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ค าขวัญของจังหวัดสระบุรี 
 

"พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนปุาสักชลสิทธิ์  ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรน้าล้้าแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียว
กะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง " 
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หมายถึง  สถานที่อันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของชาวจังหวัดสระบุรีและชาวไทยทั้ง
ประเทศ เป็นรูปมณฑป ปลูกครอบรอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตั้งอยู่ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ต าบลขุนโขลน  อ าเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี 

ดอกสุพรรณิการ์ 
ช่ือวิทยาศาสตร์: Cochlospermum regium เป็นไม้ผลัดใบที่มีถิ่นก าเนิดในแถบทุ่ง
หญ้าเขตร้อนแซราดู (Cerrado) ในทวีปอเมริกาใต้ (บริเวณประเทศบราซิล, โบลิเวีย, 
ปารากวัย) แต่ปัจจุบันพบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน สุพรรณิการ์มี
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ใกล้เคียงกับฝ้ายค ามาก ข้อแตกต่างท่ีส าคัญประการหนึ่งคือ 
ฝ้ายค าจะออกดอกเพียงช้ันเดียว มี 5 กลีบ และบานทีละดอก ในขณะที่สุพรรณิการ์
จะมีทั้งชนิดที่ออกดอกช้ันเดียวและชนิดที่ออกดอกซ้อนกัน เป็นกระจุกแน่น โดยบาน
พร้อม ๆ กันในประเทศไทยนิยมปลูกสุพรรณิการ์เป็นไม้ประดับ โดยได้รับการ
ก าหนดให้เป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจ าจังหวัดนครนายก และเป็นดอกไม้
ประจ าจังหวัดนครนายก สระบุรี บุรีรัมย์ สุพรรณบุรี และอุทัยธาน ี 

ตะแบกนา  
ช่ือวิทยาศาสตร์  Lagerstroemia floribunda Jack 
ลักษณะทั่วไป  เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15–30 เมตร เปลือกเรียบสีเทาอมขาว แตก
ล่อนเป็นหลุมตื้น ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก 
ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบสอบ ดอกสีม่วงอมชมพู ออกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่ง 
ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ ์ผลรูปรี เมล็ดมีปีก  
ขยายพันธุ์  เพาะเมล็ด 
สภาพทีเ่หมาะสม ดินร่วนซุย ไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ าและความชื้นปานกลาง 
ดินร่วนซุย ไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ าและความชื้นปานกลาง 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร 
ละติจูดที่ 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟิลิปดาเหนือ กับลองติจูดที่ 100 องศา 54 ลิปดา 35.58478  
ฟิลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 
108 กิโลเมตร (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ศาลากลางจังหวัด) และตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง
ประมาณ 113 กิโลเมตร และตามแม่น้้าเจ้าพระยาแยกเข้าแม่น้้าปุาสักประมาณ 165 กิโลเมตร เนื้อที่จังหวัดสระบุรีมี
เนื้อที่ทั้งหมด 3,576,486 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,235,304 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของพ้ืนที่ประเทศ  
อาณาเขตจังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ้าเภอเมืองลพบุรี อ้าเภอชัยบาดาล และ อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้าเภอปากช่อง อ้าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และอ้าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก 

ทิศใต้  ติดต่อกับ อ้า เภอหนองเสือ  จั งหวัดปทุมธานี  และอ้าเภอวั งน้อย อ้า เภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ้าเภอภาชี อ้าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ้าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสระบุรี 

ที่ตั้ง เนื้อที่ และอาณาเขต 
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พ้ืนที่จังหวัดสระบุรีเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณลุ่มน้้าที่ราบลุ่มภาคกลางรวมกับอีกส่วนหนึ่งของทิวเขา  
ดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ๓ ลักษณะ คือ บริเวณท่ีราบลุ่ม บริเวณเขา
หย่อมหรือเขาเตี้ย และบริเวณเขาสูง 

 
 

 
 

จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะซึ่งลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะมีฝน
น้อยแห้งแล้งในฤดูหนาว และอุณหภูมิค่อนข้างสูงในฤดูร้อนและค่อนข้างจะหนาวเย็นในฤดูหนาว และมีฝนตกชุกในช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  

 
 

 
จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลาง และอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินปกติมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง จึงท้าให้

อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวจัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี  ๒๕– ๒๙ องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๓-๓๔ องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย ๒๓-๒๔ องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มี
อากาศร้อนจัดที่สุดในรอบปี ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนมกราคม 

 
 

 
จังหวัดสระบุรีแบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น 13 อ้าเภอ 111 ต้าบล 973 หมู่บ้าน 28 เทศบาล 80 

องค์การบริหารส่วนต้าบล มีประชากรรวม 617,384 คน 
1. อ้าเภอเมืองสระบุรี 
2. อ้าเภอแก่งคอย 
3. อ้าเภอหนองแค 
4. อ้าเภอวิหารแดง 
5. อ้าเภอหนองแซง 
6. อ้าเภอบ้านหมอ 
7. อ้าเภอดอนพุด 

8. อ้าเภอหนองโดน 
9. อ้าเภอพระพุทธบาท 

10. อ้าเภอเสาไห้ 
11. อ้าเภอมวกเหล็ก 
12. อ้าเภอวังม่วง 
13. อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

 

 
 

 
 

ภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิอากาศ 

 อุณหภูมิ 

การปกครอง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5)
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มีประชากรรวมทั้งสิ้น 625,689  คน เป็นชาย 309,848 คน เป็นหญิง 315,841 คน อ้าเภอที่มีประชากร
มากที่สุด คืออ้าเภอเมืองสระบุรี มีจ้านวน 44,626 คน รองลงมา ได้แก่ อ้าเภอแก่งคอย มีจ้านวน 66,169 คน และ
อ้าเภอหนองแค มีจ้านวน 63,337 คน โดยประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา 
ข้อมูล :  ที่มา: ที่ท้าการปกครองจังหวัดสระบุรี ณ 18 กันยายน 2556 

 

 

แม่น้ าป่าสัก เป็นแม่น้้าที่มีต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย แม่
น้้าปุาสักไหลผ่าน 5 จังหวัด คือจังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรีไหลไปบรรจบกับแม่น้้า
เจ้าพระยาทีจ่ังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

จังหวัดสระบุรีเป็นแหล่งของหินปูนและหินอ่อนที่ส้าคัญที่สุดแหล่งหนึ่งของประทศไทย เป็นจังหวัดที่มีการ
ผลิตหินอ่อนเป็นอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  นอกจากนั้นยังมีการผลิตหินปูนทั้งในลักษณะหิน
ก่อสร้างโดยตรงและผลิตปูนซีเมนต์ หินปูนที่เรียกว่าดินมาร์ลใช้ผสมท้าแปูงหอม แปูงกะจะ เป็นสีรองพ้ืน แก้ดินเปรี้ยว 

ผสมท้ายาสีฟัน ผสมท้าธูป หินดินดานใช้ผสมกับหินปูนท้าปูนซีเมนต์ หินลับมีดจากหินไรโอไลท์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มี
การผลิตครกและสากจากหินแอนดีไซต์ ตลอดจนการขุดเจาะดินลูกรัง เพ่ือกิจการถมที่และก่อสร้างต่าง ๆ ปัจจุบัน
สระบุรียังเป็นแหล่งผลิตแร่ดิกไคต์ (หินสบู่) หรือไพโรฟิลไลท์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ใช้ผสมท้าวัสดุทนไฟ ท้ากระเบื้อง  

พ้ืนบุผนัง ผสมท้าซีเมนต์ขาว ท้าหินตกแต่ง 

 
 

 
ส้าหรับผู้มีงานท้า 360,206 คน พบว่าท้างานในภาคเกษตรกรรม 54,813 คน (ร้อยละ 15.22) ของผู้มี

งานท้าทั้งหมด ส่วนผู้ท้างานนอกภาคเกษตรกรรม 305,393 คน (ร้อยละ 84.78) โดยกลุ่มผู้ท้างานนอกภาค
เกษตรกรรมจะท้างานในสาขาการผลิตมากที่สุดมี 127,046 คน (ร้อยละ 41.60) ของผู้ท้างานนอกภาคเกษตรกรรม
ทั้งหมด รองลงมาสาขาการขายส่ง การขายปลีก 57,058 คน (ร้อยละ 18.68) กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 26,311 คน 
(ร้อยละ 8.62) การขนส่งที่เก็บสินค้า 16,611 คน (ร้อยละ 5.44) และการก่อสร้าง 15,556 คน (ร้อยละ 5.09) 
 
 
 

 
 

ประชากรและศาสนา 

แม่น้้าสายส้าคัญ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การประกอบอาชีพ    

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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จังหวัดสระบุรีเป็นที่ตั้งสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (เดิม
ชื่อ วิทยาลัยมิชชั่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสระบุรีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาทวิทยาลัยเทคนิค สระบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษา สระบุรีวิทยาลัยชื่นชมไทย-
เยอรมัน สระบุรี เป็นต้น 

 
   
  

อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย บริเวณพ้ืนที่หมู่ ๑ บ้านพระพุทธฉาย ต้าบลหนองปลาไหล อ้าเภอเมือง
สระบุรี ประกอบด้วยเขาน้อยใหญ่มีที่ราบในหุบเขา ปุาเบญจพรรณและปุาดิบแล้ง สัตว์ปุาที่อาศัยอยู่เป็นสัตว์ขนาดเล็ก 
เช่น ไก่ฟูา ไก่ปุา ลิง หมูปุา และนกนานาชนิดที่ส้าคัญได้แก่ นกเจ้าฟูาหญิงสิรินธรในบริเวณอุทยานแห่งชาติ มีน้้าตกที่
สวยงามหลายแหล่ง เช่น น้้าตกสามหลั่น น้้าตกโพธิ์หินดาด และน้้าตกโตนรากไทร เป็นต้น 
 

สวนรุกขชาติมวกเหล็ก  อ าเภอมวกเหล็ก  อยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีประมาณ ๓๗ กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ ๓๕๗ ไร่ อยู่กึ่งกลางระหว่างอ้าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับอ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
มีล้าธารซึ่งมาจากต้นน้้าในปุาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลลงสู่แม่น้้าปุาสัก มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ และไม้ดอกไม้ประดับที่
สวยงามมากมาย 
 

สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) ห่างจากจังหวัด ๑๖ กิโลเมตร อยู่ริมถนนพหลโยธิน ต้าบลพุแค 
อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ มีต้นไม้และพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ร่มรื่น เหมาะส้าหรับพักผ่อนหย่อน
ใจชื่นชมธรรมชาติ และเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เป็นต้น 
  

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารและรอยพระพุทธบาท ตั้งอยู่ที่ต้าบลขุนโขลน อ้าเภอพระพุทธบาท  มี
ปูชนียสถานที่ส้าคัญคือ “รอยพระพุทธบาท” ที่ประทับไว้บนหินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพตหรือเขาสัจพันธคีรี เป็นรอย
พระพุทธบาทเบื้องซ้าย ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม เมือ่ประมาณ 350 ปีมาแล้ว เป็นที่รู้จักและสักการะบูชาของชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ 

 

น้ าตกเจ็ดสาวน้อย อยู่ที่ต้าบลมวกเหล็ก อ้าเภอมวกเหล็ก เส้นทางเดียวกับสวนรุกขชาติมวกเหล็ก เป็น
น้้าตกท่ีมีหลายชั้น ธรรมชาติงดงาม มีบริเวณเล่นน้้าที่กว้างขวางและร่มรื่นมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การศึกษา 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1


6 
 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดของจังหวัดสระบุรี 
 
 
 

จังหวัดสระบุรีมีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ขึ้นทะเบียนจ้านวน 2,029 ราย พ้ืนที่การเลี้ยง 3461.8653 ไร่ 
จากสถิติผลผลิตสัตว์น้้าจากแหล่งน้้าสาธารณะ ในปี พ.ศ. 2555 พบว่ามีปริมาณสัตว์น้้าจืดที่จับได้จากธรรมชาติ จ้านวน
ทั้งสิ้น 2,970,974.00 ตัน คิดเป็นมูลค่า 94,871,168.00  บาท (ที่มา:-ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี ปี 2555, 
ส้านักงานประมงจังหวัดสระบุรี)  มีรูปแบบการเลี้ยง 6 แบบ คือ (1) การเลี้ยงในกระชังซึ่งมีจ้านวนเกษตรกร 152 ราย 
พ้ืนที่การเลี้ยง 13.0714 ไร่ (2) การเลี้ยงในนาซึ่งมีจ้านวนเกษตรกร 1 ราย พ้ืนที่การเลี้ยง 2.00 ไร่ (3) การเลี้ยงในบ่อ
ซีเมนต์หรือบ่อพลาสติกซึ่งมีจ้านวนเกษตรกร 8 ราย พ้ืนที่การเลี้ยง 7.8760 ไร่ (4) การเลี้ยงในบ่อดินซึ่งมีจ้านวน
เกษตรกร 1,841 ราย พื้นที่การเลี้ยง 3,007.1679 ไร่ และ (5) การเลี้ยงในร่องสวนซึ่งมีจ้านวนเกษตรกร 19 ราย พ้ืนที่
การเลี้ยง 72.7500 ไร่ (6) การเลี้ยงในคอกซึ่งมีจ้านวนเกษตรกร 9 ราย พ้ืนที่การเลี้ยง 359.500 ไร่  สัตว์น้้าที่เลี้ยง 
ได้แก่ ปลากด ปลากดคัง ปลากราย ปลาจาระเม็ดน้้าจืด ปลาจีน ปลาช่อน ปลาชะโด ปลาดุก ปลาดุกบิ๊กอุย ปลา
ตะเพียน ปลานวลจันทร์เทศ ปลานิล ปลาทับทิม ปลาบึก ปลายี่สกเทศ ปลายี่ สกไทย ปลาแรด ปลาสลิด ปลาสวาย 
ปลาหมอไทย ปลาน้้าจืดอื่น ๆ กบ จระเข้ ตะพาบน้้า และสัตว์น้้าอื่น ๆ กระจายอยู่ใน 13 อ้าเภอ ดังนี้ (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 1 จ้านวนเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์น้้า (ทบ1) ปี 2561     
 

อ้าเภอ                                           จ้านวน 
                                                  ผู้ประกอบการ                                    เนื้อท่ีเลี้ยงรวมทั้งหมด (ไร่) 
                                          (ราย)  

แก่งคอย                               358        326.0378  
เฉลิมพระเกียรติ                     106 91.3600  
ดอนพุด 114 156.3500  
บ้านหมอ                             284 369.5625  
พระพุทธบาท                       149 285.9425  
มวกเหล็ก 150  213.2500  
เมือง 94 78.4833  
วังม่วง 55 85.2500  
วิหารแดง 93 421.2500  
เสาไห้ 126 105.7582  
หนองแซง                            11 7.1626  
หนองโดน                            307 456.6890  
หนองแค                             182 864.7756  
 

รวม                                               2,029                                     3,461.8653  
 

 

ที่มา : ส้านักงานประมงจังหวัดสระบุรี 
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ที่มา : www.fisheries.go.th/sf- saraburi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  www.pointasia.com  
          ๑๐๒ ๑๐๒ หมู่ หมู่ ๗  ๗  ต.บ้านหมอ  อ.บ้านหมอต.บ้านหมอ  อ.บ้านหมอ  
          จ.สระบุรี  จ.สระบุรี  ๑๘๑๓๐๑๘๑๓๐  
  
          โทรศัพท์ โทรศัพท์ ๐๓๖๐๓๖--๒๐๒๗๓๖ ๒๐๒๗๓๖ --  ๗ ๗   
          โทรสาร โทรสาร ๐๓๖๐๓๖--๒๐๒๗๓๖๒๐๒๗๓๖  
          EE--mmaaiill  ::  ssaarraabbuurriiffss@@yyaahhoooo..ccoomm  
 

ศนูย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสระบุรี 

แผนที่เส้นทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสระบุรี 

http://www.fisheries.go.th/sf-
http://www.pointasia.com/
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ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระบุรี 

วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสระบุรี 

 
 
 

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด้าริให้กรมชลประทานศึกษา
ความเหมาะสม โครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้้าปุาสักอย่างจริงจัง และเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า และ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อพ้ืนที่เพาะปลูกในลุ่มแม่น้้าปุาสัก อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ้าในเขตลุ่ ม
น้้าปุาสัก จนเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๗ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติให้เปิดโครงการก่อสร้างโครงการเขื่อนเก็บกัก
น้้าปุาสัก และเม่ือเขื่อนปุาสักได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี 

 

ดังนั้นส้านักงานประมงจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดท้าโครงการจัดตั้งสถานีประมงน้้าจืดจังหวัดสระบุรีขึ้นเพ่ือเป็น
การรองรับโครงการพัฒนาลุ่มน้้าปุาสักอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยมีความประสงค์
ขอให้กรมประมงด้าเนินการก่อสร้างสถานีประมงน้้าจืดจังหวัดสระบุรีในเขตท้องที่ทะเลบ้านหมอ อ้าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี  

 

สถานีประมงน้้าจืดจังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๒ หมู่ ๗ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ก่อสร้างบนเนื้อ
ที่ ๓๐ ไร่ ๒ งาน ๒๙ ตารางวา ด้วยงบประมาณ ปี ๒๕๔๓ จ้านวนเงิน ๒๐,๙๕๐,๐๐๐ บาท ด้านทิศตะวันออกติดกับ
ส้านักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ติดกับทะเลสาบบ้านหมอ อยู่ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอบ้าน
หมอ ๓ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีเป็นระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 
๑๐ กันยายน ๒๕๔๔   
 

 
 
 

๑. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

๒. เพ่ือเพาะพันธุ์สัตว์น้้าจ้าหน่ายให้กับราษฎรผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
๓. เป็นศูนย์ทางวิชาการ เพื่อให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า แก่ราษฎรผู้ที่สนใจโดยทั่วไป 
๔. เป็นแหล่งทางวิชาการ เพ่ือท้าการทดลองค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเพาะเลี้ยงปลาไทย  

ชนิดต่าง ๆ 
๕. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้้า เพ่ือปล่อยในแหล่งน้้าในเขตท้องที่จังหวัดสระบุรี 
๖. เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้กับเกษตรกร และเป็นการยกฐานะทางเศรษฐกิจของ

เกษตรกรให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป 
๗. เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทย 
๘. เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้้าในพ้ืนที่โครงการให้เป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่มีความอุดม

สมบูรณ์ 
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ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

รายนามผู้ด้ารงต้าแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้้าจืดจังหวัดสระบุรี/
ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสระบุรี 

อัตราก้าลัง 

อัตราก้าลังข้าราชการ
ข้าราชการ 

 
 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดและ
ทรัพยากรประมงน้้าจืด โดยเน้นงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับสถาบันต่างๆ ของส้านักฯ เพ่ือน้าเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผล
ภายใต้ข้อจ้ากัดของสภาพพ้ืนที่จริง วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้้าหายาก
หรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์ และการวิจัยพ้ืนฐานที่จ้าเป็นเพ่ือพัฒนาให้เป็นสัตว์น้้าเศรษฐกิจ วิจัย
และวิเคราะห์ข้อมูลชีววิทยาแหล่งน้้า ทรัพยากรประมง และสังคมเศรษฐกิจชาวประมง เพ่ือประเมินสถานภาพแนวโน้ม
ของการประมงในแหล่งน้้า และน้ามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้้า ติดตาม เฝูาระวัง 
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้้าเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตรวจสอบ ติดตามและรับรองฟาร์ม
เพาะเลี้ยงน้้าผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้้าและพืชน้้าจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ผลิตและปล่อย
พันธุ์สัตว์น้้าโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้้าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตประมงและด้ารงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้้า 
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้้า ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการก้ากับดูแลด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและท้าการประมง 
 
 
 

 

1. นายชุติพงค์ ว่องส่งสาร           22 ตุลาคม 2544  - 10 กุมภาพันธ์ 2546 
2. นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้้า         11 กุมภาพันธ์ 2546  -   6 มีนาคม 2551 
3. นายสุริยัน เสมา                        7 มีนาคม 2551  - 18 กรกฎาคม 2554 
4. นายวีระ วัชรกรโยธิน              19 กรกฎาคม 2554  -   1  มกราคม 2556 
5. นางสาวจินตนา โตธนะโภคา          2 มกราคม 2556  -  ปัจจุบัน  

 

 
 
 

 
 
 
 

๑. นางสาวจินตนา โตธนะโภคา       ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสระบุรี 
2. นางสาวรจวรรณ  จดชัยภูมิ        นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
3. นางสาวพวงทอง วันมงคล          นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
4. นายสมชาย   สุเรรัมย์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
5. นางสาวอัมพร  จันทร์ดี  เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน 
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อัตราก้าลังพนักงานราชการ 
งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 
 
