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เขาวัง หมายถึง เขาที่ตั้งของพระนครคีรี ซึ่ง ร. 4ทรงสร้างและพระเจดีย์
พระธาตุจอมเพชร นับเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง
ผืนนา หมายถึง เมืองเกษตรกรรมและความอุดมสมบูรณ์
ต้นตาลโตนด หมายถึง ต้นไม้สัญลักษณ์ของจังหวัด
************
จังหวัดเพชรบุรี ใช้อักษรย่อ “พบ”

คาขวัญของจังหวัดเพชรบุรี
”
ธงประจาจังหวัด

ต้นไม้ประจาจังหวัด
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ประวัติความเป็นมา
เพชรบุรี เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นเมืองหน้าด่านที่สาคัญของไทยในกลุ่มหัวเมือง ฝ่ายตะวันตก
มีชื่อเรียกปรากฏในหนังสือชาวต่างประเทศ เช่น ชาววิลันดา เรียกว่า “พิพรีย์” ชาวฝรั่งเศสเรียกว่า “พิพพีล์” และ “ฟิฟรี” จึง
สันนิษฐานกันว่าชื่อ “เมืองพริบพรี” คงเป็นชื่อเดิมของเมืองเพชรบุรี
ชื่อ “เพชรบุรี” มีปรากฏเป็นหลักฐานมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่มาของชื่อมีที่มาได้ 2 ทาง ทางแรกเป็นการ
เรียกตามชื่อแม่น้าเพชรบุรี ส่วนอีกทางหนึ่งเป็นการเรียกตามตานานที่เล่าสืบกันมาว่าในสมัยโบราณเคยมีแสงระยิบระยับใน
เวลากลางคืนที่เขาแด่น ทาให้คนเข้าใจว่ามีเพชรพลอยบนเขานั้น
เมืองเพชรบุรี มีศิลปวัตถุมากมาย เป็นหลักฐานที่แสดงว่าเพชรบุรีเคยเป็นบ้านเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นชุมชนถาวรมา
ตั้งแต่สมัยทวารวดี
เพชรบุรีในสมัยสุโขทัย อาณาจักรสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคาแหงแม้จะมีอานาจครอบคลุมเพชรบุรี แต่เพชรบุรีก็ยังมีอิสระ
อยู่มาก สามารถส่งทูตไปจีนได้ต้นวงศ์ของกษัตริย์เพชรบุรีในช่วงสมัยสุโขทัยคือ พระพนมทะเลศิริผู้เป็นเชื้อสายของพระเจ้า
พรหมแห่งเวียงไชยปราการ ราชวงศ์นี้ได้ครองเมืองเพชรบุรีมาจนถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง จึงได้เสด็จไปสถาปนากรุงศรีอยุธยา
เป็นราชธานี
เพชรบุรีในสมัยอยุธยา ในสมัยอยุธยาตอนต้น เพชรบุรีขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาในแบบศักดินาสวามิภักดิ์มีขุนนางควบคุมเป็น
ชั้น ๆ ขึ้นไป แต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยพระบรมไตรโลกนาถอานาจในส่วนกลางมีมากขึ้น เพชรบุรียังมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกรุงศรีอยุธยา ดังนั้นอานาจจากส่วนกลางจึงมามีส่วนในการปกครองเพชรบุรีมากกว่าเดิม
ในสมัยพระมหาธรรมราชา ทางเขมรได้ให้พระยาจีนจันตุยกทัพมาตีเมืองเพชรบุรีแต่ชาวเพชรบุรีป้องกันเมืองไว้ได้ต่อมา
พระยาละแวกได้ยกทัพมาเองมีกาลังประมาณ 7,000 คน เมืองเพชรบุรีจึงตกเป็นของเขมรจนถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชทรงตีเขมรชนะ เพชรบุรีจึงเป็นอิสระและเนื่องจากทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีเป็นพิเศษจึงได้เสด็จมาประทับที่เมือง
เพชรบุรีเป็นเวลาถึง 5 ปีก่อนจะทรงยกทัพใหญ่ไปปราบพม่าและสวรรคตที่เมืองหาง เจ้าเมืองเพชรบุรีและชาวเมืองเพชรบุรีได้
ร่วมเป็นกาลังสาคัญในการต่อสู้กับข้าศึกหลายครั้ง นับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเชษฐาธิราชและสมัย
พระเจ้าเอกทัศน์โดยเฉพาะในสมัยพระเทพราชานั้น การปราบปรามเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งแข็งเมือง พระยาเพชรบุรีได้เป็น
กาลังสาคัญในการส่งเสบียงให้แก่กองทัพฝ่ายราชสานักอยุธยาอย่างไรก็ดี เมืองเพชรบุรีถูกตีแตกอีกครั้ง เมื่อพม่าโดยมัง
มหานรธราได้ยกมาตีไทย จนไทยต้องเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2 นั่นเอง
เพชรบุรีในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินจนถึงแผ่นดินพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ไทย
ยังคงทาสงครามกับพม่ามาโดยตลอด ซึ่งเจ้าเมืองและชาวเมืองเพชรบุรีก็ยังคงมีส่วนในการทาสงครามดังกล่าว จนเมื่อพม่าตก
เป็นของอังกฤษ บทบาทของเมืองเพชรบุรีที่มีต่อเมืองหลวงและราชสานักจึงค่อยๆเปลี่ยนไป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีตั้งแต่ครั้งยังทรงผนวชอยู่ เมื่อขึ้นครองราชย์แล้ว โปรดให้สร้างพระราชวัง วัด และพระ
เจดีย์ใหญ่ขึ้นบนเขาเตี้ยๆใกล้กับตัวเมืองและพระราชทานนามว่า “พระนครคีรี” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังอีกแห่งหนึ่งในตัวเมืองเพชรบุรีคือ “พระรามราชนิเวศน์” หรือ “วังบ้านปืน” และด้วย
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ความเชื่อที่ว่าอากาศชายทะเลและน้าทะเลอาจบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรด
เกล้าฯ ให้สร้างพระราชวัง “พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน” ขึ้น ที่ชายหาดชะอาเพื่อใช้เป็นที่ประทับรักษาพระองค์
ประเพณี วัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นพื้นเมืองที่สาคัญ ที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่
โบราณจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
1. งานพระนครคีรีเมืองเพชร
จะจัดวันศุกร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ มักตรงกับเทศกาลตรุษจีน เป็นงานประจาปี เพื่อราลึกถึงความสาคัญของ
ประวัติศาสตร์เมืองเพชร ตลอดจนเพื่อเผยแพร่สิ่งที่ดีงามในทุกด้านให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
2. ประเพณีวัวลาน
เป็นการละเล่นของสังคมชาวนาเมืองเพชรบุรีหลังฤดูเก็บเกี่ยว ขึ้นชื่อว่าลูกผู้ชายเมืองเพชรต้องเคยผ่านการร่วมแข่งขันวัวลาน
มาบ้างแล้ว เป็นการละเล่นที่มีวิวัฒนาการมาจากการนวดข้าว ซึ่งจะต้องต้อนวัวโดยการผูกติดกันเป็นพรวนให้ย่าไปบนข้าว และ
บังคับให้เดินเป็นวงกลม ชาวเมืองเพชรจึงนาวิธีการดังกล่าวมาปรับเป็นการแข่งขันโดยการปักหลักเกียด ซึ่งเป็นหลักไม้ไว้กลาง
ลาน แล้วนาวัวตัวผู้มาผูกติดเป็นรัศมีออกไปยาวประมาณ 19 ตัว และจะแบ่งวัวออกเป็น 2 ฝ่าย คือ วัวรอง และวัวนอก (ตัว
ที่อยู่นอกสุด) ในการแข่งขันถือว่า วัวฝ่ายใดวิ่งแซงอีกฝ่ายหนึ่งได้ถือว่าฝ่ายนั้นชนะ ปัจจุบันประเพณีนี้จะจัดขึ้นเป็นกิจกรรม
หนึ่งในงานพระนครคีรีเมืองเพชร
3. ละครชาตรี
ละครชาตรีเป็นละครราที่เก่าแก่ที่สุด ได้รับวัฒนธรรมจากละครของอินเดีย เข้ามาสู่เมืองเพชรบุรีตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏ
หลักฐาน มีเพียงประวัติว่า “หม่อมเมือง” ซึ่งเป็นหม่อมในรัชกาลที่ 5 เป็นคนเพชรบุรี ด้วยเป็นผู้มีความสามารถในการเล่น
ละครชาตรี จึงมักเล่นถวายหน้าพระที่นั่งทุกครั้งที่เสด็จมา จนได้รับพระราชทานบริเวณ “หน้าพระลาน” เพื่อเป็นที่แสดงละคร
เป็นประจา ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 6 มีผู้นาละครนอกมาประสมกับละครชาตรี เรียกว่า ละครเข้าเครื่องหรือละครชาตรีเครื่องใหญ่
เป็นละครที่รวมศิลปะการร้อง และการราเข้าด้วยกัน และได้แพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน
4. ไทยทรงดา หรือไทยดา หรือไทยโซ่ง หรือลาวโซ่ง
เป็นชื่อกลุ่มชนเผ่าไทยกลุ่มหนึ่งในท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอาเภอเขาย้อย อาชีพหลักของชาวไทยทรง
ดา คือทานา ทาไร่ หาของป่า และจับสัตว์ป่า นอกจากนี้ยังมีความสามารถเป็นพิเศษในการจับปลาตามห้วย หนอง ลาคลอง
ส่วนอาชีพรอง คือ อาชีพจักสานเป็นอาชีพที่แพร่หลายของชาวไทยทรงดาในเขตอาเภอเขาย้อย โดยเฉพาะการจักสานหลัวหรือ
เข่ง ภาษาของชาวไทยทรงดา มีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยอื่น ๆ ทั่วไป แต่มีลักษณะเฉพาะในการออกเสียงและศัพท์เฉพาะ
บางคา และมีอักษรเขียนของตน ซึ่งปัจจุบันมีผู้อ่านได้น้อยลง ทรงผมเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ โดยเฉพาะทรงผม
ของผู้หญิงมีถึง 8 แบบ แต่ละแบบจะบ่งบอกถึงสถานภาพของสตรีผู้นั้น
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วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบุรี
แหล่งผลิตอาหารและการท่องเที่ยวชั้นนาของ ASEAN

