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ประมวลงานศึกษา ทดลอง วิจัย ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ระหว่างปี พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2562 

 

ล าดับ
ที่ 

งานวิจัย ผู้ด าเนินการ ปี พ.ศ. 

ผลการด าเนินงาน 

เสร็จ
แล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

บทคัดย่อ 

1 รายงานการศึกษาการแปลภาพถ่ายทาง
อากาศอ่าวคุ้งกระเบน 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2530    
 

2 การสาธิตการเลี้ยงกุ้งกุลาด าแบบพัฒนา
บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 

ประจวบ ลีรักษาเกียรติ, นิวัติ  
สุธีมีชัยกุล และยานยนต ์ สราญรมย์ 

2532    
 

3 การศึกษาผลกระทบของการพัฒนาการเลี้ยง
กุ้งทะเลต่อคุณสมบัติของน้ าบริเวณอ่าวคุ้ง
กระเบน 

ประจวบ ลีรักษาเกียรติ, นิวัติ  
สุธีมีชัยกุล และ ยานยนต์ สราญรมย ์

2534    
 

4 การศึกษาปริมาณแบคทีเรียที่เปลี่ยนแปลง
ในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาด า 

กุลวรา  แสงรุ่งเรือง 2534    
 

5 การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพหน้าดินของ
บ่อเลี้ยงกุ้งโดยใช้ปลิงทะเล 

ชนินทร ์แสงรุ่งเรือง  
และนิวัติ สุธีมีชัยกุล 

2534    

6 การศึกษาทดลองการปลูกหญ้าแฝก ลือชัย  หุ่นศิริ 2534    
7 รายงานสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและ

แผนการใช้ที่ดินโครงการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 

ฝุายนโยบายและแผนการใช้ที่ดินที ่2 
กองวางแผนการใช้ที่ดิน  

กรมพัฒนาที่ดิน 

2535    

8 การศึกษาฤดูกาลสืบพันธุ์ของปลิงทะเลที่ใช้
ปรับปรุงคุณภาพหน้าดินในบ่อเลี้ยงกุ้ง
บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 

ชนินทร ์แสงรุ่งเรือง 2535    

9 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการ
เลี้ยงกุ้งกุลาด าแบบพัฒนาตามโครงการ
พระราชด าริอ่าวคุ้งกระเบน 

ณาตยา  ศรีจันทึก และ สิริ ทุกข์วินาศ 2535    

10 โครงการส ารวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ในอ่าวคุ้งกระเบน 

นายศักดิ์สิทธิ ์ ตรีเดช และคณะ 2535    

11 นิเวศวิทยาของปุาชายเลน ในพื้นที่โครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิจังหวัดจันทบุรี 
การเจริญเติบโตและการพัฒนาของสังคมพืช
ปุาชายเลน 

สมบูรณ ์  กีรติประยูร  และ  
สมเกียรต ิ  ผาทอง 

2536    
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ล าดับ
ที่ 

งานวิจัย ผู้ด าเนินการ ปี พ.ศ. 

ผลการด าเนินงาน 

เสร็จ
แล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

บทคัดย่อ 

12 การศึกษาคุณสมบัติโดยทั่วไปของดินปุา
ชายเลนธรรมชาติและภายใต้พันธุ์ไม้บาง
ชนิดในปุาชายเลน 

สิริรัตน์  จันทร์มหเสถียร 2536    
 

13 การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ประเมินพื้นที่เลี้ยงกุ้ง
กุลาด าและปุาชายเลนจังหวัดจันทบุร ี 

ประจวบ ลีรักษาเกียรต ิและ  
สิริ ทุกข์วินาศ 

2537    

14 การศึกษาความต้องการใช้ไม้ขนาดเล็กเพื่อ
ท าเครื่องมือประมงพื้นบ้านของชุมชนใน
พื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบน  จังหวัดจันทบุร ี

สมชัย ประเสริฐไทยเจริญ และ  
สมชาย ดิษฐศร 

2537    

15 การศึกษาลักษณะโครงสร้างระบบ
นิเวศวิทยาในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุร ี

วิโรจน ์   ธีรธนา 2537    

16 การวิเคราะห์ลุ่มน้ าคลองร าพัน โครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 

สมชาย  ดิษฐศร 2537    

17 การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของ 
คีโตเซอรอสที่เลี้ยงในระดับความเค็ม 4 
ระดับ 

วุฒ ิ คุปตะวาทิน 2538    
 

18 การเลี้ยงสาหร่ายสีแดง, Eucheuma 
spp.ในบ่อซีเมนต์และในทะเล 

สุธีวัฒน ์ สมสืบ, สิริ ทุกข์วินาศ และ 
อัมพร วงค์ขวัญ 

2538    

19 การทดลองเลี้ยงหอยโข่งทะเลชนิด 
Haliotis asinina Linne ด้วยสาหร่าย
ทะเล 3 ชนิด 

เพ็ญแข คุณาวงค์เดช, วิเชียร  สาคเรศ 
และ สุภิชา เมืองสาคร 

2538    

20 การทดลองอนุบาลลูกปลากะรัง, 
Epinephelus malabaricus, ขนาดปลา
นิ้วด้วยอาหารเม็ดที่เสริมไขมัน 2 ระดับ 

วิเชียร  สาคเรศ, เพ็ญแข คุณาวงค์เดช 
และ สุภิชา เมืองสาคร 

2538    

21 อัตราการรอดตายของลูกกุ้งกุลาด าวัยอ่อน
ที่อนุบาลในระดับความเค็ม 4 ระดับ 

วุฒ ิ คุปตะวาทิน 2539    

22 การส ารวจและการจัดท าสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์พื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาด าและปุาชาย
เลนจังหวัดตราด 

ประจวบ ลีรักษาเกียรติ 2539    
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ล าดับ
ที่ 

งานวิจัย ผู้ด าเนินการ ปี พ.ศ. 

ผลการด าเนินงาน 

เสร็จ
แล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

บทคัดย่อ 

23 การส ารวจและการจัดท าสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์พื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาด าและปุาชาย
เลนจังหวัดระยอง 

ประจวบ  ลีรักษาเกียรติ และ  
สุภิชา เมืองสาคร 

2539    

24 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ในระบบการปลูกพืช ข้าว-ถั่วลิสง 

 2539   - 

25 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่
ปลูกข้าวเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดจันทบุร ี

อานันท ์ เลิศรัตน,์ ธีระ  วงษ์เจริญ,  
จ านง  ศรีนิมิต และ  
พูลสวัสดิ ์ อาจละกะ 

2539    

26 การผลิต การตลาดกุ้งกุลาด าปี 2539 
กรณีศึกษาในพื้นที่โครงการพระราชด าริ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 20 2539    

27 PROSPECTS OF PARTICIPATORY 
MANGROVE-SHRIMP FARMING;  A 
CASE STUDY IN KHLUNG DISTRICT, 
CHANTHABURI PROVINCE, THAILAND 

Sellappu I. Nithiaraj 2539    

28 ผลของการใช้จุลินทรีย ์(Effective 
Microorganisms) ควบคุมคุณภาพน้ าใน
ระบบปิดต่ออัตราการรอดตายของลูกกุ้ง
กุลาด าวัยอ่อนที่อนุบาลด้วยอาหารต่างชนิด 

ชนินทร ์ แสงรุ่งเรือง  
และ สาคร มากท่า 

2540    

29 ผลของการใช้สารเคมีควบคุมคุณภาพน้ าใน
ระบบปิดต่ออัตราการรอดตายของลูกกุ้ง
กุลาด าวัยอ่อนที่อนุบาลด้วยอาหารต่างชนิด 

ชนินทร ์ แสงรุ่งเรือง  
และ สาคร มากท่า 

2540    

30 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากดินเลนนากุ้ง สาคร  โสภา 2540    

31 การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาด าโดยใช้จุลินทรีย์อี
เอ็ม 

วุฒ ิ คุปตะวาทิน และพรพงษ์ คงสุข 2540    

32 พัฒนาวิธีการใหม่ในการเลี้ยงกุ้งกุลาด าโดย
เลี้ยงกุ้งกุลาด าระบบปิด 

วุฒ ิ คุปตะวาทิน และสรณัญช์ จ าปาศรี 2540    
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ล าดับ
ที่ 

งานวิจัย ผู้ด าเนินการ ปี พ.ศ. 

ผลการด าเนินงาน 

เสร็จ
แล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

บทคัดย่อ 

33 Study on Water Quality and 
Phytoplankton Community in Kung 
Krabaen Bay, Eastern Thailand which 
received The Discharged water from 
intensive marine shrimp farms. 

Siri Tookwinas,  
Chanin Sangrungruang and 
 Youngyut  Predalumpaburt 

2540    

34 แนวทางการจัดการแบบผสมผสานเพื่อการ
ท านากุ้งอย่างยั่งยืนบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 
จังหวัดจันทบุร ี

กนกพร  บุญส่ง 2540    

35 อิทธิพลของน้ าและดินตะกอนของน้ าทิ้งจาก
นากุ้งต่อโครงการสร้างและการเจริญเติบโต
ของไม้ปุาชายเลน บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 
จังหวัดจันทบุร ี      

ศิริพร  วรกุลด ารงชัย 2540    

36 การตรวจสอบแบคทีเรียที่ดื้อยาออกซี่เตตร้า
ซัยคลินในฟาร์มกุ้งที่สามารถถ่ายทอดการ
ดื้อยา โดยผ่านทาง R-plasmid 

นางกุลวรา   แสงรุ่งเรือง และ Ryuji 
Ueno 

2540    

37 การก าหนดขนาดที่เหมาะสมของยาออกโซลิ
นิคแอซิดประสิทธิภาพในการรักษาโรคติด
เชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้ง
กุลาด า 

กุลวรา แสงรุ่งเรือง, อมรเทพ โชติช่วง 
และ Ryuji Ueno 

2540    

38 การพัฒนาวิธีการปูอนสาร xenobiotics 
เข้าทางปากกุ้งกุลาด า 

กุลวรา แสงรุ่งเรือง, อมรเทพ โชติช่วง 
และ Ryuji Ueno 

2540    

39 Study on the Impact of Intensive 
marine Shrimp Farms Effluent on 
Sediment Quality in Kung Krabaen 
Bay, Eastern Thailand 

Siri Tookwinas,  
Chanin Sangrungruang and  

Osamu Matsuda 

2541    

40 Study on Bio-filtering Treatment for 
Improving the Water Quality in An 
Intensive Marine Shrimp Pond 

Siri Tookwinas,  
Chanin Sangrungruang and  

Borisut Dumrak 

2541    

41 ผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งกุลาด าต่อ
คุณภาพดินในบริเวณอ่าว คุ้งกระเบน 

ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง และ บริสุทธิ์ ด า
รักษ์ 

2541    

42 เภสัชจลนศาสตร์เปรียบเทียบและการดูดซึม
ของยาออกโซลินิค แอซิด ในกุ้งกุลาด า 

กุลวรา แสงรุ่งเรือง, อมรเทพ โชติช่วง 
และ Ryuji Ueno 

2541    
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ล าดับ
ที่ 
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ด าเนินการ 

บทคัดย่อ 

43 ประสิทธิภาพการปรับปรุงคุณภาพน้ าเพื่อ
การเลี้ยงกุ้งกุลาด าด้วยวิธีชีวภาพ 

สิริ ทุกข์วินาศ ขวัญฤทัย ถนอมเกียรติ 
และชนินทร์ แสงรุ่งเรือง 

2542    

44 Aquatic Environmental Management 
in an  Intensive Marine Shrimp Pond 
for Mitigation the Impact of 
Discharged Water on Coastal Area 

Siri Tookwinas,  
Chanin Sangrungruang and  

Osamu Mastsuda 

2542    
 

45 การศึกษารายได้-รายจ่าย ของครัวเรือน
เกษตรปีเพาะปลูก 2541-42 ในเขตพื้นที่
โครงการพระราชด าริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

อ านาจ  ถิระรัตน์ และ ธีรารัตน ์  
ทวียศ 

2542    

46 การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม 

ประจวบ  ลีรักษาเกียรติ 2543    

47 การประเมินพื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเลและปุาชาย
เลนภาคตะวันออกด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตราด) 

ประจวบ  ลีรักษาเกียรติ 2543    

48 การประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้ง
ทะเลและฟื้นฟูปุาชายเลนจังหวัดตราดโดย
สารสนเทศภูมิศาสตร ์

ประจวบ  ลีรักษาเกียรติ 2543    

49 การศึกษาการแพร่กระจายของยาออกโซลิ
นิกแอซิดในเนื้อเยื่อต่างๆ ของกุ้งกุลาด าจาก
ฟาร์มเลี้ยงหลังจากฉีดยาเข้ากระแสเลือด 

กุลวรา  แสงรุ่งเรือง, สุจิตรา  เพชรคง 
และอมรเทพ  โชติช่วง 

2543    

50 ความเข้มข้นต่ าสุดของยาต้านจุลชีพ 11 
ชนิดและการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียวิบริโอ
ที่แยกได้จากกุ้งกุลาด าปุวยในจังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง พ.ศ.2531-2535 

กุลวรา  แสงรุ่งเรือง, Takashi Aoki, 
และ Terutoyo  Yoshida 

2543    

51 การส ารวจและประเมินพื้นที่เลี้ยงเลี้ยงกุ้ง
กุลาด า ปุาชายเลน จังหวัดฉะเชิงเทราและ
ชลบุรี ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์

ประจวบ ลีรักษาเกียรต ิ 2543    

 

 



6 
 

ล าดับ
ที่ 

งานวิจัย ผู้ด าเนินการ ปี พ.ศ. 

ผลการด าเนินงาน 

เสร็จ
แล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

บทคัดย่อ 

52 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการเลี้ยงกุ้ง
กุลาด าต่อลักษณะทางกายภาพ, คุณภาพดิน
และน้ าของอ่าวคุ้งกระเบนก่อนการใช้ระบบ
ชลประทานน้ าเค็ม 

ชนินทร ์แสงรุ่งเรือง, วิเชียร สาคเรศ, 
มณฑล อนงค์พรยศกุล และ 

บริสุทธิ์ ด ารักษ ์

2543    

53 การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชที่
เหมาะสมในพื้นที่โครงการชลประทานวังโตนด 
จังหวัดจันทบุร ี 

ประสงค ์วงศ์ชนะภัย, สุชนีย์ ทรัพย์
สมบูรณ,์ พูลสวัสดิ ์ อาจละกะ 

2543    

54 การศึกษาคุณสมบัติของสารอินทรีย์ในดิน
พื้นบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาด า 

ชนินทร ์แสงรุ่งเรือง, แสงเทียน 
อัจจิมางกูร และ บริสุทธิ์ ด ารักษ ์

2544    
 

55 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา
ของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : 
กรณีศึกษาหอยฝาเดียวในดินปุาชายเลน 

รัศนา  ท่าเกษม 2544    

56 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา
ของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : 
กรณีศึกษาหอยสองฝาในดินปุาชายเลน 

กิตติสุดา  วรเชษฐ์ 2544    

57  ความหลากหลายทางชีวภาพและ
นิเวศวิทยาของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาหอยสองฝาและ
สัตว์เกาะติดต้นไม้ในปุาชายเลน 

จุฬามาศ ทองเดือน 2544    

58  ความหลากหลายทางชีวภาพและ
นิเวศวิทยาของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาหอยสองฝาใน
ดินเลนนอกปุาชายเลน 

สกาวเดือน ดวงดาว 2544    
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ล าดับ
ที่ 
 

งานวิจัย ผู้ด าเนินการ 
ปี 

พ.ศ. 

ผลการด าเนินงาน 

เสร็จ
แล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

บทคัดย่อ 

59 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา
ของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอท่าใหม ่จังหวัดจันทบุรี : 
กรณีศึกษาหอยฝาเดียวในหาดเลนนอกปุา
ชายเลน 

ลัดดา  ยันตะบุศย ์ 2544    

60 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา
ของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : 
กรณีศึกษาหอยบริเวณกระชังเลี้ยงปลา 

พรเทพ  เนียมสุวรรณ 2544    

61 นิเวศวิทยาของไส้เดือนทะเลที่สัมพันธ์กับ
ภาวะสารอินทรีย์ปริมาณสูงในอ่าวคุ้งกระเบน 
ประเทศไทย 

บ ารุงศักดิ ์ ฉัตรอนันทเวช 2544    

62 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ทางการเงิน
และทางสังคมของโครงการชลประทาน
น้ าเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเล : กรณีศึกษาอ่าว
คุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุร ี

สุพัฒน์  คงพ่วง 2544    

63 SEAWATER ERRIGATION MANAGEMENT 
FOR SHRIMP CULTURE IN 
KUNGKRABAEN BAY, CHANTHABURI 
PROVINCE  

Phenkae  Kunawongdat 2545    

64 นิเวศวิทยาการแพร่กระจายตัวและกายวิภาค
ของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี: 
กรณีศึกษาหอยกระปุก 

รัชนีวรรณ บุญเงิน 2545    

65 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา
ของสาหร่ายขนาดใหญ่ในอ่าวคุ้งกระเบนและ
นากุ้ง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี

ณิชาภัทร  ศิริวรรณ 2545    
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ล าดับ
ที่ 
 

งานวิจัย ผู้ด าเนินการ 
ปี 

พ.ศ. 

ผลการด าเนินงาน 

เสร็จ
แล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

บทคัดย่อ 

66 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา
ของเฟิร์นและกล้วยไม้ ในอ่าวคุ้งกระเบน ณ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุร ี  

กิติยา  กันยา 
 

2545    

67 นิเวศวิทยาการแพร่กระจายตัวและกายวิภาค
ของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : 
กรณีศึกษาหอยนางรมปากจีบ 

สรรณ์ทนา  แผลงสูงเนิน 2545    

68 นิเวศวิทยา การแพร่กระจายตัว และกาย
วิภาคของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุร:ี กรณีศึกษาหอยกีบหมู 

นิภาพร อุ่นเจริญ 2545    

69 นิเวศวิทยา การแพร่กระจายตัว และกาย
วิภาคของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุร:ี กรณีศึกษาหอยพอก 

จันทิมา พูลเพิ่ม 2545    

70 นิเวศวิทยาการแพร่กระจายตัวและกายวิภาค
ของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : 
กรณีศึกษาหอยหวาน 

จิราภรณ์ อสิพงษ์ 
 

2545    

71 การศึกษาผลกระทบของโครงการ
ชลประทานน้ าเค็มต่อพื้นที่ของโครงการ
ชลประทานน้ าเค็ม ต่อพื้นที่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 

มะลิ บุณยรัตผลิน, ชนินทร์  แสง
รุ่งเรือง, สมศักดิ์ ตันติเสาวภาพ และ 

อ าพร เลาวพงษ ์

2545    
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ล าดับ
ที่ 
 

งานวิจัย ผู้ด าเนินการ 
ปี 

พ.ศ. 

ผลการด าเนินงาน 

เสร็จ
แล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

บทคัดย่อ 

72 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการเพื่อรองรับธุรกิจชุมชน : 
กรณีศึกษาอ่าวคุ้งกระเบน 

ผศ.ชาญศักดิ์  บุญเรือง, นายธีระ 
วงษ์เจริญ, นายสงกรานต์ สืบศิริพูน

ชัย, นายสรณัญช์ จ าปาศรี, ผศ.
ไพโรจน์ แสงจันทร,์ ผศ.ดร.เตือนใจ 

ปิ่นเกิด, ผศ.พรทิพา นิโรจน,์ อจ.กนก
พร จาริก, อจญ.พิชญา เบี้ยแก้ว,  

ผศ.ดร.วิสิฏฐ์ กิจปรีชา 

2545    

73 ความหลากหลายและองค์ประกอบชนิดของ
ปลาในบริเวณปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน 
จังหวัดจันทบุรี 

ด ารงศักดิ์  เขียววรรณ 2547    

74 ความหลากหลายและองค์ประกอบชนิดของ
ปลาที่จับด้วยเครื่องมืออวนลอยติดตาบริเวณ
ปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุร ี

วราภรณ์  โพธิ์ค า 2547    

75 ความหลากหลายชนิดสัตว์ทะเลหน้าดิน
ขนาดใหญ่บริเวณปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน 
จังหวัดจันทบุร ี

วิวัฒน ์ สุขสวัสดิ ์ 2547    
 

76 นิเวศวิทยาของประชาคมสัตว์หน้าดินขนาด
ใหญ่ในแนวหญ้าทะเลชนิด Halodule 
pinifolia บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัด
จันทบุรี 

บรรดาศักดิ์  ทิพย์กูล และ 
เสาวภา  วัชราภิรักษ์ 

2547    

77 ความหลากหลายชนิดสัตว์ทะเลหน้าดิน
ขนาดใหญ่ บริเวณปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
จังหวัดจันทบุรี : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
ปุาปลูกและปุาธรรมชาต ิ

ษุภมน  อิ่มเอม และ สุพจน ์ บ ารุง
พงศ์ 

2547    

78 การกระจายของหอยกระปุก Grafrarium 
tumidum ในแนวหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุ้ง
กระเบน จังหวัดจันทบุร ี

ประภาศรี  พลนิตย ์ 2547    

79 อนุกรมวิธานของปูในครอบครัว 
Ocypodidae และครอบครัว Grapsidae ใน
ปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุร ี 

นิตรา  บุสด ี 2547    

80 โครงสร้างสังคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ใน
แหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 
จังหวัดจันทบุร ี

นพดล ค้าขาย 
 

2547    

  



10 
 

ล าดับ
ที่ 
 

งานวิจัย ผู้ด าเนินการ 
ปี 

พ.ศ. 

ผลการด าเนินงาน 

เสร็จ
แล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

บทคัดย่อ 

81 การประเมินเทคโนโลยีและผลกระทบจาก
โครงการชลประทานน้ าเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ้ง
กุลาด า 

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 17 

2547    

82 การเลี้ยงปูม้าในบ่อดิน กอบศักดิ์ เกตุเหมือน, ก่อเกียรติ กูล
แก้ว และสุภาวดี จิตต์มั่น 

2547    

83 มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของปุาชายเลน อ่าว
คุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุร ี

อมรา มณีจักร 2548    

84 เปรียบเทียบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis 
asinina Linnaeus, 1758) ด้วยสาหร่ายสด 
สาหร่ายแห้ง และอาหารผสมอัดเม็ด 

เพ็ญแข คุณาวงค์เดช, วิเชียร สาคเรศ
, พิศมัย สมสืบ และ สุภิชา แก้ว

มานพ 

2548    

85 การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina 
Linnaeus, 1758) ที่ความหนาแน่นแตกต่าง
กันโดยเปลี่ยนน้ าสัปดาห์ละคร้ัง 

เพ็ญแข คุณาวงค์
เดช วิเชียร สาคเรศ สุภิชา แก้ว

มานพ และ สาคร มากท่า 

2548    

86 การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina 
Linnaeus, 1758) ด้วยการบ าบัดทางชีวภาพ  

เพ็ญแข คุณาวงค์เดช 2548    

87 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพดินใน
อ่าวคุ้งกระเบน (จังหวัดจันทบุรี) ในช่วงก่อน
และหลังการใช้ระบบชลประทานน้ าเค็มของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 

ชนินทร ์แสงรุ่งเรือง, เจษฎา  
เจริญวัฒน ์ และ ทิศธิยา  แช่มล้วน 

2548    

88 การอนุบาลหอยหวานระยะ VELIGER 
LARVAE  ถึงระยะ EARLY JUVENILE ด้วย
อาหารต่างชนิด      

เจษฎา เจริญวัฒน์ และ ลือชัย ดรุณชู 2548    

89 การเลี้ยงกุ้งกุลาด าระบบบ าบัดน้ าชีวภาพ นพดล ค้าขาย   และสรณัญช์ จ าปา
ศรี 

2548    

90 ป๎จจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีต่อราษฎรภายใต้
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 

สมบัต ิ ธรรมโชต ิ 2548    

91 ชนิดพันธุ์ไม้และปริมาณที่ต้องการเพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบรายการในการท าเครื่องมือประมง
บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

สมชาย ดิษฐศร และ สมชัย ประเสริฐ
ไทยเจริญ 

2548    
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ล าดับ
ที่ 

งานวิจัย ผู้ด าเนินการ 
ปี 

พ.ศ. 