 1. นายบัญชา คาบสมุทร  นักวิชาการประมง 
 2. นายเมธี เสมา   นักวิชาการประมง 
 3. นายสัญชัย คชประดิษฐ์  นักวิชาการประมง 
 4. นางสาวมานิกา สุขคล้าย  เจ้าพนักงานประมง 
 5. นางสาวจุฬาลักษณ์  หลิ่มพิพัฒน์   เจ้าพนักงานประมง 
 6. นางธนภรณ์ แปลกวงษ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 7. นางสาวอุบล สอนโส  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 8. นางสาวนพรัตน์ เลิศข้ารูป  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 9. นางมัธนา ศรีเรือนงาม  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 10. นางสาวชื่นกมล  เปรมจิตต์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
 11. นายวิโรจน์ หรี่เรไร  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 12. นายธราเทพ บุญเย็น  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 13. นายรุ่งทิวา อ้นโสภา  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 14. นายวิทยา มงคลชัย  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 15. นายเกษม ธรรมภักดี  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 16. นายประจวบ บุตรศรี  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 17. นายสุวิทย์  มงคลชัย  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 18. นายวีรยุทธ  ปานผึ้ง  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 
 

 
 

 ๑. นายสายัณต์   สายทอง  พนักงานขับรถยนต์ 
                 2. นายบุญเลิศ   ทองกรุง               คนงานประมง     
 

 
 ๑. นายสุชาติ    วังเวงจิตร  พนักงานรักษาความปลอดภัย 

  ๒. นายสมชาย  ดิสิงห์  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 

อัตราก้าลังลูกจ้างชั่วคราว (งบเงินทุนหมุนเวียน)ฯ 

อัตราก้าลังจ้างเหมาบริการ 
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แผนงาน / งบประมาณ 
            

 
 
 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 
1.แผนงาน : รักษาความม่ังคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหา

ที่ดินท ากิน 
  

ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ   
- กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้้า 3,727,180.00 

2.แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร   
- กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 1,490,720.00 

3. แผนงาน: ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคเกษตร    
                และ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
           - กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง               
             (ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง)   
4. แผนงาน สร้างอาชีพและรายได้ที่ม่ันคงและย่ังยืนแก่เกษตรกรและผู้มี    
               รายได้น้อย 
           - กิจกรรม ปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพ่ือการพัฒนาผลิต                          

  (ปลาสวยงาม) ประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 28                                                   

           
          101,000.00 
 

     20,000.00 

5.แผนงาน/โครงการอ่ืน ๆ  
-งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์    

 น้้าอื่นๆ  
          467,500.00 

รวมทั้งสิ้น  5,806,400.00 
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ปลาประจ้าหน่วยงาน 

ปลาสังกะวาดท้องคม 
 

          

  

ด้วยกรมประมง  โดยส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหนึ่งในการผลิตพันธุ์
สัตว์น้้าเพ่ือปล่อยลงในแหล่งน้้าทั่วประเทศ เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิตและเพ่ือเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้้าของไทยเป็นการ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้้าของไทยให้คงความหลากหลายในธรรมชาติและยั่งยืนมากที่สุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสระบุรีได้รับมอบหมายให้ศึกษาและเพาะพันธุ์ปลาสังกะวาดและปลาแขยงข้างลายโดยก้าหนดให้
เป็นปลาประจ้าหน่วยงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี ซึ่งศูนย์ฯ ได้ด้าเนินการศึกษา ค้นคว้าวิจัยสัตว์น้้า
ทั้ง ๒ ชนิด เพ่ือเพาะพันธุ์ จนสามารถเพาะพันธุ์ปลาแขยงข้างลายปล่อยลงในแหล่งน้้าได้ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน
ประมาณ 9๐๐,๐๐๐ ตัวและในปี 2560  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสระบุรีสามารถเพาะพันธุ์ปลาสังกะวาด
ท้องคมได้ส้าเร็จและปล่อยลงในแหล่งน้้าได้ประมาณ 3๐,๐๐๐ ตัว 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  
 

                  ชื่อไทย : ปลาสังกะวาดท้องคม 
 ชื่อท้องถิ่น : ยอนท้องคม ยอนหลังเขียว ยอนปีก 

 ชื่อสามัญ : Pla sang ka wart  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pangasius pleurotaenia Sauvage, 1878 
 

ลักษณะท่ัวไป : เป็นปลาน้้าจืดไม่มีเกล็ด หัวแบนข้างกว่าชนิดอื่นในสกุลเดียวกัน ตาโต จะงอยปากสั้น หนวดยาวไม่เกิน
ขอบหลังลูกตา ล้าตัวแบนข้าง ท้องเป็นสันคม หัวและล้าตัวด้านบนสีคล้้าเหลือบเขียวหรือเหลือง ล้าตัวสีเงินมีแถบสีคล้้า
ตามยาวตั้งแต่บริเวณโคนครีบอก ท้องสีเงิน ครีบท้องขาวใส ครีบหางสีเหลืองอ่อนขอบคล้้า (ชวลิต  และสมศักดิ์, 2536) 
 

ขนาดความยาวสูงสุด (maximum size) : ประมาณ 15-20 เซนติเมตร ขนาดใหญ่ที่พบมีความยาว 35 เซนติเมตร  
(วิกิพีเดีย, 2556; FishBase, 2013) 
 

การแพร่กระจาย : พบมากในแม่น้้าโขง แม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าแม่กลอง พบน้อยในแม่น้้าตาปี  (วิกิพีเดีย, 2556; 
FishBase, 2013)   
 

ที่อยู่อาศัย : พบได้ตามแม่น้้าล้าคลองทั่วไป มักพบอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ (ชวลิต,2547) 
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อาหารธรรมชาติ : กินแมลงขนาดเล็กเป็นอาหารหลัก กินเมล็ดพืช ผลไม้ และพืชน้้าในบางครั้ง (วิกิพีเดีย , 2556; 
FishBase, 2013) 
 

ฤดูวางไข่ : อยู่ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ไข่ปลามีสีเหลืองใส ลักษณะกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 
0.9-1.0 มิลลิเมตร เมื่อไข่พองน้้าเต็มที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.3 มิลลิเมตร เป็นไข่จมติด (สุภาพ และคณะ, 
2548) 
 

ลักษณะเพศ : ตัวผู้มักมีรูปร่างเพรียวยาวกว่าตัวเมีย และเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่มีความสมบูรณ์ทางเพศจะมี  
ท้องอูมนิ่ม ช่องเพศสีชมพูเรื่อ ๆ ส่วนปลาเพศผู้เพียงกดเบา ๆ ที่ช่องเพศน้้าเชื้อก็จะไหลออกมา 
 

ความดกไข ่: ปลาสังกะวาดท้องคมเพศเมียมีปริมาณไข่เฉลี่ย 19,165±7,486 ฟอง/ตัว (สมบัติ และอรรณพ, 2550) 
 

การเพาะเลี้ยง : คัดเลือกแม่ปลาที่มีความสมบูรณ์ทางเพศ ลักษณะท้องนิ่ม ช่องเพศสีชมพูเรื่อ ๆ ใช้ Flexible 
Catheter หรือใช้สายยางเล็ก ๆ ดูดไข่เพ่ือน้าไข่มาวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้วยเวอร์เนียมิเตอร์ (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไข่ 0.9-1.1 มิลลิเมตร ต้องมีจ้านวนมากกว่าร้อยละ 90) ส่วนปลาเพศผู้ที่สมบูรณ์เต็มที่ เพียงกดเบา ๆ ที่ช่องเพศน้้าเชื้อก็
จะไหลออกมา  การฉีดฮอร์โมนกระตุ้นนั้นใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin acetate (BUS) ฉีดเข้าที่ช่องท้องของแม่
พันธุ์บริเวณโคนครีบท้องในอัตรา 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนพ่อพันธุ์ฉีด BUS อัตรา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม พร้อม
กับการฉีดแม่พันธุ์ปลา โดยใช้ยาเสริมฤทธิ์ domperidone อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับการฉีด BUS ทุกครั้ง   
พักพ่อแม่พันธุ์ปลาไว้ในบ่อคอนกรีตหรือถังไฟเบอร์กลาส มีการเพ่ิมออกซิเจนในบ่อตลอดเวลา เนื่องจากพ่อแม่พันธุ์ปลา
มีเงี่ยงคม ตื่นตกใจง่าย จึงเกิดความบอบช้้าและตายง่าย อาจใช้ยาสลบ 2-Phenoxyethanol ความเข้มข้น 400 ส่วนใน
ล้านส่วน (ppm) ในระหว่างการฉีดและรีด จะช่วยให้ท้างานสะดวกขึ้นและลดความบอบช้้าของพ่อแม่พันธุ์ปลา   แม่
ปลาตกไข่หลังจากฉีดฮอร์โมน 11-20 ชั่วโมง ไข่เป็นแบบจมติด การผสมเทียมจึงใช้วิธีแห้ง โดยรีดไข่ลงในภาชนะที่แห้ง
สนิท หลังจากรีดน้้าเชื้อลงผสมแล้วใช้ขนไก่คนจนทั่ว จากนั้นน้าไปโรยในตาข่ายมุ้งสีฟูาขนาด 20 ช่องตาต่อนิ้ว ลูกปลา
ฟักเป็นตัวหลังจากการผสม 22 ชั่วโมง 45 นาที ถึง 29 ชั่วโมง 25 นาที ที่อุณหภูมิน้้า 26.5 -29.2 องศาเซลเซียส ลูก
ปลาวัยอ่อนแรกฟักมีความยาว 3.48-3.6 มิลลิเมตร ไข่ปลามีอัตราปฏิสนธิเฉลี่ยร้อยละ 54.01±25.47 อัตราฟักเฉลี่ย
ร้อยละ 46.33±29.98 และมีอัตรารอดเฉลี่ยร้อยละ 85.74±18.43  
 

การอนุบาล : อนุบาลลูกปลาอายุ 3 วัน ในบ่อคอนกรีต ขนาด 2.40x2.40x40 เซนติเมตร ระดับน้้าลึก 25 เซนติเมตร 
ช่วงลูกปลาอายุ 3 วัน  ให้ไรแดงเป็นอาหาร วันละ 3 ครั้ง เวลา 8.00, 12.00, 16.00  น. ในปริมาณที่มากเพียงพอ 
เปลี่ยนถ่ายน้้าทุกวันโดยเปลี่ยนถ่ายที่ร้อยละ 25 ให้อากาศผ่านหัวทรายตลอดเวลา ลูกปลาที่ได้มีความยาวเฉลี่ย 10.91 
มิลลิเมตร น้้าหนักเฉลี่ย 28.63 กรัม และอัตรารอดเฉลี่ยร้อยละ 71.56  
 

  การเลี้ยง  
 

การท าการประมงโดยท่ัวไป : มอง เบ็ดราว เบ็ด โทง โต่ง ตุ้ม (เครือข่ายนักวิจัยไทบ้าน, 2548) 
 

ราคาปลาสด : ขนาด 4-5 ตัวต่อกิโลกรัม มีราคาประมาณกิโลกรัมละ 120-150 บาท (สมบัติ และอรรณพ, 2550) 
 

การใช้ประโยชน์ : เป็นปลาเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอีสาน นิยมบริโภคเป็นปลาแห้งและปรุงสดเนื่องจากเนื้อมีรสชาติดี 
นอกจากนิยมท้าเป็นอาหารแล้วในปลาขนาดเล็กยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม (ชวลิต และสมศักดิ์, 2536) 
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ปลาแขยงข้างลาย 
 

       

 
 

 
 

ชื่อไทย : ปลาแขยงข้างลาย 
ชื่อสามัญ : Blue-stripped catfish, Iridescent catfish  
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mystus mysticetus Roberts, 1992 

ลักษณะทั่วไป : ปลาแขยงข้างลายมีรูปร่างค่อนข้างเป็นทรงกระบอก แต่ล้าตัวแบนข้างเล็กน้อย ส่วนหัวเล็กตาโต อยู่
ค่อนมาทางด้านล่างของหัว ปากเล็ก หนวดยาว ครีบหลังไม่ยกสูง ครีบไขมันสั้น ครีบหางเว้าลึก ครีบก้น ครีบท้องเล็ก 
ครีบหลังและครีบอกเป็นก้านแข็ง ตัวมีสีคล้้าหรือด้า มีแถบขาวหรือเงินวาวพาดตามยาวล้าตัวถึงโคนหาง 1-2 แถบ (คีรี 
และคณะ, 2543) 
 

ขนาดความยาวสูงสุด (maximum size) : ความยาวเฉลี่ย 10-15 เซนติเมตร แต่ขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยพบยาวถึง 21 
เซนติเมตร (สุรศักดิ์, 2540) ปลาแขยงข้างลายเพศผู้ในระยะแรกเริ่มเจริญพันธุ์ มีขนาดความยาวเหยียด 11.3 
เซนติเมตร น้้าหนัก 11.01 กรัม ปลาแขยงข้างลายเพศเมียในระยะแรกเริ่มเจริญพันธุ์ มีขนาดความยาวเหยียด 12.3 
เซนติเมตร น้้าหนัก 15.60 กรัม (สมเกียรติ และคณะ, 2545) 

การแพร่กระจาย : แม่น้้าโขง แม่น้้าเจ้าพระยา และแม่น้้าแม่กลอง (กษิดิศ, 2556; FishBase, 2013) 
 

ที่อยู่อาศัย : พบได้โดยทั่วไปในแม่น้้า และหนองบึงของไทย  ในแม่น้้ามักพบอยู่รวมกันเป็นฝูง (คีรี และคณะ, 2543) 
 

อาหารธรรมชาติ : กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร   (กษิดิศ, 2556) 
 

ฤดูวางไข่ : อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ไข่ปลาเมื่อแก่เต็มที่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมสีเหลืองอ่อน เป็นไข่
จม มีสารเหนียว เพื่อใช้ยึดติดกับวัตถุ (สมเกียรติ และคณะ, 2545) 
อัตราส่วนเพศ : สัดส่วนเพศในธรรมชาติระหว่างปลาเพศผู้ต่อปลาเพศเมีย เท่ากับ 1.0:1.2 (สมเกียรติ และคณะ, 
2545) 
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ลักษณะเพศ : ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศภายนอก พบว่าปลาเพศผู้มีขนาดล้าตัวเล็กกว่าเพศเมีย น้้าหนัก
ประมาณ 10-15 กรัม ความยาวประมาณ 10-11 เซนติเมตร และมีอวัยวะแสดงเพศเรียกว่า genital papillae ซึ่ง    มี
ลักษณะเรียว และแหลมตอนปลาย ขณะที่ปลาเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ น้้าหนักประมาณ 20 -30 กรัม ความยาว
ประมาณ11-14 เซนติเมตร อวัยวะเพศมีลักษณะค่อนข้างกลมและสั้นกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน และเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์
พบว่าเพศเมียจะมีท้องอูมเปุงนิ่มและผนังท้องบางกว่าเพศผู้ (สมเกียรติ และคณะ, 2545) 
 

ความดกไข่ : ปลาแขยงข้างลายเพศเมียมีปริมาณไข่เฉลี่ย 15,685 ฟอง/ตัว (สมเกียรติ และคณะ, 2545) 
การเพาะเลี้ยง : คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์เพศ สัดส่วนเพศผู้ : เพศเมีย เท่ากับ 2:1 ปลาเพศเมียฉีดด้วยฮอร์โมน
สังเคราะห์ (suprefact) ความเข้มข้น 30 ไมโครกรัม/น้้าหนักปลา 1 กิโลกรัม เว้นระยะห่าง 6 ชั่วโมง จึงฉีดปลาเพศผู้
ด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ (suprefact) ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม/น้้าหนักปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 
(motilium) 10 มิลลิกรัม/น้้าหนักปลา 1 กิโลกรัม ทั้งเพศผู้และเพศเมีย หลังจากฉีดฮอร์โมนเสร็จแล้วน้าพ่อแม่พันธุ์ใส่
ลงในบ่อซีเมนต์ที่เตรียมไว้ (ขนาด 2x2 เมตร น้้าลึก 20 เซนติเมตร) ภายในบ่อมีการเตรียมวัสดุให้ไข่ยึดติดโดยใช้พู่ปอ
แก้ววางกระจายไว้ในบ่อ หลังจากนั้นพ่อแม่พันธุ์จะเริ่มรัดกันเองและวางไข่ โดยไข่จะเกาะติดกับวัสดุที่เตรียมไว้ แยกพ่อ
แม่พันธุ์ออกในตอนเช้า พร้อมติดตั้งระบบออกซิเจนโดยวางหัวทรายกระจายทั่วบ่อ 6 จุด หลังจากนั้นประมาณ 22 
ชั่วโมงลูกปลาจะเริ่มฟักเป็นตัว 
 

การอนุบาล : เมื่อลูกปลาฟักเป็นตัวหมดแล้วจึงเก็บรังไข่ออกจากบ่อ เติมน้้าให้ได้ระดับ 20 เซนติเมตร โดยหลังจากลูก
ปลาฟักเป็นตัวแล้ว 2 วัน อนุบาลด้วยไข่แดงต้มสุกน้ามาขยี้ผ่านผ้ากรองผสมกับน้้าสาดให้ทั่วบ่อ ร่วมกับไรแดงขนาดเล็ก 
วันละ 2 มื้อ เช้า และเย็น เปลี่ยนถ่ายน้้าร้อยละ 50 ทุกวัน เมื่ออายุ 7 วัน ให้ไรแดงเป็นอาหาร เมื่ออายุ 13 วัน ลูกปลา
มีความยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ให้ไรแดงร่วมกับอาหารปลาดุกปั้นเป็นก้อน เมื่ออายุ 19 วัน จึงเปลี่ยนจากไรแดง
เป็นอาหารเม็ดลอยน้้าระดับโปรตีนร้อยละ 35 วันละ 2 ครั้ง เวลา 8.30 และ 16.00 น. โดยให้กินจนอ่ิม ขณะให้อาหาร
ควรหยุดให้อากาศเพ่ือไม่ให้อาหารกระจาย ท้าการดูดตะกอนของเสียทุกสัปดาห์ แล้วเติ มน้้าให้เท่าระดับเดิมทุกครั้งที่
ดูดตะกอน เมื่อลูกปลามีความยาวเฉลี่ย 5 เซนติเมตร (อายุ 48 วัน) จึงคัดเลือกปลาที่มีขนาดใกล้เคียงกันเพ่ือน้าไปเลี้ยง
ในกระชังต่อไป 
 

การเลี้ยง : คัดเลือกปลาแขยงข้างลายที่ได้จากการเพาะพันธุ์รุ่นเดียวกัน ขนาดความยาวเฉลี่ย 5 เซนติเมตร  ปล่อยลง
เลี้ยงในกระชังไนล่อนขนาด 1.0x1.0x1.2 เมตร ที่ติดตั้งในบ่อซีเมนต์ขนาด 5x10 เมตร ที่ระดับความหนาแน่น 600 
ตัว/ลูกบาศก์เมตร ให้อาหารที่มีระดับโปรตีนร้อยละ 35 วันละ 2 ครั้ง  
 

การท าการประมงโดยทั่วไป : ตุ้ม มอง ลอบ เบ็ดคัน กัด สะดุ้ง โต่ง (เครือข่ายนักวิจัยไทบ้าน, 2548) 
 

ราคาปลาสด : กิโลกรัมละ 20-25 บาท (เครือข่ายนักวิจัยไทบ้าน, 2548) 
 

การใช้ประโยชน์ : นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เนื้อใช้ปรุงเป็นอาหารได้ (กรมประมง, 255)
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  ผลของการใช้แลคโตบาซิลลัสและมันเทศต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบเลือดของปลานิล 
รจวรรณ จดชัยภูม ิ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี 
 
 
 