พันธกิจ
1. ผลิตสินค้าเกษตร/อาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐานนานาชาติ
2. เร่งพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อสู่มาตรฐานเมืองน่าอยู่
3. ยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียงระดับ TOPTEN ของ ASEAN

เป้าประสงค์รวม
1. สินค้าเกษตร/อาหารได้มาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์นานาชาติ
2. จังหวัดเพชรบุรี ผ่านเกณฑ์เมืองน่าอยู่
3. จังหวัดเพชรบุรี เป็นพืนที่เป้าหมายการท่องเที่ยวของคนในภูมิภาค ASEAN

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เกษตรได้มาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย
2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่
3. การท่องเที่ยวชันนาของภูมิภาคอาเซียน
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วิสัยทัศน์กรมประมง
“มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นผู้นาและสร้างความมั่นคง
อาหารด้านประมงของประเทศภายใต้การการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์นาอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้รับ
มาตรฐานของไทยและสากล

3. กากับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์นา เพื่อให้มีผลผลิตใช้อย่างยั่งยืนและคงความหลากหลาย
ทังสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง และภาคประชาชน ในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน

4. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทังการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทังปรับปรุง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานตามเกณฑ์สากล
2. เพิ่มผลผลิตสัตว์นาให้แหล่งเพาะเลียงและทุกแหล่งทรัพยากรและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นาให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย

4. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขา
5. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นผู้นาทางการประมงในภูมิภาค
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ค่านิยมร่วมขององค์กร
"We are FISHERIES"
“กรมประมง เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยบุคลากรที่ฉลาด สง่างาม มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง
ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น และเต็มกาลังความสามารถที่มีอยู่โดยมีความรับผิดชอบสูง
มีความเป็นมิตรต่อผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงาน มีความเป็นอยู่เรียบง่าย
จึงทาให้เป็นองค์กรที่มีความสุข”
F = Friendly มีความเป็นมิตร
I = Integrity มีคุณธรรม จริยธรรม
S = Smart มีความสง่างาม
H = Happiness มีความสุข
E = Enthusiasm มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
R = Responsibility มีความรับผิดชอบ
I = Intelligence มีความฉลาด
E = Energy มีพลังและกาลังความสามารถ
S = Simplicity มีความเรียบง่าย

9

ที่ตัง : 122 ม.1 ต.แหลมผักเบีย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
โทรศัพท์/แฟ็กซ์ : (032)770748 / (032)770749
Website : http://www.fisheries.go.th/genetic-phetchaburi

ประวัติหน่วยงาน
หน่วยงานเริ่มก่อตั้งโดยกรมประมง ได้ดาเนินการสร้างสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี โดยก่อตั้งขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 สังกัดกองเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง กรมประมง โดยใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์บริเวณบ้านพะเนิน
ม.1 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ซึ่งในระยะแรกเริ่มใช้เป็นสถานที่ทา
โครงการวิจัยการเลี้ยงอาร์ทีเมียแห่งแรกของประเทศไทย ในระยะเวลาต่อมาได้มีโครงการและงานต่างๆ เช่น การผลิตพันธุ์
สัตว์น้า งานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงต่างๆ การให้บริการทางวิชาการ การตรวจสอบวัตถุดิบสัตว์น้า และต่อมาในปี พ.ศ.
2546 ได้เปลี่ยนหน่วยงานตามภารกิจของประมง ภายใต้สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า กรมประมง เป็น
ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้าเพชรบุรี เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจหลักด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้า
การดาเนินงานวิจัยด้านพันธุกรรมสัตว์น้า และการให้บริการทางวิชาการ
ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้าเพชรบุรี ได้ถูกออกแบบให้แบ่งพื้นที่เป็นเขตต่างๆ ตามลักษณะของการใช้ประโยชน์ โดยมี
ความสัมพันธ์กันตามวัตถุประสงค์การใช้งานดังนี้
เขตความเค็ม 0-30 ppt เป็นเขตที่ใช้ในการเลี้ยงและอนุบาลสัตว์น้าทั่วไป
เขตความเค็ม 70-150 ppt เป็นเขตที่ใช้เลี้ยงอาร์ทีเมีย
เขตความเค็ม 150-230 ppt เป็นเขตที่ใช้ในการตากน้าความเค็มสูง
เขตปลูกสวนป่าชายเลนร่วมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จากการจัดพื้นที่นี้ทาให้สามารถควบคุมระดับความเค็มในแต่ละเขตได้ นอกจากนี้ยังได้จัดระบบคลองส่งน้าภายใน
ศูนย์ฯ ให้มีคลองผันน้ากลับร่วมกับการใช้บ่อบาบัดทางชีวภาพ ทาให้เป็นหน่วยงานแรกที่ใช้ระบบปิดซึ่งมีการทิ้งน้าใช้แล้ว
ออกภายนอกน้อยที่สุด
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ต่อมาในปี 2554 กรมประมงได้มีการปรับปรุงการแบ่งงานโดยไม่กระทบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
ประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ทั้งนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่
เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าเพชรบุรี ภายใต้สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า