ผลการด าเนินงาน 

เสร็จ
แล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

บทคัดย่อ 

92 การเลี้ยงปลากะพงขาว (Lates calcarifer 
Bloch) ผสมผสานกับการฟื้นฟูปุาชายเลน 

    - 

93 การเลี้ยงปลากะรังดอกแดงในระบบน้ า
หมุนเวียนแบบปิดโดยการบ าบัดน้ าทาง
ชีวภาพ  2  ระบบ 

คณิต ไชยาค า และ  
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร 

2549    

94 การศึกษาการบ าบัดน้ าทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
กุลาด าด้วยพรรณไม้ปุาชายเลนในพื้นที่
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 

ชนินทร ์แสงรุ่งเรือง,  
สมชาย ดิษฐศร,  

สมชัย ประเสริฐไทยเจริญ และ  
ทิศธิยา  แช่มล้วน 

2549    

95 งานทดลองปลูกพันธุ์ไม้ปุาชายเลนในพื้นที่
หาดเลนอ่าวคุ้งกระเบน 

สมชัย  ประเสริฐไทยเจริญ 2550    

96 Preliminanary Investigation into the 
Effect of Carbon Addition on Growth, 
Water Quality And Nutrient Dynamics 
in Zero-Exchange Shrimp (Penaeus 
monodon) Culture Systems 

    - 

97 การศึกษาทดลองปลูกพันธุ์ไม้ปุาพรุในพื้นที่
พรุเสื่อมโทรม 

    - 

98 การศึกษาก าลังผลิตของไม้ขนาดเล็กเพื่อใช้
ท าเครื่องมือประมงพื้นบ้าน 

    - 

99 การปลูกไม้ใช้สอยชุมชนในพื้นที่ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 

สมชัย  ประเสริฐไทยเจริญ    - 

100 การปลูกไม้ใช้สอยเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม     - 
101 การทดลองปลูกพันธุ์ไม้ปุาชายเลนในพื้นที่เลน

งอก 
    - 

102 การส ารวจก าลังผลิตไม้เพื่อการประมง     - 
103 โครงการศึกษาระบบวนวัฒน์วิธีที่เหมาะสม

ในการจัดการไม้เสม็ดเพื่อการใช้สอยชุมชน 
    - 

104 งานทดลองปลูกปุาชายเลนในพื้นทีปุ่าชาย
เลนที่ผ่านการท านากุ้ง 

สมชัย  ประเสริฐไทยเจริญ 2550    
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ล าดับ
ที่ 

งานวิจัย ผู้ด าเนินการ 
ปี 

พ.ศ. 

ผลการด าเนินงาน 

เสร็จ
แล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

บทคัดย่อ 

105 การพึ่งพิงทรัพยากรบริเวณปุาชายเลนบริเวณ
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ : กรณีศึกษาประชากร 6 
หมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อพื้นที่ปุาชายเลนของโครงการ 

    - 

106 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมตามธรรมชาติของพันธุ์ไม้ปุาใน
ประเทศไทยประจ าปีงบประมาณ 2545 ใน
บริเวณพื้นที่ปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ 
และ อ.นายายอาม จ.จันทบุร ี

    - 

107 การศึกษาเทคนิคการเพาะกล้าไม้ล าพูทะเล 
(Sonneratia alba) 

    - 

108 การศึกษาความสามารถของพรรณไม้ปุาชายเลน 
จ านวน 4 ชนิด  ในการบ าบัดน้ าทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้ง 

สมชาย ดิษฐศร และ 
สมชัย ประเสริฐไทยเจริญ 

2550    

109 การตัดสางขยายระยะไม้โกงกางใบใหญ ่     - 

110 โครงการทดลองปลูกพันธุ์ไม้ปุาเพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบในการท าเครื่องมือประมงพื้นบ้าน (ลอบ
หมึก ลอบปลา) จ านวน 5 ชนิด คือ ไม้แต้ว 
ด าดง หว้า สารภี และเสม็ดแดง 

    - 

111 การทดสอบในแปลงเกษตรกรพื้นที่โครงการ
ศูนย์ฯ ศึกษา และพื้นที่ใกล้เคียง 

    - 

112 การศึกษาและทดสอบการปลูกมะม่วงหิมพานต ์     - 

113 การศึกษาทดสอบการปลูกพืชสมุนไพร     - 

114 การทดสอบการปลูกพืชปลอดสารพิษ     - 

115 การทดสอบข้าวพันธุ์ด ี     - 

116 ศึกษาทดสอบคุณภาพเบื้องต้นของแปูงจากต้น
ท้าวยายม่อม 

    - 

117 การศึกษาทดสอบการปลูกยางพาราโดยใช้พืชอื่นร่วม     - 
118 การทดสอบพืชไร่พันธุ์แนะน า     - 
119 การศึกษาทดสอบการเกษตรผสมผสาน     - 
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ล าดับ
ที่ 

งานวิจัย ผู้ด าเนินการ ปี พ.ศ. 

ผลการด าเนินงาน 

เสร็จ
แล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

บทคัดย่อ 

120 ศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์ดินเลนนากุ้ง
ในการผลิตพืช 

    - 

121 งานวิจัยความสัมพันธ์ของไส้เดือนฝอยรอกปม     - 

122 วิจัยการปูองกันโคนหัวเน่าของปทุมมาโดย
วิธีการจัดการดิน 

    - 

123 วิจัยปูองกันโรคโคนเน่าของทุเรียนที่เกิดจาก
เชื้อไฟธอปธอร่า 

    - 

124 การศึกษาและทดสอบพันธุ์พืชเศรษฐกิจ     - 

125  ศึกษาและทดสอบระบบการปลูกพืชแบบ
ผสมผสานและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

    - 

126 รายงานการส ารวจดินโครงการศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาการประมงอ่าวคุ้งกระเบน 

    - 

127 การศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมการใช้
ประโยชน์ที่ดินบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 

มหาวิทยาลัยมหิดล    - 

128 รายงานส ารวจดินและแผนการใช้ที่ดินบริเวณ
หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนฯ 

    - 

129 การใช้ประโยชน์ของหญ้าแฝกในพื้นที่ปลูกไม้
ผล เพื่อรักษาความชื้นในดิน เพิ่มความอุดม
สมบูรณ์แก่ดิน และลดการชะล้างหน้าดิน 

    - 

130 การจัดการดินเปรี้ยวจัดชุดดินระแงะเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตมะพร้าวน้ าหอม 

    - 

131 การส ารวจและวางแผนการใช้ที่ดินบริเวณ
หมู่บ้านบริวารศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบน 

    - 

132 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านใน
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 

    - 

133 Social and Economic Impact 
Assessment of  Kung Krabaen Bay Royal 
Development Center 

    - 
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ล าดับ
ที่ 

งานวิจัย ผู้ด าเนินการ ปี พ.ศ. 

ผลการด าเนินงาน 

เสร็จ
แล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

บทคัดย่อ 

134 รายงานการประเมินผลโครงการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

    - 

135 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการเพื่อรองรับธุรกิจชุมชน 

    - 

136 การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านรอบศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

    - 

137 การศึกษาระบบชลประทานน้ าเค็มเพื่อ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 

    - 

138 ผลความเค็มต่อการงอกของเซลล์สืบพันธุ์
สาหร่ายไส้ไก่ (Enteromorpha 
intestinalis Linnaeus, Nees) 

    - 

139 ป๎ญหาพิเศษ เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจ
ของเกษตรกรอ าเภอท่าใหม่ ที่มีต่อปุ๋ย
ชีวภาพ 

    - 

140 การทดลองปรับเปลี่ยนขนาดตาอวนลอบปู
ม้าเพื่อหาประสิทธิภาพในการท าประมงปูม้า 
แบบมีความรับผิดชอบร่วมกัน 

    - 

141 การทดลองอาหารสูตรผสมเพื่อการเลี้ยง
ปลาน้ ากร่อยในกระชัง  2550-2551 

    - 

142 การส ารวจและรวบรวมพ่อแม่พันธุ์หอยชัก
ตีนบริเวณน่านน้ าคุ้งกระเบน เพื่อการสร้าง
แหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยชักตีนบริเวณอ่าวคุ้ง
กระเบน  

    - 

143 การพัฒนาแปลงต้นแบบการผลิตพืช
ผสมผสาน ตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม 

    - 

144 การเจริญเติบโตของแฝกลุ่มและแฝกดอนใน
พื้นที่ดินเค็มรอบบ่อเลี้ยงกุ้งอ่าวคุ้งกระเบน 
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ล าดับ
ที่ 

งานวิจัย ผู้ด าเนินการ ปี พ.ศ. 

ผลการด าเนินงาน 

เสร็จ
แล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

บทคัดย่อ 

145 การส ารวจความสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตในแนว
ปะการังเจ้าหลาว อ.ท่าใหม ่จ.จันทบุร ี

    - 

146 การศึกษาการเพาะขยายพันธุ์หญ้าทะเลเพื่อการ
อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งทรัพยากรประมงชายฝ๎่ง 

    - 

147 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
เปรียบเทียบระบบปิดหมุนเวียนส าหรับเลี้ยงกุ้ง
กุลาด า (Penaeus monodon Fabricius, 
1798) ให้เป็นพ่อแม่พันธุ ์

      - 

148 การส ารวจความสมบูรณ์ของสัตว์หน้าดินบริเวณ
ปุาชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลอ่าวคุ้งกระเบน 
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

      - 

149 การประเมินสภาวะการท าประมงปูม้าและปู
ทะเลบริเวณแหล่งหญ้าทะเลในอ่าวคุ้งกระเบน 
จังหวัดจันทบุรี   

ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล, รัชนา อยู่
มั่น, จีรายุทธ หาชิต และกัญลิน  

จิรัฐชยุท 

2551    

150 ความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตประชากรปูม้า 
Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) กับ
ป๎จจัยทางกายภาพของแหล่งหญ้าทะเล อ่าวคุ้ง
กระเบน จังหวัดจันทบุร ี

กุศล เรืองประเทืองสุข 2552    

151 ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนและมูลค่าคาร์บอน
เครดิตของปุาชายเลนคุ้งกระเบน 

สมชาย  ดิษฐศร 2553    

152 การศึกษาความหลากหลายของสัตว์ทะเลหน้าดิน
และแพลงก์ตอนในอ่าวคุ้งกระเบน 

วศิน  ยุวนะเตมีย,์ สราวุธ  ศิริ
วงศ์*, เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, 
ชล ีไพบูลย์กิจกุล และ สหรัฐ  

 ธีระคัมพร 

2553    

153 การส ารวจชนิดของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน 
จังหวัดจันทบุร ี

นพดล ค้าขาย 2554    

154 กลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชน
ให้แข็งแรงของประชาชนภายใต้ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

ภารดี พึ่งส าราญ 
 และ สุทธินันท์ โสตวิถ ี

2554    
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ล าดับที ่ งานวิจัย ผู้ด าเนินการ ปี พ.ศ. 

ผลการด าเนินงาน 

เสร็จ
แล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

บทคัดย่อ 

155 การศึกษาคุณภาพน้ า ปริมาณแบคทีเรีย  
และโลหะหนัก บริเวณแหล่งเลี้ยงหอย
นางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata 
Born, 1778 ) ในจังหวัดจันทบุรี 

นางกัญญารัตน์ สุนทรา นาย สรณัญช์  
จ าปาศรี  นายทวี  จินดามัยกุล และ

นาง ขจรพรรณ แก้วเขียว 

2554   - 

156 นิเวศวิทยาประชากรปูหิน Thalamita 
crenata Latreille (1829) และความ
หลากชนิดของประชากรป ูบริเวณอ่าวคุ้ง
กระเบน จังหวัดจันทบุร ี

ชุตาภา คุณสุข, เสาวภา  สุราวุธ  และ 
วิญํู  ภักด ี

2554    

157 การประเมินประชากร และรูปแบบการ
เคลื่อนย้ายของปูม้า Portunus 
pelagicus (Linnaeus, 1758) เพื่อการ
จัดการที่ยั่งยืน กรณีศึกษาอ่าวคุ้ง
กระเบน จังหวัดจันทบุร ี

ชุตาภา  คุณสุข 2554    

158 การศึกษาความหลากชนิดและความชุก
ชุมของนกในพื้นที่ปุาชายเลนอ่าวคุ้ง
กระเบนเพื่อการอนุรักษ์และการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ธนพล   คงทรัพย์ศิริอนันต ์ 2555    

159 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพรรณพืช สัตว์ปุา และแมลงเพื่อ
จัดท าฐานข้อมูลด้านวิชาการของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

สมชาย  ดิษฐศร 2555    

160 การศึกษาผลการตัดสางขยายระยะใน
ระยะเวลา 5 ปี ต่อความหลากหลายของ
สัตว์หน้าดิน การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ
ของลูกไม้ การเจริญเติบโต มวลชีวภาพ
และอินทรียวัตถุในพื้นปุาชายเลนอ่าวคุ้ง
กระเบน 

สมชาย  ดิษฐศร 2555    

161 ศึกษาผลของน้ าทิ้งจากกิจกรรมการเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝ๎่งในอ่าวคุ้งกระเบน 

เพ็ญแข คุณาวงค์เดช, กัญญารัตน์ สุ
นทรา, บัลลังก์ เนื่องแสง, กฤษณา 

จันทร์แก้ว และ 
ประจวบ ลีรักษาเกียรต ิ

2555-
2557 

  - 

162 การเลี้ยงปูม้าในบ่อดิน ปริญญ์ วิรุณราช 2555    
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ล าดับที ่ งานวิจัย ผู้ด าเนินการ ปี พ.ศ. 

ผลการด าเนินงาน 

เสร็จ
แล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

บทคัดย่อ 

163 ความถี่ของการลงเกาะของลูกหอย
นางรมบนวัสดุล่อแบบแขวนที่ระดับ
ความลึกต่างกันบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 

ฐกร ค้าขายกิจธวัช 2555   - 

164 การใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมและปุ๋ยน้ าหมัก
ชีวภาพเพื่อผลิตข้าวในพื้นที่อ่าวคุ้ง
กระเบน 

    - 

165 ผลของการใช้ปุ๋ยรายแปลงในนาข้าวที่
ปลูกในชุดดินระแงะ 

อรอนงค์ บัวด า 2555   - 

166 ศึกษาปริมาณและชนิดที่เด่นของ
จุลินทรีย์จากน้ าท้ิงของการเลี้ยงสัตว์
น้ าในอ่าวคุ้งกระเบน ปี 2555 – 2557 

กฤษณา จันทร์แก้ว,  
กัญญารัตน์ สุนทรา และ 
ประจวบ ลีรักษาเกียรต ิ

2555-
2557 

   

167 ผลกระทบของน้ าทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์
น้ าในระบบชลประทานน้ าเค็มต่อ
คุณภาพน้ าในอ่าวคุ้งกระเบน และ
ประเมินต้นทุน-ผลตอบแทนของการ
จัดการระบบชลประทานน้ าเค็มอ่าวคุ้ง
กระเบน ระหว่างปี 2555-2557 

เพ็ญแข คุณาวงค์เดช,  
ประจวบ ลีรักษาเกียรต ิ 
และกัญญารัตน์ สุนทรา 

2555-
2557 

   

168 ผลกระทบของน้ าทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ า
ในระบบชลประทานน้ าเค็มเพื่อการเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝ๎่งต่อคุณภาพดินในอ่าวคุ้ง
กระเบนระหว่างปี 2555-2557 

เพ็ญแข คุณาวงค์เดช, 
ประจวบ ลีรักษาเกียรต ิ 

และปิยชาติ ศรีศักดา 

2555-
2557 

   

169 โครงการส ารวจประชากรและการ
แพร่กระจายของนกในเขตห้ามล่าสัตว์ปุา
คุ้งกระเบนเพื่อการอนุรักษ์ 

สมบัติ ธรรมโชต ิ 2556   - 

170 โครงการส ารวจปริมาณและความหลาก
ชนิดของหิ่งห้อยในพื้นที่ทางเดินศึกษา
ธรรมชาติปุาชายเลยอ่าวคุ้งกระเบน 

การันต์ ฐาปนาเวท 2556    

171 การขยายพันธุ์หญ้าทะเลด้วยเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ยศพล ผลาผล, สุมิตร คุณเจตน ์ 2556-
2558 

  - 

172 การประเมินอัตราการใช้ออกซิเจนและ
จ านวนเครื่องให้อากาศที่เหมาะสมในบ่อ
เลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei 
Boone, 1931) 

สุพล ตั่นสุวรรณ, จุฑารัตน์ กิตติวานิช 
และนรินทร์ สงสีจันทร์ 

2556    
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ล าดับที ่

งานวิจัย ผู้ด าเนินการ ปี พ.ศ. 

ผลการด าเนินงาน 

เสร็จ
แล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

บทคัดย่อ 

173 ศึกษาการเพาะหนอนแมลงวัน 
(Chrysomya megacephla) เพื่อ
ทดแทนโปรตีนในอาหารสัตว์ 

ฐกร ค้าขายกิจธวัช, วิทยา สุจิรวรกุล, 
กฤษณา จันทร์แก้ว  

และขจรพรรณ แก้วเขียว 

2557   - 

174 การจ าแนกและการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

ประจวบ ลีรักษาเกียรติ 2557    

175 การศึกษาการเจริญเติบโตของกลอยใน
พ้ืนที่ดินทรายเพื่อขยายในเชิงการค้า 

พิณประภา ธนธีรนนท์,  
กฤษณา จันท์แก้ว 

2557   - 

176 ศึกษาความหลากหลายชนิดเห็ดในพื้นที่
ปุาเบญจพรรณและปุาดิบแล้งศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

สมบัติ ธรรมโชติ, พิณประภา ธนธีร
นนท์, สุมิตร คุณเจตน์, การันต์  
ฐาปนาเวท, ดร.วศิน ยุวเตมีย์, 
 นิศาชล เทศตรี, ชลธี นุ่มหน ู

2557-
2558 

  - 

177 ศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดสกุล
นางรมในโรงเรือนแบบต่างๆ พื้นที่ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 

พิณประภา ธนธีรนนท์,  
กฤษณา จันท์แก้ว 

2557-
2558 

  - 

178 ทดสอบรูปแบบรังที่เหมาะสมในการเลี้ยง
ชันโรง ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว
คุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ชยุทกฤดิ นนทแก้ว, ธนัดดา ป๎ทมเกตุ, 
กฤษณา จันทร์แก้ว 

2557-
2558 

  - 

179 การศึกษาการผลิตเห็ดฟางในโรงเรือนโดย
ใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

พิณประภา ธนธีรนนท ์ 2558   - 

180 ชนิด ปริมาณ แบคทีเรียและแพลงก์
ตอนในแหล่งน้ าธรรมชาติ เจ้าหลาว 
แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน จังหวัด
จันทบุรี 

ประจวบ ลีรักษาเกียรติ, กฤษณา 
จันทร์แก้ว, กัญญารัตน์ สุนทรา, 

อัญชลี คมปฏิภาณ 

2558    

181 การศึกษาชนิดของแบคทีเรียในน้ าและ
สัตว์น้ า ปริมาณแพลงก์ตอนและ
คุณภาพน้ าในแหล่งท่องเที่ยวเจ้าหลาว-
แหลมเสด็จ-คุ้งวิมาน 

กัญญารัตน์ สุนทรา,อัญชลี คม
ปฏิภาณ, ประจวบ ลีรักษาเกียรติ, 

ปิยชาติ ศรีศักดา และพิชิตพล  
สิงห์ธนะ 

2560-
2561 

  - 
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ล าดับ
ที่ 

งานวิจัย ผู้ด าเนินการ ปี พ.ศ. 