ปลานิล Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) เป็นปลาน้้าจืดที่มีศักยภาพในด้านการเพาะเลี้ยง
สูงผลผลิตที่ได้ส่วนมากได้จากการเลี้ยงมากกว่าการจับจากธรรมชาติ ปลานิลสามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้ทั้งในน้้าจืด และ
น้้ากร่อย สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในอุณหภูมิน้้า 10-40 องศาเซลเซียส และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสภาพที่ถูกกักขังในที่
แคบ เช่นบ่อเลี้ยงหรือกระชังได้ โดยสามารถเจริญเติบโตได้ดีเหมือนในธรรมชาติ ปัจจุบันปลานิลเป็นปลาน้้าจืด ที่มี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจมาก เนื่องจากตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีความต้องการสูง  การส่งออกปลานิลมี
ทั้งรูปแบบปลานิลทั้งตัวแช่แข็ง  เนื้อปลาแบบฟิลเล่สด หรือแช่เย็น และผลิตภัณฑ์ แปรรูปอ่ืนๆ ตลาดสหภาพยุโรปมี
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 66 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด รองลงมาในกลุ่มตะวันออกกลาง และตลาดสหรัฐอเมริกา 
สัดส่วนร้อยละ 16 และ 6 ตามล้าดับ (เบญจมาศ, 2551)  อย่างไรก็ตามการเลี้ยงปลานิลอย่างหนาแน่นทั้งในบ่อดิน 
และกระชังเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง ท้าให้เกิดปัญหาการระบาดของโรค สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล มี
รายงานช่วงที่เกิดโรครุนแรงในปี พ.ศ. 2551 ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม พบรายงานสถานการณ์การเกิดโรค 
จ้านวน 32 จังหวัด (สมเกียรติ์, 2555) โดยการเกิดโรคในทุกภาคพ้ืนที่ การเลี้ยงปลานิลน้ามาซึ่งความเสียหายอย่าง
รุนแรง  เมื่อเกิดปัญหาโรคระบาดในการเลี้ยงปลานิลเกษตรกรจ้าเป็นต้องปูองกันและรักษาโรคต่าง ๆ เพ่ือให้ได้
ผลตอบแทนคุ้มค่าแก่การลงทุน นั่นคือปล่อยปลาให้สูงขึ้น ให้อาหารมากขึ้น มีการใช้ยาและสารเคมี ซึ่งการใช้และ
สารเคมีต่างๆ โดยไม่ถูกวิธีจะเป็นสาเหตุของปัญหาการตกค้างของยาในเนื้อสัตว์น้้าได้ 

การเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่ เป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกิดความรุนแรงของโรคสัตว์น้้ามากขึ้น 
เชื้อแบคทีเรียก่อโรคเป็นปัจจัยหลักของสาเหตุที่ท้าให้เกิดโรค และท้าให้สูญเสียเงินด้านเศรษฐกิจต่อฟาร์ม  
เลี้ยงปลาทั้งหลาย ในการแก้ปัญหาโรคเหล่านั้น ท้าให้เกิดการใช้ยาหลากชนิดที่ฆ่าเชื้อโรคทั่วไป (Broad-spectum 
chemotherapeutics) ไม่เฉพาะเจาะจงเชื้อโรคท้าให้เกิดการดื้อยาของโรค และก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของ
มนุษย์ การแก้ปัญหาตรงจุดนี้มีการเน้นให้ความส้าคัญต่อการดูแลโดยให้อาหารที่ดีขึ้น ปรับปรุงคุณภาพน้้า และลดความ
หนาแน่นของการเลี้ยง การใช้วัคซีน และการควบคุมปัจจัยการเลี้ยงต่าง ๆ ด้วยจุลชีววิทยาแทน Robertson et al. 
(2000) ได้เน้นใช้แบคทีเรียแต่ละชนิดที่มีผลต่อแบคทีเรียชนิดอื่นในล้าไส้  

โปรไบโอติก (probiotic) คือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะท้าให้เกิดผลที่
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  การเสริมอาหารสัตว์น้้าด้วยโปรไบโอติก เป็นการน้าจุลินทรีย์ที่มีชีวิต สามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสัตว์น้้า  เสริมในอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงเพ่ือท้าหน้าที่ปรับสมดุลของจุลินทรีย์ ในระบบทางเดินอาหารให้
เหมาะสมในการท้างาน สัตว์น้้าสามารถใช้ประโยชน์จากอาหารได้ดีขึ้น และสามารถลดความเครียด เพ่ิมความ
ต้านทานโรคในสัตว์น้้า (ฤทธิ์, 2539) โปรไบโอติก ที่นิยมใช้ในการเลี้ยงสัตว์ คือแบคทีเรียในกลุ่มแลกติก (Lactic acid 
bacteria) เช่น Streptococcus spp., Lactobacillus spp. และ Bifidobacteria เป็นต้น แต่การใช้โปรไบโอติก 
โดยตรง มีข้อจ้ากัดเพราะอาจจะต้องเสริมในปริมาณที่มาก เพ่ือชดเชยกับจ้านวนจุลินทรีย์ที่อาจถูกท้าลายไประหว่างที่

   ค้าน้า 
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ผ่านเข้าไปเจอสภาวะที่ไม่เหมาะสม ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ เช่น สภาวะกรดแก่ ในกระเพาะอาหาร น้้าดีใน 
ล้าไส้เล็กส่วนต้น ดังนั้นจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่คงเหลือผ่านไปถึงล้าไส้ใหญ่ จึงมีจ้านวนน้อยกว่าเมื่อเริ่มต้นหรืออาจจะ
ท้างานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งการที่ต้องใส่โปรไบโอติกเข้าไปในอาหารสัตว์ในปริมาณมากนั้น ก็ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต  
ที่เพ่ิมขึ้นแก่เกษตรกรด้วย แนวทางที่น่าสนใจที่ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาจากการใช้โปรไบโอติกเป็นอาหารเสริมเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตของสัตว์ ก็คือการใช้สารที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โพรไบโอติกแทนเรียกสารประเภทนี้ว่า
สารพรีไบโอติก (Prebiotics) 

สารพรีไบโอติก (Prebiotics) เป็นสารอาหารที่ไม่ถูกย่อยสลายได้ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต มีฤทธิ์กระตุ้น
การเจริญของจุลินทรีย์  และกิจกรรมของจุลินทรีย์  โดยใช้ เป็นแหล่งพลังง านหรือแหล่งคาร์บอน ซึ่ งได้แก่ 
สารกลุ่มโอลิโกแซคคาไรด์ (สุดาทิพย์, 2552) พรีไบโอติกคือสารหรือองค์ประกอบที่ไม่ถูกย่อยสลายในทางเดินอาหาร  
มีประโยชน์คือช่วยท้าให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหาร สามารถเจริญเติบโตได้ดี ท้าให้สัตว์ ได้รับ
ประโยชน์ โดยไม่จ้าเป็นต้องเสริมโปรไบโอติกโดยตรงในอาหารสัตว์ ในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องเพราะ พรีไบโอติก ที่ใช้เป็น
ส่วนประกอบของอาหารนั้นสัตว์ ไม่สามารถ ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ ในร่างกายสัตว์  แต่สามารถถูกย่อยได้  
โดยจุลินทรีย์โปรไบโอติกจึงช่วยเป็นแหล่งอาหาร และกระตุ้นการเจริญเติบโตให้กับแบคทีเรียที่เป็นมิตรเหล่านี้ได้ดี  
ท้าให้ล้าไส้เกิดความสมดุลย์ และยังช่วยในการผลิตสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่เป็นกรดไขมันสายสั้น (Short chain 
fatty acid) อีกด้วยนอกจากนั้นแล้วพรี ไบโอติกบางชนิดยังมีต้าแหน่งจับจ้าเพาะส้าหรับจุลินทรีย์ 
ที่ก่อให้เกิดโรค (Pathogenic bacteria ) เช่น Salmonella และ E.coli ท้าให้สามารถขับแบคทีเรียที่เป็นอันตราย
เหล่านี้ออกจากระบบทางเดินอาหารไปกับอุจจาระได้ 

 มันเทศ Ipomoea batatas จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศ มีการพาะปลูกทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย มีคุณค่าทางอาหารสูง และราคาถูก มันเทศเป็นพืชที่มีศักยภาพในการเป็นพรีไบโอติก เพ่ือใช้เป็นวัตถุเติมใน
อาหารสัตว์ (นิรัญญา, 2550)  

Gibson and Roberfroid (1995) กล่าวว่า ซินไบโอติก (Symbiotic) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการรวมกันของ
แบคทีเรียโปรไบโอติกและสารพรีไบโอติก ซึ่งจะมีผลการส่งเสริมการเจริญเติบโตและการรอดชีวิตของแบคทีเรีย 
โปรไบโอติกในทางเดินอาหาร ส่งผลให้สุขภาพของเซลล์เจ้าบ้านดีขึ้น  

การน้าแลคโตบาซิลัสและมันเทศ มาใช้ในปริมาณที่เหมาะสม ผสมในอาหารที่เลี้ยงปลาเรียกว่าเรียก 
ซินไบโอติก เพ่ือท้าให้การเลี้ยงปลานิลมีอัตราการเจริญเติบโต มีอัตราการรอดตายที่ดี มี อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
เนื้อสูง  มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น ลดความเครียด และมีระบบการย่อยและการขับถ่ายที่ดี อีกทั้งช่วยต้านจุลินทรีย์  
ก่อโรคในสัตว์น้้า รวมไปถึงการลดใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปลานิล และอีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวทางนี้   
อาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เกษตรกรสามารถใช้เป็นระบบการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบชีวภาพ และสามารถน้าไปใช้  
เป็นแนวทางการเลี้ยงสัตว์น้้าตามโครงการอาหารปลอดภัยได้ต่อไป 
 
 

 
 
 

เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แลคโตบาซิลลัสร่วมกับมันเทศ โดยศึกษาประสิทธิภาพและอัตรา  
ที่เหมาะสมของแลคโตบาซิลลัส ร่วมกับมันเทศต่ออัตราการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันโรคของปลานิล 
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ด้าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดแม่ฮ่องสอน ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือน

กันยายน 2557 
 

 
 

1.การวางแผนการทดลอง 

1.1 การวางแผนการทดลอง  
 ด้าเนินการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์(completely randomized design: CRD)  ประกอบด้วย 

10 ชุดการทดลอง (treatment) ชุดการทดลองละ 3 ซ้้า (replication) โดยแต่ละชุดการทดลองก้าหนดให้มี แลคโตบาซิลลัส
ระดับความเข้มข้นต่างกัน คือ 104, 108 และ1012 CFU/ml   ต่ออาหาร 1 กรัม ผสมมันเทศอบแห้งบดละเอียด 2.5,5 
และ7.5 กรัม ผสมกับอาหารในอัตราส่วนที่แตกต่างกันดังนี้ 
 

ชุดการทดลองที่ 1 ชุดควบคุมอาหารส้าเร็จรูป 
ชุดการทดลองที่ 2 อาหารส้าเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส104 CFU/ml  ต่ออาหาร 1 กรัม 

ผสมมันเทศ 2.5 กรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
ชุดการทดลองที่ 3 อาหารส้าเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส104 CFU/ml    ต่ออาหาร 1 กรัม 

ผสมมันเทศ 5 กรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
ชุดการทดลองที่ 4 อาหารส้าเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส104 CFU/ml    ต่ออาหาร 1 กรัม 

ผสมมันเทศ 7.5 กรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
ชุดการทดลองที่ 5 อาหารส้าเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส108 CFU/ml    ต่ออาหาร 1 กรัม 

ผสมมันเทศ 2.5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
ชุดการทดลองที่ 6 อาหารส้าเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส108 CFU/ml   ต่ออาหาร 1 กรัม 

ผสมมันเทศ 5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
ชุดการทดลองที่ 7 อาหารส้าเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส108 CFU/ml    ต่ออาหาร 1 กรัม 

ผสมมันเทศ 7.5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
ชุดการทดลองที่ 8 อาหารส้าเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส1012 CFU/ml    ต่ออาหาร 1 กรัม 

ผสมมันเทศ 2.5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
ชุดการทดลองที่ 9 อาหารส้าเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส1012 CFU/ml    ต่ออาหาร 1 กรัม 

ผสมมันเทศ 5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
ชุดการทดลองที่ 10 อาหารส้าเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส1012 CFU/ml     ต่ออาหาร 1 กรัม 

ผสมมันเทศ 7.5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
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2.1 การเตรียมลูกปลาทดลอง  

เตรียมปลานิลที่มีน้้าหนักเฉลี่ยประมาณ 10 กรัม ที่ ได้จากการเพาะพันธุ์รุ่นเดียวกัน น้ามาเลี้ยงใน 
บ่อคอนกรีตขนาด 50 ตารางเมตร โดยให้อาหารที่มีระดับโปรตีนไม่น้อยกว่า 32 เปอร์เซ็นต์ วันละ 2 ครั้ง เวลา 08.00 
น. และ 16.00 น. ใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 2 เดือน ปลานิลมีขนาดน้้าหนักประมาณ 50 กรัม จากนั้น  
คัดปลาที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพ่ือน้ามาใช้ในการทดลอง วัดน้้าหนักและวัดความยาวของปลาทั้งหมดในแต่ละชุดการ
ทดลอง ปล่อยปลาลงในถังทดลองที่เตรียมไว้ตามแผนการทดลอง จ้านวนถังละ 20 ตัว และสุ่มวัดค่าโลหิตวิทยาเบื้องต้น 
จ้านวน 20 เปอร์ เซ็นต์  ของปลาทั้ งหมดในแต่ละชุดการทดลอง ก่อนท้าการทดลองให้อาหารที่ ผสม  
แลคโตบาซิลลัสและมันเทศอบแห้งบดละเอียด  

2.2 การเตรียมถังทดลอง 

 ใช้ถังเหลี่ยมผลิตจากพลาสติก (Polyethylene) กว้าง 96 เซนติเมตร ยาว 122 เซนติเมตร สูง 68 เซนติเมตร 
ขนาดความจุ 600 ลิตร จ้านวน 30 ใบ ทุกถังมีหัวทรายให้อากาศถังละ 2 อัน และเปิดน้้าไหลผ่านตลอดระยะเวลาการ
ทดลอง  

2.3 การเตรียมอาหารทดลอง 

การทดลองในครั้งนี้ใช้แบคทีเรียแลคโตบาซิลลัสสายพันธุ์ Lactobacillus plantarum รหัสประจ้าสายพันธุ์ 
TISTR 1465  จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การเตรียมเชื้อแลคโตบาซิลลัสจากหลอด
เชื้อแห้งแข็ง โดยการใช้พาสเจอร์ปิเปต (Pasteur pipette) แบบพลาสติก ช่วงปลายแคบ ดูดอาหารเหลว De Man 
Rogosa and Sharpe (MRS broth) ประมาณ 0.4 มิลลิลิตรจากปริมาตร 5 มิลลิลิตร ลงในหลอด 
แลคโตบาซิลลัส เพ่ือละลายสารผสมแลคโตบาซิลลัสในหลอด ดูดสารละลายผสมแลคโตบาซิลลัสทั้งหมด พร้อม เขี่ย
กระดาษรหัสเชื้อใส่ลงในหลอดอาหารเหลว MRS broth หลอดเดิม จากนั้นหยดสารละลายเซลล์แลคโตบาซิลลัส ลงบน
อาหารแข็ง MRS Agar 1 เปอร์เซ็นต์ จ้านวน 1 หยด ใช้ห่วงเหล็ก (Loop) เขี่ยกระจายเชื้อ (Streak plate) หลังจากนั้น
น้าไปบ่มเชื้อท่ีตู้บ่มเชื้อ (Incubator) โดยบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เพ่ือให้ได้เป็นโคโลนีเดี่ยว น้าเซลล์ของแลค
โตบาซิลลัส 1 เซลล์ มาเจือจางด้วยสารละลายน้้าเกลือปลอดเชื้อ 0.85 เปอร์เซ็นต์ จนได้ที่ระดับความเข้มข้น 104 108  
และ 1012 ตามล้าดับ  

การเตรียมมันเทศเพ่ือเป็นส่วนผสมในอาหารดัดแปลงมาจาก สาโรจน์ (2555) โดยน้ามันเทศมาล้าง 
ท้าความสะอาดหั่นเป็นชิ้นขนาดประมาณ 5 มิลลิเมตร จากนั้นน้าไปอบโดยตู้อบลมร้อน (Hot air oven)  
ที่อุณหภูมิประมาณ 55 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12 ชั่วโมงแล้วน้ามันเทศที่ได้ไปบดให้ละเอียด เพ่ือใช้ผสมกับ
อาหารเม็ดส้าเร็จรูป ซึ่งการน้ามาอบเพื่อสะดวกในการเก็บรักษาและเก็บไว้ใช้ได้ตลอดการทดลอง 

การผสมอาหารทดลองด้วยแลคโตบาซิลลัสและมันเทศในอาหารเม็ดส้าเร็จรูป ท้าการเตรียมอาหาร 
ทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง วิธีเตรียมอาหารส้าหรับการทดลองวิธีการดัดแปลงมาจาก ปวเรศวร์และคณะ (2549)  
โดยเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว MRS ปริมาตร 2 ลิตร บ่มที่ 37°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นเหวี่ยงที่ 8,000 รอบ  
ต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที เทส่วนใสทิ้ง เติมอาหารเหลว MRS 1 ลิตร แล้วฉีดพ่นบนอาหารเม็ดส้าเร็จรูป 
จ้านวน 3 กิโลกรัม ให้ได้ปริมาณแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัสตามชุดการทดลอง น้ามันเทศบดละเอียดจ้านวนตาม  

วิธีการทดลอง 
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ชุดการทดลองผสมกับแปูงอัลฟา (Alpha starch) 30 กรัม น้าไปคลุกอาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่ฉีดพ่นด้วยแลคโตบาซิลลัส 
โดยคลุกเคล้าให้ทั่ว จากนั้นผึ่งในที่ร่มให้แห้งและบรรจุถุง และเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  
น้าอาหารที่ผสมส่งตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางอาหาร ที่สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าจืดกรมประมง 

2.3 การให้อาหารทดลองและการเปลี่ยนถ่ายน้้าในถังทดลอง 

 ให้อาหารส้าเร็จรูปโปรตีนไม่ต่้ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ผสมด้วยแลคโตบาซิลลัสและมันเทศในอัตราส่วน  
ที่แตกต่างกันตามชุดการทดลอง โดยให้กิน 3 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักปลา วันละ 2 ครั้ง เวลา 8.00 น. และเวลา  
16.00 น. และงดให้อาหารในวันที่สุ่มชั่งวัดน้้าหนักและความยาวของปลา เลี้ยงเป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์ การเปลี่ยนถ่ายน้้า 
ในถังทดลอง ท้าการดูดตะกอนก้นถังและเปลี่ยนถ่ายน้้าในถังทดลองทุกวัน ครั้งละ 50 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาตรน้้าในบ่อ 

2.4 การเก็บและศึกษาค่าโลหิตวิทยาและค่าเคมีในเลือดบางประการ 

วิเคราะห์องค์ประกอบเลือดเดือนละ1 ครั้ง  โดยสุ่มตัวอย่างปลา 10 เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละชุดการทดลอง 
มาทดสอบการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันโรค  โดยน้าปลานิลมาท้าการสลบด้วยน้้ามันกานพลูที่ความเข้มข้น  
80 ส่วนในล้านส่วน น้าปลาที่สุ่มชั่งน้้าหนักและวัดความยาว น้าหลอดฉีดยาขนาด 1 มิลลิลิตร เ ข็มเบอร์ 25G  
ซึ่งในกระบอกฉีดยามีดูดสารปูองกันเลือดแข็งตัว (1 เปอร์เซ็นต์ของ EDTA ) ท้าการเจาะเลือดปลาที่บริเวณคอดหาง 
ตัวละ 1.0 มิลลิลิตร เพ่ือใช้ส้าหรับท้าการศึกษาองค์ประกอบเลือดวิเคราะห์ค่าต่าง ๆ ดังนี้ 

  2.4.1 ปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Haematocrit) 

  บรรจุเลือดปลาในหลอด Capillary tube ที่มีสารปูองกันการแข็งตัวของเลือด ไว้ที่ผิวด้านใน บรรจุ
เลือดปลาปริมาณ 2 ใน 3 ของความยาวหลอดแล้วอุดปลายด้านหนึ่งด้วยดินน้้ามัน ทิ้งให้เลือดแข็งตัวที่อุณหภูมิ  
4 องศาเซลเซียส ประมาณ 24 ชั่วโมง น้าหลอดไปปั่นตกตะกอนที่ความเร็วประมาณ 10,000 รอบต่อนาทีเป็นเวลา  
5 นาที วัดปริมาณเม็ดเลือดแดงท้ังหมดที่วัดได้จากสูตร 

 

เปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดงอัดแน่น = 
ปริมาณเม็ดเลือดแดงทั้งหมดที่ตกตะกอน 

ปริมาณเลือดทั้งหมด 

 2.4.2 ปริมาณเม็ดเลือดแดงท้ังหมด 

  การนับปริมาณเม็ดเลือดแดงโดยการเจือจางเลือดปลาในสารปูองกันการแข็งตัวของเลือด 5% EDTA 
ในอัตราส่วน 1:250 โดยใช้เลือดปลานิลปริมาตร 20 ไมโครลิตร ผสมกับ EDTA ปริมาตร 1,980 ไมโครลิตร หยด
ตัวอย่างเลือดที่เจือจางลงในสไลด์นับเม็ดเลือด (Haemacytometer) นับจ้านวนเม็ดเลือดแดงในช่องพ้ืนที่ใหญ่ตรง
กลาง นับ 5 ช่องเล็กที่มุมบน ล่าง ซ้ายขวา และตรงกลาง ค้านวณปริมาณเม็ดเลือดแดงทั้งหมดที่ได้จากสูตร 