อาคารและสิ่งก่อสร้างของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นาเพชรบุรี
1. อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
อาคารสานักงาน
บ้านพักข้าราชการระดับ 7 – 8
บ้านพักข้าราชการระดับ 5 – 6
บ้านพักข้าราชการระดับ 3 – 4
บ้านพักข้าราชการระดับ 1 – 2
บ้านพักคนงาน (8 ห้อง)
โรงเพาะฟักพร้อมห้องปฏิบัติการ

ขนาด (ตารางเมตร)
300
145
133
112
144
300
400

จานวน (หลัง)
1
1
1
2
1
1
1

ขนาด (ไร่)
3.0
3.0
0.5
3.0
3.0

จานวน (บ่อ)
6
1
16
1
1

ขนาด (ตัน)
50
5
16

จานวน (บ่อ)
15
10
16

2. บ่อดิน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการ
บ่ออาร์ทีเมีย
บ่ออนุบาลปลานิล
บ่อเพาะเลี้ยงและอนุบาล
บ่อพักน้าทะเล
บ่อพักน้าบาดาล

3. บ่อซีเมนต์
ลาดับที่
1
2
3

รายการ
บ่อซีเมนต์
บ่อซีเมนต์
บ่อซีเมนต์
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รายนามผู้บริหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์นาเพชรบุรี
ลาดับที่
1
2
3

ชื่อสกุล
นายธนัญช์ สังกรนธนกิจ
ว่าที่ร้อยตรีสมนึก คงทรัตน์
นายธเนศ พุ่มทอง

ระยะเวลาดารงตาแหน่ง
พ.ศ. 2546 - 2551
พ.ศ. 2551 - 2552
พ.ศ. 2552 - 2554

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นาเพชรบุรี
ลาดับที่
1

ชื่อสกุล
นายกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์

ระยะเวลาดารงตาแหน่ง
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน

อัตรากาลัง
ประจาปีงบประมาณ 2558
ข้าราชการ จานวน ๗ ราย
ลาดับที่
1

ชื่อ – สกุล
นายกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์

2

นางวรรณเพ็ญ เกตุกล่า

3
4
5
6

นายนิรุต แก่นเชื้อชัย
นายสาธิต คาผง
นางฐิดายุ จันทร์นาค
นายเกษม หอมโชติ

7

นางนงนภัส อภิกรรัตน์

วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (การจัดการธุรกิจ
เกษตร)
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต)
วท.บ.(ประมง)
วท.บ.(ประมง)
สส.บ.ส่งเสริมการเกษตรบัณฑิต
อวท. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
บธ.บ.(บัญชี)

12

ตาแหน่ง
นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ
(ผู้อานวยการศูนย์ฯ)
นักวิชาการประมงชานาญการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานราชการ จานวน ๑๒ ราย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ – สกุล
นายนริศ แดงมี
นายกิตติศักดิ์ เจริญทรัพย์
นางอิสรีย์ ศรีสมศักดิ์
นางสาวดารณีย์ คงกล้า
นายนิรุทธิ์ ศรีนวล
นายชม เนียมศรี
นายองอาจ พุ่มจันทร์
นายสุรินทร์ ศรีนวล
นายเจริญ สองครณ์
นายนเรศ เปียะบุตร
นายสัญญา อินทราพงษ์
นางนงนุช เอมครุฑ

วุฒิการศึกษา
ทษ.บ(ส่งเสริมการเกษตร)
วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ปวช.(พานิชยการ)
ม. 6
ปวส.(ช่างไฟฟ้า)
ม. 6
ม. 6
ม. 6
ม. 6
ม. 6
ปวส.การจัดการ

ตาแหน่ง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง

วุฒิการศึกษา
ม. 6
ปวส.
ปวส.(ประมง)

ตาแหน่ง
คนงานประมง
คนงานประมง
คนงานประมง

วุฒิการศึกษา
ป. 4
ปวส.
ม.6
ม.6
ปริญญาตรี

ตาแหน่ง
บริการรักษาความปลอดภัย
บริการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
บริการขับรถยนต์
บริการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
บริการงานพัสดุ

ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียน
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายเอกลักษณ์ แสนสุข
2
นางสาวดวงใจ ฉัตทันต์
3
นายโยธิน ปานรอด

จ้างเหมาบริการ
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล
นายสัมฤทธิ์ เปียะบุตร
นางสาวดวงใจ ฉัตทันต์
นายบุญช่วย ทรัพย์ทวี
นางสาวณัฐพร ทองตัน
นางสาวจรุพร นาคเงิน

13
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แผนผังการบริหารงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นาเพชรบุรี ประจาปี 2558

หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นา
1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
สัตว์น้าชายฝั่งและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้าโดย
ทาการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพการผลิตในสัตว์น้าเศรษฐกิจ และประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์สินค้าประมง
2. ผลิตพันธุ์สัตว์น้าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้า
โดยการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้าลงในแหล่งน้า
ธรรมชาติปรับปรุงแหล่งน้า จัดทาแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลและบริหารทรัพยากรสัตว์น้า โดยควบคุมการทาการประมง
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และสร้างเครือข่ายชุมชนประมงให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าให้มี
ความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
3. เพื่อวางมาตรฐานการจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ปลานิล ให้ถูกต้องตามหลักพันธุศาสตร์เพื่อดารงรักษา
พันธุ์ปลานิลที่ได้ดาเนินการปรับปรุงพันธุ์แล้ว ให้คงคุณภาพพันธุกรรมที่ดี สาหรับการผลิตและขยายพันธุ์สู่
เกษตรกรต่อไป
4. บริการวิชาการ อนุรักษ์ ปลูกจิตสานึกที่ดี และสร้างการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนในพื้นที่
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สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี 2558
แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ผลผลิต วิจัยและพัฒนาการประมง
กิจกรรม วิจัยและพัฒนาประมง

จานวน(บาท)

คิดเป็นร้อยละ 100

1,000,000
500,000

0

741,000.00
งปม.ได้รับ
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740,967.33
งปม.ใช้ไป

แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าการเกษตรฯ
โครงการ บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรทีเ่ พาะปลูกในพืน้ ที่เหมาะสม

จานวน(บาท)

คิดเป็นร้อยละ 99.97

1,000,000
500,000
0

850,000.00
งปม.ได้รับ
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849,711.84
งปม.ใช้ไป

แผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

จานวน(บาท)

คิดเป็นร้อยละ 99.97

3,000,000

2,000,000
1,000,000
0

2,418,220.00

งปม.ได้รับ
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2,417,567.21

งปม.ใช้ไป

แผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรม ปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า

จานวน(บาท)

คิดเป็นร้อยละ 99.98

200,000
100,000
0

134,670.39

134,700.00

งปม.ได้รับ
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งปม.ใช้ไป

แผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรม แก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง

จานวน(บาท)

คิดเป็นร้อยละ 100.00

600,000
300,000
0

500,000.00
งปม.ได้รับ
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499,980.72
งปม.ใช้ไป

แผนงาน ดาเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน
โครงการ พัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กิจกรรม เตรียมการด้านการประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จานวน(บาท)

คิดเป็นร้อยละ 100.00

600,000
300,000
0

496,000.00
งปม.ได้รับ
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495,999.10
งปม.ใช้ไป