ผลการด าเนินงาน 

เสร็จ
แล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

บทคัดย่อ 

182 การพิสูจน์ความถูกต้อง และการ
ประมาณค่าความไม่แน่นอนในการ
ทดสอบไนโตรฟูแรนส์เมตาโบไลท์ในเนื้อ
กุ้งและเนื้อปลาโดยเทคนิคLC-MS/MS 

กัญญารัตน์ สุนทรา, อัญชลี คมปฏิภาณ 
และประจวบ ลีรักษาเกียรต ิ

2560   - 

183 โครงการศึกษาวิจัยการออกดอกออกผล 
(Phenology) และการใช้ประโยชน์ สน
ทราย (Baeckeafrutescens L.) เพื่อการ
อนุรักษ์นอกถิ่นก าเนิด 

ค ารณ เลียดประถม 2561   - 

184 ต้นทุน และผลตอบแทนการเลี้ยงปลาอีกง
ด้วยอาหารเม็ดส าเร็จรูปต่างกัน 2 ชนิด 

หิรัณย์  บ ารุงพันธ ์ 2561   - 

185 BIRD DIVERSITY AND THE USE OF 
NEST-BOXES BY BREEDING BIRDS IN 
MANGROVE FORESTS AT KUNG 
KRABAEN BAY ROYAL DEVELOPMENT 
STUDY CENTER, CHANTHABURI 
PROVINCE, THAILAND 

JUTARAT TANGTHAI 2561    

186 THE EFFECT OF THINNING ON 
GROWTH AND CARBON STORAGE OF 
RHIZOPHORA MUCRONATA POIR. 
(RHIZOPHORACEAE) AT KUNG 
KRABAEN BAY ROYAL DEVELOPMENT 
STUDY CENTER, CHANTHABURI 
PROVINCE, THAILAND 

PANNIKA SAKULWORRAWIT 2561    

187 ศึกษาชนิดของอาหารที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น 
(Caulerpa lentillifera J. Agardh) และ
ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจาก
สาหร่ายพวงองุ่น 

นางกัญญารัตน์ สุนทรา   2562   - 

188 การศกึษาเบื้องต้นด้านความหลากหลายของ
แมลงที่พบบริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดจันทบุร ี

นายธิติ ทองค างาม   
และนางสาวสุกฤตา อนุตระกูลชัย   

2562   - 

 รวม  (188 เรื่อง)   182 6 116 
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ชื่อเรื่อง   รายงานการศึกษาการแปลภาพถ่ายทางอากาศอ่าวคุ้งกระเบน  
ผู้ด าเนินการ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2530  
 

บทสรุป 
 การแปลภาพถ่ายทางอากาศ เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถศึกษาลักษณะภูมิประเทศ การใช้
ประโยชน์ที่ดิน และข้อมูลอื่นๆ ได้โดยไม่เสียเวลามากนัก เมื่อรู้หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศแล้ว เราจะแปล
ภาพถ่ายตามลักษณะต่างๆ คือ 

1. รูปแบบ 
2. ความเข้มของสี 
3. ความหยาบละเอียด 
4. ที่ตั้งและสิ่งที่อยู่ข้างเคียง 
เมื่อเราแปลภาพถ่ายทางอากาศเสร็จแล้ว เราสามารถส ารวจพื้นที่จริงเพียงบางส่วน เพ่ือเป็นการทดสอบ

ความแม่นย าของการแปล เช่น การส ารวจภาคตัดขวางของพ้ืนที่อ่าวคุ้งกระเบน ที่นักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2530 ท าการส ารวจพื้นที่ดังรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว 

อย่างไรก็ตาม การแปลภาพถ่ายทางอากาศนี้ไม่สามารถบอกรายละเอียดลึกซ้ึง เช่น พ้ืนที่นั้นมีสัตว์อะไร
อาศัยอยู่บ้าง ลักษณะทางสังคม และรายได้ของประชากรเป็นอย่างไร หรือดินมีค่าความเป็นกรดเท่าไร เป็นต้น 

การศึกษาภาพถ่ายทางอากาศ จึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราเขียนแผนที่ เพื่อประกอบการ
ตรวจสอบพื้นท่ีจริง และเป็นเครื่องมือที่สามารถน ามาใช้ประกอบการศึกษาในห้องเรียนหรือท่ีท างาน เพื่อเป็น
แนวทางในการวางแผน และการท างานในภาคสนามท่ีดีวิธีหนึ่ง 

จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศ และตรวจสอบในพ้ืนที่ สามารถสรุปได้ว่า พ้ืนที่ในบริเวณอ่าว 
คุ้งกระเบน อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สามารถแบ่งออกเป็น 3 เขต ดังนี้ 

1. ชุมชน 
2. พ้ืนที่เศรษฐกิจ 
3. ปุาไม้ 

1. ชุมชน จากการส ารวจพบว่า ชุมชนตั้งกระจัดกระจายทั่วไป มีลักษณะเป็นบ้านมีสวนในพื้นท่ี
ติดต่อกันเป็นส่วนใหญ่ ประชากรประกอบอาชีพในพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

2. พ้ืนที่เศรษฐกิจ คือ พื้นที่ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ นาข้าว นากุ้ง สวนผลไม้ และพบว่าที่
ปุาไม้ชายเลนที่ถูกบุกรุกท าลาย และนาข้าวที่ให้ผลผลิตต่ า ถูกส่งเสริมให้เปลี่ยนแปลงเป็นนากุ้ง เพื่อการใช้
ประโยชน์แก่ประชาชนตามโครงการในพระราชด าริ 

3. ปุาไม้ ปุาไม้ส่วนใหญ่ในพื้นท่ีอ่าวคุ้งกระเบน เป็นพ้ืนที่ปุาไม้ชายเลนที่ถูกบุกรุกท าลาย ท าให้
ความหนาแน่นของพันธุ์ไม้ค่อนข้างต่ า หน่วยงานของรัฐจึงเข้าไปด าเนินงานตามโครงการในพระราชด าริ โดยการ
จัดสรรที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ให้แก่ประชาชนและพยายามอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ที่เหลือไว้ในสภาพเดิม 

การปฏิบัติงานภาคสนามครั้งนี้ ท าให้นักศึกษาได้ฝึกการท างานร่วมกัน ซึ่งการประสานความรู้ และ
ทักษะต่างๆ เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ชื่อเรื่อง   การสาธิตการเลี้ยงกุ้งกุลาด าแบบพัฒนาบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 
ผู้ด าเนินการ  ประจวบ ลีรักษาเกียรติ ,นิวัติ  สุธีมีชัยกุล และยานยนต์  สราญรมย์ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2532  
 

บทคัดย่อ 
 ในปี  พ.ศ. 2532 เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาด าประสบป๎ญหาขาดทุนเป็นจ านวนมาก  เนื่องจากต้นทุนการ
เลี้ยงกุ้งกุลาด าสูงแต่ขายกุ้งกุลาด าได้ในราคาท่ีต่ า เพ่ือที่จะแก้ป๎ญหาต้นทุนการเลี้ยงกุ้งกุลาด า ทางศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาการประมงอ่าวคุ้งกระเบน  ได้จัดท าบ่อสาธิตการเลี้ยงกุ้งกุลาด าจ านวน  3 บ่อ เพ่ือศึกษาวิธีการลดต้นทุน
และเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรน าไปปฏิบัติ  บ่อสาธิตฯ ทั้ง 3 บ่อๆ ละ 2,800 ตร.ม. (1 ไร่ 3 งาน) เลือกจาก
สมาชิกในโครงการฯ  มีดังนี้ แปลงที่ 9, แปลงที่ 49 และแปลงที่ 50 อัตราการปล่อยกุ้งกุลาด า  P20 55,000 (19 
ตัว/ตร.ม.), 60,000 (21 ตัว/ตร.ม.) และ 70,000 ตัว (25 ตัว/ตร.ม.) ตามล าดับ ผลจากการสาธิตฯ  ทั้ง 3 บ่อ 
การเจริญเติบโตและอัตราการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ปกติ  อัตราการรอดตาย  38.9, 48.3 และ 59% ผลผลิต
จากการเลี้ยงกุ้งกุลาด าครั้งนี้  600, 1,000 และ 1,380 กิโลกรัม อัตราการแลกเนื้อเท่ากับ  1:1.4, 1:1.5 และ 
1:1.3 ก าไรจากการเลี้ยงกุ้งกุลาด าเท่ากับ  9,382.34, 38.033.34 และ 59,609.34 บาท ส่วนป๎ญหาส าคัญท่ีพบ
คือ ลูกกุ้งกุลาด าอายุ 3-4 สัปดาห์ ส่วนมากจะตายโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด 
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ชื่อเร่ือง   การศึกษาผลกระทบของการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเลต่อคุณสมบัติของน้ า  
บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 

ผู้ด าเนินการ  ประจวบ ลีรักษาเกียรติ ,นิวัติ  สุธีมีชัยกุล และยานยนต์  สราญรมย์ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2534 
 

บทคัดย่อ 
 โครงการพระราชด าริฯ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการประมงอ่าวคุ้งกระเบน เป็นโครงการส่งเสริมการเลี้ยง
กุ้งกุลาด ารอบอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งมีพ้ืนที่ในโครงการฯ 625 ไร่ และพ้ืนที่นอกโครงการฯ อีกจ านวนมาก การเลี้ยง
กุ้งดังกล่าวจะระบายน้ าจากบ่อเลี้ยงกุ้งลงสู่อ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งอาจจะท าให้คุณสมบัติของน้ าในอ่าว มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่จากการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ าพบว่าไม่มีป๎จจัยตัวใดที่มีเกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐานซึ่ง
จะมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าในอ่าวฯ คุณสมบัติของน้ าที่ท าการตรวจสอบคือ อุณหภูมิ, ความเค็ม, 

ออกซิเจน , pH, แอมโมเนีย, ไนไตรท,์  ฟอสเฟต และซิลิเกต ผลจากการตรวจสอบมีดังนี้ 29-30 C, 27-35 ppt, 
2.28-11.93 ppm, 6.9-8.3, 0.00-0.699 ppm, 0.00-0.032 ppm, 0.00-0.45 ppm และ 0.00-1.25 ppm 
ตามล าดับ 
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ชื่อเรื่อง   การศึกษาปริมาณแบคทีเรียท่ีเปลี่ยนแปลงในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาด า 
ผู้ด าเนินการ  กุลวรา  แสงรุ่งเรือง 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2534  
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษา  พบว่า ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด  (TPC) มีค่าเปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่าง  3.33x103 ถึง 
3.19x106 CFU/ml และปริมาณเชื้อวิบริโอ  (VC) เปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่าง  0.65x102 ถึง 1.22x104 CFU/ml 
TPC 104 – 106 CFU/ml และ VC 103 CFU/ml ขึ้นไปมักท าให้กุ้งแสดงอาการของโรคให้เห็นทั้งนี้มักมีป๎ญหา
คุณภาพน้ าไม่ดีและมีสิ่งมีชีวิตอ่ืนเกาะหนาแน่นด้วย บ่อท่ีเลี้ยงกุ้งในความหนาแน่นมากกว่า  40 ตัวต่อตารางเมตร  
TPC และ VC สูงกว่าบ่อที่เลี้ยงกุ้งในความหนาแน่น  30 ตัวต่อตารางเมตร  TPC ในบ่อที่ใช้สารเคมีและยา
ปฏิชีวนะเป็นช่วงๆ  ตลอดการเลี้ยงไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการเปลี่ยนน้ า  ซึ่งตรงกันข้ามกับบ่อท่ีไม่มีการใช้
สารเคมีและยาหรือใช้น้อยมาก และ VC ไม่มีความสัมพันธ์กับ TPC 
 สิ่งมีชีวิตที่เกาะอาศัยภายนอกตัวกุ้ง  ตรวจพบ Zoothamnium sp., Epistylis sp., Acineta sp., 
Euphelota sp., Filamentous Bacteria และ Filament algae เกาะตามเหงือกกุ้ง  ผิวตัวและรยางค์  จ านวน
ผันแปรตามปริมาณการเปลี่ยนน้ า 
 อาการของกุ้งปุวย ได้แก่ รยางค์กร่อนด า ใต้ฝาปิดเหงือก  antennal scale ขาว่ายน้ าและหางบวมน้ า  มี 
melanin และก้อนสีแดงๆ อยู่ในเนื้อเยื่อเหงือก เซลเหงือกตาย มีอาการลอยหัว เกาะขอบบ่อ และตาย 
 ความโปร่งใสของน้ าในบ่อมีความผันแปรโดยตรงกับความหนาแน่นของแพลงก์ตอนและความแรงของ
เครื่องให้อากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  Air O2 ปริมาณแอมโมเนียทั้งหมดเมื่อมีค่าอยู่ระหว่าง  0.030 – 0.297 mg/l 
กุ้งมักจะมีอาการปุวย  ลอยหัว เกาะฝ๎่ง นอกจากนี้ในบ่อที่เลี้ยงกุ้งหนาแน่น  40 ตัวต่อตารางเมตร  ขึ้นไป ปริมาณ
แอมโมเนียทั้งหมดค่อนข้างมีความสัมพันธ์กับอายุกุ้งด้วย 
 แบคทีเรียที่แยกเชื้อได้จากกุ้งปุวย  คือ Vibrio harveyi, V. alginolyticus, Vibrio spp. และ 
Pseudomonas sp. แบคทีเรียที่แยกเชื้อได้จากน้ าในบ่อเลี้ยงกุ้ง  ได้แก่ V. parahaemolytics, V. 
alginolyticus, Pseudomonas sp., Flavobacterium sp., V.vulnificus, V.cholerae, V.harveyi, 
V.fluvialis, V. anguillarum, V. tubiashii, V.splendidus, Plesiomonas sp., Aeromonas caviae และ 
unidentified bacteria 
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ชื่อเรื่อง   การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพหน้าดินของบ่อเลี้ยงกุ้งโดยใช้ปลิงทะเล 
ผู้ด าเนินการ  ชนินทร์  แสงรุ่งเรือง และ นิวัติ สุธีมีชัยกุล 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2534 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพหน้าดินในบ่อเลี้ยงกุ้ง  เป็นการศึกษาเบื้องต้นในการที่จะน าปลิงทะเล  
Holothuria atra มาใช้ปรับปรุงคุณภาพหน้าดิน  โดยให้ปลิงกินหน้าดินจากบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล  และน าสิ่งที่ปลิง
ขับถ่ายออกมาไปวิเคราะห์หาความแตกต่างจากหน้าดินเดิม  จากผลการทดลองพบว่าปลิงชนิดนี้สามารถกินหน้า
ดินนากุ้งได้และสามารถลดสารตั้งแต่น้อยที่สุด คือ ไนโตรเจน  9.67% และมากท่ีสุด  คือ แคลเซี่ยม 59.38% ส่วน
คาร์บอนลดได้ 29.23% 
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ชื่อเรื่อง   การศึกษา ทดลองการปลูกหญ้าแฝก 
ผู้ด าเนินการ  ลือชัย  หุ่นศิริ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2534 
 

บทคัดย่อ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงมาตรการการปูองกันและแก้ป๎ญหาการพังทลายของ
ผิวหน้าดิน จึงได้พระราชทานพระราชด าริให้หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดหา
หญ้าแฝกมาศึกษาทดลองขยายพันธุ์ที่จะน ามาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ าและเพ่ิมพูนสภาพแวดล้อมของ
เกษตรกรให้ขึ้น 
 การชะล้างพังทลายของดินในบริเวณหมู่บ้านรอบๆ อ่าวคุ้งกระเบน โดยทั่วไปมีภูเขาล้อมรอบพื้นท่ี
โครงการฯ ดังนั้นบริเวณท่ีถูกบุกรุกจึงเป็นบริเวณตีนเขา (Foot Slope) และลุกลามข้ึนไปเรื่อยๆ โดยวิธีการจุด
เผาปุาและปลูกพืชล้มลุก จึงเห็นได้ว่าบริเวณดังกล่าวขาดการเอาใจใส่ดูแลและปูองกันการชะล้างของผิวหน้าดิน 
หน่วยงานพัฒนาที่ดินจึงเล็งเห็นความส าคัญของหญ้าแฝกที่จะน ามาท าการขยายพันธุ์และทดลองปลูกในพื้นที่
ดังกล่าว 
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ชื่อเรื่อง   รายงานสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนการใช้ที่ดิน  โครงการศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ผู้ด าเนินการ  ฝุายนโยบายและแผนการใช้ที่ดินที่ 2 กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
หน่วยงาน  กรมพัฒนาที่ดิน 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2535 
 
 

บทคัดย่อ 
 การส ารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนการใช้ที่ดิน  โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงประเภท กิจกรรม ปริมาณ และการกระจาย
ตัวของการใช้ที่ดิน ในพื้นที่ของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดย
ด าเนินการส ารวจภาคสนามระหว่างวันที่ 16-25 กรกฎาคม และวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ.2534 ด าเนินการโดย
วิธีการส ารวจ โดยการใช้ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศ ฉบับขยายมาตราส่วน 1  : 15,000 เป็นหลัก
ในการส ารวจ วิเคราะห์ แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศ โดยใช้กล้องมองภาพถ่ายและแว่นขยาย จากการ
ส ารวจสามารถสรุปแนวทางการใช้ประโยชน์จากที่ดินในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการเกษตรกรรม ชนิดพืชที่ปลูกควร
ทนทานต่อความแห้งแล้ง คัดเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง และมีการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นดิน
ทรายจัด ส่วนบริเวณพ้ืนที่ลาดชันต้องอนุรักษ์ดิน โดยการปลูกพืชคลุมดินเพ่ือปูองการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 
ด้านการประมง โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ๎่ง ยังไม่มีการจัดการที่ดีพอ ต้องมีการปรับปรุงระบบน้ าเข้า 
การจัดการเรื่องอาหาร ระบบน้ าเสีย และการระบายของเสียที่ตกค้างจากบ่อกุ้ง และควรจัดฝึกอบรมและส่งเสริม
ให้เกษตรกรมีความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่ในการเพาะเลี้ยง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและปูองกันมลภาวะ
ที่จะเกิดข้ึน ด้านการปุาไม้ พบว่าสภาพปุาบกไม่มีไม้เศรษฐกิจเหลืออยู่ จ าเป็นต้องปลูกเพ่ิมเติม และก าหนด
มาตรการเพื่อยับยั้งการบุกรุกและให้ปุาฟ้ืนตัวตามธรรมชาติ ปุาชายเลนบริเวณท่ีอยู่ติดกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
เสื่อมโทรมจากของเสียที่เหลือจาการเลี้ยงกุ้งลงไปทับถม จึงต้องมีมาตรการควบคุมและปูองกันให้ชัดเจน พร้อม
กับปลูกปุาชายเลนเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ าวัยอ่อน และรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศชายฝ๎่ง ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ขาดแคลนน้ าจืด เพ่ือการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
ควรสร้างบ่อขนาดเล็กเพ่ือกักเก็บน้ าผิวดินในพื้นท่ีที่เหมาะสม และในบริเวณท่ีไม่มีการสะสมของเกลือ หรือน้ า
ทะเลท่วมถึง ด้านการท่องเที่ยว อ่าวคุ้งกระเบนมีทัศนียภาพที่สวยงาม ดังนั้นการท่องเที่ยวจะเข้ามามีบทบาทที่
ส าคัญและเก่ียวข้องกับการใช้ที่ดิน บริเวณชายฝ๎่งทะเลและหาดทราย ต้องมีมาตรการควบคุมโดยเฉพาะเรื่อง
ความสะอาด และด้านเศรษฐกิจและสังคม ทางหน่วยงานของภาครัฐควรให้การส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตให้สูงขึ้น และเพ่ิมรายได้ในด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับภาคการเกษตรโดยตรง เช่น การปศุสัตว์ ส่วนอาชีพนอก
ภาคการเกษตรคงสนับสนุนให้ราษฎรมีอาชีพด้านหัตถกรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร 
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ชื่อเรื่อง   การศึกษาฤดูกาลสืบพันธุ์ของปลิงทะเลที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพหน้าดิน 
   ในบ่อเลี้ยงกุ้งบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน  
ผู้ด าเนินการ  ชนินทร์  แสงรุ่งเรือง 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2535  
 

บทคัดย่อ 
 ศึกษาฤดูกาลสืบพันธุ์ของปลิงทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน  โดยการใช้ค่า  Gonad Index, Ovary Index 
และ Testis Index พบว่าช่วงที่ปลิงสมบูรณ์เพศสูงสุดอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน  ค่าของ Ovary 
Index มีแนวโน้มสูงขึ้น  ตั้งแต่ในเดือนพฤษภาคม  การศึกษาป๎จจัยของสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการกระตุ้นปลิงให้
สืบพันธุ์โดยใช้อุณหภูมิและความเค็ม พบว่า ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน  สามารถกระตุ้นให้ปลิงสืบพันธุ์ได้
ทั้ง 2 วิธี ซึ่งมีความสัมพันธ์กับค่า Gonad Index ที่หาได้ 
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ชื่อเรื่อง   การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงกุ้งกุลาด าแบบพัฒนา 
                              ตามโครงการพระราชด าริ อ่าวคุ้งกระเบน 
ผู้ด าเนินการ  ณาตยา  ศรีจันทึก และ สิริ ทุกข์วินาศ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2535  
 

บทคัดย่อ 
 จากผลการส ารวจสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาด า  ในโครงการพระราชด าริอ่าวคุ้งกระเบน  จ านวน 20 
ตัวอย่าง ปีการผลิต 2535 ปรากฎว่า การปล่อยเลี้ยงในอัตราความหนาแน่น  58 ตัว/ม2 ผลการเลี้ยงมีอัตราการ
รอดตาย 37.5% ผลผลิต 659 กก./ไร่/รุ่น ต้นทุนการเลี้ยงต่อไร่ต่อรุ่น  แยกเป็นต้นทุนผันแปร  53.697 บาท 
ต้นทุนคงท่ี 29,033 บาท ก าไรสุทธิ 11,101 บาท หรือ 16.85 บาท/กก. ซึ่งนับว่าผลการเลี้ยงมีอัตรารอดตายต่ า  
และมีผลก าไรน้อย เมื่อเทียบกับการเลี้ยงบริเวณอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา  

จากการวิเคราะห์ฟ๎งก์ชั่นการผลิตแบบคอบบ์ดักลาส พบว่า ค่าอาหารเลี้ยงกุ้ง  ค่ายาและสารเคมี  และค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง มีผลต่อผลผลิตกุ้งอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  

ผลรวมของความยืดหยุ่น  แสดงให้เห็นว่าการผลิตอยู่ในระยะผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตเพิ่มข้ึน  เมื่อ
พิจารณาถึงระดับการใช้ป๎จจัยการผลิตที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจพบว่าควรเพิ่มการใช้อาหารเลี้ยงกุ้งและน้ ามัน
เชื้อเพลิงพร้อมทั้งลดการใช้ยาและสารเคมี จึงจะท าให้ได้รับผลก าไรสูงสุด 
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ชื่อเรื่อง   โครง การส ารวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในอ่าวคุ้งกระเบน 
ผู้ด าเนินการ  นายศักดิ์สิทธิ์  ตรีเดช และคณะ 
หน่วยงาน  ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2535  
 

บทคัดย่อ 
 ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการโครงการส ารวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในอ่าว
คุ้งกระเบนมาตั้งแต่ปี 2534 มีวัตถุประสงค์ในการส ารวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเพ่ือเป็นแนวทางในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน โดยได้ศึกษาตัวอย่างน้ า ตะกอนดิน  และดินตามสถานีเก็บตัวอย่างที่
ก าหนดขึ้นในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน และวิเคราะห์หาปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย โลหะหนัก และธาตุอาหาร
ต่างๆ ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า คุณภาพน้ าโดยทั่วไปของอ่าวคุ้งกระเบนในป๎จจุบันยังอยู่ในสภาพดีและไม่มี
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนผลการวิเคราะห์ดินพบว่าในบริเวณท่ีเคยเป็นนาข้าวจะมีปริมาณธาตุอาหารต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอมโมเนียมไนโตรเจนสะสมในปริมาณสูง ทั้งนี้เนื่องมาจากการตกค้างของปุ๋ยแอมโมเนียม
ซัลเฟตที่ใช้นาข้าว ส่วนธาตุอาหารต่างๆ จะถูกกระแสน้ าพัดพาไปทับถมในอ่าวคุ้งกระเบนได้ง่ายหากปราศจาก
แนวปุาชายเลน การเว้นระยะทางระหว่างจุดก าเนิดมลพิษและชายฝ๎่งทะเล จะช่วยลดปริมาณธาตุอาหารที่จะถูก
พัดพาไปทับถมในอ่าวได้ ดังนั้น การจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อ่าวคุ้งกระเบนในระยะยาว ควรมีแผนการจัดการ
ทั้งระบบที่เน้นทั้งทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การรักษาปุาชายเลน ตลอดจนการอนุรักษ์ดินและน้ า 
 ผลจากการศึกษาได้น ามาก าหนดข้อเสนอแนะที่ส าคัญคือ ควรมีการบ าบัดน้ าทิ้งจากนากุ้งและน้ าทิ้งจาก
บ้านเรือน โดยจัดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนเพ่ือควบคุมมิให้เกิดป๎ญหา Eutrophication 
ตลอดจนหาแนวทางการรักษษระบบนิเวศน์ของอ่าวคุ้งกระเบนทั้งระบบ 
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ชื่อเรื่อง   นิเวศวิทยาของป่าชายเลนในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
   อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 