   จ้านวนเม็ดเลือดแดงทั้งหมด = จ้านวนเม็ดเลือดแดง x 10000 

 

 

 

 

 

x 100 
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 2.4.3 ปริมาณเม็ดเลือดขาวทั้งหมด 

  การนับปริมาณเม็ดเลือดขาวโดยการน้าเลือดที่มีสารปูองกันการแข็งตัวของเลือดมาเจือจางด้วยน้้ายา 
dacie’s solution ในอัตราส่วน 1 ต่อ 50 นับจ้านวนเม็ดเลือดขาวทั้งหมด ค้านวณปริมาณเม็ดเลือดขาวที่ได้จากสูตร 

  ปริมาณเม็ดเลือดขาวทั้งหมด = จ้านวนเม็ดเลือดขาว x 50 

     2.4.4 ปริมาณโปรตีนในน้้าเลือด (Serum protein) ระดับกลูโคสในน้้าเลือด (Serum glucose) 
ปริมาณไลโซไซม์ในน้้าเลือด (Serum lysozyme) 

  เก็บเลือดปลาเพ่ือส่งตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ระดับกลูโคส และปริมาณไลโซไซม์ในน้้าเลือด  
ที่หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.5 การเก็บข้อมูล 

ชั่งน้้าหนักและวัดความยาวปลานิลที่ทดลองเดือนละ 2 ครั้ง ถังละ 50 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือหาอัตราการ
เจริญเติบโต เก็บเลือดของปลานิลทดลองเดือนละ 1 ครั้ง ถังละ 10 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือหาค่าโลหิตวิทยาและค่าเคมี 
ในเลือดบางประการของปลาในแต่ละชุดการทดลอง  

2.6 ศึกษาคุณสมบัติของน้้าในถังทดลองวิเคราะห์คุณภาพน้้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เวลา 06.00-08.00 น. โดย
วิเคราะห์พารามิเตอร์ดังต่อไปนี้ 

  อุณหภูมิน้้าโดยใช้ Thermometer หน่วยเป็นองศาเซลเซียส 

  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า (Dissolved oxygen) ตรวจวัดด้วยเครื่อง DO meter ยี่ห้อ HACH 
รุ่นsension 6 หน่วยวัดเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร 

  ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ตรวจวัดด้วยเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้้า ยี่ห้อ EUTECH รุ่น Cyber 
Scan pH 510 

  ค่าความกระด้าง (Hardness) วิเคราะห์ด้วยวิธีไตเตรท ตามวิธีของไมตรีและจารุวรรณ (2528) 
หน่วยวัดเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (mg/l as CaCO3) 

  ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) วิเคราะห์ด้วยวิธีไตเตรท ตามวิธีของไมตรีและจารุวรรณ (2528) 
หน่วยวัดเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (mg/l as CaCO3) 

  แอมโมเนียรวม (Total ammonia) วิเคราะห์ด้วยวิธี Distillation Method ตรวจวัดด้วยเครื่อง 
spectrophotometer ยี่ห้อ HACHรุ่นDR/2800 หน่วยวัดเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร 

 ไนไตรท์ (Nitrite)  วิเคราะห์ด้วยวิธี  Diazotization method ตรวจวัดด้วยเครื่อง spectrophoto 
meter  ยี่ห้อ HACH รุ่น DR/2800 หน่วยวัดเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร  
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อสิ้นสุดการทดลองน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการตอบสนองของปลาต่ออาหารทดลองดังนี้  

3.1 น้้าหนักเฉลี่ย (Average Weight; กรัม) และความยาวเฉลี่ย (Average Length; เซนติเมตร) 

3.2 เปอร์เซ็นต์น้้าหนักเพ่ิม (Percent weight gain; เปอร์เซ็นต์) 

= 
น้้าหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – น้้าหนักเฉลี่ยเมื่อเริ่มการทดลอง 

จ้านวนปลาเริ่มต้นการทดลอง 

 3.3 น้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน (Average diary growth; กรัมต่อวัน) 

= 
น้้าหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง - น้้าหนักปลาเริ่มต้น 

ระยะเวลาการเลี้ยง 

3.4 อัตราการรอด (Survival rate; เปอร์เซ็นต์) 

= 
จ้านวนปลาเหลือเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง 

จ้านวนปลาเริ่มต้นการทดลอง 

3.5 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Feed conversion ratio) 

= 
น้้าหนักอาหารที่ปลากิน 
น้้าหนักปลาที่เพ่ิมข้ึน 

3.6 ประสิทธิภาพของอาหาร (Feed efficiency) 

= 
น้้าหนักปลาที่เพ่ิมข้ึน 

น้้าหนักอาหารที่ปลากิน 

3.7 โปรตีนที่ปลากิน (Protein consumption; กรัมต่อตัว) 

= 
น้้าหนักอาหารที่ปลากินต่อตัว x โปรตีนในอาหาร 

100 

3.8 อัตราการกินอาหาร (feed Intake; เปอร์เซ็นต์น้้าหนักตัวต่อวัน) 

= 
น้้าหนักอาหารที่ปลากินเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน 

(น้้าหนักปลาเริ่มต้น+น้้าหนักปลาสุดท้าย)/2 
 

 น้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติแบบ one-way analysis of variance และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของชุดการทดลองในแต่ละชุดข้อมูลที่น้ามาวิเคราะห์ด้วยวิธี Duncan’s new multiple 
range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ (ยุทธ, 2553) 
 
 
 
 

x 100 

x 100 

x 100 
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การเลี้ยงปลานิลด้วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่ผสมแลคโตบาซิลลัสและมันเทศ ระดับความเข้มข้นต่างกัน  
10 ชุดการทดลอง เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์ มีผลการทดลองดังนี้ 

1.การเจริญเติบโต 

1.1 น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยและความยาวสุดท้ายเฉลี่ย   

ปลานิลเริ่มต้นการทดลองมีน้้าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 51.44±0.17, 51.39±0.23, 51.46±0.10, 51.31±0.0,  
51.38±0.06, 51.26±0.56, 51.45±0.14, 51.52±0.19, 51.42±0.23  และ 51.51±0.08 กรัม ตามล้าดับ เมื่อสิ้นสุด
การทดลองปลามีน้้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย เท่ากับ 449.13±4.17 ,519.26±2.92 ,544.06±1.76 ,566.41±4.81 , 
550.67±8.50 ,574.31±3.41 ,602.97±1.44 ,583.72±11.41 ,627.32±1.04 และ 696.03±3.40 กรัม ตามล้าดับ 
(ตารางที่ 1) เมื่อน้ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่า ปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส 10 12 
CFU/ml ต่ออาหาร 1 กรัม ผสมมันเทศ 7.5 กรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าน้้าหนักสุดท้ายเฉลี่ยสูงกว่าทุก 
ชุดการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
  ปลานิลเริ่มต้นการทดลองมีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 14.50±0.05, 14.46±0.08, 14.49±0.04, 14.43±0.03, 
14.46±0.06 ,14.45±0.02, 14.50±0.07, 14.51±0.03, 14.50±0.02 และ 14.50±0.05 เซ็นติเมตร ตามล้าดับ เมื่อ
สิ้นสุดการทดลอง ปลามีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย เท่ากับ 27.14±0.03, 29.64±0.03, 30.12±0.08, 31.45±0.23, 
30.65±0.57, 31.87±0.40, 32.89±0.12, 31.50±0.54, 33.35±0.15 และ 33.93±0.08 เซ็นติเมตร ตามล้าดับ 
(ตารางที่ 2) เมื่อน้ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่า ปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส 1012 
CFU/ml ต่ออาหาร 1 กรัม ผสมมันเทศ 7.5 กรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าความยาวสุดท้ายเฉลี่ยสูงกว่าทุกชุดการ
ทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

1.2 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักเพิ่ม 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลานิลมีเปอร์เซ็นต์น้้าหนักเพิ่ม เฉลี่ยเท่ากับ 397.69±4.00, 467.87±3.11, 
492.60±1.85, 515.10±4.85, 499.29±8.45, 523.05±3.42, 551.52±1.56, 532.20±11.54, 575.91±1.05 และ 
644.53±3.39 กรัมต่อวัน ตามล้าดับ (ตารางที่ 3) เมื่อน้ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่าปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหาร
ส้าเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส 1012 CFU/ml ต่ออาหาร 1 กรัม ผสมมันเทศ 7.5 กรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม   
มีเปอร์เซ็นต์น้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยสูงกว่าทุกชุดการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

1.3 น้ าหนักเพิ่มต่อวัน 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลานิลมีน้้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 02.65±0.03, 3.12±0.02, 3.28±0.02, 
3.43±0.03, 3.33±0.06, 3.49±0.03, 3.68±0.01, 3.55±0.08, 3.84±0.01 และ 4.30±0.03 กรัมต่อวัน ตามล้าดับ 
(ตารางที่ 3) เมื่อน้ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่าปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส 1012 CFU/ml 
ต่ออาหาร 1 กรัม ผสมมันเทศ 7.5 กรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม  มีค่าน้้าหนักเพิ่มเฉลี ่ยต่อวัน สูงกว่าทุกชุดการ
ทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ผลการศึกษา 
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1.4 อัตราการรอด 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลานิลมีอัตราการรอดเฉลี่ยเท่ากับ 95.00±5.00, 98.33±2.89, 100.00±0.00, 
100.00±0.00, 100.00±0.00, 100.00±0.00, 100.00±0.00, 100.00±0.00, 100.00±0.00 และ 100.00±0.00 
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (ตารางที่ 3) เมื่อน้ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่าปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารชุดควบคุม และ
อาหารส้าเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส 104 CFU/ml ต่ออาหาร 1 กรัม ผสมมันเทศ 2.5 กรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม   
มีอัตราการรอดเฉลี่ยต่้ากว่าทุกชุดการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

1.5 อัตราแลกเนื้อ 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองอัตราแลกเนื้อมีค่าเท่ากับ 1.82±0.02, 1.79±0.02, 1.83±0.01, 1.86±0.02, 1.79±0.02, 
1.81±0.01, 1.86±0.02, 1.75±0.02, 1.76±0.00 และ 1.73±0.01 ตามล้าดับ (ตารางที่ 3) เมื่อน้ามาวิเคราะห์ 
ค่าทางสถิติ พบว่าปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส 1012 CFU/ml ต่ออาหาร 1 กรัม ผสม 
มันเทศ 7.5 กรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม  มีอัตราแลกเนื้อต่้ากว่าทุกชุดการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
แต่ไม่แตกต่างจากปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส 1012 CFU/ml ต่ออาหาร  
1 กรัม ผสมมันเทศ 2.5 กรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 

1.6 อัตราการกินอาหาร 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง อัตราการกินอาหารที่ปลากินมีค่าเท่ากับ 1.75±0.01, 1.80±0.02, 1.86±0.01, 
1.91±0.02, 1.82±0.02, 1.86±0.01, 1.94±0.02, 1.81±0.02, 1.85±0.00 และ 1.86±0.01 เปอร์เซ็นต์น้้าหนักตัว 
ต่อวัน ตามล้าดับ (ตารางที่ 3) เมื่อน้ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่าปลานิลที่ เลี้ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปผสมแลคโต
บาซิลลัส 108 CFU/ml ต่ออาหาร 1 กรัม ผสมมันเทศ 2.5 กรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม  มีอัตราการกินอาหารสูงกว่า
ทุกชุดการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

1.7 ประสิทธิภาพการใช้โปรตีนในอาหาร    

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าประสิทธิภาพการใช้โปรตีนในอาหารมีค่าเท่ากับ 13.26±0.14, 15.60±0.11, 
16.42±0.06, 17.17±0.16, 16.64±0.28, 17.43±0.12, 18.39±0.05, 17.74±0.39, 19.20±0.04 และ 21.48±0.11 
กรัมต่อโปรตีน 1 กรัม ตามล้าดับ (ตารางที่ 3) เมื่อน้ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่าปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหาร
ส้าเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส 1012 CFU/ml ต่ออาหาร 1 กรัม ผสมมันเทศ 7.5 กรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม   
มีประสิทธิภาพการใช้โปรตีนในอาหารสูงกว่าทุกชุดการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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ตารางที่ 1 น้้าหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลอง เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์ 

 

ชุดการ
ทดลองที ่

สัปดาห ์

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

1 51.44±0.17a 78.83±0.80a 96.16±3.18a 126.39±2.02a 196.17±2.01a 288.54±16.69a 336.13±1.57a 372.54±5.50a 416.23±2.84a 449.13±4.17a 

2 51.39±0.23 a 89.51±1.44b 115.82±4.64c 159.64±2.47b 248.59±2.98b 319.96±2.48b 382.54±1.91b 427.41±3.94b 481.86±4.52b 519.26±2.92b 

3 51.46±0.10 a 91.49±0.63bc 123.15±2.98d 168.98±2.95c 254.05±2.99c 362.44±3.16cd 424.95±2.18d 457.58±0.94d 520.96±1.83c 544.06±1.76c 

4 51.31±0.07 a 95.11±0.81d 146.12±0.99f 193.01±1.49f 307.44±3.63f 384.42±3.08e 420.32±3.16c 484.87±4.44f 544.30±1.47d 566.41±4.81d 

5 51.38±0.06 a 91.36±1.07bc 109.52±3.28b 169.18±0.91c 269.27±1.79d 356.49±1.32c 420.17±2.23c 446.90±5.10c 514.85±1.84c 550.67±8.50c 

6 51.26±0.56 a 93.19±2.32c 121.81±1.80d 187.45±0.76e 290.28±0.37e 394.40±1.86e 437.76±1.84e 469.93±3.59e 547.64±2.85d 574.31±3.41d 

7 51.45±0.14 a 98.24±1.07e 157.63±1.58g 231.66±0.67h 323.68±2.25g 417.53±7.64f 470.10±2.44h 506.61±3.93g 563.12±35.79de 602.97±1.44f 

8 51.52±0.19 a 91.27±0.84bc 114.45±2.49c 173.10±2.26d 272.59±5.86d 370.50±3.12d 450.50±0.69f 476.48±3.27e 518.55±2.77c 583.72±11.41e 

9 51.42±0.23 a 91.94±0.46c 128.34±1.74e 197.06±1.56g 304.78±1.10f 451.90±5.57g 461.48±1.20g 491.07±3.86f 571.52±3.36e 627.32±1.04g 

10 51.51±0.08 a 100.12±0.46e 159.77±0.58g 232.77±1.82h 375.19±4.07h 464.04±2.35h 474.30±0.87i 543.87±2.97h 618.29±2.82f 696.03±3.40h 

 
 หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย (mean±SD) ที่ก้ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
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ตารางที่ 2 ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลอง เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์ 

 

ชุดการ
ทดลองที่ 

สัปดาห์ 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

1 14.50±0.05a 16.49±0.14a 17.71±0.33a 18.53±0.02a 21.05±0.15a 23.74±0.05a 24.20±0.02a 24.80±0.10a 26.64±0.06a 27.14±0.03a 

2 14.46±0.08a 17.24±0.05b 18.34±0.12bcd 18.82±0.05b 22.91±0.04b 24.07±0.10b 25.27±0.09b 26.80±0.08b 28.27±0.25b 29.64±0.03b 

3 14.49±0.04a 17.33±0.17b 18.47±0.04cd 18.89±0.05b 22.94±0.05b 24.48±0.09c 26.87±0.05c 27.32±0.09c 30.05±0.20cd 30.12±0.08b 

4 14.43±0.03a 17.70±0.17cd 18.72±0.04ef 20.53±0.18e 23.87±0.10e 25.26±0.15e 26.88±0.15c 28.43±0.32e  30.56±0.14cde 31.45±0.23d 

5 14.46±0.06a 17.23±0.06b 18.17±0.14b 18.90±0.02b 23.20±0.07c 24.45±0.07c 26.76±0.05c 27.12±0.08bc 29.96±0.22c 30.65±0.57c 

6 14.45±0.02a 17.44±0.11bc 18.41±0.05cd 20.16±0.15d 23.55±0.05d 25.83±0.08f 27.08±0.05d 27.71±0.13d  30.75±0.42def 31.87±0.40d 

7 14.50±0.07a 17.76±0.33de 18.83±0.03f 22.57±0.03g 24.12±0.02f 26.61±0.20g 27.56±0.25e 29.46±0.28f 31.12±0.88ef 32.89±0.12e 

8 14.51±0.03a 17.31±0.19b 18.30±0.08bc 19.25±0.01c 23.23±0.09c 24.78±0.14d 27.19±0.10d 28.00±0.13d 30.01±0.29cd 31.50±0.54d 

9 14.50±0.02a 17.35±0.15b 18.56±0.10de 21.61±0.15f 23.90±0.03e 27.22±0.11h 27.50±0.15e 28.61±0.40e 31.33±0.68fg 33.35±0.15e 

10 14.50±0.05a 18.03±0.09d 18.86±0.01f 22.52±0.03g 25.06±0.17g 27.59±0.19i 27.85±0.05f 30.46±0.01g 32.00±0.01g 33.93±0.08f 

               
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย (mean±SD) ที่ก้ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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 ตารางที่ 3 ผลของการเลี้ยงปลานิลที่เลี้ยงโดยใช้แลคโตบาซิลลัสและมันเทศในอัตราส่วนต่างๆกัน เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย (mean±SD) ที่ก้ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
 

ชุดการทดลองที่ 

ผลของการเลี้ยงปลานิล 
น้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ย 

(กรัม) 
น้้าหนักเพ่ิมต่อวัน  

(กรัมต่อวัน) 
อัตราการรอด 
(เปอร์เซ็นต์) 

อัตราแลกเนื้อ อัตราการกินอาหาร
(เปอร์เซ็นต์น้้าหนักตัวต่อวัน) 

ประสิทธิภาพการ 
ใช้โปรตีนในอาหาร    
(กรัมต่อโปรตีน 1 กรัม) 

1 397.69±4.00a 2.65±0.03a 95.00±5.00a 1.82±0.02ef 1.75±0.01a 13.26±0.14a 
2 467.87±3.11b 3.12±0.02b 98.33±2.89b 1.79±0.02de 1.80±0.02b 15.60±0.11b 
3 492.60±1.85c 3.28±0.02c 100.00±0.00b 1.83±0.01f 1.86±0.01c 16.42±0.06c 
4 515.10±4.85d 3.43±0.03d 100.00±0.00b 1.86±0.02g 1.91±0.02d 17.17±0.16d 
5 499.29±8.45c 3.33±0.06c 100.00±0.00b 1.79±0.02cd 1.82±0.02b 16.64±0.28c 
6 523.05±3.42d 3.49±0.03d 100.00±0.00b 1.81±0.01def 1.86±0.01c 17.43±0.12d 
7 551.52±1.56f 3.68±0.01f 100.00±0.00b 1.86±0.02g 1.94±0.02e 18.39±0.05f 
8 532.20±11.54e 3.55±0.08e 100.00±0.00b 1.75±0.02ab 1.81±0.02b 17.74±0.39e 
9 575.91±1.05g 3.84±0.01g 100.00±0.00b 1.76±0.00bc 1.85±0.00c 19.20±0.04g 
10 644.53±3.39h 4.30±0.03h 100.00±0.00b 1.73±0.01a 1.86±0.01c 21.48±0.11h 
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2.ค่าโลหิตวิทยาและค่าเคมีในเลือดบางประการ 

2.1 ค่าปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น 

เมื ่อสิ ้นสุดการทดลอง พบว่าค่าปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่นของปลานิล มีค ่าเท่ากับ 24.00±1.00, 
31.00±2.00, 31.67±2.08, 31.67±2.08, 35.00±2.00, 37.67±1.53, 40.33±0.58, 41.00±1.00, 43.67±1.53 
และ 45.00±2.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) เมื่อน้ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่าปลานิล ที่ได้รับการ
เสริมแลคโตบาซิลลัสและมันเทศในอาหารทุกชุดการทดลอง มีปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่นสูงกว่าชุดควบคุม และ
ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส 1012 CFU/ml ต่ออาหาร 1 กรัม ผสมมันเทศ 7.5 กรัม ต่อ
อาหาร 1 กิโลกรัม  มีค่าปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่นสูงสุดที่ 45.00±2.00 เปอร์เซ็นต์ มี สูงกว่าทุกชุดการทดลอง
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)  

 
ตารางที ่ 2 ค ่าปร ิมาณ เม ็ด เล ือดแดงอ ัดแน ่น  ใน เล ือด ของปลาน ิลที ่เ ลี ้ย งด ้ว ย อาหารทดลอง เป ็นระยะ เ วลา  18     
                 สัปดาห์ 