แผนงาน อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติ
กิจกรรม ผลิตพันธุ์สัตว์น้า

จานวน(บาท)

คิดเป็นร้อยละ 99.99

2,000,000
1,000,000
0

1,753,300.00

งปม.ได้รับ
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1,753,097.76
งปม.ใช้ไป

โครงการ เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้าอื่น ๆ

จานวน(บาท)

คิดเป็นร้อยละ 98.04

2,000,000
1,000,000
0

1,716,900.00

งปม.ได้รับ

23

1,683,317.18
งปม.ใช้ไป

สรุปผลการปฏิบัติงานด้านบุคลากรประจาปี 2558
ที่
ตาแหน่ง
จานวน
ข้าราชการ
7 อัตรา
1
นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ
1 อัตรา
2
นักวิชาการประมงชานาญการ
1 อัตรา
3
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
2 อัตรา
4
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
1 อัตรา
5
เจ้าพนักงานประมงปฏิบตั ิงาน
1 อัตรา
6
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1 อัตรา
พนักงานราชการ
12 อัตรา
1
นักวิชาการประมง
2 อัตรา
2
เจ้าพนักงานธุรการ
1 อัตรา
3
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
1 อัตรา
4
พนักงานผู้ช่วยประมง
8 อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4 อัตรา
1
คนงานประมง
4 อัตรา
จ้างเหมาบริการ
6 อัตรา
1
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
1 อัตรา
2
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด
1 อัตรา
3
จ้างเหมาบริการขับรถยนต์
1 อัตรา
4
จ้างเหมาบริการงานบันทึกเอกสารประกอบการ
1 อัตรา
จัดซื้อ/จัดจ้าง และปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5
จ้างเหมางานผลิตพันธุ์สัตว์น้า
1 อัตรา
6
จ้างเหมางานเลี้ยงสัตว์น้า
1 อัตรา
รวมบุคลากรของหน่วยงานทังสิน
27 อัตรา

24

หมายเหตุ

ลาออกระหว่างปี 1 อัตรา

สรุปผลการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ ประจาปี 2558
ที่
1
2
3

เรื่องที่ปฏิบัติ
จานวนหนังสือรับประจาปีงบประมาณ 2558
จานวนหนังสือส่งออกประจาปีงบประมาณ 2558
จานวนคาสั่งภายในหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ 2558

จานวนชินงาน
586 เรื่อง
1,333 เรื่อง
153 คาสั่ง
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หมายเหตุ

สรุปผลการปฏิบัติงานด้านงานบัญชี การเงิน และพัสดุ ประจาปี 2558
ที่
1
2
3

เรื่องที่ปฏิบัติ
จานวนเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
จานวนเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
จานวนครั้งในการจัดซื้อจัดจ้าง

จานวนชินงาน
541 ฎีกา
49 ฎีกา
383 ครั้ง
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หมายเหตุ

สรุปผลการปฏิบัติงานด้านยานพาหนะ ประจาปี 2558
ที่
1
2
3
4
5
6

หมายเลขทะเบียนรถ
กฉ 7852 เพชรบุรี
บน 5770 เพชรบุรี
บจ 7102 ปทุมธานี
กค. 4965 เพชรบุรี
ฌษ 6421 กรุงเทพฯ
ขขร 186 เพชรบุรี

ระยะทางที่ใช้
28,948 กม.
21,380 กม.
17,864 กม.
3,116 กม.
1,580 กม.
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หมายเหตุ

รถชารุดใช้การไม่ได้รอแทงจาหน่าย

สรุปผลการปฏิบัติงานด้านงานบุคลากร ประจาปี 2558
ที่
เรื่องที่ปฏิบัติ
1 จานวนนักศึกษาฝึกงาน
2 จานวนผลการพัฒนารายบุคคล

จานวนชินงาน
13 ราย
54 ครั้ง
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หมายเหตุ

รายงานรายได้จากการจาหน่ายพันธุ์สตั ว์นา
ประจาปีงบประมาณ 2558
ชนิดสัตว์น้า
กุ้งก้ามกราม
กุ้งก้ามกราม
ปลานิลแปลงเพศ
ปลานิลคัดพันธุ์
ปลานิลแดงคัดพันธุ์
ปลานิลแดงแปลงเพศ
อาร์ทีเมีย

ขนาด
0.8-1 ซม.
1.5 ซม.
2-3 ซม.
2-3 ซม.
2-3 ซม.
2-3 ซม.
ตัวเต็มวัย

ราคา/หน่วย
0.15 บาท/ตัว
0.20 บาท/ตัว
0.30 บาท/ตัว
0.15 บาท/ตัว
0.20 บาท/ตัว
0.40 บาท/ตัว
40 บาท/กก.

29

จานวนตัว
2,760,000
1,020,000
1,123,700
103,500
45,000
47,500
56
รวมเป็นเงินทังสิน