การเจริญเติบโตและการพัฒนาของสังคมพืชป่าชายเลน 
ผู้ด าเนินการ  สมบูรณ์   กีรติประยูร  และ สมเกียรติ   ผาทอง 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2536 
 

บทคัดย่อ 
ได้ท าการศึกษาการเจริญเติบโตและการพัฒนาของสังคมพืชปุาชายเลน  ในพ้ืนที่โครงการศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  ระหว่างเดือนเมษายน  2534 
ถึงเดือน มิถุนายน 2536 โดยท าการส ารวจพื้นที่เบื้องต้นเพ่ือจัดจ าแนกหมู่ไม้  จากนั้นวางแปลงตัวอย่างถาวร
ขนาด 20x20 ตารางเมตร  ในพ้ืนที่ตัวแทนของหมู่ไม้ต่างๆ  แล้วท าการบันทึกการเจริญเติบโตและลักษณะของ
การปกคลุมเรือนยอดของต้นไม้ที่ปรากฏในแปลงตัวอย่าง 

จากการศึกษาพบว่า  สามารถจัดแบ่งสังคมพืชไม้โกงกางใบเล็กตามแนวของอ่าวคุ้งกระเบนตามชนิด
พรรณพืชและลักษณะที่ปรากฏได้เป็น  3 หมู่ไม้ คือ หมู่ไม้โกงกางใบเล็กท่ีมีขนาดเล็ก  หมู่ไม้โกงกางใบเล็กท่ีมี
ขนาดใหญ ่และหมู่ไม้โกงกางใบเล็กผสม โดยหมู่ไม้โกงกางใบเล็กผสมจะมีชนิดพันธุ์อ่ืนๆ  ปรากฏอยู่ประมาณ 10 
เปอร์เซ็นต ์แต่ในหมู่ไม้โกงกางใบเล็กท่ีมีขนาดใหญ่และหมู่ไม้โกงกางใบเล็กท่ีมีขนาดเล็กมีไม้ชนิดอ่ืนขึ้นปะปนอยู่
น้อยมาก (ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์) 

หมู่ไม้โกงกางใบเล็กท่ีมีขนาดเล็กและหมู่ไม้โกงกางใบเล็กผสม  มีลักษณะและการพัฒนาของหมู่ไม้
คล้ายคลึงกัน  กล่าวคือ  มีความหนาแน่นสูง  ทั้งไม้ที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่  มีขนาดเฉลี่ยของขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของไม้โกงกางใบเล็กขนาดใหญ่ใกล้เคียงกัน  และมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบ
เดียวกัน  รวมถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงปริมาณมวลชีวภาพของส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดิน  ในขณะที่หมู่ไม้
โกงกางใบเล็กที่มีขนาดใหญ่  มีความหนาแน่นน้อยกว่า   โดยเฉพาะต้นไม้ขนาดเล็กปรากฏอยู่น้อยมากเมื่อเทียบ
กับหมู่ไม้อ่ืน มีขนาดเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า  และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีสูงขึ้น  แต่พบว่า
ปริมาณมวลชีวภาพของส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินเพิ่มข้ึนในปีแรกที่ท าการศึกษา และลดลงในปีต่อมา 
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ชื่อเรื่อง   การศึกษาคุณสมบัติโดยท่ัวไปของดินป่าชายเลนธรรมชาติ 
                              และภายใต้พันธุ์ไม้บางชนิดในป่าชายเลน 
ผู้ด าเนินการ  สิริรัตน์  จันทร์มหเสถียร 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2536 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคุณสมบัติของดินปุาชายเลนธรรมชาติและดินภายใต้พันธุ์ไม้บางชนิดในปุาชายเลน ท าการ
ส ารวจพื้นที่ท่ัวทั้งบริเวณท่ีท าการศึกษา โดยคัดเลือกตัวแทนของพ้ืนที่บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ทั้ง 6 sampling area ที่จะใช้เป็นจุดเก็บตัวอย่างดินในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากว่า
บริเวณท่ีก าหนดนั้นมีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ จึงก าหนดพื้นที่เป็นแปลงขนาด 20x20 
เมตร ท าการเก็บตัวอย่างดินโดยใช้สว่านเจาะดินเป็นตัวแทน จุดละ 1 หลุม เก็บตามชั้นระดับความลึก คือ 0-15, 
15-30, 30-50 และ 70-100 ซม. จากนั้นน ามาเตรียมตัวอย่างและท าการวิเคราะห์คุณสมบัติทางฟิสิกส์และทาง
เคมี ผลจากการวิเคราะห์ สรุปผลได้ดังนี้ ลักษณะดินที่พบบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มดินที่เกิดใหม่ พบอยู่บริเวณริมชายฝ๎่ง ลักษณะเนื้อดินเป็นดินทราย มีปริมาณของอินทรีย์วัตถุสะสมอยู่
น้อย แต่มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ค่อนข้างสมบูรณ์ อีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกดินอินทรีย์อยู่ในพ้ืนที่ลึกเข้า
ไปจากชายฝ๎่ง ซึ่งพบว่าเนื้อดินมีดินเหนียวผสมอยู่เป็นจ านวนมาก มีการสะสมของอินทรีย์วัตถุในดินชั้นบน
ค่อนข้างมาก พบอินทรีย์วัตถุท่ีฝ๎งตัวและสลายตัวไม่สมบูรณ์ แต่ไม่ว่าเป็นดินชนิดใดมีค่าความเป็นกรดค่อนข้างสูง 
ความเป็นกรดจะลดลงในชั้นดินที่ลึกลงไป โดยค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 13.35 m mhos/cm และ 9.96 m 
mhos/cm ตามล าดับ แต่ในกลุ่มดินที่เป็นพวกดินทรายมีความเค็มน้อยกว่ากลุ่มดินที่มีดินเหนียวสะสมอยู่ 
ส าหรับปริมาณธาตุอาหารมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันทั้ง 6 sampling area พบว่ามีปริมาณของโซเดียมและ
แมกนีเซียมสูง รองลงมาได้แก่ แคลเซียม ตามล าดับ และโปตัสเซียมน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าดินในบริเวณนี้
มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกมากด้วย แสดงว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์ จากการศึกษาถึงคุณสมบัติ
ของดินในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนนี้ ข้อมูลที่ได้สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลในการที่จะจัดการปุาชายเลนบริเวณนี้ 
และเป็นแนวทางในการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม เพ่ือปลูกทดแทนในพ้ืนที่ที่ถูกท าลายอีกด้วย 
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ชื่อเรื่อง   การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเมิน 
                              พ้ืนท่ีเล้ียงกุ้งกุลาด าและป่าชายเลนจังหวัดจนัทบุรี 
ผู้ด าเนินการ  ประจวบ ลีรักษาเกียรติ และ สิริ ทุกข์วินาศ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2537  
 

บทคัดย่อ 
 จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดชายฝ๎่งทะเลที่มีศักยภาพในการเลี้ยงกุ้งกุลาด าแบบพัฒนา ดังนั้น เกษตรกรใน
พ้ืนที่และนักลงทุนจากแหล่งอื่นๆ ได้พัฒนาและขยายพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งกุลาด าอย่างรวดเร็วแต่ขาดการวางแผน การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะพ้ืนที่ปุาชายเลนจังหวัดจันทบุรี ส่วนมากถูกเปลี่ยนแปลงไป
เป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาด า ท าให้เหลือพ้ืนที่ปุาชายเลนเพียง 16,894 ไร่ แต่พ้ืนที่เลี้ยงกุ้งกุลาด าเพิ่มมากข้ึนถึง 
155,545 ไร่ ในปีพ.ศ. 2534 พ้ืนที่เลี้ยงกุ้งกุลาด าส่วนมากบุกรุกในพ้ืนที่ปุาชายเลนถึง 130,732 ไร่ โดยแยกเป็น
ปุาชายเลนเขตอนุรักษ์ 4,669 ไร่ เขตเศรษฐกิจ ก. 95,813 ไร่ และเขตเศรษฐกิจ ข. 30,250 ไร่ 
 พื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาด าทั้งหมดของจังหวัดจันทบุรีนั้นรวมถึง คันบ่อ ระบบน้ า และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ในพื้นที่
เลี้ยง แต่ในการศึกษาครั้งนี้ยังท าให้ทราบถึงพ้ืนที่บ่อ และจ านวนบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาด าเกือบตลอดแนวชายฝ๎่งจังหวัด
จันทบุรีจ านวน 106,425 ไร่ และ 11,627 บ่อ 
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ชื่อเรื่อง   การศึกษาความต้องการใช้ไม้ขนาดเล็กเพื่อท าเครื่องมือประมงพ้ืนบ้านของชุมชน 
   ในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาพระราชด าริ  

จังหวัดจันทบุรี 
ผู้ด าเนินการ  สมชัย  ประเสริฐไทยเจริญ และ สมชาย  ดิษฐศร 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2537 
  

บทคัดย่อ 
 ได้ท าการศึกษาความต้องการใช้ไม้ขนาดเล็กของราษฎรในพ้ืนที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพ่ือน าไปท าเครื่องมือประมงพ้ืนบ้านส าหรับจับสัตว์น้ า
ในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน  และชายฝ๎่งทะเลใกล้เคียง  เครื่องมือเหล่านี้ได้แก่  ลอบหมึก ลอบปลา แร้วปู โพงพาง 
และไม้หลักหอย เป็นต้น ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่เดือน  ตุลาคม 2536 ถึง 30 กันยายน 2537 ท าการส ารวจโดยวิธี
ออกแบบสอบถามราษฎรในพ้ืนที่โครงการศูนย์ฯ  ที่ท าผลิตภัณฑ์นี้ทุกครัวเรือน  (ส ารวจร้อยเปอร์เซ็นต์ ) รวม 12 
หมู่บ้าน จ านวน 187 ครัวเรือน 
  จากการศึกษา พบว่า ราษฎรในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน มีความต้องการใช้ไม้
เนื้อแข็งขนาดเล็ก โดยไม่เลือกชนิดเท่าที่จะหาได้จากปุาธรรมชาติภายในบริเวณพ้ืนที่โครงการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ โดยที่ไม้ขนาดเล็กท่ีน ามาใช้มีขนาดความโต (DBH) เฉลี่ยอยู่ในระหว่าง  1.5-5 ซม. ชนิด
ไม้ที่ราษฎรตัดออกมาใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ พะวา เปล้า พันจ า ล าบิด คอแลน แต้ว ฯลฯ เป็นต้น ผลจากการตรวจ
นับข้อมูลปรากฏว่ามีการใช้ไม้ขนาดเล็กดังกล่าวในปี 2537 ประมาณ 1504.16 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในปีที่
ท าการศึกษานี้ ไม้ขนาดเล็กที่น ามาท าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเริ่มหายากและขาดแคลน ราษฎรผู้มีอาชีพในการท า
เครื่องมือประมงพ้ืนบ้านได้ตระหนักถึงป๎ญหานี้เป็นอย่างดี แต่ราษฎรส่วนใหญ่ยังคาดว่าจะหาซื้อไม้ใช้สอยจาก
แหล่งอื่นมาใช้ทดแทนได้ โดยยังไม่คิดท่ีจะหาวัสดุอ่ืนมาทดแทนไม้ในการท าเครื่องมือประมงพ้ืนบ้านดังกล่าว 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบเข้าไปด าเนินการส่งเสริมแนะน าให้ราษฎรได้มีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้ทรัพยากรปุาไม้อย่างถูกต้อง และมีการจัดการอย่างถูกวิธีเพ่ือให้ราษฎรผู้มีอาชีพในการท าการประมง
ชายฝ๎่งที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีไม้ไว้ใช้สอย
อย่างยั่งยืนต่อไป 
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ชื่อเรื่อง   การศึกษาลักษณะโครงสร้างระบบนิเวศป่าชายเลนในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
   อ่าวคุ้งกระเบน  อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี     
ผู้ด าเนินการ  วิโรจน ์   ธีรธนาธร  
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2537 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาลักษณะโครงสร้างระบบนิเวศปุาชายเลนในพื้นท่ีโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ท้องที่ต าบลคลองขุด   อ าเภอท่าใหม่   จังหวัดจันทบุรี   พ้ืนที่ประมาณ   375 ไร่  ซ่ึง
ด้านหลังปุาเป็นที่จัดสรรพื้นที่โครงการพระราชด าริให้ราษฎรประกอบอาชีพนากุ้ง   ตั้งแต่ปี 2529 มีจ านวน
ทั้งหมด 104 แปลง  มีราษฎรใช้ประโยชน์  109 ครอบครัว  ใช้วิธีการส ารวจแทน  Line plot system จ านวน 
10 แนวกระจายทั่วพ้ืนที่  แล้วน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบชนิดพรรณไม้  (Species 
Composition)  ความหนาแน่น  (Density)  ความหลากหลายชนิดพันธุ์  (Species diversity)  การสืบพันธุ์ตาม
ธรรมชาติ (Natural regeneration)  และปริมาตรของไม้ทั้งหมด   จากการศึกษาพบว่าในพ้ืนที่ดังกล่าวมี
องค์ประกอบชนิดของพรรณไม้ดังนี้   ไม้ขนาดโตกว่า  5 เซนติเมตรขึ้นไป  3 ชนิด คือ ไม้โกงกางใบเล็ก  
(Rhizophora apiculata)  พังกาหัวสุมดอกแดง  (Bruguiera gymnorhiza)  โปรงแดง (Ceriops tagal)  ไม้
เล็กโตต่ ากว่า  5 เซนติเมตร  มี 5 ชนิด  ไม้โกงกางใบเล็ก   พังกาหัวสุมดอกแดง   โปรงแดง  ตะบูนด า 
(Xylocarpus moluccensis)  และฝาดดอกแดง  (Lumnitzera littorea)  ไม้พ้ืนล่างมี 2 ชนิด  เถาถอบแถบ 
(Derris trifolata) เหงือกปลาหมอ  (Acanthus sp)  ความหนาแน่นต่อหน่วยพื้นที่รวมไม้ทุกชนิด  มีไม้ขนาด
ใหญ่ 348 ต้น/ไร่  ลูกไม้ 364 ต้น/ไร่ กล้าไม้ 407 ต้น/ไร่ ส าหรับความหลากหลายของชนิดที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโตเกิน 5 เซนติเมตร  โดยใช้ Fisher’s index of diversity (  ) มีค่าเท่ากับ 0.4514 นอกจากนี้
การศึกษาลักษณะการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ จากชายฝ๎่งถึงบริเวณในสุดของปุาทุกระยะ 10 เมตร  พบว่าการ
สืบพันธุ์ตามธรรมชาติจะมีมากท่ีสุดในช่วงระยะ 60–90 เมตร  จากชายฝ๎่งทะเล มีลูกไม้ทั้งหมดเฉลี่ย 1,200 ต้น/
ไร่  และกล้าไม้เฉลี่ย 1,312 ต้น/ไร่ การวิเคราะห์ปริมาตรไม้โดยใช้สมการแอลโลเมตรี ของ Kongsangchai 
(1988) ได้ปริมาตรไม้ทั้งหมดรวม 0.001397 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ โดยแยกเป็น ไม้โกงกางใบเล็กมีปริมาตร 
0.001386 ลูกบาศก์เมตร/ไร่  ไม้พังกาหัวสุมดอกแดง 0.000044  ลูกบาศก์เมตร/ไร่ และไม้โปรงแดง 0.000017 
ลูกบาศก์เมตร/ไร่ 
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ชื่อเรื่อง   การวิเคราะห์ลุ่มน้ าคลองร าพัน โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ผู้ด าเนินการ  สมชาย  ดิษฐศร 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2537 
 

บทคัดย่อ 
 ลุ่มน้ าคลองร าพัน อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมด 53.2 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีความสูงเฉลี่ยภายในลุ่มน้ า 16.94 เมตร สูงสุดที่ยอดเขาใหญ่ 192.0 เมตร ต่ าสุดที่ประตู
ระบายน้ าทางน้ าไหลออก (outlet) 4 เมตร  ความลาดชันของพ้ืนที่ค่อนข้างต่ า คือ 3.28 เปอร์เซ็นต์ ทิศด้านลาด
จากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ล าน้ าสายหลักมีความยาวประมาณ 18.5 กิโลเมตร ความหนาแน่นในการ
ระบายน้ า (drainage density) 0.117 สาย/ตารางกิโลเมตร สถานภาพของลุ่มน้ าคลองร าพันทั้งระบบอยู่ในข้ัน 
ระวังภัย (warning) เนื่องจากสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของพ้ืนที่ถูกราษฎรในพ้ืนที่ท าลายโดยบุกรุกพ้ืนที่ปุาเพ่ือท า
สวนยาง สวนผลไม้ ประกอบกับทรัพยากรดินในลุ่มน้ ามีค่าความเป็นกรดสูง ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรต่ า 
นอกจากนี้ที่บริเวณปากน้ าคลองร าพัน กรมชลประทานได้สร้างประตูระบายน้ าเพื่อปูองกันน้ าท่วมในฤดูฝน และ
แก้ไขป๎ญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง มีผลท าให้คุณภาพน้ ามีฤทธิ์เป็นกรด ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้โดยตรง จ าเป็นต้องท าการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้เป็นกลางก่อนจึงน าไปใช้ประโยชน์ได้ และจากการศึกษา
พบว่า ปริมาณน้ าในลุ่มน้ าคลองร าพันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในลุ่มน้ าเอง โดยเฉพาะในฤดู
แล้ง ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ล าน้ าคลองร าพันก็ไม่สามารถน าน้ านั้นมาใช้ได้โดยตรง เนื่องจากน้ ามีฤทธิ์เป็น
กรด ดังนั้นการที่จะน าน้ าจากลุ่มน้ าคลองร าพันไปใช้ในโครงการศูนย์ฯ คุ้งกระเบนนั้น ก็น่าจะส่งผลกระทบต่อ
ป๎ญหาการขาดแคลนน้ าในลุ่มน้ าคลองร าพันมากขึ้น 
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ชื่อเรื่อง   การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของคีโตเซอรอสท่ีเลี้ยงในระดับความเค็ม  
4 ระดับ 

ผู้ด าเนินการ  วุฒิ  คุปตะวาทิน  
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2538  
 

บทคัดย่อ 
 คีโตเซอรอสที่เลี้ยงในระดับความเค็ม 20, 25, 30 ส่วนในพัน อัตราการเจริญเติบโต โดยจ านวนเซลเฉลี่ย
(ก) ในระยะ 6 ชั่วโมง พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (ข) ในระยะ 24-48 ชั่วโมง พบว่าแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยคีโตเซอรอสที่เลี้ยงในระดับความเค็ม  25 ส่วนในพัน มีจ านวนเซลเฉลี่ยสูงที่สุด  
รองลงมาคือ ที่เลี้ยงในระดับความเค็ม  20 และ 30 ส่วนในพัน ตามล าดับ (ค) ในระยะ 54-96 ชั่วโมง คีโตเซ
อรอสที่เลี้ยงในระดับความเค็ม  30 ส่วนในพัน มีจ านวนเซลเฉลี่ยสูงที่สุด  รองลงมาที่เลี้ยงในระดับความเค็ม  20
และ 25 ส่วนในพัน ตามล าดับ 
 คีโตเซอรอสที่เลี้ยงในระดับความเค็ม 20, 25 และ 30 ส่วนในพัน จะมีจ านวนเซลเฉลี่ยสูงที่สุดที่
ระยะเวลา 48 ชั่วโมง 
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ชื่อเรื่อง   การเลี้ยงสาหร่ายสีแดง, Eucheuma spp. ในบ่อซีเมนต์และในทะเล 
ผู้ด าเนินการ  สุธีวัฒน ์ สมสืบ , สิริ ทุกข์วินาศ และ อัมพร วงค์ขวัญ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2538  
 

บทคัดย่อ 
 การทดลองเลี้ยงสาหร่ายสีแดงชนิด  Eucheuma  ระหว่างเดือนตุลาคม  2535 ถึงกันยายน  2537 ที่
จังหวัดจันทบุรี และระยองทั้งในบ่อซีเมนต์และในทะเล พบว่า สาหร่ายที่เลี้ยงในทะเลโดยวิธีผูกติดและแขวนด้วย
เชือกเอ็นไนล่อน  มีการเจริญเติบโตประมาณ  4–7 เท่าในระยะเวลา  1 เดือน โดยมีอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ  
ระหว่าง 3.057-6.546 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน  ในขณะที่การเลี้ยงในบ่อซีเมนต์กลางแจ้งที่มีการถ่ายเทน้ าตลอดเวลา  มี
ป๎ญหาการเกิด epiphyte ของสาหร่ายสีเขียวในกลุ่ม  Enteromorpha และการเกิดอาการ  ice-ice บน thallus 
ของสาหร่ายที่เลี้ยง  นอกจากนี้ป๎ญหาที่เกิดข้ึนกับการเลี้ยงในทะเล  คือ สาหร่ายถูกกัดแทะโดยปลาบางชนิด  แต่
ป๎ญหาการปกคลุมล าต้นสาหร่ายของสัตว์น้ าพวกฟองน้ าและ  Bryozoa จะไม่เป็นป๎ญหาส าคัญท่ีจะขัดขวางการ
เจริญเติบโตของสาหร่ายที่เลี้ยง 
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ชื่อเรื่อง   การทดลองเลี้ยงหอยโข่งทะเลชนิด Haliotis asinina Linne  
ด้วยสาหร่ายทะเล 3 ชนิด 

ผู้ด าเนินการ  เพ็ญแข คุณาวงค์เดช, วิเชียร  สาคเรศ และ สุภิชา เมืองสาคร 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2538 
  