ชุดการ
ทดลองที่ 

สัปดาห์ 

0 2 6 10 14 18 

1 20.67±1.53a 21.33±1.53a 22.67±2.08a 25.33±1.53a 25.67±1.53a 24.00±1.00a 

2 20.67±1.53a 22.00±2.00a 25.33±1.53b 28.67±1.15b 34.67±1.53b 31.00±2.00b 

3 20.67±1.53a 22.33±1.15a 26.00±1.00b 29.33±0.58b 37.33±1.53c 31.67±2.08b 

4 20.67±1.53a 22.33±1.15a 27.33±1.53bc 32.67±1.53c 37.67±1.53c 31.67±2.08b 

5 20.67±1.53a 22.67±2.08a 28.67±1.15cd 32.67±1.53c 37.67±1.53c 35.00±2.00c 

6 20.67±1.53a 24.00±1.00ab 29.67±0.58cd 32.67±1.15c 39.67±1.53c 37.67±1.53cd 

7 20.67±1.53a 26.00±1.73bc 31.00±1.00de 34.33±1.53cd 43.33±1.53d 40.33±0.58de 

8 20.67±1.53a 26.67±1.53c 32.33±1.53e 35.67±1.53d 45.67±0.58de 41.00±1.00ef 

9 20.67±1.53a 28.33±0.58cd 32.33±0.58e 35.67±1.53d 45.67±1.53de 43.67±1.53fg 

10 20.67±1.53a 29.67±1.15d 32.67±2.08e 36.33±0.58d 47.00±1.00e 45.00±2.00g 

 
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย (mean±SD) ที่ก้ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกัน    
             อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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2.2 ค่าปริมาณเม็ดเลือดแดง 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าค่าปริมาณเม็ดเลือดแดงของปลานิล มีค่าเท่ากับ 2.57±0.09, 2.89±0.09, 
3.18±0.16, 3.62±0.16, 3.88±0.05, 3.70±0.07, 3.70±0.06, 3.72±0.03, 3.72±0.09 และ 3.75±0.13x106 เซลล์
ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 5) เมื่อน้ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่าปลานิล ที่ได้รับการเสริมแลคโตบาซิลลัส
และมันเทศในอาหารทุกชุดการทดลอง มีปริมาณเม็ดเลือดแดงสูงกว่าชุดควบคุม และปลานิลที่เลี ้ยงด้วยอาหาร
ส้าเร ็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส 1012 CFU/ml ต่ออาหาร 1 กรัม ผสมมันเทศ 7.5 กรัม ต่ออาหาร  
1 กิโลกรัม  มีค่าปริมาณเม็ดเลือดแดงสูงสุดที่ 3.75±0.13x106 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร สูงกว่าทุกชุดการทดลองอย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)  

 
ตารางที ่ 5 ค่าปริมาณเม็ดเลือดแดง (x106 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร) ในเลือดของปลานิลที่เลี ้ยงด้วยอาหาร ทดลอง เป็น   
            ระยะเวลา 18 สัปดาห์ 

ชุดการ
ทดลองที่ 

สัปดาห์ 

0 2 6 10 14 18 

1 2.27±0.02a 2.32±0.02a 2.44±0.03a 2.52±0.05a 2.66±0.12a 2.57±0.09a 

2 2.27±0.02a 2.37±0.02ab 2.51±0.03ab 2.60±0.06ab 2.82±0.14ab 2.89±0.09b 

3 2.27±0.02a 2.37±0.03ab 2.59±0.04bc 2.65±0.05ab 2.88±0.04b 3.18±0.16c 

4 2.27±0.02a 2.42±0.01bc 2.64±0.04c 2.68±0.04b 2.93±0.06bc 3.62±0.16d 

5 2.27±0.02a 2.46±0.04cd 2.66±0.04cd 2.74±0.03bc 2.99±0.05bc 3.88±0.05de 

6 2.27±0.02a 2.46±0.08cd 2.73±0.06de 2.87±0.04c 3.10±0.11cd 3.70±0.07de 

7 2.27±0.02a 2.51±0.07de 2.78±0.05ef 3.09±0.10d 3.26±0.11de 3.70±0.06de 

8 2.27±0.02a 2.56±0.04ef 2.84±0.04fg 3.20±0.08d 3.36±0.12e 3.72±0.03de 

9 2.27±0.02a 2.58±0.04ef 2.87±0.04fg 3.35±0.11e 3.57±0.09f 3.72±0.09de 

10 2.27±0.02a 2.60±0.03f 2.91±0.08g 3.55±0.15f 3.64±0.06f 3.75±0.13f 

 
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย (mean±SD) ที่ก้ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่าง  
             มีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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2.3 ค่าปริมาณเม็ดเลือดขาว 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าค่าปริมาณเม็ดเลือดขาวของปลานิล มีค่าเท่ากับ 100.33±18.93, 151.33±9.87, 
159.67±8.33, 156.67±10.97, 166.00±9.17, 166.00±8.19, 168.67±13.05, 173.00±12.49, 174.67±17.01 
และ 189.33±16.44 x103 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 6) เมื่อน้ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่า
ปลานิล ที่ได้รับการเสริมแลคโตบาซิลลัสและมันเทศในอาหารทุกชุดการทดลอง มีปริมาณเม็ดเลือดขาวสูงกว่าชุด
ควบคุม และปลาที่เลี ้ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส 1012 CFU/ml ต่ออาหาร 1 กรัม ผสม 
มันเทศ 7.5 กรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม  มีค่าปริมาณเม็ดเลือดขาวสูงสุดที่ 189.33±16.44 x103 เซลล์ต่อลูกบาศก์
มิลลิเมตร สูงกว่าชุดควบคุมและชุดการทดลองที่ 2, 3, และ 4 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างจาก
ปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารชุดการทดลองที่ 5, 6, 7, 8 และ 9 

 
ตารางที่ 6 ค่าเม็ดเลือดขาว (x103 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร) ในเลือดของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลอง เป็น    
             ระยะเวลา 18 สัปดาห์ 

ชุดการ
ทดลองที่ 

สัปดาห์ 

0 2 6 10 14 18 

1 78.33±17.95a 83.67±7.51a 97.67±13.00a 103.33±21.73a 104.67±10.97a 100.33±18.93a 

2 78.33±17.95a 85.00±12.49ab 116.00±19.52ab 130.00±8.19ab 141.00±8.72b 151.33±9.87b 

3 78.33±17.95a 85.33±10.21ab 120.67±21.03ab 131.00±11.27ab 141.67±19.55b 159.67±8.33b 

4 78.33±17.95a 86.00±13.45ab 129.33±20.55ab 131.00±6.00ab 141.67±14.01b 156.67±10.97b 

5 78.33±17.95a 86.00±10.82ab 132.00±15.00b 136.00±10.58b 141.67±9.45b 166.00±9.17bc 

6 78.33±17.95a 92.33±10.26ab 133.67±9.07b 139.00±17.35bc 145.33±25.93b 166.00±8.19bc 

7 78.33±17.95a 101.67±19.50ab 134.67±16.26b 139.00±18.19bc 149.00±22.54b 168.67±13.05bc 

8 78.33±17.95a 111.33±25.97ab 139.00±17.06b 145.33±25.93bc 154.33±22.12b 173.00±12.49bc 

9 78.33±17.95a 111.67±18.23ab 140.00±22.34b 156.33±10.21bc 166.67±14.01b 174.67±17.01bc 

10 78.33±17.95a 115.00±20.52b 147.33±16.65b 166.67±14.01c 174.33±18.50b 189.33±16.44c 

 
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย (mean±SD) ที่ก้ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกัน  
            อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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2.4 ค่าปริมาณโปรตีนในเลือดของปลานิล 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าค่าปริมาณโปรตีนในเลือดของปลานิลมีค่าเท่ากับ 3.07±0.06, 3.17±0.06, 
3.23±0.06, 3.37±0.06, 3.50±0.10, 3.73±0.06, 3.77±0.06, 3.93±0.06, 4.13±0.06 และ 4.60±0.10 กรัมต่อ
เดซิลิตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 7) เมื่อน้ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่าปลานิล ที่ได้รับการเสริมแลคโตบาซิลลัสและ
มันเทศในอาหารชุดการทดลองที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 มีปริมาณโปรตีนในเลือดสูงกว่าชุดควบคุมและ 
ชุดการทดลองที่ 2 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส 
1012 CFU/ml ต่ออาหาร 1 กรัม ผสมมันเทศ 7.5 กรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม  มีค่าปริมาณโปรตีนในเลือดสูงสุด 
ที่ 4.60±0.10 กรัมต่อเดซิลิตร  

 

ตารางที่ 7 ค่าปริมาณโปรตีน (กรัมต่อเดซิลิตร) ในเลือดของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลอง เป็นระยะเวลา 18    
             สัปดาห์ 
 

ชุดการ
ทดลองที่ 

สัปดาห์ 

0 2 6 10 12 18 

1 2.39±0.12a 2.53±0.12a 2.57±0.06a 2.73±0.06a 2.80±0.00a 3.07±0.06a 

2 2.39±0.12a 2.67±0.06b 2.90±0.10b 2.97±0.06b 3.07±0.06b 3.17±0.06ab 

3 2.39±0.12a 2.73±0.06b 3.03±0.06c 3.03±0.06bc 3.17±0.06bc 3.23±0.06b 

4 2.39±0.12a 2.77±0.06bc 3.03±0.06c 3.07±0.06bc 3.27±0.06cd 3.37±0.06c 

5 2.39±0.12a 2.77±0.06bc 3.13±0.06cd 3.17±0.06cd 3.33±0.06d 3.50±0.10d 

6 2.39±0.12a 2.87±0.06cd 3.17±0.06d 3.23±0.06d 3.37±0.06de 3.73±0.06e 

7 2.39±0.12a 2.97±0.06de 3.23±0.06d 3.27±0.06d 3.47±0.06ef 3.77±0.06e 

8 2.39±0.12a 3.03±0.06e 3.23±0.06d 3.43±0.15e 3.53±0.06fg 3.93±0.06f 

9 2.39±0.12a 3.23±0.06f 3.47±0.06e 3.63±0.06f 3.63±0.12g 4.13±0.06g 

10 2.39±0.12a 3.37±0.06g 3.53±0.06e 3.80±0.10g 3.87±0.06h 4.60±0.10h 

 
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย (mean±SD) ที่ก้ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกัน  
            อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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2.5 ค่าปริมาณกลูโคสในเลือดของปลานิล 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าค่าปริมาณกลูโคสในเลือดของปลานิลมีค่าเท่ากับ 43.00±1.00, 43.33±0.58, 

47.67±0.58, 51.00±1.00, 52.67±0.58, 57.33±1.15, 65.00±1.00, 67.67±1.53, 71.67±1.53 และ 78.33±1.53 
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 8) เมื่อน้ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่าปลานิล ที่ได้รับการเสริมแลคโต
บาซิลลัสและมันเทศในอาหารชุดการทดลองที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 มีปริมาณกลูโคสในเลือดสูงกว่าชุด
ควบคุมและชุดการทดลองที่ 2 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปผสมแลคโต
บาซิลลัส 1012 CFU/ml ต่ออาหาร 1 กรัม ผสมมันเทศ 7.5 กรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าปริมาณกลูโคสในเลือด
สูงสุดที่ 78.33±1.53 กรัมต่อเดซิลิตร  

 

ตารางที่ 8 ค่าปริมาณกลูโคส (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ในเลือดของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลอง เป็นระยะเวลา    
             18 สัปดาห์ 

ชุดการ
ทดลองที่ 

สัปดาห์ 

0 2 6 10 12 18 

1 30±0.58a 34.00±1.00a 34.33±0.58a 36.67±0.58a 37.67±0.58a 43.00±1.00a 

2 30±0.58a 34.67±0.58b 36.67±0.58b 39.00±1.00b 39.33±0.58a 43.33±0.58a 

3 30±0.58a 40.33±0.58c 42.33±0.58c 42.67±0.58c 46.33±0.58b 47.67±0.58b 

4 30±0.58a 41.67±0.58cd 44.67±0.58d 46.33±0.58d 47.67±0.58b 51.00±1.00c 

5 30±0.58a 42.33±0.58cd 51.00±1.00e 55.33±0.58e 48.00±1.00b 52.67±0.58c 

6 30±0.58a 41.67±1.53de 48.33±1.15f 51.00±1.00f 53.67±1.53c 57.33±1.15d 

7 30±0.58a 43.33±0.58def 50.67±1.15f 56.33±1.15f 61.33±1.15d 65.00±1.00e 

8 30±0.58a 43.00±1.00def 58.33±2.08g 64.67±1.53g 66.33±1.15e 67.67±1.53f 

9 30±0.58a 43.67±1.15ef 57.67±0.58g 65.00±1.00g 67.33±1.15e 71.67±1.53g 

10 30±0.58a 44.67±1.53f 60.67±2.08h 70.00±1.00h 71.67±1.53f 78.33±1.53h 

 
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย (mean±SD) ที่ก้ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกัน  
             อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

 



34 

 

2.6 ค่าปริมาณไลโซไซม์ในเลือดของปลานิล 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าค่าปริมาณไลโซไซม์ในเลือดของปลานิลมีค่าเท่ากับ 20.55±0.92, 23.23±1.04, 
23.66±0.59, 23.96±0.14, 24.80±0.43, 24.83±0.39, 24.82±0.24, 25.87±1.28, 26.33±1.77 และ 29.45±0.95 
ยูนิตต่อนาที ตามล้าดับ (ตารางที่ 9) เมื่อน้ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่าปลานิลที่ได้รับการเสริมแลคโตบาซิลลัส และมัน
เทศในอาหารทุกชุดการทดลอง มีปริมาณไลโซไซม์ในเลือดสูงกว่าชุดควบคุม อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
โดยปลาที ่เลี ้ยงด้วยอาหารส้าเร ็จร ูปผสมแลคโตบาซิลลัส 1012 CFU/ml ต่ออาหาร 1 กร ัม ผสม 
มันเทศ 7.5 กรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม  มีค่าปริมาณไลโซไซม์ในเลือดสูงสุดที่ 29.45±0.95 ยูนิตต่อนาท ี

 
ตารางที่ 9 ค่าปริมาณไลโซไซม์ (ยูนิตต่อนาที) ในเลือดของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลอง เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์  

ชุดการ
ทดลองที่ 

สัปดาห์ 

0 2 6 10 14 18 

1 4.14 ±0.07a 6.17±0.72a 8.40±0.30a 10.40±1.01a 18.15±1.38a 20.55±0.92a 

2 4.14 ±0.07a 7.15±0.18b 12.82±0.18b 13.12±1.40b 15.56±0.74b 23.23±1.04b 

3 4.14 ±0.07a 7.20±0.40b 13.2±0.35b 14.90±0.14c 19.46±0.78bc 23.66±0.59b 

4 4.14 ±0.07a 7.55±0.29bc 14.39±0.35c 16.07±0.74cd 20.91±1.48cd 23.96±0.14b 

5 4.14 ±0.07a 8.22±0.29cd 14.4±0.27c 16.92±1.01de 21.11±0.98cd 24.80±0.43bc 

6 4.14 ±0.07a 8.75±0.14d 15.11±0.74c 18.22±1.06ef 21.35±0.92cd 24.83±0.39bc 

7 4.14 ±0.07a 9.70±1.01e 16.72±0.76d 19.13±1.3fg 22.29±0.74de 24.82±0.24bc 

8 4.14 ±0.07a 10.77±0.27f 18.18±1.01e 20.44±0.52gh 22.32±1.33de 25.87±1.28c 

9 4.14 ±0.07a 11.92±0.70g 19.94±0.44f 21.84±0.43hi 23.54±1.16ef 26.33±1.77c 

10 4.14 ±0.07a 12.21±0.79g 21.13±0.46g 22.90±0.83i 25.1±1.42f 29.45±0.95d 

 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย (mean±SD) ที่ก้ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกัน      
            อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

3. คุณสมบัติของน้้า 

คุณสมบัต ิของน้้าในถังทดลองที ่เลี ้ยงปลานิลด้วยอาหารเม็ดส้าเร ็จร ูปที ่ผสมแลคโตบาซิลลัส และ  
มันเทศ ระดับความเข้มข้นต่างกัน 10 ชุดการทดลอง เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์ พบว่า อุณหภูมิของน้้าอยู่ในช่วง 
27.33-27.67 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายน้้าอยู่ในช่วง 6.23 -6.54 มิลลิกรัม/ลิตร ความเป็นกรดเป็น
ด่างอยู่ในช่วง 7.4-7.53 ความเป็นด่างอยู่ในช่วง 113.0-118.0 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCO3 ความกระด้างอยู่
ในช่วง 98.33-106.67 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCO3 ปริมาณแอมโมเนียรวมอยู่ในช่วง 0.150-0.198 มิลลิกรัม/ลิตร 
และ ปริมาณไนไตรท์อยู่ในช่วง 0.041-0.086 มิลลิกรัม/ลิตร 
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ตารางที่ 10  คุณภาพน้้าเฉลี่ยในถังทดลองของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลอง เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย (mean±SD) ที่ก้ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)     

ชุดการทดลองที่ 
ค่าพารามิเตอร์ 

อุณหภูมิน้า้ 

(องศาเซลเซียส) 
ออกซิเจนละลายน้้า 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ความเป็นกรด 

เป็นด่าง 
ความเป็นด่าง 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ความกระด้าง 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 
แอมโมเนียรวม 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ไนไตรท ์

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

1 27.67±0.58a 6.23±0.19a 7.53±0.25a 114.67±4.51a 98.33±2.89a 0.163±0.065a 0.068±0.021a 

2 27.33±0.58a 6.44±0.40a 7.40±0.10a 117.00±3.00a 101.67±7.64a 0.168±0.051a 0.062±0.029a 

3 27.33±1.15a 6.50±0.29a 7.47±0.15a 113.00±3.61a 103.33±5.77a 0.191±0.071a 0.064±0.046a 

4 27.33±0.58a 6.31±0.23a 7.43±0.15a 115.33±3.51a 101.67±7.64a 0.179±0.056a 0.044±0.044a 

5 27.67±0.58a 6.41±0.07a 7.43±0.12a 118.00±2.65a 101.67±7.64a 0.172±0.039a 0.086±0.006a 

6 27.33±0.58a 6.34±0.16a 7.43±0.15a 114.33±4.04a 103.33±5.77a 0.186±0.060a 0.064±0.038a 

7 27.33±1.15a 6.35±0.42a 7.53±0.25a 114.00±3.61a 98.33±2.89a 0.150±0.065a 0.041±0.044a 

8 27.33±0.58a 6.43±0.35a 7.47±0.15a 116.67±4.04a 106.67±5.77a 0.153±0.058a 0.044±0.044a 

9 27.67±0.58a 6.54±0.23a 7.47±0.15a 117.67±2.52a 101.67±7.64a 0.161±0.040a 0.041±0.038a 

10 27.33±1.15a 6.38±0.35a 7.53±0.15a 118.00±2.65a 101.67±7.64a 0.198±0.020a 0.052±0.042a 