จานวนเงิน
414,000
204,000
337,110
15,525
9,000
19,000
2,240
1,000,875
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ศึกษาการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามนีโอฟีเมล
การเจริญเติบโต และสัดส่วนเพศผู้ของรุ่นลูก
กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์1* คงภพ อาพลศักดิ์2 ฐิดายุ จันทร์นาค1 สุภัทรา อุไรวรรณ์3
1
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าเพชรบุรี
2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าปทุมธานี
3
ที่ปรึกษากรมประมง
บทคัดย่อ
ศึกษาการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของแม่กุ้งก้ามกรามนีโอฟีเมล การเจริญเติบโต และสัดส่วนเพศผู้ของรุ่นลูก
ดาเนินการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าเพชรบุรี โดยทาการเปรียบเทียบชุดการทดลองระยะเวลาเริ่มต้นในการ
เปลี่ยนเพศโดยวิธี andractomy แตกต่างกัน 5 ระยะเวลา นับจากวันที่ลูกกุ้งคว่า คือ 20 วัน (PL 20), 40 วัน (PL 40),
60 วัน (PL 60), 80 วัน (PL 80) และ100 วัน (PL 100) กับชุดควบคุม ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนเพศกุ้งก้ามกราม
โดยวิธี andractomy ชุดการทดลอง PL 100 มีผลทาให้ลูกกุ้งรอดตายทั้งหมด และสามารถเปลี่ยนเป็นเพศเมียได้ 51 ตัว
คิดเป็น 34 % ซึ่งสูงกว่าชุดการทดลองอื่นๆ การพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของกุ้งก้ามกรามจากค่าดรรชนีความสมบูรณ์เพศ
(GSI: gonado somatic index) และ ดรรชนีความสมบูรณ์ของตับ (HSI: hepato somatic index) ที่อายุ 11 เดือน
พบว่ากุ้งก้ามกรามชุดควบคุม ซึ่งไม่ผ่านการทา andrectomy มีค่าดรรชนีความสมบูรณ์เพศ (GSI) และดรรชนีความสมบูรณ์
ของตับ (HSI) สูงสุด ซึ่งมีค่า 4.71±0.96 และ 2.55±2.56 ตามลาดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ การศึกษาด้าน
อัตราการการผสมพันธุ์ (mating rate) และอัตราการวางไข่ (spawning rate) พบว่า กุ้งที่ผ่านการทา andractomy ที่อายุ 9
เดือน และ 11 เดือน ทุกชุดการทดลองมีอัตราการผสมพันธุ์ตั้งแต่ 26.67% - 53.33% และ 33.33% - 80.00%
ตามลาดับ ซึ่งมีแค่ชุดการทดลอง PL 20 เท่านั้นที่ไข่สามารถพัฒนาจนไปรวมกันที่หน้าท้องได้ 33.33% - 80.00% และมี
อัตราการวางไข่ 53.33% แต่ก็ไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ ดังนั้นในขั้นตอนการศึกษาสัดส่วนเพศของรุ่นลูกจึงไม่สามารถ
ดาเนินการได้ต่อ
ดังนั้นความเป็นไปได้ที่จะสามารถพัฒนาพันธุ์กุ้งเพื่อใช้ผลิตลูกกุ้งก้ามกรามเพศผู้เพื่อนาไปสู่การเพิ่มผลผลิตให้กับ
เกษตรกรนั้น ผู้วิจัยขอแนะนาให้ใช้วิธีการทา andractomy เพื่อเปลี่ยนเพศกุ้งก้ามกรามให้เป็นเพศเมียที่มีโครโมโซมเพศเป็น
ZZ (neo-female) ซึ่งเมื่อนามาผสมกับกุ้งเพศผู้ปกติ ลูกที่ได้จะเป็นกุ้งเพศผู้ทั้งหมด ในปริมาณที่มากพอสาหรับใช้ในการ
ผลิตลูกกุ้งก้ามกรามเพศผู้ล้วนให้ได้ปริมาณที่เพียงพอต่อการเลี้ยงเชิงพาณิชย์
คาสาคัญ : กุ้งก้ามกราม แม่พันธุ์นีโอฟีเมล
*ผู้รับผิดชอบ ๑๒๒ ม.๑ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ๗๖๑๐๐ e-mail: kidsanupan@hotmail.com
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คานา
กุ้งก้ามกราม giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii, de Man) เป็นสัตว์น้าที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย กุ้งก้ามกรามพบแพร่กระจายในแหล่งน้าธรรมชาติทั่วไปโดยเฉพาะแหล่งน้าที่มี
ทางออกติดต่อกับทะเล นับตั้งแต่ที่กรมประมงสามารถเพาะฟักและอนุบาลกุ้งก้ามกรามประสบความสาเร็จ ทาให้เกษตรกร
กรให้ความสนใจเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามกันมากขึ้น จากปี พ.ศ. 2528 การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้ผลผลิตรวม 1,152 ตัน คิด
เป็นมูลค่าประมาณ 145.8 ล้านบาท การเลี้ยงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนถึงปี 2550 ให้ผลผลิตรวม 32,148 ตัน คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 4,538.8 ล้านบาท (ศูนย์สารสนเทศ, 2552)
ปัญหาที่สาคัญของการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม คือ กุ้งที่เลี้ยงได้มีขนาดแตกต่างกันมาก โดยธรรมชาติกุ้งเพศผู้
มีขนาดใหญ่และโตเร็วกว่ากุ้งเพศเมีย นอกจากนี้ราคากุ้งเพศผู้ยังมีราคาสูงกว่ากุ้งเพศเมีย วิธีการแก้ปัญหาของเกษตรกรใน
ปัจจุบัน คือเมื่อเลี้ยงกุ้งไปได้ระยะหนึ่งจะต้ องมีการคัดแยกเพศเพื่อแยกบ่อเลี้ยง จึงทาให้เกษตรกรต้องลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว การใช้ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์ในการควบคุมเพศจึง
มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องพัฒนากุ้งก้ามกรามเพศผู้ล้วน ให้ ได้ปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร
สาหรับการควบคุมเพศกุ้งก้ามกรามนั้น วิธีการดึง androgenic gland (andractomy) ออกจากกุ้งก้ามกรามเพศผู้ที่ยังไม่
โตเต็มที่สามารถเปลี่ยนให้กุ้งมีลักษณะภายนอกเป็นกุ้งเพศเมียได้ กุ้งก้ามกรามเพศเมียที่ได้มาจากการเปลี่ยนเ พศจะ
เรียกว่า neo-female ซึ่งจะมีโครโมโซมเพศเป็น ZZ เมื่อนามาผสมกับกุ้งเพศผู้ปกติที่มีโครโมโซมเพศเป็น ZZ ลูกที่ได้จะ
เป็นเพศผู้ทั้งหมด (คงภพ, 2547)
ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าประสบความสาเร็จในการสร้างแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม neofemale แต่ยังไม่สามารถผลิตเชิงการค้าได้ เนื่องจากขาดข้อมูลทางด้านระบบสืบพันธุ์ ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ
ศึกษาการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ ของแม่พันธุ์ neo-female ระยะต่างๆ รวมทั้งมีการศึกษาการเจริญเติบโต และสัดส่วนเพศผู้
ของกุ้งก้ามกรามรุ่นลูกที่เกิดจากแม่พันธุ์ neo-female ระยะต่างๆ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของแม่พันธุ์ ก่อนที่จะนาไป
ผลิตแบบมหมวลให้มีปริมาณเพียงพอที่จะเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ซึ่งเป็นอีกหนทางหนึ่งในการ
เพิ่มศักยภาพในการผลิต และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร จนสามารถพัฒนาให้เป็นสัตว์น้าที่มีการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ ของกุ้งก้ามกรามแม่พันธุ์นีโอฟีเฟล ซึ่งเกิดจากการใช้ระยะเวลา
เริ่มต้นในการเปลี่ยนเพศโดยวิธี Andractomy แตกต่างกัน 5 ระยะเวลา
2. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต และสัดส่วนเพศของกุ้งก้ามกรามรุ่นลูกที่เกิดจากแมพันธุ์นีโอฟีเมล ซึ่ง
เปลี่ยนเพศโดยวิธี Andractomy แตกต่างกัน 5 ระยะเวลา
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วิธีดาเนินการ
1. สถานที่และระยะเวลาดาเนินการทดลอง
ดาเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าเพชรบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2557
2. การวางแผนการทดลอง
การวางแผนการทดลอง การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 การทดลองย่อย คือ
2.1 การศึกษาการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ โดยใช้อายุของกุ้งที่จะทาการดึง androgenic gland เป็นชุดการทดลอง
(treatment) ซึ่งมีทั้งหมด 6 ชุดการทดลอง และใช้ตัวกุ้งแต่ละตัว (individual) เป็นซ้า
2.2 การศึกษาการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และสัดส่วนเพศ ของกุ้งก้ามกรามรุ่นลูกที่เกิดจากแม่พันธุ์นีโอฟีเมล
โดยใช้อายุของกุ้งที่จะทาการดึง androgenic gland เป็นชุดการทดลอง (treatment) ซึ่งมีทั้งหมด 5 ชุดการทดลอง ชุดการ
ทดลองละ 4 ซ้า
3. การเตรียมกุ้งทดลอง
3.1 ใช้กุ้งก้ามกราม นีโอฟีเมล เบอร์ 87 เป็นแม่พันธุ์ ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าเพชรบุรี เตรียมไว้
เรียบร้อยแล้ว สาหรับใช้ผสมพันธุ์กับพ่อพันธุ์ปกติ
3.2 เมื่อแม่พันธุ์มีความพร้อมที่จะผสมพันธุ์ โดยสังเกตจากไข่บริเวณส่วนหัว จึงนาไปผสมพันธุ์กับพ่อพันธุ์ปกติ ใน
ตะกร้าพลาสติกขนาด 15×10×8 นิ้ว เมื่อเห็นว่ากุ้งผสมพันธุ์กันแล้วจึงนาพ่อพันธุ์ออก แล้วปล่อยให้แม่กุ้งพัฒนาระยะของ
ไข่บริเวณหน้าท้อง จนไข่มีสีน้าตาลเข้ม
3.3 นาแม่พันธุ์ไปปล่อยให้วางไข่ในบ่อคอนกรีตขนาด 4 ตัน โดยเตรียมน้าให้มีความเค็ม 12 พีพีที เมื่อสังเกตเห็น
ว่ากุ้งวางไข่แล้วจึงจับแม่กุ้งออกจากบ่อ แล้วจึงอนุบาลลูกกุ้งด้วยอาร์ทีเมียแรกฟัก และคลอเรลล่า
3.4 เมื่ออนุบาลลูกกุ้งประมาณ 30-35 วัน กุ้งจะพัฒนาจนถึงระยะคว่าตัว
3.5 แบ่งกุ้งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
3.5.1 กลุ่มที่ 1 หรือชุดควบคุม ทาการสุ่มลูกกุ้งใส่ในถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร จานวน 1 ถัง อัตรา
ปล่อยถังละ 150 ตัว
- ชุดการทดลองที่ 1 ไม่ได้ดึง androgenic gland ออก จานวน 150 ตัว
3.5.2 กลุ่มที่ 2 คือ ชุดการทดลองที่ต้องนาไปดึง androgenic gland อายุต่างๆ โดยทาการสุ่มลูกกุ้งใส่
ในถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร จานวน 5 ถัง อัตราปล่อยถังละ 150 ตัว
- ชุดการทดลองที่ 2 (PL 20) ทาการดึง androgenic gland จานวน 150 ตัวเมื่อลูกกุ้งมีอายุ 20 วัน
นับจากวันที่ลูกกุ้งคว่า
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- ชุดการทดลองที่ 3 (PL 40) ทาการดึง androgenic gland จานวน 150 ตัว เมื่อลูกกุ้งมีอายุ 40 วัน
นับจากวันที่ลูกกุ้งคว่า
- ชุดการทดลองที่ 4 (PL 60) ทาการดึง androgenic gland จานวน 150 ตัว เมื่อลูกกุ้งมีอายุ 60 วัน
นับจากวันที่ลูกกุ้งคว่า
- ชุดการทดลองที่ 5 (PL 80) ทาการดึง androgenic gland จานวน 150 ตัว เมื่อลูกกุ้งมีอายุ 80 วัน
นับจากวันที่ลูกกุ้งคว่า
- ชุดการทดลองที่ 6 (PL 100) ทาการดึง androgenic gland จานวน 150 ตัว เมื่อลูกกุ้งมีอายุ 100
วัน นับจากวันที่ลูกกุ้งคว่า
4. การเลียงและรวบรวมข้อมูล
4.1 ชั่งน้าหนัก ลูกกุ้งทุกตัวก่อนนามาดึงต่อม โดยเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยมสองตาแหน่ง จดบันทึกข้อมูล
4.2 อัตราการรอดตาย โดยการนับจานวนลูกกุ้งที่เหลือหลังจากดึงต่อมแล้ว 24 ชั่วโมง
4.3 การเลี้ยงและการให้อาหาร โดยให้อาหารสาเร็จรูป วันละ 3 ครั้ง และเสริมอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยวันละครั้ง มีการ
เปลี่ยนถ่ายน้าในถังสัปดาห์ละครั้ง โดยรักษาระดับน้าในถังให้มีความลึก 45-60 ซม.
4.4 ตรวจสอบเพศ เมื่อเลี้ยงกุ้งที่ผ่านการดึง androgenic gland แต่ละชุดการทดลองครบ 1 เดือน ทาการ
ตรวจสอบ appendix masculina บริเวณขาว่ายน้าข้างขวาคู่ที่ 2 หากพบกุ้งเพศผู้ให้ทาการคัดออก แล้วให้เลี้ยงต่อเฉพาะเพศ
เมียเพื่อตรวจสอบเพศในเดือนถัดไป ทาการตรวจสอบเพศจานวน 4 ครั้ง เพื่อยืนยันผล ตามตาราง พร้อมทั้งทาการชั่งน้าหนัก
กุ้งทุกตัวก่อนทาการตรวจสอบเพศ
Treatment