บทคัดย่อ 
 การทดลองเลี้ยงหอยโข่งทะเลชนิด  Haliotis asinina linne โดยใช้หอยทดลอง  3 ขนาด ซึ่งมีน้ าหนัก
เฉลี่ยและความยาวตัวเฉลี่ยจาก  3 ขนาด เท่ากับ 10.34 + 9.69 กรัม และ 31.3 + 12.9 มิลลิเมตร ด้วยสาหร่าย
ทะเลต่างกัน  3 ชนิด คือ Eucheuma sp., Gracilaria fisheri และ Laurencia sp. เป็นระยะเวลา  150 วัน  
พบว่า  การเจริญเติบโตโดยน้ าหนักเฉลี่ย, อัตราการเจริญเติบโต  (โดยน้ าหนัก ), อัตราการเจริญเติบโต  (โดยความ
ยาวเปลือก), ผลผลิต/ตะกร้า, อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ, ความอ้วน และประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร    
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P<0.01) แต่อัตราอยู่รอดไม่แตกต่างกันทางสถิติ  (P>0.05) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสาหร่าย  Laurencia sp. เหมาะสมที่จะใช้เลี้ยงหอยโข่งทะเลมากท่ีสุด โดยหอย
โข่งทะเลมีการเจริญเติบโตโดยน้ าหนักเฉลี่ย , อัตราการเจริญเติบโต  (โดยน้ าหนัก ), อัตราการเจริญเติบโต  (โดย
ความยาวเปลือก ), อัตราการอยู่รอด , ผลผลิต/ตะกร้า, อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ  (FCR) และประสิทธิภาพ
ของโปรตีนในอาหาร  (PER) เท่ากับ 38.23 + 20.41 กรัม,  0.24 + 0.09 กรัม/วัน, 0.10 + 0.05 76มิลลิเมตร/
วัน, 100%, 764.64 + 408.22 กรัม/ตะกร้า, 17.91 + 2.76, 366.27 + 23.14 และ 19.24  + 2.8 ตามล าดับ 
ส าหรับขนาดเริ่มเลี้ยงพบว่าขนาดหอยโข่งทะเลเริ่มเลี้ยงที่ใหญ่กว่าจะมีผลท าให้การเจริญเติบโตโดยน้ าหนักเฉลี่ย , 
ผลผลิต/ตะกร้า และความอ้วนของหอยโข่งทะเลสูงกว่าหอยโข่งทะเลที่เริ่มเลี้ยงขนาดเล็กกว่าอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P<0.01) ส่วนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ , อัตราการรอดตาย , ประสิทธิภาพการใช้โปรตีนใน
อาหาร และอัตราการเจริญเติบโต ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างขนาดเริ่มต้นของการทดลอง (P>0.05) 
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ชื่อเรื่อง   การทดลองอนุบาลลูกปลากะรัง, Epinephelus malabaricus, ขนาดปลานิ้ว 
ด้วยอาหารเม็ดที่เสริมไขมัน 2 ระดับ 

ผู้ด าเนินการ  วิเชียร  สาคเรศ, เพ็ญแข คุณาวงค์เดช และ สาคร โสภา 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2538  
 

บทคัดย่อ 
 จากการทดลองอนุบาลลูกปลากะรัง  , Epinephelus malabaricus,  ขนาดปลานิ้วด้วยอาหารเม็ดท่ี
เสริมไขมัน 2 ระดับ โดยจัดท าอาหารเม็ดแห้ง  3 สูตร สูตรที่ I ไม่มีการเสริมไขมันสูตรที่  II เสริมไขมัน 3 
เปอร์เซ็นต ์และสูตรที่ III เสริมไขมัน 6 เปอร์เซ็นต ์ใช้ทดลองเลี้ยงลูกปลากะรัง  3 ขนาด ซึ่งมีน้ าหนักตัวเฉลี่ยจาก  
3 ขนาด (ขนาดใหญ่น้ าหนักตัวเฉลี่ย  19.38+3.12 กรัม, ขนาดกลาง น้ าหนักตัวเฉลี่ย  13.84+2.12 กรัม และ
ขนาดเล็ก น้ าหนักตัวเฉลี่ย 10.28+1.91 กรัม) เท่ากับ 14.50+4.59 กรัม เป็นระยะเวลา  8 สัปดาห์ ใช้บ่อซีเมนต์
ขนาด 0.9x3.25x0.9 เมตร เป็นบ่อทดลอง  ปล่อยปลาลงเลี้ยงบ่อละ  150 ตัว รวม 9 บ่อ การทดลองเป็นแบบ  
Randomized Complete Block ใช้สูตรอาหาร  3 สูตร เป็น Treatment แต่ละ Treatment มี 3 ซ้ า และใช้
ซ้ าเป็น Block โดยแต่ละ Block ใช้ปลากะรังขนาดเริ่มต้นการทดลองต่างกัน  3 ขนาด ผลการทดลองปรากฏว่า
อิทธิพลของอาหารมีผลท าให้การเจริญเติบโตโดยน้ าหนักเฉลี่ย , ผลผลิต/บ่อ, อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ  
(FCR) และความอ้วน  (fitness) ของปลากะรังทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  (P<0.05) ส่วนอัตรา
การรอดตายแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ  (P>0.05) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าขนาดเริ่มปล่อยของปลา
ทดลองมีผลต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิต/บ่อ และความอ้วน  (Fatness) ของปลากะรังทดลองอย่างมีนัยส าคัญ  
(P<0.05) โดยปลาขนาดเริ่มปล่อยทดลองที่ใหญ่กว่าจะให้ผลดีกว่าปลาขนาดเริ่มปล่อยทดลองที่เล็กกว่าเมื่อได้รับ
อาหารชนิดเดียวกัน  แต่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ  (P>0.05)ในเรื่องของอัตราการรอดตายและอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) อาหารเม็ดแห้งสูตร II ซึ่งมีโปรตีน  43.30 เปอร์เซ็นต์ และไขมัน 10.40  เปอร์เซ็นต์  
เป็นอาหารที่ดีที่สุด  มีผลท าให้ปลาทดลองมีน้ าหนักตัวเฉลี่ย , อัตราการรอดตาย , ผลผลิต/บ่อเฉลี่ย, อัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ย  และความอ้วนของปลามีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 44.89+9.73 กรัม, 100 เปอร์เซ็นต์ , 
6.74+1.44 กิโลกรัม, 1.03+0.10 และ 16.59+0.42 ตามล าดับ 
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ชื่อเรื่อง   อัตราการรอดตายของลูกกุ้งกุลาด าวัยอ่อนที่อนุบาลในระดับความเค็ม 4 ระดับ 

ผู้ด าเนินการ  วุฒิ  คุปตะวาทิน  
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2539 
 

บทคัดย่อ 
 ลูกกุ้งกุลาด าวัยอ่อนที่อนุบาลในระดับความเค็มต่างๆ  กัน 4 ระดับ อัตราการรอดตายโดยเฉลี่ย  พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ลูกกุ้งกุลาด าวัยอ่อนที่อนุบาลในระดับความเค็ม 30 ส่วนในพัน จะมีอัตราการรอด
ตายในระยะ Mysis III สูงที่สุดคือเท่ากับ  60.7 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ที่อนุบาลในระดับความเค็ม  32 ส่วนใน
พัน (ชุดควบคุม) และ 25 ส่วนในพัน โดยมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ  45.3 และ 17.2 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
ส่วนลูกกุ้งกุลาด าที่อนุบาลในระดับความเค็ม 20 ส่วนในพัน ไม่สามารถเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะ Zoea II 
  



34 
 

 

 
 



35 
 

ชื่อเรื่อง   การส ารวจและการจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาด าและ 
ป่าชายเลนจังหวัดตราด 

ผู้ด าเนินการ  ประจวบ  ลีรักษาเกียรติ  
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2539  
 

บทคัดย่อ 
 จังหวัดตราดเป็นจังหวัดชายฝ๎่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยที่มีการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่
ชายฝ๎่งอย่างรวดเร็ว  แต่ขาดการวางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝ๎่งอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะพ้ืนที่ปุาชายเลน
จังหวัดตราด ซึ่งบางส่วนได้ถูกพัฒนาเป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาด า จากการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ.2539 จังหวัดตราดมี
พ้ืนที่เลี้ยงกุ้งกุลาด า 45,051.50 ไร่ พ้ืนที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตปุาชายเลน  25,916.00 ไร่ และอยู่ในเขตปุาชายเลน
ต่างๆ 19,135.50 ไร่ โดยอยู่ในเขตเศรษฐกิจ  ก. 11,729.00 ไร่ และเขตเศรษฐกิจ  ข. 7,406.50 ไร่ ในขณะที่
จังหวัดตราดมีพ้ืนที่ปุาชายเลนเหลืออยู่  62,133.25 ไร่ และเป็นปุาชายเลนผืนใหญ่ที่มีความส าคัญต่อระบบ
นิเวศวิทยา 
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ชื่อเรื่อง   การส ารวจและการจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาด า 
และป่าชายเลนจังหวัดระยอง 

ผู้ด าเนินการ  ประจวบ  ลีรักษาเกียรติ และ สุภิชา เมืองสาคร 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2539  
 

บทคัดย่อ 
 จังหวัดระยองเป็นจังหวัดชายฝ๎่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยที่มีการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่
ชายฝ๎่งทะเลในด้านต่างๆ  มากมาย  จึงท าให้เกิดความขัดแย้งของการใช้พ้ืนที่ชายฝ๎่งทะเลการพัฒนาด้านการ
เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาด าที่ขาดการวางแผนที่เหมาะสมก็เป็นป๎ญหาหนึ่งที่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ปุาชายเลนจังหวัดระยอง  
จากการศึกษาพบว่าในปี  พ.ศ. 2539 จังหวัดระยองมีพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งกุลาด า  20,399.50 ไร่ และพ้ืนที่ปุาชายเลน  
10,726.75 ไร่ โดยมีพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งกุลาด าอยู่นอกเขตปุาชายเลน  9,252.75 ไร่ และพัฒนาอยู่ในบริเวณปุาชายเลน
เขตต่างๆ 11,146.75 ไร่ 
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ชื่อเรื่อง   การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่ปลูกข้าวเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ผู้ด าเนินการ  อานันท์  เลิศรัตน์, ธีระ  วงษ์เจริญ, จ านง  ศรีนิมิต และ พูลสวัสดิ์  อาจละกะ 
หน่วยงาน  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2539  
 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชในพ้ืนที่ปลูกข้าวเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องและเกษตรกร ในการพัฒนาการผลิตพืชในพ้ืนที่การปลูกข้าวเขตศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ด าเนินการโดยรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ 
เศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ ข้อมูลปฐมภูมิได้จากการส ารวจพื้นที่และสัมภาษณ์เกษตรกร ส าหรับข้อมูลทุติยภู
มิได้จากการรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานเกษตรอ าเภอ สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ จากนั้นท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็นป๎ญหาและแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตพืช 
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ชื่อเรื่อง   การผลิต การตลาดกุ้งกุลาด าปี 2539 กรณีศึกษาในพื้นที่โครงการ 
พระราชด าริศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

ผู้ด าเนินการ  เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 20 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2539 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การผลิต การตลาดกุ้งกุลาด า ปี 2539 กรณีศึกษาในพ้ืนที่โครงการพระราชด าริ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี” เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 20 จังหวัด
จันทบุรี ในฐานะคณะท างานศูนย์ฯ ได้ท าการศึกษาวิจัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ เพ่ือให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน 
ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงทางด้านการผลิต การตลาดกุ้งกุลาด า ตลอดจนทราบถึงป๎ญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางแก้ไขป๎ญหา และแนวทางการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาด าในพื้นที่โครงการฯ 
สืบต่อไป 
 ข้อมูลส าคัญท่ีใช้ศึกษาได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงกุ้งกุลาด าของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ 
แต่มีพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่โครงการฯ รวมทั้งสัมภาษณ์พ่อค้าผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตกุ้งกุลาด าที่อยู
ในท้องที่ ท้องถิ่นเป็นจ านวนตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 78 ตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติและ
คณิตศาสตร์ ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) การหาค่าร้อยละ (Percentage) และการ
หาค่าตัวกลางเลขคณิต (Arithmetic Mean) เสร็จแล้วน าเสนอข้อมูลในรูปของตารางและแผนภาพ ประกอบการ
อธิบายในเชิงพรรณนา (Descriptive) ส าหรับผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้  
 เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในโครงการฯ ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่างปี 41-50 ปี จบการศึกษาระดับภาคบังคับชั้น
ประถมปีที่ 4 มีสมาชิกในครัวเรือนจ านวน 5 คน อาชีพเดิมท าการประมง ได้รับรายได้ต่อปีอยู่ในระดับครัวเรือน
ละ 3,001-30,000 บาท เริ่มประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งเมื่อปี  พ.ศ.2530-2531 เนื่องจากได้รับค าแนะน าและได้เห็น
แปลงสาธิตของกรมประมง ซึ่งให้ผลผลิตดี ราคาดี ผลตอบแทนที่ได้รับมีแนวโน้มสูงกว่าอาชีพเดิม การเข้าร่วม
โครงการฯ ได้รับจัดสรรพื้นที่ปุาชายเลนที่เสื่อมสภาพเป็นพื้นที่ขุดบ่อเลี้ยง บ่อทิ้งเลนและปลูกปุาชายเลนทดแทน 
ครัวเรือนละประมาณ 10 ไร่ ต่อมาในปี 2534 ได้รับสิทธิเข้าท าประโยชน์หรือ สทก . ลักษณะดินในพื้นท่ีถือครอง
ส่วนใหญ่พบว่าเป็นดินเลนปนทราย เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงกุ้งกุลาด าแบบส่วนตัว ในแต่ละครัวเรือนมีสมาชิก
เลี้ยงกุ้ง 2 คน และมีการประกอบอาชีพรับจ้างเป็นรายได้เสริม 

การปล่อยกุ้งลงบ่อเลี้ยงนิยมปล่อยในอัตรา 90,001-100,000 ตัวต่อไร่ ใช้ขนาดพันธุ์ P15 อายุการเลี้ยง
ต่อรุ่น 4 เดือน 15 วัน ในปี 2539 มีต้นทุนการผลิตต่อไร่ต่อรุ่นเฉลี่ย 114,978.93 บาท ประกอบด้วยต้นทุนผัน
แปร 107,960.77 บาท ต้นทุนคงที่ 7,018.16 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.90 และ 6.10 ตามล าดับ ค่าอาหาร
เป็นค่าใช้จ่ายที่ส าคัญที่สุด หรือคิดเป็นร้อยละ 49.01 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด อันดับรองลงมาได้แก่ ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าพันธุ์ ค่ายาปูองกัน /รักษาโรค ค่ายาปฎิชีวนะและสารเคมี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ การเลี้ยง
กุ้งกุลาด าต่อไร่ต่ออายุการเลี้ยง 4-5 เดือน ได้รับรายได้ท้ังหมด 154,707.48 บาท โดยค านวณ ณ ระดับผลผลิต
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ต่อไร่ 950.35 กิโลกรัม และราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ที่ฟาร์มกิโลกรัมละ 162.79 บาท เมื่อหักต้นทุนการ
ผลิต 105,754.47 บาท ออกแล้ว จะได้รับผลตอบแทนเป็นรายได้สุทธิ 48,952.01 บาท 

การจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกรในโครงการฯ จ าหน่ายให้พ่อค้าท้องที่ /ท้องถิ่น ถึงร้อยละ 89.75 เมื่อ
พ่อค้าท้องที่ /ท้องถิ่นรับซื้อหรือรวบรวมผลผลิตได้แล้วจะน าไปจ าหน่ายให้โรงงานแปรรูปกุ้งกุลาด าแช่เยือกเข็ง 
รวมทั้งประมูลจ าหน่ายที่ตลาดกลางขายส่งกุ้งกุลาด าสมุทรสาครเป็นส าคัญ ส าหรับขนาดกุ้งกุลาด าที่ผลิตได้ส่วน
ใหญ่คือ 44-46 ตัว/กิโลกรัม เมื่อน าไปวิเคราะห์ส่วนเหลื่อมการตลาดปรากฏว่าพ่อค้าท้องที่ /ท้องถิ่น ที่ส่วน
เหลื่อมการตลาดกิโลกรัมละ 9.17 บาท เป็นค่าใช้จ่ายการตลาด 3.70 บาท ก าไร 5.47 บาท ในกรณีน าผลผลิตไป
จ าหน่ายที่โรงงานแปรรูปกุ้งกุลาด าแช่เยือกแข็ง และมีส่วนเหลื่อมการตลาดกิโลกรัมละ 6.11 บาท เป็นค่าใช้จ่าย
การตลาด 4.85 บาท ก าไร 1.26 บาท ในกรณีน าผลผลิตไปจ าหน่ายที่ตลาดกลางขายกุ้งกุลาด าจังหวัด
สมุทรสาคร 
 ป๎ญหาที่ส าคัญที่สุดของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาด าในโครงการฯ ในปี 2539 คือคุณภาพน้ าไม่ดี ภาวะ
มลพิษทางน้ าท าให้สภาพน้ าดิบที่น ามาเลี้ยงกุ้งสะอาดไม่เพียงพอ ประกอบกับการขาดแคลนน้ า ถ่ายเทเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท าให้กุ้งกุลาด าเป็นโรค ส่งผลให้การเลี้ยงกุ้งไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควร ซึ่งป๎ญหานี้ก าลังได้รับการแก้ไข โดย
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการสร้างระบบชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดจันทบุรี คาดว่าปี 
2542 เกษตรกรในโครงการฯ จะมีน้ าดิบคุณภาพดีมาใช้เลี้ยงกุ้งกุลาด าและจะมีผลท าให้ป๎ญหาโรคระบาดที่เกิด
กับกุ้งกุลาด าลดน้อยลง 
 อนึ่งจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาด าในโครงการฯ ปี 2539 ปรากฏว่าแต่ละครัวเรือนขาด
แคลนเงินทุนเลี้ยงกุ้งกุลาด า และมีหนี้สินค้างช าระเป็นจ านวนมาก เฉลี่ยครัวเรือนละ 319,127.45 บาท ดังนั้น 
ป๎ญหานี้จึงนับว่าเป็นป๎ญหาเร่งด่วน สมควรที่จะได้รับการแก้ไขจากผู้ที่เกี่ยวข้องในล าดับต่อไป 
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ชื่อเรื่อง   PROSPECTS OF PARTICIPATORY MANGROVE-SHRIMP FARMING;  
A CASE STUDY IN KHLUNG DISTRICT, CHANTHABURI PROVINCE, THAILAND 

ผู้ด าเนินการ  Sellappu I. Nithiaraj 
หน่วยงาน Asian Institute of Technology School of Environment, Resources and 

Development 
ระยะเวลาด าเนินการ ค.ศ. 1996 
 

บทคัดย่อ 
In Thailand, the mangrove forests occupied the areas along the Gulf of Thailand with 

the total are of about 173,821 ha. Unfortunately, human activities have caused severe 
destruction of mangrove forests where more than a half of mangrove areas was destroyed 
during the past 32 years (1961 – 1993) for various purposes such as human settlements, road 
construction, mining activities and shrimp farming. 
 On the other hand, marine shrimp aquaculture is an important foreign exchange earner 
in Thailand.  The growth in production has been achieved through the expansion of the 
culture area and the adoption of intensive production methods.  Though the unplanned 
development of shrimp farming provides good profits, it has created serious adverse impact on 
mangrove forests and adjacent coastal land use as a whole by means of clear cutting and 
effluent discharge. The conversion of mangrove areas into shrimp culture, however, is proving 
to have many consequences that impinge on the environmental integrity of coastal areas. The 
main impacts are destruction of coastal mangroves, loss of land resources and deterioration of 
water quality. In addition, many plants and animal species are now threatened with extinction 
in mangrove areas.  

It is therefore, needed to manage shrimp farming in such a way which does not impose 
compromising impact on productivity of mangroves and water quality.  Though many efforts 
have been done to solve the conflicts of mangrove land uses, problems of mangrove 
degradation and unplanned shrimp cultivation are still important issues to be discussed.  After 
a field study in the coastal area of Khlung district in Chanthaburi province, this research study 
reviews the development of marine shrimp culture industry and mangrove forest destruction 
in the district, and the problems caused by uncontrolled shrimp farming and mangrove 
degradation. Then the study focused on the management of coastal resources in Thailand, its 
legal and administrative framework followed by critical review of these instruments. In order to 
recommend a feasible solution, cost-benefit analysis is performed for different options that 
could be replaced to rectify the alarming situation. Finally, it discusses the feasibility of legal, 
socio-economic and institutional aspects for the sustainability of mangrove, shrimp farms 
industry, and recommends a demonstration project for implementation in the study area. 
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ชื่อเรื่อง   ผลของการใช้จุลินทรีย์ (Effective Microorganisms) ควบคุม 
คุณภาพน้ าในระบบปิดต่ออัตราการรอดตายของลูกกุ้งกุลาด าวัยอ่อนที่ 
อนุบาลด้วยอาหารต่างชนิด 

ผู้ด าเนินการ  ชนินทร์  แสงรุ่งเรือง  และ สาคร  มากท่า 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2540 
 

บทคัดย่อ 
 ทดลองอนุบาลลูกกุ้งกุลาด า, Peneaus monodon ในระบบปิดที่ควบคุมคุณภาพน้ าด้วยจุลินทรีย์  (EM) 
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน อนุบาลลูกกุ้งในบ่อคอนกรีตกลมขนาดความจุ  9 ตัน จ านวน 6 บ่อ 
ปล่อยลูกกุ้งระยะ Nauplius หนาแน่น 100 ตัว/ลิตร การทดลองแบ่งออกเป็น  2 ชุดการทดลอง  ชุดทดลองละ  3 
ซ้ า โดยชุดทดลองแรกใช้อาหารอาร์ทีเมียแผ่น  (Artemai Flake) น ามาบด  และชุดทดลองท่ีสองใช้อาหาร  
Microencapsulated  
 พบว่าอัตรารอดที่ระยะ  Mysis 1, Postlarva 1 และ Postlarva 15 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
(P>0.05) ในสองชุดทดลองดรรชนีคุณภาพน้ าทุกดรรชนีมีความสัมพันธ์กับอัตรารอดอย่างมีนัยส าคัญ  (P<0.05) 
ทั้งโดยตรงและผกผัน ยกเว้น NO2

- ที่มีความสัมพันธ์ต่ ากว่าดรรชนีคุณภาพน้ าอ่ืนๆ  และยังพบว่าชุดการทดลองที่  
2 มีระดับความสัมพันธ์สูงกว่าชุดทดลองที่  1 ปริมาณ Total bacterial count จะมีความสัมพันธ์กับอัตรารอด
อย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) 
  



44 
 

ชื่อเรื่อง   ผลของการใช้สารเคมีควบคุมคุณภาพน้ าในระบบปิดต่ออัตราการรอดตาย 
                              ของลูกกุ้งกุลาด าวัยอ่อนท่ีอนบุาลดว้ยอาหารต่างชนิด  
ผู้ด าเนินการ  ชนินทร์  แสงรุ่งเรือง  และ สาคร  มากท่า 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2540 
 

