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pangasius 
sanitwongsei 
ชื่อสามัญ : Chao Phraya giant catfish 

1-2 นิ้ว 
2-3 นิ้ว 
3-4 นิ้ว 

5 
10 
15 

กรกฎาคม 

     
 

ชื่อไทย : ปลาโมง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pangasius 
bocourti  Sauvage 
ชื่อสามัญ : Basa Fish 

1-2 นิ้ว 
2-3 นิ้ว 
3-4 นิ้ว 

1 
2 
3 

มิถุนายน 

  

ชื่อไทย : ปลาสวาย 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pangasianodon 
hypophthalmus 
ชื่อสามัญ : Striped catfish 

2-3 
3-5 
5-7   

0.20 
0.40 
1.00 

กันยายน 

  

ชื่อไทย : ปลานวลจันทร์เทศ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cirrhinus mrigala 
ชื่อสามัญ : Mrigal 

2-3  
3-5 
5-7 

0.10 
0.20 
0.30 

เมษายน – พฤษภาคม 

  

ชื่อไทย : ปลาสุลตาน (บ้า) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Leptobarbus 

hoevenii 
ชื่อสามัญ : Mad carp 

2-3  
3-5 
5-7 

0.25 
0.50 
1.00 

กรกฎาคม – กันยายน 

 

 ชื่อไทย : กบนา 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hoplobatrachus 

rugulosus 
ชื่อสามัญ : East Asian bullfrog 

15 วัน 
30 วัน 
45 วัน 

0.50 
1.00 
1.50 

มีนาคม -มิถุนายน 

     
 ชื่อไทย : ไรแดง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Moina sp. 
ชื่อสามัญ : Water flea 

กิโลกรัมละ 100 
มกราคม – ธันวาคม 

     
 ชื่อไทย : ปลากระโห้ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Catlocarpio 
siamensis 
ชื่อสามัญ : Giant barb 

2-3 
3-4 
5-7 

2.50 
4.00 
7.00 

มิถุนายน 

    /ภาพประกอบ... 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ภาพประกอบ รายละเอียด 
ขนาด 
(ซม.) 

ราคา 
(บาท) 

ช่วงเดือนที่เพาะพันธุ์  
สัตว์น้ํา 

 ชื่อไทย : ปลาหมอ สายพันธุ์ชุมพร 1 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anabas testudineus 
ชื่อสามัญ : Climbing Perch  

2-3 
3-5 

0.40 
0.55 พฤษภาคม – กรกฎาคม 

     
 ชื่อไทย : ปลาแก้มช้ํา 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Systomus rubripinnis 
ชื่อสามัญ : Red cheek barb, Javaen 

barb 

  

กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 

     
 ชื่อไทย : ปลายี่สกไทย 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Probarbus jullieni 
ชื่อสามัญ : Seven stripped carp 

2-3 
3-5 
5-7 

1.00 
2.50 
4.00 

มิถุนายน – กันยายน 

     

 

ชื่อไทย : ปลาตะเพียนทอง 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Barbonymus altus 
ชื่อสามัญ : Red-tail tinfoil barb 

2-3 
3-5 
5-7 

0.20 
0.30 
0.50 

กันยายน – ตุลาคม 

     

/ภาคผนวก 6... 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ภาคผนวก 6 ภาพกิจกรรมต่างๆ  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 

 

 
กิจกรรมปลูกต้นไม้วันพืชมงคล 

 

 
เพาะปลาเทพาครั้งที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 

 

 
โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพในและนอกภาคเกษตร 

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
หลักสูตร การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 

รุ่นที่ 1 วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
/โครงการคลินิก… 
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โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 และ 4 

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ หมู่ 2 ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 

 

 
เพาะปลาเทพาครั้งที่ 2 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 

 

 
โครงการปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ
อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563  ณ อ่างเก้บน้ําห้วยง้ิว หมู่ที่ 12 ตําบลห้วยง้ิว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
/โครงการส่งเสริม... 
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โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพในและนอกภาคเกษตร 

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
หลักสตูร การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 

รุ่นที่ 2 วันที่ 5- 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 
 

 
กิจกรรมฝึกอบรม Young Smart farmer วันที่ 9-11 สิงหาคม 2563 

 

 
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563  
ณ หนองบงคาย (ทะเลสาบเชียงแสน) หมู่ที่ 3 บ้านกู้เต้า ตําบลโยนก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

 
/พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา… 
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พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา วันประมงแห่งชาติ ประจําปี 2563 
วันพฤหัสบดี ที ่17 กันยายน 2563 

ณ หนองฮ่างสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 ตําบลทานตะวัน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสวยงาม  
หลักสูตร การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสวยงาม 

วันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ.2563 
 

 
กิจกรรมชุมชนต้นแบบ การบริหารจัดการด้านการประมงโดยชุมชนมีส่วนรวม 

ณ บ้านปากอิงใต้ ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
/ศูนย์เรียนรู้… 
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ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสวยงาม และพรรณไม้น้ํา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คนสําราญ งานสําเร็จ วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