1
2
3
4
5

อายุกุ้งที่ดึง
androgenic gland
(วัน)
20
40
60
80
100

ครั้งที่ 1

อายุกุ้งที่ทาการตรวจสอบเพศ (วัน)
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

50
70
90
110
130

80
100
120
140
160
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110
130
150
170
190

ครังที่ 4
140
160
180
200
220

4.5 การศึกษาการพัฒนาระบบสืบพันธุ์
สุ่มแม่พันธุ์กุ้งนีโอฟีเมลมาจากกลุ่มที่ 2 อายุ 8 เดือน จานวน 5 ชุดการทดลอง (treatment) ชุดการ
ทดลองละ 15 ตัว (replication) มาแยกเลี้ยงในตะกร้าพลาสติก รวมทั้งหมด 75 ใบ เพื่อทาการศึกษาการพัฒนาระบบ
สืบพันธุ์ ดังนี้
4.5.1 ดรรชนีความสมบูรณ์เพศ (GSI: gonado somatic index) และ ดรรชนีความสมบูรณ์ของตับ
(HSI: hepato somatic index) โดยสุ่มกุ้งมาชุดการทดลองละ 5 ตัว จากสูตร
GSI = น้าหนัก gonad × 100
น้าหนักตัว
HSI = น้าหนักตับ × 100
น้าหนักตัว
4.5.2 อัตราการผสมพันธุ์ (mating rate) และอัตราการวางไข่ (spawning rate) ศึกษาจากแม่กุ้งนีโอฟี
เมลแต่ละชุดการทดลองจานวน 10 ตัวที่เหลือ ตามวิธีการของ Cavalli at.al., (1999) จากสูตร
Mating Rate(%) = จานวนแม่กุ้งที่จับคู่ผสมพันธุ์ × 100
จานวนกุ้งทั้งหมดในชุดการทดลอง
Spawning Rate(%) = จานวนแม่กุ้งที่วางไข่ × 100
จานวนกุ้งทั้งหมดในชุดการทดลอง
4.5.3 ความดกของไข่ fecundity (จานวนไข่/แม่) ศึกษาจากแม่กุ้งนีโอฟีเมลแต่ละชุดการทดลองจานวน
3 ตัว มาศึกษาโดยสุ่มไข่กุ้งน้าหนัก 0.5 กรัม จากแต่ละแม่มานับจานวนทั้งหมด แล้วคานวณกลับจากน้าหนักไข่ทั้งหมด แล้ว
หาค่าเฉลี่ยจากแต่ละชุดการทดลอง
4.6 ศึกษาการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และสัดส่วนเพศของรุ่นลูก
- ดาเนินการเพาะพันธุ์กุ้งจากแม่พันธุ์นีโอฟีเมลจากข้อ 3.5.2 ให้ได้กลุ่มละ 4 แม่ (ซ้า) ในถังพลาสติก
ขนาด 500 ลิตร แล้วอนุบาลลูกกุ้งจนถึงระยะกุ้งคว่า
- สุ่มลูกกุ้งจากแต่ละแม่จานวน 150 ตัว นาไปเลี้ยงต่อในถังขนาด 500 ลิตร เป็นเวลา 4 เดือน เพื่อ
เปรียบเทียบการเจริญเติบโต
- ให้อาหารสาเร็จรูปวันละ 2 ครั้ง ในระหว่างการเลี้ยงทาการชั่งน้าหนักและวัดความยาวเดือนละครั้ง
- วางแผนการทดลองแบบ CRD ตาม ผังการทดลองดังนี้
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Treatment (T)

Replication (R)
R1
T1R1
T2R1
T3R1
T4R1
T5T1

PL 20 (T1)
PL 40 (T2)
PL 60 (T3)
PL 80 (T4)
PL 100 (T5)