บทคัดย่อ 
 ทดลองอนุบาลลูกกุ้งกุลาด า , Peneaus monodon ในระบบปิดที่ควบคุมคุณภาพน้ าด้วยสารเคมี  
(ฟอร์มาลินและน้ าปูนใส) ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน ได้อนุบาลลูกกุ้งในบ่อคอนกรีตกลมขนาด
ความจุ 9 ตัน จ านวน 6 บ่อ ปล่อยลูกกุ้งระยะ Nauplius หนาแน่น 100 ตัว/ลิตร การทดลองแบ่งออกเป็น  2 ชุด
การทดลอง ชุดทดลองละ  3 ซ้ า โดยชุดทดลองแรกใช้อาหารอาร์ทีเมียแผ่นน ามาบด  (Artemai Flake) และชุด
ทดลองที่สองใช้อาหาร Microencapsulated  
 พบว่าชุดทดลองที่ 2 มีอัตรารอดสูงกว่าชุดทดลองที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P<0.01 และ P<0.05) 
ที่ระยะ Mysis 1, Postlarva 1 และ Postlarva 15 ดรรชนีคุณภาพน้ า  พบว่าเกือบทุกดรรชนีมีความสัมพันธ์กับ
อัตรารอดอย่างมีนัยส าคัญ  (P<0.05) ทั้งโดยตรงและผกผัน  ยกเว้น NO2 ที่พบว่ามีความสัมพันธ์ต่ ากว่าดรรชนี
คุณภาพน้ าอื่นๆ และยังพบว่ามีความสัมพันธ์ในชุดการทดลองที่ 1 มีอัตราต่ ากว่าชุดทดลองที่ 2 
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ชื่อเรื่อง   การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากดินเลนนากุ้ง 

ผู้ด าเนินการ  สาคร  โสภา 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2540 
 

บทคัดย่อ 
 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากดินเลนนากุ้งได้ท าการผลิตที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 10 ตัน 
แบ่งเป็นกองๆ ละ 1 ตัน ใช้ดินเลนจากนากุ้งในอัตรา 200 กก. ใช้สารเร่ง พด.1 (กรมพัฒนาที่ดิน) เป็นสารช่วย
ย่อยสลายฟางข้าว อัตรา 150 กรัม และปุ๋ยยูเรีย 2 กก./กอง รดน้ าให้ชื้น ท าการกลับกองปุ๋ยหมักทุกๆ 7 วัน 
จนกระท่ังครบ 8 ครั้ง และอีกทุก 14 วัน ประมาณ 2 ครั้ง จึงเก็บตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์มาท าการวิเคราะห์คุณภาพ
ทางเคมีและกายภาพ ซึ่งผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 pH 7.6, Ec 3.00x0.1 mS, %C 6.65, %N 0.81, C/N 8.36, %P2O5 0.14, %K2O 0.19, %OM 11.47 
และ %Moisture 41.98 
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ชื่อเรื่อง   การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาด าโดยใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม 
ผู้ด าเนินการ  วุฒิ  คุปตะวาทิน และพรพงษ์ คงสุข 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2540 
 

บทคัดย่อ 
 การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาด าโดยใช้ EM เปรียบเทียบกับไม่ใช้ EM โดยการทดลองเพียง 1 ซ้ า ในระยะเวลา
การเลี้ยง 94 วัน พบว่า กุ้งกุลาด าที่เลี้ยงโดยไม่ใช้ EM มีน้ าหนักเฉลี่ย 42.46 กรัม ความยาวเฉลี่ย 14.24 
เซนติเมตร ซึ่งมีค่าสูงกว่ากุ้งกุลาด าที่เลี้ยงโดยใช้  EM โดยมีน้ าหนักเฉลี่ย 37.86 กรัม ความยาวเฉลี่ย 13.77 
เซนติเมตร เมื่อท าการทดลองไปได้ประมาณ 3 เดือนครึ่ง กุ้งท้ัง 2 บ่อ เป็นโรคตัวแดงดวงขาว โดยบ่อท่ีไม่ใช้ EM 
เกิดเป็นโรคก่อน 

คุณสมบัติน้ าในบ่อทดลองที่ใช้  EM ความเป็นกรดด่าง, ความเป็นด่าง, ปริมาณออกซิเจนในน้ า  BOD, 
COD, ไนไตรท,์ แอมโมเนีย และความเค็ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.27, 134.37 มก./ลิตร, 6.11 มก./ลิตร, 4.61 มก./
ลิตร, 44.084 มก./ลิตร, 0.0071 มก./ลิตร,  0.0007 มก./ลิตร, 0.0495 มก./ลิตร และ 9.75 ส่วนในพันส่วน 
ตามล าดับ บ่อทดลองท่ีไม่ใช้ EM มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.33, 130.25 มก./ลิตร, 5.76 มก./ลิตร, 6.68 มก./ลิตร, 
64.740 มก./ลิตร, 0.0037 มก./ลิตร, 0.0005 มก./ลิตร, 0.0237 มก./ลิตร และ 18.50 ส่วนในพันส่วน 
ตามล าดับ 
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ชื่อเรื่อง   พัฒนาวิธีการใหม่ในการเลี้ยงกุ้งกุลาด าโดยเลี้ยงกุ้งกุลาด าระบบปิด 
ผู้ด าเนินการ  วุฒิ  คุปตะวาทิน และสรณัญช์  จ าปาศรี 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2540 
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาการเลี้ยงกุ้งกุลาด าระบบปิดโดยการทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาด าในระบบปิดด้วยอัตราความ
หนาแน่น 37.65 ตัว/ตารางเมตร ณ บ่อทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  จ านวน 2 บ่อ ผลจาก
การศึกษาปรากฎว่าในบ่อที ่1 ในระยะเวลาการเลี้ยง 143 วัน กุ้งกุลาด ามีน้ าหนักเฉลี่ย ,ความยาวเฉลี่ย ,อัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ย , อัตรารอด , ผลผลิตทั้งหมด , ผลผลิตต่อไร่  และอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเท่ากับ  
30.3 กรัม, 16.6 เซนติเมตร , 0.211 กรัม/วัน, 92.6 เปอร์เซ็นต์ , 4,209 กิโลกรัม, 1,691.04 กิโลกรัม และ 1.48 
ตามล าดับ คุณสมบัติของน้ าเฉลี่ย  ความเป็นกรดเป็นด่าง , ความเป็นด่าง , ความเค็ม , แอมโมเนีย ,    ไนไตรท์, 
ปริมาณออกซิเจนและอุณหภูมิ  มีค่าเท่ากับ  7.86, 85.16 มก./ลิตร, 17.78 ส่วนในพัน , 1.0073 มก./ลิตร, 
0.1507 มก./ลิตร, 6.25 มก/ลิตร และ 29.34 องศาเซลเซียส  ตามล าดับ ในบ่อที่ 2 ในระยะเวลาการเลี้ยง  146 
วัน กุ้งกุลาด ามีน้ าหนักเฉลี่ย, ความยาวเฉลี่ย, อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย, อัตรารอด, ผลผลิตทั้งหมด , ผลผลิตต่อ
ไร่ และอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเท่ากับ  37.78 กรัม,  17.85 เซนติเมตร , 0.258 กรัม/วัน, 32.3 
เปอร์เซ็นต์ , 1,833 กิโลกรัม, 739.11 กิโลกรัม และ 1.73 ตามล าดับ คุณสมบัติของน้ าเฉลี่ย  ความเป็นกรดเป็น
ด่าง, ความเป็นด่าง , ความเค็ม , แอมโมเนีย , ไนไตรท์, ปริมาณออกซิเจนและอุณหภูมิ  มีค่าเท่ากับ 8.10, 93.84 
มก./ลิตร, 14.72 ส่วนในพัน , 0.2114 มก./ลิตร, 0.0296 มก./ลิตร, 6.31 มก/ลิตร และ 28.92 องศาเซลเซียส  
ตามล าดับ 
 จากการทดลองในครั้งนี้  แสดงให้เห็นว่านอกเหนือจากวิธีการเลี้ยงแล้ว  การเตรียมน้ า  เตรียมบ่อ และ
เทคนิคการปล่อยลูกกุ้งมีความส าคัญอย่างมากในการเลี้ยงกุ้งกุลาด าในบ่อดินให้ประสบผลส าเร็จในทุกๆ  ครั้งที่ท า
การเลี้ยง 
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ชื่อเรื่อง  Study on Water Quality and Phytoplankton Community in Kung  
Krabaen Bay, Eastern Thailand which Received the Discharged water 
from intensive Marine Shrimp Farms 

ผู้ด าเนินการ  Siri Tookwinas, Chanin Sangrungruang and Youngyut  Predalumpaburt  
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2540 
  

บทคัดย่อ 
Kung Krabaen Bay is fringed in the inner parts by mangrove forest which is about 500-

800 m. wide from landward to seawater edge. An intensive marine shrimp farming area is 
located around the bay behind the mangrove area with the total pond area of 160 ha. 
Intensive marine shrimp farming has been practiced in this area since 1987. The aquatic 
environmental quality in the bay has been monitored in order to assess the impact of shrimp 
farming on the coastal environment. 
 The water quality and phytoplankton in the Kung Krabaen Bay were monitored every 
month in 1994.it was found that soluble reactive phosphorous, dissolved oxygen, ammonia-
nitrogen, nitrite-nitrogen, pH, salinity, silicate and transparency were significantly different 
among the surveyed stations (P<0.05).Most of water quality parameters were significantly 
different during the monthly survey period (P<0.05) 
 The linkage between phytoplankton community and monthly average water quality 
was analyzed by using of multivariate analysis (BIOENV program). The phytoplankton 
community was influenced by the water quality at maximum harmonix rank correlation (HRC) 
of 0.312 by nitrite, of 0.150 by ammonia-nitrogen, of 0.315 by the combination of nitrite-
nitrogen and by 0.27 4 for the combination of salinity and silicate. The stress of non-metric 
multidimensional scaling (MDS) was 0.100. 
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ชื่อเรื่อง   แนวทางการจัดการแบบผสมผสานเพื่อการท านากุ้งอย่างยั่งยืนบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน   
จังหวัดจันทบุรี 

ผู้ด าเนินการ  กนกพร  บุญส่ง 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2540 
 

บทคัดย่อ 
 อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี เป็นอ่าวกึ่งปิด มีพ้ืนที่ประมาณ 640 เฮกเตอร์ อยู่ภายใต้การด าเนินการ
ของศูนย์ศึกษาเพ่ือการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งมุ่งยกระดับความเป็นอยู่และรายได้
ของเกษตรกร โดยในปี 2529 ทางศูนย์ฯ ได้ริเริ่มโครงการเลี้ยงกุ้งกุลาด าแบบพัฒนา และในขณะเดียวกันก็
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาชายเลนเสื่อมสภาพโดยรอบอ่าว  แต่ต่อมาการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของนากุ้งนอก
เขตพ้ืนที่โครงการฯ  ก่อให้เกิดป๎ญหาหลายด้าน ซึ่งต้องเร่งด าเนินการแก้ไข อาทิ คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม  โรคกุ้ง  
และน้ าเค็มไหลเข้าสู่นาข้าว การวิจัยนี้ได้ประเมินสถานการณ์ป๎จจุบันของการท านากุ้ง สภาพทางกายภาพ  
ชีวภาพ และเศรษฐกิจ -สังคมในบริเวณพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งป๎ญหาต่างๆ  ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาได้
น ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับจัดท าแนวทางการจัดการแบบผสมผสานเพ่ือให้การพัฒนาสภาพแวดล้อม
ชายฝ๎่ง และการท านากุ้งเป็นไปอย่างยั่งยืน แนวทางดังกล่าวได้แก่ ลดปริมาณของเสียจากนากุ้งสู่ชายฝ๎่ง ด้วยการ
ปรับปรุงระบบการเพาะเลี้ยงและการจัดการของเสียจากนากุ้ง  การใช้พื้นท่ีปุาชายเลนช่วยในการบ าบัดน้ าทิ้งจาก
นากุ้งควบคู่กับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพปุาชายเลน และการส่งเสริมจิตส านึกของเกษตรกรต่อสภาพแวดล้อม
ชายฝ๎่ง 
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ชื่อเรื่อง   อิทธิพลของน้ าและดินตะกอนของน้ าทิ้งจากนากุ้งต่อโครงสร้างและการ  
                              เจริญเติบโตของไม้ป่าชายเลนบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
ผู้ด าเนินการ  ศิริพร  วรกุลด ารงชัย 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2540 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาอิทธิพลของน้ าและดินตะกอนของน้ าทิ้งจากนากุ้ง ต่อโครงสร้างและการเจริญเติบโตของไม้ปุา
ชายเลน จังหวัดจันทบุรี  โดยเก็บตัวอย่างน้ าและตัวอย่างดินตะกอนจากคลองระบายน้ าจากนากุ้ง 3  คลอง  
บริเวณจุดที่ใกล้นากุ้ง ปากคลองระบายน้ า ชายฝ๎่ง และในปุาชายเลนระยะทางต่างๆ กันจากชายฝ๎่งถึงบนบก คือ
บริเวณริมปุา กลางปุา และปุาด้านในสุดในช่วงน้ าขึ้นและน้ าลง (เก็บน้ าเฉพาะบริเวณปากคลอง -ระบายน้ า )  
และเก็บตัวอย่างดินตะกอนในจุดศึกษาเดียวกับท่ีเก็บตัวอย่างน้ า การวิเคราะห์คุณสมบัติน้ ารวมถึงสมบัติทาง
กายภาพและเคมี เช่น อุณหภูมิ ความเค็ม ออกซิเจนละลายในน้ า บีโอดี เป็นต้น และคุณสมบัติของดินตะกอน  
เช่น เนื้อดิน ไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ อินทรียวัตถุ เป็นต้น  
การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างปุา รวมถึงชนิดของพันธุ์ไม้ ความหนาแน่นของไม้ การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ และ
อัตราการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณและคุณสมบัติของดินตะกอนของน้ าทิ้งจากนากุ้ง  
มีผลกระทบต่อโครงสร้างและการเจริญเติบโตของไม้ชายเลน คือ ชนิดพันธุ์ไม้พบจ านวนน้อยลง และท าให้เขต
การข้ึนอยู่ของพันธุ์ไม้เปลี่ยนแปลง คือ ไม้ตะบูนจะขึ้นอยู่ห่างจากริมอ่าวมากขึ้น ความหนาแน่นของพันธุ์ไม้ไม่
ต่างกัน  การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติโดยรวมลดลง (1,633 เหลือ 1,299 ต้น/ไร่ หรือลดลง 20.5%)  ส าหรับการ
เจริญเติบโต พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่มีการเจริญเติบโตค่อนข้างดี โดยเฉลี่ยมีอัตราสูงเกิน 1 เมตร/ปี และอัตราการเจริญ
ทางเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก มีแนวโน้มเพ่ิมในอัตราสูงขึ้น (0.4-0.8 เซนติเมตร/ปี)  ส่วนอิทธิพลของน้ ามีผลต่อ
โครงสร้างปุาชายเลนในลักษณะต่างๆ ตลอดจนการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ ข้อมูลจากการศึกษาเป็นการวิจัยใน
ระยะเวลาเพียง 1 ปี เท่านั้น จ าเป็นจะต้องด าเนินการวิจัยต่อไปเพื่อให้ได้ผลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน  อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการผสมผสานในการจัดการการท านากุ้งกับการ
อนุรักษ์ปุาชายเลนให้เหมาะสมต่อไป 
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ชื่อเรื่อง   การตรวจสอบแบคทีเรียท่ีดื้อยาออกซี่เตตร้าซัยคลินในฟาร์มกุ้งท่ีสามารถ 
ถ่ายทอดการดื้อยา โดยผ่านทาง R-plasmid 

ผู้ด าเนินการ  นางกุลวรา   แสงรุ่งเรือง และ Ryuji Ueno  
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2540 
 

บทคัดย่อ 
 ผลของการแยกเชื้อแบคทีเรียจากตับและตับอ่อนของกุ้งกุลาด าและน้ าในบ่อเลี้ยงกุ้งในจังหวัดจันทบุรี 
ระหว่าง พ .ศ.2539-2540 ได้เชื้อวิบริโอที่ดื้อต่อยาออกซ่ีเตตร้าซัยคลิน 25 มคก./มล. จ านวน 514 สายพันธุ์ ได้
น าเชื้อดังกล่าวมาทดสอบการถ่ายทอดการดื้อยาออกซ่ีเตตร้าซัยคลินไปยังเชื้อ Escherichia coli K-12, 
substrain RC 85 โดยผ่านทาง R-plasmid โดยวิธี Conjugation ผลของการทดลองชี้ชัดว่าเชื้อวิบริโอที่แยกได้
จากกุ้งอายุ 1 เดือน  สามารถถ่ายทอดการดื้อยาได้ 20%  และเม่ือกุ้งอายุได้ 2 เดือน ความสามารถในการ
ถ่ายทอดการดื้อยาเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 42.6% เดือนที่ 3 และ 4 การถ่ายทอดการดื้อยาลดลงตามล าดับกล่าวคือ 
เหลือ 32.2 และ 19%  ส าหรับเชื้อที่แยกได้จากน้ าในบ่อเลี้ยงกุ้ง ความสามารถถ่ายทอดการดื้อยาเพิ่มขึ้นจาก
เดือนแรก 18.8%  เดือนที่ 2 35% สูงสุดในเดือนที่ 3 46.8% และลดลงในเดือนที่ 4 เหลือ 23.8%  
 จากการจ าแนกการถ่ายทอดการดื้อยาออกซ่ีเตตร้าซัยคลินโดยผ่านทาง R-plasmid ของเชื้อวิบริโอตาม
อ าเภอต่างๆ  ในจังหวัดจันทบุรี พบว่าเชื้อวิบริโอที่แยกได้จากกุ้งใน อ .เมือง และอ .ท่าใหม่ สามารถถ่ายทอดการ
ดื้อยาได้เท่ากันคือ 33.3% รองลงมาคือ อ .นายายอาม 32.0% อ.แหลมสิงห์ 24.1%และ  อ.ขลุง 21.4%      
ขณะที่เชื้อวิบริโอที่แยกจากน้ าในบ่อเลี้ยงกุ้งเขต อ .ท่าใหม่ สามารถถ่ายทอด R-plasmid ได้สูงสุด (36.5%)   
รองลงมาคือ อ.นายายอาม 33.3% อ.ขลุง 31.0% อ.เมือง 29.2% และ อ.แหลมสิงห์ 17.6% ตามล าดับ จากผล
การตรวจสอบครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการใช้ยาและเฝูาระวังการใช้ยาต้านจุลชีพใน
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งอยู่เสมอ เนื่องจากการใช้ยาพร่ าเพรื่อท าให้จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมดื้อยาได้ และเม่ือถึงคราว
จ าเป็นต้องใช้ยาจะท าให้การรักษาไม่ได้ผลเท่าท่ีควร 
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ชื่อโครงการ การก าหนดขนาดที่เหมาะสมของยาออกโซลินิค แอซิด และประสิทธิภาพในการรักษาโรค
ติดเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งกุลาด า 

ผู้ด าเนินการ กุลวรา แสงรุ่งเรือง, อมรเทพ โชติช่วง และ Ryuji Ueno 
หน่วยงาน งานศึกษาและพัฒนาประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ๎่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2540 

บทคัดย่อ 
 รายงานนี้นับว่าเป็น รายงานฉบับแรกที่ท าการศึกษาการก าหนดขนาดที่เหมาะสมของยาออกโซลินิค   
แอซิด และประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อ Vibrio parahaemolyticus  ในกุ้งกุลาด าโดยใช้หลักการศึกษา
ทางเภสัชจลนศาสตร์ ค่า ideal dosage regimens ของยาออกโซลินิค แอซิด  ได้ค านวณมาจากค่าของ Tmax, 
ค่าพารามิ เตอร์ ต่างๆของยานี้หลังจากท าการปูอนยาเข้าทางปากกุ้งกุลาด าซึ่งได้มาจากผลการทดลองและเคย
รายงานไว้ก่อนหน้านี้ สามารถอธิบายได้โดยใช้แบบจ าลองชนิด 1-compartment และค่าชีวประโยชน์ 
bioavailability ของยาออกโซลินิค แอซิด หลังจากท าการทดลองให้อาหารแบบ single free feeding (ad 
libitum) หลังการค านวณได้ก าหนดให้ระดับความเข้มข้น ต่ าสุดและสูงสุดของยาในกระแสเลือดเท่ากับ 2 และ 5 
เท่าของค่า MIC หรือค่าความเข้มข้นต่ าสุดของยาที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค และ
ก าหนดให้กุ้งกินยาทุก 6 ชั่วโมง หลังจากนั้นได้ท าการทดสอบเบื้องต้น เพื่อยืนยันผลการค านวณ ideal dose ว่า
ยอมรับได้หรือไม่ ในที่สุดได้ขนาดที่เหมาะสมของการใช้ยาออกโซลินิค แอซิด ในกุ้งกุลาด ามีค่า loading dose 
(ขนาดความเข้มข้นของยามื้อแรก) เท่ากับ 40 มก./น้ าหนักกุ้ง 1 กก. และ maintenance dose (ขนาดความ
เข้มข้นของยามื้อต่อๆไปทุก 6 ชั่วโมง) เท่ากับ 20 มก./น้ าหนักกุ้ง 1 กก. หลังจากตรวจพบเชื้อแบคทีเรียและได้
ท าการทดสอบความรุนแรงแล้วจึงเลือกเชื้อ Vibrio parahaemolyticus  สายพันธุ์ C 646 เพ่ือใช้ในการทดสอบ
ประสิทธิภาพของยาในการรักษาโรคต่อไป พบว่าเชื้อสายพันธุ์นี้มีค่า MIC ของยาออกโซลินิค แอซิด  เท่ากับ 0.8 
มคก./มล. จากการทดลองฉีดเชื้อเข้าไปในกล้ามเนื้อของกุ้งกุลาด าความเข้มข้นประมาณ 10 6 เซลล์/กุ้ง 1 ตัว เชื้อ
ดังกล่าวสามารถท าให้กุ้งตาย 70-80 เปอร์เซ็นต์ ต่อมาทดลองให้กุ้งกินยามื้อแรกโดยการคลุกยาออกโซลินิค แอ
ซิด 40 มก./น้ าหนักกุ้ง 1 กก. กับอาหารเม็ดส าเร็จรูปโดยเลียนแบบวิธีการคลุกยาของเกษตรกรในฟาร์มทุกๆ 6 
ชั่วโมง ต่อมาลดขนาดยาเหลือ 20 มก./น้ าหนักกุ้ง 1 กก. ให้กุ้งกินยา 2 วัน ก่อนฉีดเชื้อ Vibrio 
parahaemolyticus C646 เข้าทางกล้ามเนื้อด้านข้างปล้องท่ี 3 ของกุ้ง ในปริมาณเชื้อ 3.5 x106 เซลล์/กุ้ง 1 ตัว 
หลังจากนั้นให้กุ้งกินยาต่ออีก 4 วัน (รวมระยะเวลาให้กินยาทั้งสิ้น 6 วัน) ผลการทดลองพบว่าระดับยาออกโซลิ
นิค แอซิดในกระแสเลือดของกุ้งถึงระดับยาคงที่หลังจากกินยามื้อแรก 6 ชั่วโมง (1.78 มคก./มล.) หลังจากนั้น
ระดับยายังคงที่ต่อไปจนถึง 54 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามกุ้งเครียดและหยุดกินอาหารเป็นเวลา 24 ชั่วโมง มีผลให้
ความเข้มข้นของยาในกระแสเลือดลดลงถึง 0.92 มคก./มล. ที่ 60 ชั่วโมง หลังจากฉีดเชื้อวิบริโอเข้าไปทาง
กล้ามเนื้อ กุ้งตายมากถึง 46 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างชั่วโมงท่ี 2-15 กุ้งเริ่มกินอาหารยาอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 2 หลังจาก
ได้รับเชื้อท าให้ระดับยาในเลือดเพ่ิมข้ึนอีกครั้งหนึ่ง และพุ่งสูงถึงระดับสถานะคงตัวและรักษาระดับคงที่จนกระทั่ง
ถึงม้ือสุดท้ายของการให้ยา อัตรารอดของกุ้งกุลาด าที่กินยาตามขนาดดังกล่าวเท่ากับ 54 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กลุ่ม
ควบคุมท่ีไม่ได้กินยามีอัตรารอดเพียง 11 เปอร์เซ็นต์ ยาออกโซลินิค แอซิด ตกค้างในกระแสเลือดกุ้งนาน 11 วัน 
และตกค้างในกล้ามเนื้อนาน 12 วัน 
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 สรุปได้ว่า ขนาดของยาออกโซลินิค แอซิด ที่เหมาะสมในการรักษาโรคติดเชื้อ parahaemolyticus  ใน
กุ้งกุลาด า เท่ากับ 40 และ 20 มก./น้ าหนักกุ้ง 1 กก. ส าหรับ โดสแรก และ โดสต่อๆมาทุก 6 ชั่วโมง ตามล าดับ 
เป็นเวลานาน 6 วัน ระยะปลอดยา แนะน าว่าควรจะนานเป็น 2 เท่าของระยะเวลาที่ตรวจพบยาตกค้างใน
กล้ามเนื้อ นั่นคือ ควรก าหนดระยะปลอดภัยยาอย่างน้อย 24 วัน 