2
1
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จากการทดลองเลี้ยงปลานิลน้้าหนักเริ่มต้น 51.42±0.09 กรัม ด้วยอาหารส้าเร็จรูปโปรตีนไม่ต่้ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ 
ผสมด้วยแลคโตบาซิลลัสและมันเทศในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน โดยแต่ละชุดการทดลองก้าหนดให้มี แลคโตบาซิลลัส
ระดับความเข้มข้นต่างกัน คือ 104, 108 และ1012 CFU/ml  ต่ออาหาร 1 กรัม มันเทศอบแห้งบดละเอียด 2.5, 5 และ7.5 
กรัม เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์ พบว่าปลานิลที่ได้รับอาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่ผสมแลคโตบาซิลลัสระดับความเข้มข้น 1012 
CFU/ml  ร่วมกับมันเทศอบแห้งบดละเอียด 7.5 กรัม มีอัตราการเจริญเติบโตเช่นน้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ย น้้าหนักเพ่ิมต่อวัน  
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ อัตราแลกเนื้อ และประสิทธิภาพของโปรตีนดีที่สุด ปลานิลที่ได้รับอาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่
ผสมแลคโตบาซิลลัสระดับความเข้มข้น 108 CFU/ml  ร่วมกับมันเทศอบแห้งบดละเอียด 2.5 กรัม มีอัตราการกิน
อาหารดีที่สุด  และปลานิลที่ได้รับอาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่ผสมแลคโตบาซิลลัสและมันเทศทุกชุดการทดลองมีอัตราการ
รอดตายสูงกว่าชุดควบคุม จากการทดลองครั้งนี้ปลานิลที่ได้รับอาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่ผสมแลคโตบาซิลลัสระดับความ
เข้มข้น 1012 CFU/ml  ร่วมกับมันเทศอบแห้งบดละเอียด 5 กรัม และระดับความเข้มข้น 1012 CFU/ml  ร่วมกับมัน
เทศอบแห้งบดละเอียด 7.5 กรัม มีค่าปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่นดีที่สุด ส่วนค่าปริมาณเม็ดเลือดแดง ค่าปริมาณเม็ด
เลือดขาว และค่าปริมาณไลโซไซม์ในเลือด ปลานิลที่ได้รับอาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่ผสมแลคโตบาซิลลัสและมันเทศทุกชุด
การทดลองมคี่าสูงกว่าชุดควบคุม แต่ปริมาณโปรตีนในเลือดและค่าปริมาณกลูโคสในเลือดชุดการทดลองที่ 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 และ 10 มีปริมาณสูงกว่าชุดควบคุมและชุดการทดลองที่ 2   ซึ่งผลการทดลองใกล้เคียงกับการศึกษาของ 
Wenshu et al. (2016) ศึกษาผลการใช้แลคโตบาซิลลัส ร่วมกับฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ห่วงโซ่สั้น ผลการทดลองพบว่า 
ปลานิลที่ได้รับแบคทีเรียระดับความเข้มข้น 108 CFU/ml  ร่วมกับฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ห่วงโซ่สั้น 1 มิลลิกรัมต่อ
กรัม มีผลท้าให้อัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด Hassaan et al. (2014) ท้าการทดลองเสริมแบคทีเรียบาซิลลัส ที่ระดับ
ความเข้มข้น 106 CFU/ml  และยีสต์ ลงในอาหารเม็ดส้าเร็จรูปเพ่ือใช้เลี้ยงปลานิล ผลการทดลองพบว่าปลานิลที่
ได้รับอาหารทดลอง มีประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และค่าโลหิตวิทยาเพ่ิมมากขึ้น อย่างมีนัยส้าคัญทางสิติ (p<0.01) 
Abid et al. (2013) ท้าการทดลองเสริมแบคทีเรียพีดิคอกคัส และ ฟรุคโตลิโกแซคคาไรด์ ในอาหารส้าหรับการ
ทดลองเลี้ยงปลาแซลมอน ผลการทดลองพบว่าปลาแซลมอนที่ได้รับแบคทีเรียระดับความเข้มข้น 10 6 CFU/ml  
ร่วมกับพรีไบโอติก 3.5 กรัม และ 7 กรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีอัตราการเจริญเติบโต  ล้าไส้มีวิลไลสูงขึ้น และ
กิจกรรมของไลโซไซม์ในซีรัมสูงขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) Ghasempour et al. (2015) ท้าการทดลองใช้
แบคทีเรียเอนเทอโรคอคคัสเป็นโปรไบโอติก และฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์เป็นพรีไบโอติก เพ่ือท้างานเสริมซึ่งกันและกัน
ในสภาวะซินไบโอติกในปลาไน ผลการทดลองพบว่าปลาไนที่ได้รับอาหารทดลอง มี อัตราการเจริญเติบโตและมี
ประสิทธิภาพในการย่อยอาหารมากกว่าชุดควบคุม แสดงให้เห็นว่าโปรไบโอติกและพรีไบโอติกผสมในอาหารที่ปลากิน
เข้าไป มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลา ผลการศึกษาของการใช้โปรไบติกและพรีไบโอติกชนิดอ่ืนๆร่วมกัน เพ่ือเป็น  
ซินไบโอติกในการเลี้ยงสัตว์น้้าอ่ืนๆ เช่น กุ้งล็อบสเตอร์ยุโรป  Daniels et al. (2010) ใช้อาหารเม็ดส้าเร็จรูปเสริม 
โปรไบโอติก Bacillus spp. และ แมนแนนโอลิโกแซคคาไรด์ ผลการทดลองพบว่ากุ้งล็อบสเตอร์ยุโรปที่ได้รับอาหารทดลอง 
มีอัตราการเจริญเติบโตและมีความยาววิลไล ในล้าไส้สูงกว่าชุดที่ได้รับอาหารควบคุม Qin  et al. (2010)  ได้ทดลองใช้
อาหารส้าเร็จรูปผสม Bacillus subtilis และ ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ เพ่ือเลี้ยงปลิงทะเลผลการทดลองพบว่าปลิงทะเล
ที่ได้รับอาหารผสม Bacillus subtilis และ ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ มีผลต่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความต้านทาน
โรคของแตงกวาทะเลสูงขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ทั้งนี้พรีไบโอติกที่ใช้จะต้องกระตุ้นการเจริญของ 
โปรไบโอติกที่ใช้อย่างเฉพาะเจาะจง (Wongputtisin, 2003)  

วิจารณ์ผลและสรุป 
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  คุณภาพน้้าในการเลี้ยงปลานิลพบว่าอุณหภูมิน้้ามีค่าอยู่ในช่วง 26.67-27.33 องศาเซลเซียสปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในน้้ามีค่าอยู่ในช่วง 6.23-6.54 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าอยู่ในช่วง 7.40-7.53 
ความเป็นด่างมีค่าอยู่ในช่วง 113-118 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต แอมโมเนียรวมมีค่าอยู่ในช่วง 
0.150-0.198 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนไตรท์ค่าอยู่ในช่วง 0.041-0.086 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในช่วงที่มี
ความเหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า (ไมตรี , 2530; มั่นสิน และไพพรรณ, 2544) 
  จากการทดลองในครั้งนี้สรุปได้ว่าปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่ผสมแลคโตบาซิลลัสระดับความ
เข้มข้น 1012 CFU/ml ต่ออาหาร 1 กรัม ร่วมกับมันเทศอบแห้งบดละเอียด 7.5 กรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เป็นระดับ
ที่เหมาะสม เนื่องจากท้าให้ปลานิลมีการเจริญเติบโตดีที่สุดและมีภูมิคุ้มกันเพ่ิมข้ึน   

 
 
 

ขอขอบคุณ คุณอาคม ชุ่มธิ  คุณจินตนา โตธนะโภคา และคุณพงษ์ พันธ์  สุนทรวิภาต ที่ ให้ค้าแนะน้า 
ในการเขียนเอกสารวิชาการฉบับนี้ ขอขอบคุณคุณจุฬาภรณ์ ชูแก้ว คุณชลธิชา พิชค้า  และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้้าจืดแม่ฮ่องสอน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือจนท้าให้งานวิจัยเรื่องนี้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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แผนงาน พื้นฐานด้านการจัดการน้้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่นยืน 
ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติ  กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้้า 

 
 

 
 
 
   

 

 
  

จากการเพิ่มขึ้นของจ้านวนประชากรในประเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ความต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆ มีเพิ่มมากขึ้น 
ทรัพยากรด้านสัตว์น้้าจืดเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนมีแนวโน้มอาจลดลงได้  หากขาดการ
อนุรักษ์หรือทดแทนส่วนที่ถูกใช้ไปในธรรมชาติ ส้าหรับงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้้ารัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อปูองกัน
และควบคุมไม่ให้เกิดการท้าลายทรัพยากรสัตว์น้้าจนเกินขอบเขต อย่างไรก็ตามมาตรการที่ต้องปฏิบัติควบคู่กับการอนุรักษ์ คือ งาน
พัฒนาการผลิตพันธ์ุสัตว์น้้า ซึ่งถือว่าเป็นงานหลักอย่างหนึ่งที่ต้องเร่งด้าเนินการเพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดให้มีคุณภาพควบคู่กับการเพิ่มชนิดและจ้านวนสัตว์น้้าจืด อันจะเป็นการทดแทนส่วนที่ถูกใช้ไปในธรรมชาติเพื่อรักษาสมดุลของ
ปริมาณสัตว์น้้า ให้มากพอกับความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้น และสนับสนุนให้ราษฎรได้มีความรู้ความช้านาญในด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพ่ือให้บริโภคในครัวเรือน 

  

 
 

1. เพื่อเพิ่มผลผลิตพันธ์ุสัตว์น้้าจืดให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค 
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของแหล่งประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
4. ส่งเสริมและให้ความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าแก่เกษตรกร 

 

ตารางที1่ : แผน/ผลการด้าเนินงานผลการผลิตพันธ์ุสตัว์น้้า  ประจา้ปี  2560 
 

ชนิด 
ปี 2560 

     แผน(ตัว) ผล(ตัว) ร้อยละ 

1.ปลานิล 10,800,000 11,380,500 105.37  

2.ปลาตะเพียนขาว 1,319,500 5,100,000 386.51  

3.ปลายี่สกเทศ 2,400,000 1933,200 80.55  

4.ปลาสวาย 100,000 101,000       101.00  

5.ปลาแขยงข้างลาย 100,000 102,000      102.00 

6.ปลาแก้มช้้า 200,000 200,000      100.00 

7.ปลาตะเพียนทอง 1,700,000 1,020,000       60.00 

8.ปลาชะโอน 10,000 10,800       108.00 

9.กบนา 100,000 102,000       102.00 

10.ปลาไน 50,000 70,000       140.00 

รวม 16,779,500 20,019,500      119.31 
 

ผลการผลิตพันธุ์สตัว์น้้าภายใต้กิจกรรมผลติพันธ์ุน้้าจืดในปีงบประมาณ 2560 พบว่าผลิตปลาตะเพียนขาวมากที่สุด 
จ้านวน 5,100,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 386.51 รองลงมาคือปลานลิ จ้านวน 11,380,500 ตัว คิดเป็นร้อยละ 105.37 และปลายี่สกเทศ 
จ้านวน 19,33,200 ตัว คิดเป็นร้อยละ 80.55 (ตารางที่1) และได้ด้าเนินการปล่อยสัตว์น้า้ลงในแหล่งน้า้ที่จังหวัดสระบุรีจ้านวน 138 
แห่ง (ตารางที่ 2)

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค ์
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  ตารางที ่2 ผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าในแหล่งน้้า ปี 2560  หน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสระบุรี 1 

 2 

ล้าดับที ่ วัน เดือน ปี ชื่อแหล่งน้้า 

ที่อยู ่
พื้นที่ 
(ไร่) 

ชนิดพันธุ์สัตว์น้้า จ้านวน     
(พันตัว) 

หมู่
ที่ 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด  

นิล
จิต

รล
ดา

 

ตะ
เพ

ียน
ขา

ว 

ยี่ส
กเ

ทศ
 

สว
าย

 

ตะ
เพ

ียน
ทอ

ง 

แข
ยง

ข้า
งล

าย
 

ชะ
โอ

น 

ไน
 

กบ
นา

 

 

 รวม                 

1  4 ต.ค.59 บ่อร.ร.บ้านครวั 1 บ้านครัว บ้านหมอ สระบรุ ี 8 5,000         5 

2 6 ต.ค.59 ล้ารางตะเคียน 8 ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุร ี  -     20,000     20 

3  6 ต.ค.59 ล้ารางมะเกลอื 7 ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุร ี  -     20,000     20 

4  6 ต.ค.59 ล้ารางกระโดน 4 ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุร ี  -     20,000     20 

5  13 ต.ค.59 สระน้้าเทศบาลห้วยปุาหวาย 8 ห้วยปุาหวาย พระพุทธบาท สระบุร ี 10      20,000     20 

6  20 ต.ค.59 ทุ่งนา 4 บ้านกลับ หนองโดน สระบุร ี  -          5,000 5 

7  21 ต.ค.59 ทะเลสาบบ้านหมอ 7 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุร ี 2,000   7,500  10,000 5,500    23 

8  28 ต.ค.59 อ่างเก็บน้้าเขื่อนปุาสักชลสทิธิ ์  - ค้าพราน วังม่วง สระบุร ี 10,000  250,000    100,000     350 

9  10 พ.ย.59 อ่างเก็บน้้ามวกเหล็ก 2 ค้าพราน วังม่วง สระบุร ี 250  50,000 50,000 10,000 50,000     160 

10  15 พ.ย.59 แม่น้้าปุาสกั 6 ท่าช้าง เสาไห้ สระบุร ี  -  50,000 50,000 10,000 80,000  5,000   195 

11  18 พ.ย.59 คลองระพีพฒัน ์ 4 หนองโรง หนองแค สระบุร ี  -  50,000 50,000  80,000 5,000    185 26 41  12  23 พ.ย.59 อ่างเก็บน้้าตกสามหลัน่ 1 หนองปลาไหล เมือง สระบุร ี 150 30,000 25,000 25,000       80 

13  24 พ.ย.59 บ้ึงโง้ง 3 เมืองเก่า เสาไห้ สระบุร ี 89 25,000 25,000 25,000       75 

14  25 พ.ย.59 ทุ่งนา 5 หนองโดน หนองโดน สระบุร ี  - 380,000        10,000 390 

15  2 ธ.ค.59 แม่น้้าปุาสกั(ท่าศาลาแดง) 2 ปากเพรียว เมือง สระบุร ี  - 50,000         50 

16  2 ธ.ค.59 บ่อกองพนัทหารม้าที ่5 - ปากข้าวสาร เมือง สระบุร ี 15 90,000    60,000 10,000 10,000    ..      170 

17  2 ธ.ค.59 อ่างเก็บน้้ามวกเหล็ก 6 หนองบัว พัฒนานิคม สระบุร ี 931 60,000                  60 

18  2 ธ.ค.59 บ่อศูนย์กีฬาทหารม้า  - มิตรภาพ เมือง สระบุร ี 35 50,000                   50 

19  5 ธ.ค.59 บ่อน้้าของเทศบาลต.หินกอง 3 หินกอง หนองแค สระบุร ี 20 50,000                  50 

20  5 ธ.ค.59 แม่น้้าปุาสกั(ท่าวัดท่าพง) 5 ตะกุด เมือง สระบุร ี  - 100,000                  100 

21 9 ธ.ค.59 อ่างเก็บน้้าห้วยบ่า  หนองกบ หนองแซง สระบุร ี 80 50,000         50 

22 13 ธ.ค.59 อ่างเก็บน้้าหนองโปุง  ล้าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุร ี 150 100,000         100 
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ล้าดับที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อแหล่งน้้า 

ที่อยู ่
พื้นที่
(ไร่) ชนิดสัตว์น้้า 

จ้านวน      
(พันตัว) 
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ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด  นิล
จิต
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23 14 ธ.ค.59 แหล่งน้้าสาธารณะบ้านธารเกษม 2 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุร ี 120 100,000         100 

24  16 ธ.ค.59 อ่างเก็บน้้าหนองผกัจอก  - หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุร ี 95 100,000         100 

25  20 ธ.ค.59 หนองไม้เลือ่ม 1 หัวปลวก เสาไห้ สระบุร ี 75 380,000         380 

26  2 ธ.ค.59 แม่น้้าปุาสกั(ท่าศาลาแดง) 2 ปากเพรียว เมือง สระบุร ี  -  380,000    10,000 10,000   400 

27  2 ธ.ค.59 บ่อกองพนัทหารม้าที ่5  - ปากข้าวสาร เมือง สระบุร ี 15  50,000   60,000     110 

28  2 ธ.ค.59 อ่างเก็บน้้ามวกเหล็ก 6 หนองบัว พัฒนานิคม สระบุร ี 931  90,000        90 

29  2 ธ.ค.59 บ่อศูนย์กีฬาทหารม้า  - มิตรภาพ เมือง สระบุร ี 35  60,000        60 

30  5 ธ.ค.59 บ่อน้้าของเทศบาลต.หินกอง 3 หินกอง หนองแค สระบุร ี 20  50,000        50 

31  5 ธ.ค.59 แม่น้้าปุาสกั(ท่าวัดท่าพง) 5 ตะกุด เมือง สระบุร ี  -  50,000        50 

32 9 ธ.ค.59 อ่างเก็บน้้าห้วยบ่า  - หนองกบ หนองแซง สระบุร ี 80  100,000        100 

33  13 ธ.ค.59 อ่างเก็บน้้าหนองโปุง  - ล้าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุร ี 150  50,000        50 

34 14 ธ.ค.59 แหล่งน้้าสาธารณะบ้านธารเกษม 2 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุร ี 120  100,000        100 
35  11 ม.ค.60  โครงการทฤษฏีใหม ่  มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุร ี 46  138,500        138.5 

36  11 ม.ค.60  โครงการทฤษฏีใหม ่  แก่งคอย แก่งคอย สระบุร ี 51  34,500        34.5 

37  11 ม.ค.60  โครงการทฤษฏีใหม ่  วังม่วง วังม่วง สระบุร ี 21 11,000         11 
38  11 ม.ค.60  โครงการทฤษฏีใหม ่   มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุร ี    157,500        157.5 
39  11 ม.ค.60  โครงการทฤษฏีใหม ่   แก่งคอย แก่งคอย สระบุร ี    40,000        40 
40  12 ม.ค.60  โครงการทฤษฏีใหม ่  วังม่วง วังม่วง สระบุร ี  21,000         21 

41  12 ม.ค.60  โครงการทฤษฏีใหม ่  เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบุร ี  77,500         77.5 

42  13 ม.ค.60  โครงการทฤษฏีใหม ่  หนองแซง หนองแซง สระบุร ี 45  127,500        127.5  
43  1 ก.พ.60  บึงขอนหอม 4 ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุร ี 36 20,000       10,000  30 

44   7 ก.พ.60 หนองโพธิ ์ 2 หนองหม ู วิหารแดง สระบุร ี 89 20,000         20 

45  10 ก.พ.60 สระเก็บน้้าบ้านหัวปลวก 3 หัวปลวก เสาไห้ สระบุร ี 11 20,000            10,000   30 

46  14 ก.พ.60 บึงหน้าวัดหนองมน 6 บ้านหลวง ดอนพุด สระบุร ี 21 20,000            20,000   40 

47  14 ก.พ.60 คลองวัดดอนทอง 6 ดอนทอง หนองโดน สระบุร ี 5            10,000   10 
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48  23 ก.พ.60 อ่างเก็บน้้าทา่มะปราง 6 ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุร ี 75 20,000                20 

49  3 มี.ค.60 หนองหรเทพ 1 หรเทพ บ้านหมอ สระบุร ี 50 20,000 60,000               80 

50  7 มี.ค.60 อ่างเก็บน้้าโปุงก้อนเส้า 3 ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุร ี 120 20,000 100,000               120 

51  15 มี.ค.60 ทุ่งนา 3 กุ่มหัก หนองแค สระบุร ี 500             10,000 10 
52  17 มี.ค.60 หนองใหญ ่ 2 ดงตะงาว ดอนพุด สระบุร ี 85 10,000 70,000             80 
53  23 มี.ค.60 หนองหางชะโด 2 ไผ่หลิว ดอนพุด สระบุร ี 150 50,000 100,000             150 
54  26 มี.ค.60 อ่างเก็บน้้าห้วยหินขาว 4 เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบุร ี 120 20,000 40,000        20,000 20,000  100 
55   4 เม.ย.60 อ่างเก็บน้้าสะแกเครอื 4 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุร ี 150  150,000       12,000      162 
56  7 เม.ย.60 ทุ่งนา  - บ้านหลวง ดอนพุด สระบุร ี  -            10,000   10 

57  7 เม.ย.60 รางกะไดใหญ ่ 2 ดงงะงาว ดอนพุด สระบุร ี 210  200,000           5,000       205 

58 10 เม.ย.60 ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร  - ปากเพรียว เมือง สระบุร ี 71 30,000 60,000             90 
59 21 เม.ย.60 ศาลเยาวชนสระบุร ี  - ปากเพรียว เมือง สระบุร ี 60 5,000 20,000             70 

60 21 เม.ย.60 ศูนย์การทหารม้าที ่5  - ปากเพรียว เมือง สระบุร ี 13 40,000              40 
61 21 เม.ย.60 ธารเกษมมวกเหล็กใน 2 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุร ี  -  100,000             100 

62 21 เม.ย.60 บึงตลาดไชย 3 สองคอน แก่งคอย สระบุร ี 155  150,000             150 

63 25 เม.ย.60 ซับปุาว่าน 1 ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุร ี 93  100,000        100 

  64   2 พ.ค.60 หนองตาห้อย  - ชะอม แก่งคอย สระบุร ี - 18,000       6,000 6,000         30 

65  10 พ.ค.60 สวนสาธารณะวัดเกาะกลาง  - หนองแค หนองแค สระบุร ี  200,000 90,500      15,500         311 

66  11 พ.ค.60 บ้านดอนพดุ  - ดอนพุด ดอนพุด สระบุร ี  50,000       42,500 4,000          97 

  67  12 พ.ค.60 บึงตาลเดี่ยว   1 ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุร ี 102 100,000       6,000         106 

68  16 พ.ค.60 อ่างเก็บน้้าวังแพ 9 ช้าผักแพรว แก่งคอย สระบุร ี 200 50,000 300,000       6,000     356 

69  23 พ.ค.60 หนองบ้านโง้ง  - บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุร ี  -  209,000       4,000    213 

70  25 พ.ค.60 คลองวัดสารภ ี 10 บางโขมด บ้านหมอ สระบุร ี  - 142,000 90,500           233 