R2
T1R2
T2R2
T3R2
T4R2
T5T2

R3
T1R3
T2R3
T3R3
T4R3
T5T3

R4
T1R4
T2R4
T3R4
T4R4
T5T4

4.7 การวิเคราะห์คุณสมบัติน้า
- อุณหภูมิน้า (°C)
- ความเป็นกรด - ด่าง(pH) โดย pH meter
- ออกซิเจนที่ละลาย (Dissolved oxygen, ppm) โดยวิธี Titration
- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity : ppm) โดยวิธี Titration
- ค่าความกระด้าง ( Hardness : ppm) โดยวิธี Titration
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลดรรชนีความสมบูรณ์เพศ ดรรชนีความสมบูรณ์ตับ อัตราการผสมพันธุ์ อัตราการวางไข่ และความดกของไข่
มาวิเคราะห์ทางสถิติ ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และเมื่อพบความแตกต่างทาการเปรียบเทียบเป็นคู่โดยวิธี Tukey’s
procedure

ผลการศึกษา
การเปลี่ยนเพศ
ผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนเพศกุ้งก้ามกรามโดยการดึง androgenic gland หลังจากระยะคว่าตัวไปแล้ว 100
วัน ที่จานวนเริ่มต้น 150 ตัว มีน้าหนักเริ่มต้น 1.07 กรัม มีผลทาให้ลูกกุ้งรอดตายทั้งหมด และสามารถเปลี่ยนเป็นเพศเมียได้
51 ตัว คิดเป็น 34 % ซึ่งสูงกว่าชุดการทดลองอื่นๆ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนเพศและอัตรารอดตายของลูกกุ้งก้ามกรามตามช่วงเวลาที่ดึงต่อม androgenic gland
ชุดการทดลอง จานวนเริ่มต้น
นาหนักเริ่มต้น จานวนรอดตาย อัตรารอดตาย
จานวนเปลีย่ น
(%)
(ตัว)
(กรัม)
(ตัว)
เพศเมีย (ตัว)
PL 20
PL 40
PL 60
PL 80
PL 100

150
150
150
150
150

0.23
0.74
1.31
0.98
1.07

92
131
122
145
150
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61.33
87.33
81.33
96.67
100.00

39
47
28
48
51

อัตราการเปลี่ยน
เพศ (%)
26.00
31.33
18.67
32.00
34.00

การพัฒนาระบบสืบพันธุ์
ผลการวิจัยพบว่าดรรชนีความสมบูรณ์เพศ (GSI: gonado somatic index) และ ดรรชนีความสมบูรณ์ของตับ
(HSI: hepato somatic index) ของกุ้งก้ามกรามทั้ง 6 ชุดการทดลองที่อายุ 11 เดือน โดยพบว่ากุ้งก้ามกรามชุดควบคุม
ซึ่งไม่ผ่านการทา andrectomy มีค่าดรรชนีความสมบูรณ์เพศ (GSI) และดรรชนีความสมบูรณ์ของตับ (HSI) สูงสุด ซึ่งมีค่า
4.71±0.96 และ 2.55±2.56 ตามลาดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 2)
การศึกษาด้านอัตราการผสมพันธุ์ (mating rate) และอัตราการวางไข่ (spawning rate) พบว่า กุ้งที่ผ่านการทา
andractomy อายุ 9 เดือน ทุกชุดการทดลองมีอัตราการผสมพันธุ์ตั้งแต่ 26.67% - 53.33% มีแค่ชุดการทดลองที่ 1
เท่านั้นที่สามารถพัฒนาการของไข่จนไปรวมกันที่หน้าท้อง และมีอัตราการวางไข่เพียง 33.33% แต่ไม่สามารถฟักเป็นตัวได้
และที่อายุ 11 เดือน ทุกชุดการทดลองมีอัตราการผสมพันธุ์ตั้งแต่ 33.33% - 80.00% มีแค่ชุดการทดลองที่ 1 เท่านั้นที่
สามารถพัฒนาการของไข่จนไปรวมกันที่หน้าท้อง และมีอัตราการวางไข่ถึง 53.33% แต่ก็ไม่สามารถฟักเป็นตัวได้
เช่นเดียวกัน (ตารางที่ 3) ดังนั้นในขั้นตอนการศึกษาสัดส่วนเพศของรุ่นลูกจึงไม่สามารถดาเนินการได้ต่อ
ตารางที่ 2 ดรรชนีความสมบูรณ์เพศ (GSI) และดรรชนีความสมบูรณ์ของตับ (HSI) ของกุ้งก้ามกรามชุดควบคุม และชุดการทดลองดึง
androgenic gland ที่อายุ 11 เดือน

ชุดการทดลอง
ควบคุม

ค่าเฉลี่ย GSI ± sd
4.71±0.96a
4.35±0.97 a
4.42±0.74 a
4.49±0.89 a
4.28±0.41 a
4.29±0.41 a

PL 20
PL 40
PL 60
PL 80
PL 100

ค่าเฉลี่ย HSI ± sd
2.55±2.56 a
1.23±0.92 a
1.78±0.55 a
1.84±0.56 a
1.72±0.89 a
1.75±0.72 a

ตัวอักษร (a) ที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงความไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)

ตารางที่ 3 อัตราการผสมพันธุ์ และอัตราการวางไข่ ของกุ้งก้ามกรามที่ผ่านการทา andrectomy ที่อายุต่างกัน
อายุ
ชุดการ
อัตราการผสม จานวนที่มีไข่ อัตราการวางไข่
จานวนลูกที่ฟัก
(%)
(%)
(เดือน)
ทดลอง
หน้าท้อง
(ตัว)
(ครัง)
9

สัดส่วนเพศ
รุ่นลูก

PL 20

33.33

5

33.33

0

0

PL 40
PL 60
PL 80
PL 100

26.67
53.33
53.33
33.33

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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10

11

12

PL 20
PL 40
PL 60
PL 80
PL 100
PL 20
PL 40
PL 60
PL 80
PL 100
PL 20
PL 40
PL 60
PL 80
PL 100

46.67
0
0
0
0
60.00
33.33
80.00
66.67
33.33
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0

33.33
0
0
0
0
53.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ความดกของไข่ fecundity
ศึกษาจากแม่กุ้งนีโอฟีเมลแต่ละชุดการทดลองจานวน 3 ตัว มาศึกษาโดยสุ่มไข่กุ้งน้าหนัก 0.5 กรัม จากแต่ละแม่
มานับจานวนทั้งหมด แล้วคานวณกลับจากน้าหนักไข่ทั้งหมด แล้วหาค่าเฉลี่ยจากแต่ละชุดการทดลอง พบว่า ชุดการทดลอง
PL20 แม่กุ้งมีน้าหนักไข่เฉลี่ย 0.98±0.35 กรัม จานวนไข่เฉลี่ย 2,288±669.65 ฟอง ชุดควบคุมแม่กุ้งมีน้าหนักไข่เฉลี่ย
2.71±1.01 กรัม จานวนไข่เฉลี่ย 18,026.33±7900.83 ฟอง ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
สาหรับชุดการทดลองอื่นๆ ไม่สามารถศึกษาได้แม่กุ้งไม่มีไข่ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 น้าหนักกุ้ง น้าหนักไข่ และจานวนไข่กุ้งก้ามกรามที่อายุ 11 เดือน
ชุดการทดลอง
ตัวที่
นาหนักกุ้งรวมไข่
นาหนักไข่
1
22.14
1.69
2
26.65
3.85
3
20.08
2.31
ควบคุม
4
27.94
5
24.15
เฉลี่ย±sd
24.19±3.21
2.71±1.01 a
1
18.65
0.97
2
16.98
0.64
3
21.15
1.34
PL 20
4
19.21
5
15.15
เฉลี่ย±sd
18.23±2.28
0.98±0.35 b
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จานวนไข่ (ฟอง)
12,700
27,104
14,275
18,026.33±7900.83 a
2,322
1,602
2,940
2,288±669.65 b