ค าส าคัญ : ยาออกโซลินิคแอซิด ขนาดยาออกโซลินิคแอซิด  parahaemolyticus โรควิบริโอและการรักษา  

กุ้งกุลาด า 
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ชื่อโครงการ  การพัฒนาวิธีการป้อนสาร Xenobiotics เข้าทางปากกุ้งกุลาด า 
ผู้ด าเนินการ กุลวรา แสงรุ่งเรือง, อมรเทพ โชติช่วง และ Ryuji Ueno 
หน่วยงาน งานศึกษาและพัฒนาประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ๎่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2540 
 

บทคัดย่อ 
 ในการศึกษาเก่ียวกับการดูดซึม การแพร่กระจาย และการก าจัดสาร ออกจากร่างกายของสัตว์น้ า 
จ าเป็นต้องใช้วิธีการ ปูอนสารที่ต้องการศึกษา ซึ่งทราบปริมาณแน่นอน เข้าไปทางปาก ( orally administration) 
รายงานที่เคยตีพิมพ์เกี่ยวกับการปูอนยาหรือสารอื่นๆ เข้าทางปากของกุ้งมีน้อยมากและไม่อธิบายอย่างแจ่มชัด  
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาวิธีการปูอนสาร xenobiotics ได้แก่ ยาออกซ่ีเตตร้าซัยคลิน และยาออกโซลินิค แอซิด เข้าไป
ทางปากของกุ้งกุลาด า ซึ่งนับเป็นรายงานฉบับแรก ที่มีวิธีการแตกต่างจากรายงานอ่ืนๆ และพิสูจน์ได้ว่ามีความ
แม่นย าสูง ได้ท าการทดลองปูอนสารละลายทั้ง 2 ชนิดดังกล่าว ขนาด 25,50 และ 100 มก./น้ าหนักกุ้ง 1 กก. 
เข้าทางปากกุ้งกุลาด าสู่กระเพาะอาหารด้วยเข็มฉีดยาที่ถูกตัดปลายแหลมออกแล้วท าให้ทู่ เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อกุ้ง
ทดลอง ณ ช่วงเวลาต่างๆกัน เพ่ือศึกษาพยาธิสภาพ พบว่ายาออกโซลินิค แอซิด ในขนาดยาสูง (50 และ 100 
มก./น้ าหนักกุ้ง 1 กก.) ท าให้กุ้งเกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรง ในขณะที่ยาออกซ่ีเตตร้าซัยคลิน ทุกขนาด ไม่
ก่อให้เกิดความผิดปกติของเยื่อบุทางเดินอาหารแต่อย่างใด การทดลองต่อมาจึงลดขนาดยาลงเพ่ือหลีกเลี่ยง
ป๎ญหาดังกล่าว ได้พัฒนาวิธีการปูอนยาออกซ่ีเตตร้าซัยคลิน หรือยาออกโซลินิค แอซิด โดยผสมยากับอาหารเหลว
ปูอนเข้าทางปากกุ้งสู่กระเพาะอาหารโดยตรง ทั้งนี้ได้ทดลองเปรียบเทียบยา 2 ขนาด คือ 5 และ 10 มก./น้ าหนัก
กุ้ง 1 กก. หลังการปูอนยา สังเกตพบว่า กุ้งไม่มีการคายอาหารออกมา ผลการวิเคราะห์ปริมาณยาออกซ่ีเตตร้า
ซัยคลิน และยาออกโซลินิค แอซิด ในกุ้งท่ีได้รับยาทั้ง 2 ขนาด ได้สัดส่วนเป็นปฏิภาคตรงตามขนาดยาที่ใช้ปูอน 
การพัฒนาวิธีการปูอนยาเข้าทางปากกุ้งกุลาด า ในการวิจัยนี้เหมาะอย่างยิ่งกับการศึกษาการดูดซึมยา การ
แพร่กระจายเมตาโบลิซึม และการก าจัดยาหรือสารอ่ืนๆในสัตว์น้ าจ าพวกกุ้ง 
 
ค าส าคัญ: วิธีการปูอนยาทางปากกุ้ง, ออกโซลินิค แอซิด, ออกซ่ีเตตร้าซัยคลิน, กุ้งกุลาด า 
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ชื่อเรื่อง  Study on the Impact of Intensive marine Shrimp Farms Effluent on 
Sediment Quality in Kung Krabaen Bay, Eastern Thailand 

ผู้ด าเนินการ  Siri Tookwinas, Chanin Sangrungruang and Osamu Matsuda 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2541 
 

บทคัดย่อ 
 Results of the investigation on the impacts of shrimp farms’ effluent on bottom 
sediment quality in Kung Krabaen Bay indicated that the most affected area was wastewater 
canal. The impacts was decreased as the distance form the bay shoreline. The organic matter 
in wastewater canal, water supply canal, shoreline, 500 m and 1,000 m from shoreline were 
7.15, 6.58, 5.10, 3.37 and 1.69%, respectively 
 From the analysis of Kendall correlation coefficients, every parameters (except 
available phosphorus) showed the positive correlation. The decrease in organic matter content 
from wastewater canal to the center of the bay was significantly different (P<0.01). From the 
soil texture analysis showed that the sand content in the bay was affected by the coastal sea 
outside the bay during monsoon season. And the silt content in the bay was affected by the 
shrimp farm’ effect during shrimp harvesting period which were significantly different among 
the survey stations (P<0.01). The quantity of shrimp harvesting was an effect on C:N ratio and 
percentage of clay content in sediment which were also significantly different among the 
survey stations (P<0.01). 
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ชื่อเรื่อง   Study on Bio-filtering Treatment for Improving the Water Quality
   in An Intensive Marine Shrimp Pond 
ผู้ด าเนินการ  Siri Tookwinas, Chanin Sangrungruang and Borisut Dumrak 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2541 

 
บทคัดย่อ 

 The Bio-filtering bacterial treatment process was set to improve the water quality in an 
intensive marine shrimp farm in Thamai, Chanthaburi, Eastern Thailand. The aerobic bacterial 
process can decrease the concentration of ammonia-nitrogen and biochemical oxygen 
demand (BOD5

20) down to the acceptable level for safety to aquatic organism with the 
residence time of 7 hrs. The anaerobic bacterial process for converting nitrate to nitrogen gas is 
needed for further study. 
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ชื่อเรื่อง   ผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งกุลาด าต่อคุณภาพดินในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 
ผู้ด าเนินการ  ชนินทร์  แสงรุ่งเรือง  และ บริสุทธิ์ ด ารักษ์  
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2541 
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาคุณภาพดินในอ่าวคุ้งกระเบนในระหว่างเดือน พฤษภาคม -ธันวาคม 2537 โดยท าการเก็บ
ตัวอย่างดินในระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร ทั้งหมด 23 จุด รอบอ่าวคุ้งกระเบน พบว่า บริเวณคลองส่งน้ า 
และคลองน้ าทิ้งได้รับผลกระทบสูงที่สุด โดยมีปริมาณอินทรียวัตถุ 4.84, 6.97 เปอร์เซ็นต์ ไนโตรเจนรวม 0.224, 
0.161 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 84.26, 82.62 mg/kg และ BOD 5

20 3.25 , 3.72 mg/g soil 
ตามล าดับ ส่วนบริเวณชายฝ๎่งของอ่าวคุ้งกระเบนได้รับผลกระทบลดลงโดยมีการสะสมของสารอินทรีย์ในระดับ
ปานกลาง และบริเวณ 500 และ 1,000 เมตร จากชายฝ๎่งได้รับผลกระทบจากน้ าทิ้งนากุ้งต่ าที่สุด โดยมีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินเฉลี่ย เท่ากับ 2.04 , 0.77 และ 0.25 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
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ชื่อโครงการ เภสัชจลนศาสตร์เปรียบเทียบและการดูดซึมของยาออกโซลินิค แอซิด ในกุ้งกุลาด า 
ผู้ด าเนินการ กุลวรา แสงรุ่งเรือง, อมรเทพ โชติช่วง และ Ryuji Ueno 
หน่วยงาน งานศึกษาและพัฒนาประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ๎่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2541 
 

บทคัดย่อ 
 ออกโซลินิค แอซิด เป็นสารสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ที่อยู่ในกลุ่มสารประกอบควิโนโลน นิยมใช้เป็นยาต้าน
เชื้อแบคทีเรียก่อโรค ชนิดแกรมลบ ในการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย จากการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับยา
ในเลือดกับเวลาในเชิงปริมาณ ซึ่งอาศัยสมการทางคณิตศาสตร์มาอธิบายถึบกระบวนการดูดซึม กระบวนการ
กระจายของยาไปตามเนื้อเยื่อ และกระบวนการก าจัดยาออกจากร่างกาย (เภสัชจลนศาสตร์) ของยาชนิดนี้ในกุ้ง
กุลาด า หลังจากกุ้งได้รับยาโดยวิธีฉีดเข้ากระแสเลือด ( intrasinus administration) และวิธีปูอนทางปาก ( oral 
administration) แล้วดูดเลือดกุ้งมาวิเคราะห์หาปริมาณยา ณ ช่วงเวลาต่างๆกัน โดยใช้วิ ธี rapid HPLC พบว่า
การให้ยาออกโซลินิค แอซิด โดยวิธีฉีดยาเข้ากระแสเลือด สามารถอธิบายจลนศาสตร์ ได้โดยใช้แบบจ าลอง ชนิด 
2-compartment ค่าครึ่งชีวิตของการแพร่กระจายยาออกโซลินิค แอซิด ในกุ้งกุลาด าเท่ากับ 0.37 ชั่วโมง ซึ่งสั้น
กว่าค่าครึ่งชีวิตของการก าจัดยาออกจากร่างกาย (8.4 ชั่วโมง) ข้อมูลจลนศาสตร์จากการปูอนยาทางปากกุ้ง
กุลาด าสามารถอธิบายได้โดยใช้แบบจ าลอง 1-compartment ยาออกโซลินิค แอซิด ถูกดูดซึมอย่างรวดเร็ว 
(1.18 ชั่วโมง) และถูกขับออกอย่างช้าๆ (12.7 ชั่วโมง) อัตราและปริมาณท่ียามีการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด 
(bioavailability) เท่ากับ 86.5 เปอร์เซ็นต์ เวลาที่ใช้ในการดูดซึมยาถึงระดับ 90 เปอร์เซ็นต์ ของระดับยาสูงสุด
ประมาณ 96 ชั่วโมง ในการศึกษาแบบ free feeding โดยให้กุ้งกินยาที่ผสมกับปลาสด เปรียบเทียบกับยาที่ผสม
กับอาหารเม็ดส าเร็จรูป ผลการวัดระดับยาในเลือดกุ้งพบว่า กุ้งชอบกินอาหารที่มียาผสม กับปลาสดมากกว่า  และ
พบว่าปริมาณยาออกโซลินิค แอซิดที่กุ้งได้รับหลังจากให้กินยาแบบ single free feeding เท่ากับ 12.4 
เปอร์เซ็นต ์
 
ค าส าคัญ: เภสัชจลนศาสตร์, ยาออกโซลินิค แอซิด, กุ้งกุลาด า 
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ชื่อเรื่อง   ประสิทธิภาพการปรับปรุงคุณภาพน้ าเพื่อการเลี้ยงกุ้งกุลาด าด้วยวิธีชีวภาพ 
ผู้ด าเนินการ  สิริ ทุกข์วินาศ ขวัญฤทัย ถนอมเกียรติ และชนินทร์ แสงรุ่งเรือง 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2542 
 

บทคัดย่อ 
 จากผลการทดลองการบ าบัดน้ าและปรับปรุงน้ าเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล แบบวิธีย่อยสลายโดยใช้
ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน ปรากฏว่า สามารถลดคุณภาพน้ าได้หลายอย่าง เช่น ค่าความสกปรก ลดจาก 7.05 
เป็น 1.67 มก./ล. ปริมาณไนโตรเจนรวม ลดจาก 4.212 เป็น 2.7332 มก./ล. คลอโรฟิลล์ เอ ลดจาก 58.40 เป็น 
14.96 มก./ล. ตะกอนลดลงจาก 68.48 เป็น 11.84 มก./ล. ปริมาณแบคทีเรียรวมลดจาก 2.0x104 เป็น 1.1x104 
CFU/ml โดยมีประสิทธิภาพการบ าบัดอยู่ในช่วง 24.8 ถึง 84.8% จากผลการทดลองสามารถน าไปเป็นต้นแบบ
จัดสร้างระบบบ าบัดส าหรับปรับปรุงคุณภาพน้ าบนคันบ่อกุ้งเฉพาะหนึ่งบ่อได้ ซึ่งจะเหมาะสมและสะดวกต่อการ
เพาะเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรรายย่อย 
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ชื่อเรื่อง  Aquatic Environmental Management in an Intensive Marine Shrimp 
Pond for Mitigation the Impact of Discharged Water on coastal Area 

ผู้ด าเนินการ  Siri Tookwinas, Chanin Sangrungruang and Osamu Mastsuda 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2542 
  

บทคัดย่อ 
 The zero-water discharged marine shrimp farming system was practiced in order to 
minimization the impact on the coastal environment. Most of the water quality parameters 
were increased along the culture period progression, such as BOD5

20 total ammonia-nitrogen 
and total nitrogen which were increased from 2.4 to 16.4 mg/L., 0.025 to 1.029 mg/L. and 2.30 
to 7.24 mg/L. from the first month to the last month of culture period, respectively. The 
Kendall correlation coefficients of water quality were 0.7850, 0.5417, 0.4473, 0.8440, 0.3254 
and 0.3502 for BOD5

20, COD, TOC, TN, TP, TNH3-H and NO2-N, respectively. The alkalinity, 
nitrate and available phosphate were not have any relationship to culture period progression 
(P>0.05). Most of bottom sediment quality were not significantly difference along the culture 
period progression (P>0.05). When culture shrimp harvesting the effluent was treated to be 
under the water quality standard of the Department of Fisheries and Office of Environmental 
Policy and Planning before discharging. 
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ชื่อเรื่อง  การศึกษารายได้ -รายจ่ายของครัวเรือนเกษตร ปีเพาะปลูก 2541-42 ในเขต 
 พื้นที่โครงการพระราชด าร ิศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อัน เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

ผู้ด าเนินการ  อ านาจ  ถิระรัตน์  ธีรารัตน์  ทวียศ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2542 
 

บทคัดย่อ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้ด าเนินงานมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี

แล้ว ซึ่งมีผลการด าเนินงานมากมาย การศึกษารายได้ – รายจ่ายของครัวเรือนเกษตรในพื้นที่โครงการ เป็นวิธีการ
หนึ่งที่จะช่วยแสดงผลของการพัฒนาในด้านการยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร โดยการศึกษามีวัตถุ-
ประสงค์ เพ่ือศึกษารายได้-รายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ และเพ่ือศึกษาภาวะเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนในพื้นท่ีโครงการ โดยการเก็บข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกรในปีเพาะปลูก 
2541/42 ในเขตพ้ืนที่โครงการจ านวน 26 ครัวเรือน ตัวอย่างประกอบกับข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสารทางวิชาการ
ผลงานวิจัยต่าง ๆ ท าการวิเคราะห์ในเชิงพรรณาอธิบายประกอบตารางและค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า 
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรในเขตพ้ืนที่โครงการฯ มีการเพิ่มขึ้นและสูงจากรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตร
ของจังหวัดจันทบุรีรายได้ส่วนใหญ่ได้จากการเลี้ยงกุ้งกุลาด าและตะพาบน้ า  
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ชื่อเรื่อง   การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  
   จังหวัดจันทบุรี ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม  
ผู้ด าเนินการ  ประจวบ ลีรักษาเกียรติ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2543  
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม 
Landsat-5(TM) ปี พ.ศ. 2539 พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ส่วนมาก ได้แก่ ด้าน
เกษตรกรรม ปุาไม้และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ๎่ง โดยมีพ้ืนที่ประมาณ 23,745.00, 8,699.50 และ 3,767.25 
ไร่ ตามล าดับ และมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งเพ่ิมข้ึนและลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2534 
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ชื่อเรื่อง   การประเมินพื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเลและป่าชายเลนภาคตะวันออก ด้วยระบบ 
   สารสนเทศภูมิศาสตร์  (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด) 
ผู้ด าเนินการ  ประจวบ ลีรักษาเกียรติ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2543 
  

บทคัดย่อ 
จังหวัดชายฝ๎่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จ านวน 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 

จันทบุรีและตราด มีการขยายพื้นท่ีเลี้ยงกุ้งทะเล และรุกล้ าเข้าไปในปุาชายเลนจ านวนมาก จากการใช้ภาพถ่าย
ดาวเทียม Landsat-5(TM) ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าภาคตะวันออกของประเทศไทยมีพ้ืนที่เลี้ยง
กุ้งทะเล และปุาชายเลน ประมาณ 343,908.00 และ 122,464.25 ไร่ ตามล าดับ  พื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเลที่อยู่ในปุา
ชายเลนประมาณ 158,263.00 ไร่ โดยอยู่ในปุาชายเลน เขตอนุรักษ์ เขตเศรษฐกิจ ก . และเขตเศรษฐกิจ ข . 
จ านวน 3,886.25, 96,459.00 และ  57,917.75 ไร่ ตามล าดับ ส่วนปุาชายเลนที่เหลืออยู่ในเขตอนุรักษ์ เขต
เศรษฐกิจ ก . เขตเศรษฐกิจ ข . และพ้ืนที่อ่ืนๆ มีดังนี้ 2,769.50, 70,351.00, 24,163.25 และ 25,180.50 ไร่ 
ตามล าดับ 
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ชื่อเรื่อง   การประเมินพื้นที่ท่ีเหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งทะเลและฟื้นฟูป่าชายเลน  
   จังหวัดตราด โดยสารสนเทศภูมิศาสตร์  
ผู้ด าเนินการ  ประจวบ ลีรักษาเกียรติ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2543  
 

บทคัดย่อ 
 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่ปุาชายเลนตามมติ  ค.ร.ม. ปี 
พ.ศ.2530 ชนิดของดิน เนื้อดิน การซึมผ่านของน้ า ความลาดเอียง ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน พื้นที่ที่น้ ากร่อย
หรือน้ าทะเลเข้าถึง ตลอดจนการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินของจังหวัดตราด ท าการเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยง
กุ้งทะเล และพ้ืนที่ฟ้ืนฟูปุาชายเลนจังหวัดตราด พบว่ามีพ้ืนที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งทะเลประมาณ 28,600.00 
ไร่ และมีพ้ืนที่เหมาะสมต่อการฟื้นฟูปุาชายเลนประมาณ 68,606.28 ไร่ 
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ชื่อเรื่อง  การศึกษาการแพร่กระจายของยาออกโซลินิกแอซิดใน เนื้อเยื่อต่างๆของกุ้งกุลาด า
จากฟาร์มเลี้ยงหลังจากฉีดยาเข้ากระแสเลือด 

ผู้ด าเนินการ   กุลวรา  แสงรุ่งเรือง, สุจิตรา  เพชรคง และอมรเทพ  โชติช่วง 
หน่วยงาน   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ศ. 2543 
  

บทคัดย่อ 
การทดลองฉีดยาออกโซลินิกแอซิดในขนาด 10 มก./น้ าหนักกุ้ง 1 กก. เข้าสู่กระแสเลือดกุ้งกุลาด าเพ่ือ

ศึกษาการแพร่กระจายของยาในเลือดและกล้ามเนื้อ ได้ท าการทดลองภายใต้อุณหภูมิน้ าระหว่าง 29-30  องศา
เซลเซียส  ขนาดกุ้งทดลองมีน้ าหนัก 20-30 กรัม และเป็นกุ้งปลอดยา หลังจากฉีดยาเข้ากระแสเลือดแล้วท าการ
เก็บตัวอย่างเลือดและเนื้อเยื่อกุ้ง ครั้งละ 5 ตัว ที่เวลา 0.5  1  2  3  6  9  12  24 ชั่วโมง และต่อไปเก็บวันละ 1 
ครั้ง จนกว่าจะตรวจไม่พบยา  ท าการสกัดยาและตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง  High Performance Liquid 
Chromatography ผลการทดลองพบว่า ยาออกโซลินิกแอซิดแพร่กระจายสู่กระแสเลือดความเข้มข้นสูงสุดที่
เวลา 0.5 ชั่วโมง ความเข้มข้น  1.229+1.41 ug/ml หลังจากนั้นจะค่อยๆ ลดความเข้มข้นเป็น 7.50+ 0.85, 
5.16+0.92, 3.84+0.62, 3.37+0.31, 3.36+0.50, 3.19+0.35, 1.41+0.42, 1.21+0.33, 0.75+0.36 และ 
0.37+0.25 ug/ml ณ เวลา  1  2  3  6  9  12  24  48  72  และ 96 ซม. ตามล าดับ ในวันที่ 5 ตรวจไม่พบยา
ในกระแสเลือด ส าหรับการแพร่กระจายยาในกล้ามเนื้อกุ้งอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ชื่อเรื่อง   ความเข้มข้นต่ าสุดของยาต้านจุลชีพ 11 ชนิด และการดื้อยาของเชื้อ    
    แบคทีเรียวิบริโอที่แยกได้จากกุ้งกุลาด าป่วยในจังหวัดจันทบุรีระหว่าง  

พ.ศ. 2531 – 2535 
ผู้ด าเนินการ  กุลวรา  แสงรุ่งเรือง, Takashi Aoki, และ Terutoyo  Yoshida 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2543 
 