71 5 มิ.ย.60 บึงชลประทานคลองเพียว 6 ตะกุด เมือง สระบุร ี 50 130,000 200,000 50,000          380 
72 5 มิ.ย.60 สระน้้าสาธารณะพุกร่าง  พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุร ี 19 20,000 100,000          300 
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73 5 มิ.ย. 60 คลองสาธราณะประโยชน์ 10 คล้อ แก่งคอย สระบุร ี 13  50,000 10,000      1,000     61 
74 5 มิ.ย.60 แม่น้้าปุาสัก 1 ท่าช้าง เสาไห้ สระบุร ี -  50,000 50,000   20,000  10,000    130 
75 6 มิ.ย. 60 คลองระพีพัฒน์ 12 คชสิทธิ์ หนองแค สระบุร ี 700  130,000 100,000     40,000     270 

76 7 มิ.ย. 60 ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ค่ายอดิศร 2 ปากเพียว เมือง สระบุร ี 50  40,000   120,000        160 

77 12 มิ.ย.60 อ่างเก็บน้้ามวกเหล็ก 5 ค้าพราน วังม่วง สระบุร ี 2,750     130,000 5,000       135 

78 12 มิ.ย.60 ฝายน้้าล้นเขานมนาง - ล้าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุร ี -  30,000 20,000           50 

79 20 มิ.ย.60 ทุ่งนาบ้านดอน 6 บ้านล้า วิหารแดง สระบุร ี          15,000    15 
80 6 ก.ค.60 ทุ่งนาบ้านกลับ 2 ทุ่งนาบ้านกลับ หนองโดน สระบุร ี          5,200    5.2 

81 7-ก.ค.-60 คลองธารทองแดง   ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุร ี   1,000      1,000      2 
82 7-ก.ค.-60 บ่อน้้ารพ.วิหารแดง 3 บ้านล้า วิหารแดง สระบุร ี  5,000  20,000         25 
83 7-ก.ค.-60 บ่อภายในกองพันทหารม้าที ่11   ปากเพรียว เมือง สระบุร ี  5,000  20,000          25 
84 7-ก.ค.-60 บ่อสาธารณะ 2 ทับกวาง แก่งคอย สระบุร ี  2,000  13,000          15 
85 7-ก.ค.-60 คลองแหง้ 6 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุร ี      15,000        15 
86 7-ก.ค.-60 แม่น้้าปุาสัก    ท่าลาน บ้านหมอ สระบุร ี      35,000   5,000     40 
87 11 ก.ค. 60 แม่น้้าปุาสัก  ท่าลาน บ้านหมอ สระบุร ี     23,000   1,500      38 
88 13 ก.ค.60 ทุ่งนาบ้านดอนพุด 3 ดงตะงาว ดอนพุด สระบุร ี          6,300   6.3 
89 14.ก.ค.60   ทับกวาง แก่งคอย สระบุร ี  5,000         5 
90 19 ก.ค.60 แม่น้้าปุาสัก (ท่าศาลาแดง) 2 ปากเพรียว เมือง สระบุร ี   3,000      7,000  10 
91 19 ก.ค 60 บึ้งโง้ง  เมืองเก่า เสาไห้ สระบุร ี    25,000       25 
92 20 ก.ค. 60 อ่างเก็บน้้าบ้านปางหัวช้าง 14 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุร ี 5   25,000       25 
93 20 ก.ค.60   วิหารแดง วิหารแดง สระบุร ี    50,000       50 
94 21 ก.ค.60 ทุ่งนาบ้านครัว  บางโขมด บ้านหมอ สระบุร ี          5,500 5.5 
95 24 ก.ค60 แม่น้้าปุาสัก  ท่าลาน บ้านหมอ สระบุร ี       5,000 12,000 4,000  221 
96 26 ก.ค.60 บึงสาธารณะตาลเด่ียว  ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุร ี 56.25 2,000  23,000       25 
97 26 ก.ค.60 แม่น้้าปุาสัก (ท่าศาลาแดง) 2 ปากเพรียว เมือง สระบุร ี      25,000     25 
98 26 ก.ค 60 บ่อน้้าสาธารณะ  หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียต ิ สระบุร ี  2,000  13,000       15 
99 26 ก.ค 60 บ่อกองพันทหารม้าที่ 5  ปากข้าวสาร เมือง สระบุร ี 15   5,000  3,000     8 
100 26ก.ค60 บ่อกองพันทหารม้าที่ 25  หนองปลาไหล เมือง สระบุร ี  5,000  5,000  4,000     14 
101 26 ก.ค60 อ่างเก็บน้้าคลองเพรียว 6 ตะกุด เมือง สระบุร ี 50 5,000    15,000     20 
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102 26 ก.ค 60 คลองสาธารณะ  ท่าลาน บ้านหมอ สระบุร ี   4,000   10,000     14 
103 27 ก.ค.60 บ่อน้้าโรงเรียนหนองโดน  หนองโดน หนองโดน สระบุร ี 1.25 1,000         1 

104 27 ก.ค.60 แหล่งน้้าสาธารณะบ้านนาดี  ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี   10,000   10,000  2,000 15,000  37 
105 27 ก.ค.60 อ่างเก็บน้้าเกล็ดเพ็ชร 2 ปากข้าวสาร เมือง สระบุร ี 40   25,000       25 
106 27 ก.ค.60 คลองเริงราง  บางโขมด บ้านหมอ สระบุร ี      15,000     15 
107 27 ก.ค.60 แม่น้้าปุาสัก (วัดท่าวัว)  ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ สระบุร ี   2,000   13,000     15 
108 27 ก.ค.60 บ่อสาธารณะ  ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุร ี  1,000  49,000       50 
110 27 ก.ค.60 บึงหนองโน  หนองโน เมือง สระบุร ี    100,000       100 
111 27 ก.ค.60 คลองหนองยาว  หนองยาว เมือง สระบุร ี      25,000     25 
112 27 ก.ค.60 บ่อน้้าสาธารณะ  บ้านยาง เสาไห้ สระบุร ี  3,000  7,000       10 
113 28 ก.ค.60 คลองหกวาสายบน 8 หนองหมู วิหารแดง สระบุร ี   50,000   5,000     55 
114 28 ก.ค.60 อ่างเก็บน้้าห้วยหินขาว 6 เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบุร ี   50,000   5,000     55 
115 28 ก.ค.60 ท่าน้้าวัดหนองมน  บ้านหลวง ดอนพุด สระบุร ี     50,000   5,000            55 
116 28 ก.ค.60 บ่อน้้าเทศบาลหินกอง  หินกอง หนองแค สระบุร ี   50,000   5,000            55 
117 28 ก.ค.60 แม่น้้าปุาสัก (ท่าศาลาแดง) 2 ปากเพรียว เมือง สระบุร ี   290,0000   25,000 10,000  2,000  66 
118 28 ก.ค.60 คลองระพีพัฒน์  หนองแค หนองแค สระบุร ี   50,000   10,000     60 
119 28 ก.ค.60 บ่อสาธารณะ 1 แสลงพัน มวกเหล็ก สระบุร ี   340,000   35,000     69 
120 31ก.ค.60 ทุ่งนาหรเทพ 2 หรเทพ บ้านหมอ สระบุร ี      40,000 15,000 800   63 
121 31 ก.ค.60  ทะเลสาบบ้านหมอ  บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุร ี    15,000     3,000  18 
122 10 ส.ค. 60 แม่น้้าปุาสัก (ส้านักงานประมงจังหวัด)  เสาไห้ เสาไห้ สระบุร ี   6000,00 390,000 10,000      1,000 
123 10 ส.ค. 60 กรมทหารม้าที่ 5  ปากข้าวสาร เมือง สระบุร ี 15  30,000 20,000       50 
124   10 ส.ค. 60 กรมทหารม้าที่ 4  ปากข้าวสาร เมือง สระบุร ี 8  30,000 20,000       50 

  125 10 ส.ค. 60 อ่างเก็บน้้า  ห้วยปุาหวาย พระพุทธบาท สระบุร ี 9  30,000 20,000       50 
126 11 ส.ค. 60 บึงน้้าตาลไชย 8 สองคอน แก่งคอย สระบุร ี   30,000 20,000       50 
127 11 ส.ค. 60 อ่างเก็บน้้าเกล็ดเพ็ชร 2 ปากน้้าสาร เมือง สระบุร ี 40  30,000 20,000       50 
128 12 ส.ค. 60 คลองสาธารณะหน้าวัดโบสถ์  ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุร ี   50,000 30,000       50 
129 12 ส.ค. 60 คลองวัดหนองเข่ือนช้าง 4 หนองยาว เมือง สระบุรี   50,000 30,000       50 
130 12 ส.ค.60 บึงตะกุด 2 ตะกุด เมือง สระบุร ี 25  30,000 20,000       50 
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131 12 ส.ค. 61 กองพลทหารม้าที่ 2  ปากข้าวสาร เมือง สระบุร ี 3  30,000 20,000       50 
132 12 ส.ค. 60 ศูนย์การทหารม้า  ปากเพรียว เมือง สระบุร ี 5  30,000 20,000       50 
133 29 ส.ค. 60 วัดอรัญญวาสี 5 หนองปลาไหล เมือง สระบุร ี 1  30,000 20,000       50 

134 30 ส.ค.60 คลองระพีพัฒน์ 3 คชสิทธิ์ หนองแค สระบุร ี       27,500 300 8,000 7,000 46 
135 7 ก.ย. 60 ฝายบ้านล้าสมพุง 1 ล้าสมพุง มวกเหล็ก สระบุร ี  15,000 20,000 150,000       50 
136 11 ก.ย.60 คลองชัยนามท – ปุาสัก 5 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี   10,000 60,000       70 
137 21 ก.ย.60  วัดห้วยหวาย 11 หัวปลวก เสาไห้ สระบุร ี  15,000 10,000 40,000       65 
138 22 ก.ย. 60 ทุ่งนาบ้านหมอ 7 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุร ี   10,000 150,000   2,000    27 
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นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับ
มอบหมายจากกรมประมงให้ด้าเนินโครงการความปลอดภัยด้านอาหารประมง เนื่องจากในขณะนั้นสินค้าที่ส่งออก
ไปจ้าหน่ายยังต่างประเทศประสพปัญหาเรื่องยาและสารเคมีตกค้าง อีกทั้งมีการคาดการณ์ว่ากุ้งก้ามกรามจะเป็น
สินค้าสัตว์น้้าจืดที่มีศักยภาพสูงต่อการส่งออกในอนาคต ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด จึงได้จัดโครงการน้าร่อง
ส้าหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ดี และได้พัฒนาพร้อมทั้งจัดท้ามาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส้าหรับการผลิตกุ้ง
ก้ามกรามและก้าหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ จากนั้นในปี พ.ศ.  2547 กรมประมงได้จัดท้ามาตรฐานขั้นปลอดภัย
ส้าหรับการผลิตสัตว์น้้าจืดขึ้นเพ่ือรองรับเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพ่ือการยังชีพซึ่งเป็นการเตรียม
ความพร้อมของเกษตรกรให้พัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานที่สูงต่อไป ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2547 กรมประมงด้าเนินการ
ปรับปรุงระเบียบขั้นตอนวิธีการ และรายละเอียดการปฏิบัติ โดยยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรอง
การผลิตกุ้งทะเลตามมาตรฐานจี เอ พี พ.ศ. 2546 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติทางประมงที่ดีส้าหรับการ
ผลิตสัตว์น้้าจืด พ.ศ. 2546 และประกาศใช้ “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการผลิตสัตว์น้้าขั้น
ปลอดภัย พ.ศ. 2547” และ “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีส้าหรับสัตว์น้้า 
(จี เอ พี) พ.ศ. 2548” และได้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีส้าหรับ
สัตว์น้้า (จี เอ พี) พ.ศ. 2548 แล้วได้ประกาศใช้ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่
ดีส้าหรับสัตว์น้้า(จี เอ พี) พ.ศ. 2553 มาจนถึงปัจจุบัน 

 
 
 
2.1 เพ่ือตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการ

ผลิตสัตว์น้้าขั้นปลอดภัย พ.ศ. 2557 และระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดี
ส้าหรับสัตว์น้้า (จี เอ พี) พ.ศ. 2553 

2.2 เพ่ือให้ได้สัตว์น้้าที่ปลอดภัยจากการใช้ยาและสารเคมี 

    2. วัตถุประสงค์ 

1. หลักการและเหตุผล 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค้าสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร                                               
             โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
             กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสระบุรี มีแผนงานและผลการด้าเนินงานกิจกรรม
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ปี 2560 จ้านวนทั้งสิ้น 209 ฟาร์ม โดยแยกเป็น 

- ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน้้าจืด       จ้านวน    73  ฟาร์ม 
- ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน   จ้านวน   133 ฟาร์ม         
- ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       จ้านวน   308  ตัวอย่าง (ยา) 
- ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตวน้้าจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตวน้้าจืด       จ้านวน     60  ตวัอยาง (ยา) 
- ตรวจประเมินฟาร์ม สอ.3          จ้านวน        1  ฟาร์ม 
- ตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้้า          จ้านวน        1  ฟาร์ม 
- ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหน่วยงาน          จ้านวน        1   ครั้ง  (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 แผน/ผลการด้าเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า้จดื ปี 2560 

ที่ กิจกรรม 
ปี 2560 

แผน ผล ร้อยละ 

1 จ้านวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน 208 209 100.48 

 
    ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุ Safety level 39 32 15.38 

 
    ฟาร์มใหม่ Safety level 30 41 19.71 

 
    ฟาร์มตรวจติดตาม Safety level 130 130 62.50 

 
    ฟาร์มตรวจติดตาม GAP 6 3 1.44 

     ตรวจประเมินฟาร์ม สอ.3 1 1 0.48 
     ตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้้า 1 1 0.48 
     ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหน่วยงาน 1 1 0.48 

 
ตรวจวิเคราะห์ปจัจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเล้ียง 308 308 100 

 
การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์น้า้เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้าง 60 60 100 

 

3.1 การตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติการประมงที่ดีส้าหรับการผลิตสัตว์น้้า (GAP) 
ผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ามาตรฐาน GAP ในปี 2560 จ้านวน 6 ฟาร์ม เป็นฟาร์มตรวจติดตาม 
จ้านวน  6 ฟาร์ม เข้าตรวจประเมิน จ้านวน 3 ฟาร์ม พบว่า ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก้าหนดจ้านวน 3 ฟาร์ม (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางที่ 2 ผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น้้าตามมาตรฐาน GAP แยกตามชนิดสัตว์น้้า 

 
ชนิดสัตว์น้ า 

แผนทั้งหมด
(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน GAP (ฟาร์ม) 
ฟาร์มใหม ่ ฟาร์มต่ออาย ุ ฟาร์มตรวจติดตาม 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
กุ้งก้ามกราม - - - - - - - 

กุ้งขาว - - - - - - - 
ปลานิล (ศรฟ.) 1 - - - - - - 

ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ - - - - - - - 
ปลาอื่นๆ 4 - - - - 2 - 
จระเข้ - - - - - - - 

สัตว์น้้าอื่นๆ 1 - - - - 1 - 

3. แผน/ผลการด าเนินงานงบประมาณ 2560 
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3.2 การตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้้าขั้นปลอดภัย (safety level) 
ผลการตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้้าขั้นปลอดภัย (safety level) จ้านวน 203 

ฟาร์ม แบ่งเป็น ฟาร์มใหม่จ้านวน 41 ฟาร์ม ฟาร์มต่ออายุจ้านวน 32 ฟาร์ม และฟาร์มตรวจติดตาม จ้านวน 130 
ฟาร์ม พบว่า ผ่านตามเกณฑ์ที่ก้าหนดจ้านวน 203 ฟาร์ม (ตารางท่ี 3) 
ตารางท่ี 3 ผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรฐาน safety level แยกตามชนิดสัตว์น้้า 
 

 
ชนิดสัตว์น้ า 

แผนทั้งหมด
(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน safety level (ฟาร์ม) 
ฟาร์มใหม่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจติดตาม 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม - - - - - - - 
กุ้งขาว - - - - - - - 
ปลานิล  43 8 - - - 35 - 

ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ 84 15 - 30 - 39 - 
ปลาอื่นๆ 76 18 - 2 - 56 - 
จระเข ้ - - - - - - - 

สัตว์น้้าอื่นๆ - - - - - - - 
 

3.3  การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP 
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน้้าจืดที่จะเข้ารับรองมาตรฐาน GAP ศูนย์ฯ จะท้าการสุ่มเก็บตัวอยางสัตว์น้้า 

20% ของฟาร์มที่ตรวจประเมินทั้งหมด เพ่ือส งให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เขต 8 
(พระนครศรีอยุธยา) ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้้า ซึ่งจะท้าการตรวจวิเคราะห์
สารตกค้าง จ้านวน  2 ชนิดสาร ต่อ 1 ตัวอย่างสัตวน้้า โดยเลือกจากสารกลุ่ม  Tetracycline 
(Oxy,Tetra,Chlotetra), Fluoroqinolones, Oxolinic acid, Chloramphenicol, Nitrofurans และ Malachite 
green ผลการด้าเนินงานในปี 2560 พบว่า สามารถตรวจรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าได้จ้านวน 3 ฟาร์ม เป็นฟาร์ม
ตรวจติดตาม 3 ฟาร์ม โดยท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างจ้านวน 1 ฟาร์ม โดยมีผลการวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้้า
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ้านวน 1 ฟาร์ม (ตารางท่ี 4) 
ตารางท่ี 4 ผลการตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรฐาน GAP แยกตามชนิดสัตว์น้้า 

 
ชนิดสัตว์น้ า 

แผนทั้งหมด
(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน GAP (ฟาร์ม) 
ฟาร์มใหม่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจติดตาม 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม - - - - - - - 
กุ้งขาว - - - - - - - 

ปลานิล (ศรฟ.) - - - - - - - 
ปลานิลรวมกับปลาอ่ืนๆ - - - - - - - 

ปลาอ่ืนๆ - - - - - - - 
จระเข้ - - - - - - - 

สัตว์น้้าอื่นๆ 1 - - 1 - - - 
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3.4 การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า safety level 
ฟาร์มที่จะรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสระบุรีจะท้าการ

สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้าสงตรวจ (ฟาร์มใหม่สุ่ม 50 % ของฟาร์มที่ตรวจประเมินทั้งหมด และฟาร์มต่ออายุสุ่มตรวจ 
20 % ของฟาร์มที่ตรวจประเมินทั้งหมด และฟาร์มตรวจติดตามสุ่มตรวจ 20 % ของฟาร์มที่ตรวจประเมินทั้งหมด) 
เพ่ือส่งให้  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้้า ซึ่งจะท้าการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง 1 ชนิดสาร ต่อ 1 ตัวอยางสัตว์น้้า 
โดยเลือกจากสารกลุ่ม Tetracycline, Fluoroqinolones, Oxolinic acid, Chloramphenicol, Nitrofurans และ 
Malachite green ผลการด้าเนินงานในปี 2560 พบว่า สามารถตรวจรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรฐาน 
safety level ได้จ้านวน 203 ฟาร์มโดยท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างจ้านวน 58 ฟาร์ม แยกเป็นฟาร์มใหม่ 27 ฟาร์ม และ
ฟาร์มต่ออายุ จ้านวน 6 ฟาร์ม ฟาร์มตรวจติดตาม จ้านวน 25 ฟาร์ม โดยมีผลการวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้้า
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ้านวน 58 ฟาร์ม (ตารางท่ี 5) 
ตารางท่ี 5 ผลการตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรฐาน safety level แยกตามชนิดสัตว์น้้า 

 
ชนิดสัตว์น้ า 

แผนทั้งหมด
(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน safety level (ฟาร์ม) 
ฟาร์มใหม่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจติดตาม 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม - - - - - - - 
กุ้งขาว - - - - - - - 
ปลานิล  25 13 - 3 - 9 - 

ปลานิลรวมกับปลาอ่ืนๆ - - - - - - - 
ปลาอ่ืนๆ 33 14 - 3 - 16 - 
จระเข้ - - - - - - - 

สัตว์น้้าอื่นๆ - - - - - - - 
 
 

3.5 การตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวน้้าภายใต้สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 

ผลการตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวน้้าของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
สระบุรี ท้าการตรวจประเมิน วันที่ 17 เดือน มีนาคม 2560 โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เขต 9 (ชัยนาท) เป็นผู้ตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. ร.อ.พิทักษ์     ทรัพย์อุดม ต้าแหน่ง  หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
2. นายวรณิสร์    แก้วตีนแท่น    ต้าแหน่ง  ผู้ตรวจประเมิน  
3. นางสาวนฤพร  เสือใย   ต้าแหน่ง           ผู้ตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมินพบว่า โรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสตัวน้้า ได้เกณฑ์มาตรฐานโดยสรุปผลการตรวจประเมินว่า ผ่าน 
โดยผ่าน      ข้อที่ต้องปฏิบัติ ทั้งหมด   8 ข้อ  สอดคล้อง   8 ข้อ  คิดเป็น 100 % 
  ข้อที่ควรปฏิบัติ ทั้งหมด 20 ข้อ  สอดคล้อง 20 ข้อ  คิดเป็น 100 % 