หมายเหตุ
มีไข่
มีไข่
มีไข่
ไม่มีไข่
ไม่มีไข่
มีไข่
มีไข่
มีไข่
ไม่มีไข่
มีไข่

1
24.12
2
25.37
3
21.62
PL 40
4
18.54
5
19.24
เฉลี่ย±sd
21.78±2.97
1
26.15
2
24.12
3
19.38
PL 60
4
21.53
5
23.52
เฉลี่ย±sd
22.94±2.58
1
19.04
2
24.18
3
23.52
PL 80
4
21.37
5
18.92
เฉลี่ย±sd
21.41±2.47
1
23.69
2
22.28
3
18.58
PL 100
4
24.15
5
18.53
เฉลี่ย±sd
21.45±2.73
ตัวอักษร (a b) ที่แตกต่างกันในแนวตัง้ แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)

ไม่มีไข่
ไม่มีไข่
ไม่มีไข่
ไม่มีไข่
ไม่มีไข่
ไม่มีไข่
ไม่มีไข่
ไม่มีไข่
ไม่มีไข่
ไม่มีไข่
ไม่มีไข่
ไม่มีไข่
ไม่มีไข่
ไม่มีไข่
ไม่มีไข่
ไม่มีไข่
ไม่มีไข่
ไม่มีไข่
ไม่มีไข่
ไม่มีไข่

วิจารณ์ผลการศึกษา
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การเปลี่ยนเพศกุ้งก้ามกรามโดยวิธี andractomy สามารถทาได้ตั้งแต่ลูกกุ้งมีอายุตั้งแต่
20 วัน หลังจากผ่านระยะคว่าแล้วไปจนถึงอายุ 100 วัน ซึ่งการทา andractomy สามารถทาได้ง่ายขึ้นเมื่อลูกกุ้งมีอายุมากขึ้น
จะเห็นได้จากอัตรารอดตาย และอัตราการเปลี่ยนเพศที่ผันแปรเพิ่มขึ้นตามอายุของลูกกุ้ง อย่างไรก็ตามอายุกุ้งที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่
สามารถทาให้ตัวมันเองมีความสมบูรณ์เพศจนสามารถสืบพันธุ์วางไข่ได้ จะเห็นได้จาก การศึกษาด้านเปอร์เซ็นต์การผสมพันธุ์
และอัตราการวางไข่ ตั้งแต่อายุ 9 เดือน จนถึง 12 เดือน พบเพียงกุ้งก้ามกรามที่ทา andractomy อายุ 20 วัน เท่านั้น
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ที่สามารถผสมพันธุ์ และพัฒนาไข่จนสามารถวางไข่ไปเก็บบริเวณหน้าท้องได้ แต่ไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ คงภพ และคณะ 2547 ที่รายงานว่า การเปลี่ยนเพศกุ้งก้ามกรามจากเพศผู้เป็นเพศเมียโดยการดึง
androgenic gland นั้นทาได้เฉพาะกุ้งที่มีขนาดน้าหนักน้อยกว่า 1 กรัม และจะให้ผลดีในกุ้งเพศผู้ที่มีขนาดเล็กที่สุดที่
สามารถทาได้ สอดคล้องกับศึกษาของ Sagi and Cohen (1990) ได้ทดลองแปลงเพศกุ้งก้ามกรามเพศผู้ที่มีนาหนั
้ ก
เฉลี่ย 0.96 กรัม ให้เป็นเพศเมียโดยการผ่าตัดเอา androgenic gland ที่อยู่บริเวณปลายท่อนาน้าเชื้อทั้งสองออก
(Andrectomy) ปรากฏ 84% ของกุ้งเพศผู้ท่ีได้ผ่าตัดเอา androgenic gland ออกเปลี่ยนไปเป็นกุ้งเพศเมีย (Neofemale)
สาหรับข้อมูลดรรชนีความสมบูรณ์เพศ (GSI: gonado somatic index) และ ดรรชนีความสมบูรณ์ของตับ (HSI:
hepato somatic index) ของกุ้งก้ามกรามทั้ง 6 ชุดการทดลองที่อายุ 11 เดือน มีความสมบูรณ์เพศปกติเห็นได้จากค่า GIS
มีค่าไม่แตกต่างกัน และค่ามี HIS ลดลงเนื่องจากการสารอาหารที่มีการสะสมในตับถูกส่งนาไปใช้ในการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์
ของแม่กุ้ง สอดคล้องกับการศึกษาของ มนทกานติ และคณะ (อยู่ระหว่างตีพิมพ์) ที่ศึกษาในแม่กุ้งแชบ๊วยประชากรธรรมชาติ
ที่มีการพัฒนาของไข่ในระยะที่ 3 โดยพบว่า ค่า GSI มีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบสืบพันธุ์ แต่ค่า HIS มี
ค่าลดต่าลง แต่เมื่อพิจารณาจากลักษณะปริมาณของไข่ พบว่ากุ้งก้ามกรามเพศเมียปกติจะให้ปริมาณไข่ที่มากกว่าแม่พันธุ์ที่
ผ่านการทา andractomy สาหรับสัตว์น้าชนิดอื่นที่มีการทา andractomy เช่น Isopod (Armadillidium vulgare) เพศผู้มีการ
เปลี่ยนเพศเป็นเพศเมียเหมือนกุ้งก้ามกราม และมีการพฒนาของระบบสืบพันธุ์เพศเมียและผสมพันธุ์กับเพศผู้ปกติได้ ให้ลูก
ออกมาเป็นเพศผู้ทั้งหมด (Suzuki and Yamasaki, 1991)
ดังนั้นความเป็นไปได้ที่จะสามารถพัฒนาพันธุ์กุ้งเพื่อใช้ผลิตลูกกุ้งก้ามกรามเพศผู้ เพื่อนาไปสู่การเพิ่มผลผลิตให้กับ
เกษตรกรนั้น ผู้วิจัยขอแนะนาให้ใช้วิธีการทา andractomy เพื่อเปลี่ยนเพศกุ้งก้ามกรามให้เป็นเพศเมียที่มีโครโมโซมเพศเป็น
ZZ (neo-female) ซึ่งเมื่อนามาผสมกับกุ้งเพศผู้ปกติ ลูกที่ได้จะเป็นกุ้งเพศผู้ทั้งหมด ทั้งนี้เกษตรกรหรือภาคเอกชนจะต้อง
ผลิตแม่กุ้ง neo-female ในปริมาณที่มากพอ สาหรับใช้ในการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามเพศผู้ล้วนให้ได้ปริมาณที่เพียงพอต่อการ
เลี้ยงเชิงพาณิชย์
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คาขอบคุณ
โครงการวิจัยนี้ดาเนินการภายใต้งบประมาณปกติของกรมประมง ในส่วนกิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุง
พันธุ์ รหัสทะเบียนวิจัยเลขที่ 56-0600-56053 และขอขอบคุณผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า ที่ให้
การสนับสนุนโครงการวิจัยนี้ ขอขอบคุณ ข้าราชการและพนั กงานราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าเพชรบุรีทุก
คน ที่มีส่วนช่วยเหลือในการจัดเก็บข้อมูลและเป็นแรงงานสาคัญในการวิจัยครั้งนี้
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กุ้งทะเลนี ผลิตปล่อยวันพ่อครับ
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