 ข้อที่แนะน้า     ทั้งหมด   6 ข้อ  สอดคล้อง   6 ข้อ  คิดเป็น 100 % 
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ตารางท่ี 6 ผลการด้าเนินงานกิจกรรมตรวจรบัรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวน้้าจืด 
 

 
แผน 

ผลการตรวจประเมินโรงเพาะฟัก 
ตรวจประเมิน ตรวจเนื้อ ชนิดสารที่ตรวจ หน่วยงานที่ตรวจ

ประเมิน 

 ผ่าน
เกณฑ ์

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ไม่เกินค่า
มาตรฐาน 

เกินค่า
มาตรฐาน 

  

๑ /  /  
Oxolinic acid 

Chloramphenicol 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้้าจดืชัยนาท 

       

3.7 การเข้าตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้้า ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้้าจืดสระบุรี 
ได้เข้าด้าเนินการตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวน้้า ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดปทุมธานี 
เมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าจืดสระบุรี
เป็นผู้ตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. นางสาวรจวรรณ จดชัยภูมิ   ต้าแหน่ง  หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
2. นายสมชาย สุเรรัมย์                 ต้าแหน่ง          ผู้ตรวจประเมิน 
3. นายเมธี  เสมา                       ต้าแหน่ง           ผู้ตรวจประเมิน 
 

ผลการตรวจประเมิน พบว่า โรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวน้้า ได้เกณฑ์มาตรฐานโดยสรุปผลการตรวจประเมินว่า ผ่าน 
โดยผ่าน 
ข้อที่ต้องปฏิบัติ ทั้งหมด   8 ข้อ  สอดคล้อง   8 ข้อ  คิดเป็น 100 % 
ข้อที่ควรปฏิบัติ ทั้งหมด 20 ข้อ  สอดคล้อง 20 ข้อ  คิดเป็น 100 % 
ข้อที่แนะน้า      ทั้งหมด   6 ข้อ  สอดคล้อง   6 ข้อ  คิดเป็น 100 % 

 

3.7 การด้าเนินการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP 
ศูนย์ฯ ด้าเนินการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้้าจากฟาร์มที่จะรับรองมาตรฐาน Safety Level และ GAP ในปี 2560 

หรือจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองในปี 2560 หรือจากฟาร์มที่ไม่ได้รับการรับรอง จ้านวนทั้งสิ้น 15 ฟาร์ม โดยมีการ
กระจายตัวของฟาร์มตามพ้ืนที่และช่วงระยะเวลา และเก็บตัวอย่าสัตว์น้้าส่งตรวจ 1 ชนิดสาร ต่อ 1 ตัวอย่างสัตว์น้้า  
ณ ห้องปฏิบัติการที่ตรวจการปนเปื้อนยาและสารเคมี ดังนี้  

1) ห้องปฏิบัติการ ของศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) เพ่ือ
ตรวจสารตกค้างกลุ่ม Tetracycline OXolinic acid Chloramphenicon Nitrofurans และ Malachite green   

2) ห้องปฏิบัติการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า เพ่ือตรวจสาร
ตกค้างกลุ่ม Stilbenes, กลุ่มSteroids, กลุ่มNitroimidazoles, กลุ่มSulphonamide, กลุ่มChemical elements 
และกลุ่ม Fluoroquinelone (เช่น Enrofloxacin เป็นต้น)  

ผลการด้าเนินด้าเนินการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP ประจ้าปี 2560 ของ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสระบุรี โดยส่งตัวอย่างจากฟาร์ม Safety Level จ้านวน 8 ตัวอย่าง ส่ง
ตรวจที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) และห้องปฏิบัติการกอง
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ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าจ้านวน 7 ตัวอย่าง พบว่า ผลการตรวจการควบคุมการ
ปนเปื้อนยาและสารเคมี จ้านวน15 ตัวอย่างเป็นตัวอย่างปลา จ้านวน 15 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนของยาและสารเคมี 
(ตารางที่ 7) 
 

 
 

 
4.1 เกษตรกรไม่เห็นความส้าคัญในการเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากผลผลิตที่ได้จากการเข้าร่วม

โครงการฯ/ไม่เข้าร่วมโครงการฯ ก็ไม่ได้ท้าให้ราคาผลผลิตเพ่ิมขึ้น และไม่มีตลาดรองรับผลผลิตของฟาร์มเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการฯ 

4.2 ฟาร์มเกษตรกรที่เข้าไปตรวจต่ออายุรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย (safety level) และฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี (GAP) บางส่วนมีความคิดที่จะไม่ต่ออายุใบรับรอง
หรือเลิกท้าการเลี้ยง เนื่องจากปัญหาทางด้านการตลาด การลงทุนในการประกอบกิจการ และการปรับพ้ืนที่บ่อเลี้ยง
เพ่ือที่จะน้าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
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ตารางที่ 7 ผลการด้าเนินงานตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP แยกตามชนิดยา 

 

ล าดับ 
ชนิดสารท่ีส่งตรวจ                            แผน/ผล 

ปลา 
 

ลูกปลา 
  

กุ้ง 
ก้ามกราม 

ลูกกุ้ง 
ก้ามกราม 

รวม 
    ท่ี 

1  Tetracycline group แผน 2  -  -  - 2  

    ผล 2  -  -  - 2  

2 Oxolinic acid แผน 1  -  -  - -  

    ผล 1  -  -  - -  

3 Fluoroquinolone (Enrofloxacine)  แผน 1  -  -  - -  

    ผล 1  -  -  - -  

4 Chloramphenicol แผน 1  -  -  - -  

   ผล 1  -  -  - -  

5 Nitrofuran metabolites group แผน 1  -  -  - -  

   ผล 1  -  -  - -  

6 Malachite green group แผน 2  -  -  - 2  

   ผล 2  -  -  - 2  

7 Stilbenes แผน 2  -  -  - 2  

   ผล 2  -  -  - 2  

8 Steroids แผน 2  -  -  - 2  

   ผล 2  -  -  - 2  

9 Sulphonamide แผน 1  -  -  - 1  

   ผล 1  -  -  - 1  

10 Nitromidazoles แผน  -  -  -  -  -  

 

 

ผล  -  -  -  -  -  

11 Chemical element แผน  -  -  -  -  -  

   ผล  -  -  -  -  -  

12 B2a แผน 1  -  -  - 1  

   ผล 1  -  -  - 1  

13 Organochlorine แผน  -  -  -  -  -  

   ผล  -  -  -  -  -  

14 Crytal violet (สีย้อม) แผน  -  -  -  -  -  

   ผล  -  -  -  -  -  

15 B2b แผน  -  -  -  -  -  

   ผล  -  -  -  -  -  

16 Amoxicillin แผน 1  -  -  - 1  

    ผล 1  -  -  - 1  

  
รวม 

แผน 15  -  -  - 15  

  ผล 15  -  -  - 15  
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ภาพกิจกรรม  การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
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การตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้้า และที่พักซากสัตว์น้้า เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสระบุรีได้รับมอบหมายให้ด้าเนินการตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้้ามีชีวิตจากการน้าเข้า น้า
ออก หรือน้าผ่านราชอาณาจักรเพื่อปูองกัน สังเกตอาการ และตรวจวิเคราะห์โรค ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ชนิดที่ต้องควบคุม โดยเน้นการจัดการด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นหลัก 

ในปี 2560 ศูนย์ฯ ได้เข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้้า จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เ พ็ญพิลาส 
จ้ากัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 7/4 หมู่ที่ 5 ต้าบลคชสิทธิ์ อ้าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (โรงที่ 1 และโรงที่ 2) ซึ่งเป็นสถาน
กักกันสัตว์น้้า ประเภทปลาตระกูลคาร์พ โดยมีคณะผู้ตรวจประเมิน ดังนี้ 

1.นางสาวพวงทอง  วันมงคล    นักวิชาการประมงปฏิบัติการ    ประธานคณะผู้ตรวจประเมิน 

2.นายวุฒิชัย  พลหนองหลวง    นักวิชาการประมงปฏิบัติการ   คณะผู้ตรวจประเมิน 

3.นายสมชาย   สุเรรัมย์     เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   คณะผู้ตรวจประเมินและเลขานุการ 

โดยด้าเนินการเข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้้าของบริษัท เพ็ญพิลาส จ้ากัด(โรงที่ 1 และโรงที่ 2)ใน
วันที่ 7 ตุลาคม 2558 มีพ้ืนที่สถานกักกันในปัจจุบันทั้งสิ้น 544 ตารางเมตร ชนิดสัตว์น้้าที่กักกันคือ ปลาตระกูลคาร์พ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการน้าเข้าและส่งออกราชอาณาจักร เป็นบ่อซีเมนต์รวมทั้งสิ้น 16 บ่อ โดยแบ่งเป็นบ่อกักกันขนาด 3.6 x 
6.0 x 1.2 เมตร. จ้านวน 10 บ่อ และมีบ่อบ้าบัดน้้าภายในโรงกักกันขนาด 3.6 x 6.0 x 1.2 เมตร จ้านวน 6 บ่อ แหล่งน้้า
ที่ใช้จะได้จากการท้าระบบประปาภายในฟาร์มซึ่งแหล่งน้้าที่น้ามาใช้ในการผลิตประปาได้มาจากคลองระพีพัฒน์ และมี
การฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด  

ผลการพิจารณาการตรวจรับรองของคณะท้างานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์น้้า และที่พัก
ซากสัตว์น้้ามีมติ เห็นสมควรผ่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้้า 
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การตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ า 
บริษัท เพ็ญพิลาส จ ากัด (โรงที่ 1 และ โรงท่ี 2) 
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งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง  และพันธุ์สัตว์น้้าอื่นๆ 

  

 
  
 

 
 

 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และสัตว์น้้าอื่น ๆ เป็นโครงการที่กรมประมงได้จัดสรร
เงินงบประมาณแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุน
หมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และสัตว์น้้าอ่ืน ๆ เพ่ือน้ามาใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาพ่อ – แม่
พันธุ์ปลา เพ่ือผลิตลูกปลาจ้าหน่ายให้เกษตรกร ในราคาที่กรมประมงก้าหนด และน้าเงินรายได้จากการจ้าหน่ายพันธุ์
สัตว์น้้าส่งเป็นรายได้แผ่นดินน้าเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนฯ ของกรมบัญชีกลางต่อไป 

 

    
 

 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าจืดชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงเพ่ือจ้าหน่ายแก่เกษตรกร 
2. เพ่ือส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ชนิดสัตว์น้ า 
  

ปีงบประมาณ 2560 
  ขนาด(ซม.)   ราคา(บาท) จ านวน (ตัว) จ านวนเงิน (บาท) 

1.ปลานิล 2 - 3 0.10 227,000 25,100.00 
2.ปลานิล 3 - 5 0.20 246,200 52,660.00 
3.ปลาตะเพียนขาว 2 - 3 0.10 75,000 9,050.00 
4.ปลาตะเพียนขาว 3 - 5 0.20 300,400 101,480.00 
5.ปลาตะเพียนขาว        5 - 7 0.30 46,600 13,980.00 
6.ปลานิลแดง 2 - 3 0.20 86,100 18,000.00 
7.ปลานิลแดง 3 - 5 0.40 22,20 10,680.00 
8.ปลานิลแดงแปลงเพศ 2 - 3 0.40 80,150 37,160.00 
9.ปลานิลแดงแปลงเพศ 3 - 5 0.60 7,970 6,762.00 
10.ปลานิลแปลงเพศ 5 - 7 1.00 100 100.00 
12.ปลาสวาย 2 - 3 0.20           27,250 5,450.00 
12.ปลาสวาย 3 - 5 0.40           59,850 23,940.00 
13.ปลาสวาย 5 - 7 0.60           19,240 11,544.00 
14. ปลายี่สกเทศ                                             2 - 3 0.10          81,250 10,750.00 
15.ปลายี่สกเทศ 3 - 5 0.20 89,450 17,890.00 
16.กบนา 30วัน 1.00 102,320 102,320 
17.กบนา 45 วัน 1.50 540 810 

รวมทั้งหมด 1,471,620                 483,651.00 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค ์
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งานอ้านวยการ 
 
 
 

งานธุรการ : ด้าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ เช่น การรับ – ส่ง หนังสือราชการของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะลั้ยงสัตว์น้้าจืดสระบุรี โดยด้าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ใน
การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของกรมประมง ส่วนราชการอ่ืนๆ เพ่ือให้การด้าเนินงานของศูนย์ฯ มี
ประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์ฯ ด้าเนินการรับหนังสือ จ้านวน 1,911 ฉบับ หนังสือส่ง 485 ฉบับ 
และมีค้าสั่งศูนย์ฯ 132 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 2,528 ฉบับ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการรับ/ส่งหนังสือ ประจ้าปีงบประมาณ 2560 
 

กิจกรรม                       จ านวน (ฉบับ) 
หนังสือรับ 1,911  
หนังสือส่ง    485  
ค้าสั่งศูนย์ฯ     132  
รวม   2,528  

 

 

งานการเงินการบัญชี และ งานพัสดุ : งานเกี่ยวกับการดูแลการเบิกจ่ายตามโครงการต่าง ๆ และ
ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุส้านักงาน ควบคุมดูแลเครื่องใช้ส้านักงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม และใช้
ประโยชน์ได้สูงสุด ดูแลครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างสม่้าเสมอและคงทน ซึ่งรวมถึงการ
จัดหา ซ่อมแซม และตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์ดังกล่าวด้วย ดูแลการยืม การใช้จ่ายเงินยืมทดลองจ่ายของศูนย์ฯ 
โดยใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการยืมเงินทดลองจ่ายของทางราชการ พร้อมทั้งควบคุมดูแลจัดหา หรือจัดซื้อ
หนังสือ วารสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อศูนย์ฯ โดยในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์ฯได้ด้าเนินการ เบิกจ่ายเงินตาม
ระบบ GFMIS จ้านวน 424 ฉบับ ตรวจสอบใบส้าคัญต่าง ๆ 424 ฉบับ บันทึกงบประมาณรายจ่าย เงินนอก
งบประมาณ 73 ฉบับ จัดท้ารายงานการเงินประจ้าเดือน 12 ฉบับ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 690 รายการ คิด
เป็น 174 ครั้ง  
 

ตารางที่ 2 ผลการด้าเนินงานด้านบญัชี และพัสดุประจ้าปีงบประมาณ 2560 
กิจกรรม หน่วย                  จ านวน 

    งานการเงินและบัญชี   
 - เบิกจ่ายเงินตามระบบ  GFMIS ฉบับ 408 
 - ตรวจสอบใบส้าคญัต่างๆ ฉบับ 408 
 - บันทึกงบประมาณรายจ่าย / เงินนอกงบประมาณ  ฉบับ  69 
 - จัดท้ารายงานการเงินประจ้าเดอืน ฉบับ  12 
    งานพัสดุครุภัณฑ์   

 - จัดซื้อจดัจ้างโดยวิธีตกลงราคา 
รายการ/

ครั้ง 634/199 
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ตารางท่ี 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกแผนงาน/ทุกโครงการประจ้าปีงบประมาณ 2560 
 

 
งบประมาณที่
ได้รับ 2560 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละ 

1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

  
 

 - กิจกรรมเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ า       

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
กิจกรรมบริหารการจัดการและควบคุมการท าการประมง 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

1,562,000 
 

8,800 

1,562,000 
 

8,800 

0 
 

0 

100 
 

100 
2.  แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การ
สร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

    

 - กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง     

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 201,700   201,700 0 100 

ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 22,000 22,000 0 100 

3 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
- กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านประมง 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

 
 

3,090,159 3,068,038 22,121 

 
 

99.28 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  141,908 

 
   141,158 

 
750 

 
99.47 

 
4.แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
- กิจกรรม สนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
- ค่าสาธารณูปโภค 

 
 
 
 

163,300 

  
 
 
 

163,300 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

100 
3. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์
สัตว์น้ าอื่น ๆ  

    

งบบุคลากร / ค่าจ้างชั่วคราว 229,080 21,9180 9,900 95.68 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 140,910 140,910 0 100 

ค่าสาธารณูปโภค 30,000   27,500 2,500 91.67 

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและหรือค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาบุคลากร 
งบลงทุน 

 
 

9,000 

 
 

9,000 

 
 

0 

 
 

100 

รวมทั้งสิ้น 5,598,857 5,563,586 34,521 99 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้้ าจืดสระบุรี  ให้บริการ ในการรับนักศึกษาฝึกงานจาก
สถาบันการศึกษาเป็นประจ้าทุกปี เพ่ือถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในศูนย์ฯ 
 
ตารางที ่5 รายชื่อนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษา ปี 2560 
 

ปี ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 
2560 
 
 
 

1.นายชัยรัช  เมฆด้า 
 
 

2.นายพงศ์พัทย์  ด้าสาลา 
 
 
3.นายทวีป  ทั้งทอง                          
 
 
 
4.นายอภิชาติ  ขันนิเทศน์ 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีลพบุร ี
สาขาเกษตรศาสตร ์
 

มหาวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีลพบุร ี
สาขาเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และอตุสาหกรรมเกษตร   
สาขาวิทยาศาสตร์การประมง 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และอตุสาหกรรมเกษตร   
สาขาวิทยาศาสตร์การประมง 

3.นายพงศธร  แทบมาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายนามนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานประจ าปี 2560 
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ตามที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด มีได้สั่งการให้หน่วยงานที่มีแหล่งน้้าเลี้ยงประสบ

ปัญหาเนื่องจากภาวะภัยแล้งเข้าตรวจเฝูาระวังเพ่ือปูองกัน และให้ค้าแนะน้าแก่เกษตรกรล่วงหน้านั้น ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสระบุรีไดด้้าเนินการ ดังนี้  

1.น้าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรประมงให้มากขึ้น ทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

ของหน่วยงาน หรือสื่อสารมวลชนอื่น 

2.จัดเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรประมงเพ่ือรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของเกษตรกร 

ประมง เพ่ือให้แนวทางหรือข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการท้าการประมงผิดกฎหมาย  ขาด

การรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ปัญหาภัยแล้ง หรือปัญหาอื่น 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสระบุรี จัดเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรประมงเพ่ือรับ
ฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของเกษตรกรประมง เพ่ือให้แนวทางหรือข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา น้าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรประมง โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง และท้าการเฝูาระวังคุณภาพน้้าในพ้ืนที่
จังหวัดสระบุรีโดยมีการสุ่มตรวจวัดคุณภาพน้้าจากแหล่งน้้าที่มีผู้เลี้ยงปลาในกระชังภายในจังหวัดสระบุรี คือแม่น้้าปุา
สักและคลองระพีพัฒน์โดยแบ่งเป็นจุดที่ท้าการตรวจทั้งสิ้น 6 จุด คือ  

1. แม่น้้าปุาสัก บริเวณ บ้านซุ้ง ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 
2. แม่น้้าปุาสัก บริเวณ วัดหงษ์ดาราวาส ต.นาโฉง อ.เมือง จ.สระบุรี 
3. แม่น้้าปุาสัก บริเวณ  ต.บ้านปุา  อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 
4. แม่น้้าปุาสัก บริเวณ  ต.เสาไห้    อ.เสาไห้    จ.สระบุรี 
5. แม่น้้าปุาสัก  บริเวณ  ต.ตะกุด   อ.เมือง      จ.สระบุรี 
6. แม่น้้าปุาสัก  บริเวณ  วัดบ้านอ้อย อ.เมือง    จ.สระบุรี 
 

ตารางท่ี 1 จ้านวนการเข้าตรวจเยี่ยม และให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร 
 

ล าดับที่ กิจกรรม ผล (ครั้ง) 
1 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าบริเวณแม่น้้าปุาสัก 18 
2 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าบริเวณคลองระพีพัฒน์ 18 
3 ให้ค้าแนะน้า วิธีรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น เช่น 

ปัญหาภัยแล้ง หรือปัญหาอ่ืน และน้าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกร 

18 

กิจกรรมพิเศษ การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งในแหล่งน้ า และเยี่ยมเยียนเกษตรกรประมง 
ในพื้นท่ีเขตจังหวัด สระบุรี 

ผลการด าเนินงาน 
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ภาพ การเฝูาระวังสถานการณ์ภัยแล้งแหล่งน้้า และเยี่ยมเยียนเกษตรกรประมงในพ้ืนที่เขตจังหวัดสระบุรี 
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