บทคัดย่อ 
 เชื้อแบคทีเรียวิบริโอจ านวน 110 สายพันธุ์ ถูกแยกได้จากตับและตับอ่อนของกุ้งกุลาด าที่ก าลังมีอาการ
ปุวยจากบ่อดินในจังหวัดจันทบุรี การศึกษาครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลและกระท าระหว่าง  พ.ศ.2531-2535 ยาต้านจุลชีพ
จ านวน 11 ชนิด ได้ถูกน ามาทดสอบเพื่อหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของยาที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
แบคทีเรียวิบริโอจ านวน 110 สายพันธุ์ที่แยกได้ และทดสอบการถ่ายทอดการดื้อยาโดยวิธีการถ่ายทอดผ่านทาง 
R-plasmid ใช้เชื้อ Escherichia coli K-12 substrain RC85 เป็นตัวรับการถ่ายทอด R-plasmid  
 ค่าความเข้มข้นต่ าสุดของยาที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียพบว่ายาคลอแรมเฟนนิ
คอล, ยาออกโซลินิกแอซิด , ยานาลิดิซิคแอซิด และยาฟูราโซลิโดน ความเข้มข้น 3.13 มค.ก./มล. สามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อวิบริโอได้ถึง 92.7-100 เปอร์เซ็นต์ การเปรียบเทียบการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียระหว่าง
พ.ศ.2531–2534 และ พ.ศ.2535 บ่งชี้ว่าเชื้อวิบริโอมีการดื้อต่อยาอมิโนเบนซิลเพนนิซิลลิน , ยาออกซ่ีเตตร้า
ซัยคลิน, ยาออกโซลินิกแอซิด , ยาสเตรปโตมัยซิน , ยาซัลฟาโมโนเมทธ็อกซิน , ยาคลอแรมเฟนนิคอล และยาไตร
เมทโธพริม เพิ่มขึ้น แต่มีความไวต่อยานาลิดิซิคแอซิดและยาฟูราโซลิโดนเพิ่มขึ้น ระหว่าง  พ.ศ.2531–2534 เชื้อ
วิบริโอสามารถถ่ายทอดการดื้อยาออกซ่ีเตตร้าซัยคลินโดยผ่านทาง R-plasmid ได้เพียง 1 ใน จ านวน 31 สาย
พันธุ์ ขณะที่การถ่ายทอดการดื้อยาเพิ่มขึ้นใน  พ.ศ.2535 พบ 2 ในจ านวน 5 สายพันธุ์ ส าหรับการถ่ายทอดการ
ดื้อยาสเตรปโตมัยซิน โดยผ่านทาง R-plasmid พบ 1 ในจ านวน 10 สายพันธุ์ของเชื้อที่เก็บระหว่าง  พ.ศ.2531-
2534 แต่ลดลงใน พ.ศ.2535 พบเพียง 3 ในจ านวน 60 สายพันธุ์ 
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ชื่อเรื่อง   การส ารวจและประเมินพื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาด า ป่าชายเลน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
   และชลบุรี ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
ผู้ด าเนินการ  ประจวบ ลีรักษาเกียรติ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2543  
 

บทคัดย่อ 
 จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีเป็นจังหวัดชายฝ๎่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยที่มีการพัฒนาใช้
ประโยชน์พื้นที่ชายฝ๎่งอย่างรวดเร็ว แต่ขาดการวางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝ๎่งอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ปุาชายเลนบางส่วนของทั้งสองจังหวัดได้ถูกพัฒนาเป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาด า จากการศึกษาภาพถ่ายดาวเทียม 
Landsat-5(TM) ปี พ.ศ.2540 พบว่าในจังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งกุลาด าและปุาชายเลนประมาณ 
96,536.00 และ 12,720.00 ไร่ ตามล าดับ โดยมีพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งกุลาด าอยู่ในปุาชายเลน เขตเศรษฐกิจ ข . ซึ่งเป็น
เขตท่ีสามารถท ากิจกรรมทางด้านการประมงได้ประมาณ 10,885.00 ไร่ ของพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งกุลาด าทั้งหมด ส่วน
พ้ืนที่เลี้ยงกุ้งกุลาที่เหลือนั้นอยู่นอกเขตปุาชายเลน 
 ในขณะที่จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งกุลาด าประมาณ 42,560.50 ไร่ พ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในปุาชายเลนเขต
เศรษฐกิจ ข. และอยู่นอกเขตปุาชายเลนประมาณ 6,862.00 และ 35,698.50 ไร่ ตามล าดับ ส่วนพื้นที่ปุาชายเลน
ที่เหลืออยู่ในจังหวัดชลบุรีมีประมาณ 2,302.50 ไร่ 
 
 



79 
 

ชื่อเรื่อง   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการเลี้ยงกุ้งกุลาด าต่อลักษณะทางกายภาพ, 
คุณภาพดินและน้ าของอ่าวคุ้งกระเบนก่อนการใช้ระบบชลประทานน้ าเค็ม 

ผู้ด าเนินการ  ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง, วิเชียร สาคเรศ , มณฑล อนงค์พรยศกุล และบริสุทธิ์ ด ารักษ์ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2543 
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาเพ่ือประเมินผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งที่มีต่อสภาพแวดล้อมอ่าวคุ้งกระเบนในพ้ืนที่
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตั้งแต่เริ่มโครงการในปี พ.ศ. 2529 ถึง 
พ.ศ. 2541 ก่อนที่จะมีการใช้ระบบชลประทานน้ าเค็ม โดยได้ท าการศึกษาลักษณะทางกายภาพของอ่าวคุ้ง
กระเบนในช่วงเดือนพฤษภาคม –กันยายน 2539 พบว่า ความเร็วของน้ าทะเลที่ไหลเข้าอ่าวคุ้งกระเบนประมาณ 
10-35  cm./sec. และไหลออกมีความเร็วประมาณ 10-30 cm./sec. โดยน้ าทะเลที่ไหลเข้าจากปากอ่าวคุ้ง
กระเบน มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนตัวของน้ ามากกว่าน้ าที่ไหลมาจากคลองด้านในตัวอ่าว อัตราการเปลี่ยนถ่ายน้ า
ออกจากตัวอ่าวในช่วงน้ าขึ้น-ลง 1 ครั้ง (ในช่วงน้ าเกิด) ประมาณ 86 % ของปริมาตรน้ าในอ่าว ซึ่งไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงมากนักในช่วง 11 ปี ส่วนการศึกษาคุณภาพดินในอ่าวคุ้งกระเบนช่วงเดือนพฤษภาคม –ธันวาคม 
2537 ได้ท าการเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร จ านวน 23 จุด รอบอ่าวคุ้งกระเบน พบว่า 
บริเวณคลองส่งน้ า และคลองน้ าทิ้งได้รับผลกระทบสูงที่สุด โดยมีปริมาณอินทรียวัตถุ 4.84, 6.97 เปอร์เซนต,์
ไนโตรเจนรวม 0.224, 0.161 เปอร์เซนต,์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 84.26, 82.62 mg/kg และปริมาณความ
ต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี 3.25,  3.72 mg/g soil ตามล าดับ ส่วนบริเวณชายฝ๎่งของอ่าวคุ้งกระเบน บริเวณ 
500 เมตร และ 1,000 เมตร จากชายฝ๎่งได้รับผลกระทบลดลง ตามล าดับ  ส าหรับคุณภาพน้ าที่ท าการศึกษาใน
พ.ศ. 2533, 2536, 2539 และ 2541 พบว่าคุณภาพน้ าในอ่าวคุ้งกระเบนมีความสัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตกุ้งแต่
ละปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P<0.05) และดรรชนีคุณภาพน้ าท่ีท าการศึกษาได้แก่ อุณหภูมิ, ความเค็ม, ความ
เป็นกรด-ด่าง, ความเป็นด่าง,ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า,ปริมาณความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี, 
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน,ปริมาณแอมโมเนียรวม, ปริมาณไนไตรท,์ ปริมาณไนไตรท์รวมและปริมาณคลอโรฟิลล์ 
เอ อยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ าเพ่ือการเลี้ยงสัตว์น้ า จากการศึกษาท้ังหมดสามารถ
ชี้ให้เห็นว่าการเลี้ยงกุ้งกุลาด าภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ที่ได้ด าเนินมาตั้งแต่ปี 2539-
ป๎จจุบัน ยังไม่แสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศน์ ศูนย์ฯ สามารถที่จะจัดการ
และพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาด าให้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสูงสุด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมไม่ให้เสื่อมโทรมลงไป เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างเหมาะสม 
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ชื่อเรื่อง   การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสมในพื้นที่โครงการ 
ชลประทานวังโตนด จังหวัดจันทบุรี 

ผู้ด าเนินการ  ประสงค์  วงศ์ชนะภัย, สุชนีย์  ทรัพย์สมบูรณ์, พูลสวัสดิ์  อาจละกะ,  
สันติ  บ ารุงธรรม และรัศมี   คีรีทวีป 

หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2543 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมในพื้นท่ีเขตชลประทาน  ด าเนินการที่หมู่ที่ 1 ต าบล

ร าพัน อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างปี 2539-2541 พบว่า การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตข้าวโดยใช้
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร จะให้ผลผลิต (515 กก./ไร่) สูงกว่าวิธีปฏิบัติของเกษตรกร (406 กก./ไร่) 
ประมาณร้อยละ 27 และให้ผลตอบแทนสูงกว่าร้อยละ 35 ส่วนระบบการปลูกพืช พบว่าการปลูกข้าวโพดหวาน
และถ่ัวลิสงสามารถปลูกได้ในพ้ืนที่ โดยข้าวโพดหวานได้ผลผลิต 856 กก./ไร่ ได้ผลตอบแทน 6,390 กก./ไร่ แต่มี
ป๎ญหาเรื่องตลาดเพราะเกษตรกรต้องน าไปขายที่ตลาด ส่วนถั่วลิสงพบว่า เหมาะกับสภาพพ้ืนที่และเกษตรกร
ยอมรับ โดยพันธุ์ขอนแก่น 60-1  จะให้ผลผลิตเฉลี่ย (264 กก./ไร่) สูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 (193 กก./ไร่) ประมาณ
ร้อยละ 37 และให้ผลตอบแทน (2,336 บาท/ไร่) สูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 (1,058 บาท/ไร่) ร้อยละ 121 อย่างไรก็
ตามตลาดจะนิยมพันธุ์ไทนาน 9 มากกว่า ดังนั้นเกษตรกรจึงนิยมปลูกท้ัง 2 พันธุ์ 
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ชื่อเรื่อง   การศึกษาคุณสมบัติของสารอินทรีย์ในดินพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาด า 
ผู้ด าเนินการ  ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง,  แสงเทียน  อัจจิมางกูร และ บริสุทธิ์ ด ารักษ์ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2544 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคุณภาพดินพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาด า จ านวน 31 ฟาร์ม 51 บ่อ ในพ้ืนที่อ าเภอนายายอาม อ าเภอ

ท่าใหม่ และอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ในช่วงเดือนมิถุนายน 2539-กุมภาพันธ์ 2540 พบว่าปริมาณ
สารอินทรีย์ และคุณสมบัติทางเคมีของดินพ้ืนบ่อในกลุ่มที่มีการเปลี่ยนหน้าดิน แตกต่างจากกลุ่มที่ไม่มีการเปลี่ยน
หน้าดินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยกลุ่มที่มีการเปลี่ยนหน้าดินมีค่า BOD5

20, Organic Matter, 
Organic Carbon, Total Nitrogen และ pH เท่ากับ 0.404 mg/g soil, 1.64%, 0.98%, 0.048% และ 6.61 
ตามล าดับ ส่วนกลุ่มที่ไม่มีการเปลี่ยนหน้าดินมีค่า 0.894 mg/g soil, 4.37%, 2.56%, 0.085%    และ 6.04 
ตามล าดับ ยกเว้นค่า Available Phosphorus ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยมีค่า 85.3 และ 82.5 mg/kg เมื่อน า
ข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามวิธีการเลี้ยงคือ ระบบปิด และระบบเปิด  กลับพบว่าค่า BOD5

20, Organic Matter, 
Organic Carbon ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยกลุ่มที่เลี้ยงด้วยระบบเปิดมีค่า  0.531 mg/g soil, 2.49%, 
และ 1.45% ตามล าดับ ส่วนบ่อท่ีเลี้ยงด้วยระบบปิด มีค่า 0.675 mg/g soil, 3.12% และ 2.84% ตามล าดับ 
ส าหรับค่า Available  Phosphorus, Total Nitrogen และ ค่า pH มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยกลุ่มที่เลี้ยง
ด้วยระบบเปิดมีค่า  79.2 mg/kg, 0.039%, และ 6.83 ส่วนกลุ่มที่เลี้ยงด้วยระบบปิดมีค่า 85.2 mg/kg, 0.074% 
และ 6.19 ตามล าดับ ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าพ้ืนบ่อท่ีมีการเปลี่ยนหน้าดินมีปริมาณสารอินทรีย์ในดินต่ า
กว่าบ่อท่ีไม่เปลี่ยนหน้าดินอย่างชัดเจน  ส่วนระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกันพบว่ามีผลต่อปริมาณสารอินทรีย์ในดิน
พ้ืนบ่อไม่ชัดเจนนักโดยในบ่อท่ีมีการเลี้ยงด้วยระบบปิดมีแนวโน้มของการสะสมสารอินทรีย์สูงกว่าในบ่อท่ีมีการ
เลี้ยงระบบเปิด 
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ชื่อเรื่อง   ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน  
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
   อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาหอยฝาเดียวในดินป่าชายเลน 
ผู้ด าเนินการ  รัศนา  ท่าเกษม 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2544 
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ  ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  : กรณีศึกษาหอยฝาเดียวในดิน
ปุาชายเลน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2542 ถึงเดือนสิงหาคม 2543 เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง โดยวิธีการ
ก าหนดพ้ืนที่ในปุาชายเลนเป็น 6 บริเวณ (station) ซึ่งใช้คลองน้ าทิ้งไหลผ่านเป็นเกณฑ์ในการแบ่งพ้ืนที่ ท าการ
เก็บข้อมูลในช่วงน้ าลง ในเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม น้ าลงตอนกลางคืน ในเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน น้ า
ลงตอนกลางวัน น าหอยที่ได้มานับจ านวน วัดขนาด ชั่งน้ าหนัก และเก็บตัวอย่างโดยวิธีการดองด้วยฟอร์มาลิน 
10% ประมาณ 20 ถึง 25 เท่าของตัวอย่างหอย 
 จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของหอยฝาเดียวในดินปุาชายเลน พบทั้งหมด 4 อันดับ 8 
วงศ์ 13 สกุล 16 ชนิด ได้แก่ อันดับ Archaeogastropoda วงศ์ Neritina มี 2 ชนิด  คือ หอยปากกระจาด  
(Neritina violacea) และหอยมรกต (Clithon oualaniensis) อันดับ Mesogastropoda วงศ์ Littorinidae มี 
1 ชนิด คือ หอยมุก (Littoraria (Ptalustorima) articulata) วงศ์  Assimineidae มี 1 ชนิด คือ หอยสีแดงตัว
เล็ก (Assimina brevicula) วงศ์  Potamididae มี 4 ชนิด คือ หอยขี้นก (Cerithidea cingulata) หอยจุ๊บแจง 
(Cerithidea rhizoporarum) หอยข้ีค้อน (Terebralia palustris) และหอยปากเวียน (Telescopium 
telescopium) อันดับ Neogastropoda  วงศ์ Nassariidae มี 2 ชนิด คือ หอยตุ๊บปุอง (Nassarius globosus)  
และหอยแนสซ่า  (Nassarius olivaceus) วงศ์  Muricidae มี 1 ชนิด คือ หอยมะระ (Chicoreus capucinus) 
อันดับ Basommatophora วงศ์ Ellobiidae  มี 4 ชนิด คือ หอยทากบนต้นไม้ (2) ชนิด  (Cassidula 
aurisfelis) (Cassidula mustelina) หอยแสลง (Ellobium aurisjudea) และหอยสลอง (Ellobium 
aurismidea) วงศ ์Melampidae  มี 1 ชนิด คือ หอยทากบนต้นไม้ (Pythia trigonus) 
 จากการศึกษาด้านระบบนิเวศ พบว่าสภาพพ้ืนดินโดยทั่วไปเป็นดินเลนปนทราย และหอยฝาเดียวในดิน
ปุาชายเลนส่วนมากอาศัยอยู่ในบริเวณปุาชายเลนดั้งเดิมมากกว่าปุาปลูกซ่ึงประกอบไปด้วย โกงกางใบเล็ก 
(Rhizophora apiculata) โกงกางใบใหญ่  (Rhizophora spp.) แสมทะเล (Avicennia marina) ฝาดดอกขาว  
(Lumnitzear racemosa) ฝาดดอกแดง (Lumnitzera littorea) โปรง (Ceriops tagal) 
 จากการศึกษาความหนาแน่นของหอยฝาเดียวในดินปุาชายเลนทั้งหมด 6 บริเวณแต่ละบริเวณวางแนว 
(line) 4 แนว ห่างกัน 10 เมตร แต่ละแนววางแปลง (plot) ขนาด 50x50 เซนติเมตร ห่างกัน 20 เมตร เดือนละ 
20 แปลง รวมทั้งหมด 120 แปลง ชนิดที่พบความหนาแน่นมากที่สุด คือ หอยขี้นก รองลงมาคือ หอยมรกต หอย
แนสซ่า หอยสีแดงตัวเล็ก หอยมุก หอยมะระ หอยตุ๊บปุอง และหอยปากกระจาด ตามล าดับ ซึ่งมีค่าความ
หนาแน่นเท่ากับ 160.73, 9.44, 20.04, 1.51, 0.93, 0.75, 0.28, 0.08 ตัวต่อตารางเมตร ตามล าดับ ส าหรับหอย
อีก 8 ชนิด คือ หอยจุ๊บแจง หอยขี้ค้อน หอยปากเวียน หอยทากบนต้นไม้ 3 ชนิด หอยแสลง และหอยสลอง มีค่า
ความหนาแน่นเป็น 0 
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ชื่อเรื่อง   ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน  
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาหอยสองฝาในดินป่าชายเลน 
ผู้ด าเนินการ  กิตติสุดา   วรเชษฐ์ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2544 
 

บทคัดย่อ 
 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2542 ถึงเดือน
สิงหาคม 2543 เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง  โดยก าหนดบริเวณปุาชายเลนเป็น 6 บริเวณ (station) ซึ่งใช้คลอง
น้ าทิ้งไหลผ่านเป็นเกณฑ์ในการแบ่งพ้ืนที่ ท าการเก็บตัวอย่างและข้อมูลในช่วงน้ าลง ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ น้ าลงในเวลากลางคืน ส่วนในเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม น้ าลงในเวลากลางวัน ท าการบันทึกภาพ
หอยในธรรมชาติ แล้วท าความสะอาด วัดขนาดและชั่งน้ าหนัก  เก็บรักษาหอยสองฝาในฟอร์มาลิน 10 
เปอร์เซ็นต์ 20-25 เท่าของตัวอย่าง 
 ผลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพพบหอยสองฝาทั้งหมด 5 อันดับ 6 วงศ์ 7 สกุล 9 ชนิด ได้แก่ 
Order Arcida Family Arcidae มี 2 ชนิด คือ หอยแครง  (Anadara granosa) หอยคราง  (Anadara 
troscheil) Order Pterioida Family Ostrcidae  มี 1 ชนิด คือ หอยนางรมปากจีบ (Saccostrea forskali) 
Order Veneroida มี 2 Family คือ Family Corbiculidae มี 1 ชนิด คือ หอยพอก (Polymesoda erosa) 
และ Family Veneridae มี 3 ชนิด คือ หอยหีหมู (Anomalocardia squamosa) หอยกระปุก (Gafrarium 
tumidum) หอยตะเภา (Gafrarium divaricatum) Order Eulamellibranchia Family Solenidae  มี 1 
ชนิด คือ หอยหลอด (Solen delasserti) Order Pholadomyoida Family Laturnulidae มี 1 ชนิด คือ หอย
ดากควาย (Leternula sp.)                
 การศึกษานิเวศวิทยาบริเวณดินในปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน พบว่า สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป ในปุาชายเลน
จะมีซากเปลือกหอยปะปนจ านวนมากเป็นหาดเลน ซึ่งเป็นดินเลนปนทรายและส่วนใหญ่จะเป็นดินโคลน มีกลิ่น
เหม็น ในระบบนิเวศนี้พบสัตว์อีกชนิดหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหอยปากเป็ด (Lingula sp.) ซึ่งสัตว์ชนิดนี้จัดอยู่ใน   
Phylum Brachiopoda Class Inartiopoda Order Lingulida Family Lingulidae Genus Lingula 
   จากการศึกษาความหนาแน่นของหอยสองฝาในดินปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ในแต่ละเดือนทั้งหมด 6 
บริเวณ (station) ในแต่ละบริเวณวางแปลง (plot)  ขนาด 50x50 เซนติเมตร จ านวน 5 แปลงแต่ละแปลงห่าง
กัน 20 เมตร จ านวน 4 แนว (line) แต่ละแนวห่างกัน 10 เมตร จ านวน 20 แปลง  รวมทั้งสิ้น 120 แปลง พบว่า
หอยสองฝาที่มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ หอยกระปุก รองลงมาคือ หอยหีหมู และหอยดากควาย ซึ่งมีความ
หนาแน่นเฉลี่ย 7.9, 3.8 และ 0.9 ตัวต่อตารางเมตร ตามล าดับ ส่วยหอยคราง หอยแครง  หอยนางรมปากจีบ  
หอยพอก  หอยหลอด และหอยตะเภา  มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเป็น 0 ตัวต่อตารางเมตร 
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ชื่อเรื่อง   ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน  
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
   อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาหอยสองฝาและสัตว์เกาะติดบน 
   ต้นไม้ในป่าชายเลน  
ผู้ด าเนินการ  จุฬามาศ ทองเดือน 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2544 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของหอยสองฝาและสัตว์เกาะติดบนต้นไม้ในปุา
ชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ าเภอท่าใหม่  
จังหวัดจันทบุรี โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2542 ถึงเดือนสิงหาคม 2543 โดยแบ่งพ้ืนที่เก็บตัวอย่าง
ออกเป็น 6 บริเวณ (station) ท าการเก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง  ในเวลาน้ าลงโดยในเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนกุมภาพันธ์ น้ าลงในเวลากลางคืน และในเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม น้ าลงในเวลากลางวัน ในการเก็บ
ตัวอย่างได้บันทึกภาพ น าตัวอย่างมาวัดขนาด ชั่งน้ าหนัก และเก็บรักษาตัวอย่างโดยวิธีการดองด้วยฟอร์มาลิน 
10 เปอร์เซ็นต์ 20 ถึง 25 เท่าของตัวอย่าง 
 จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของหอยสองฝาและสัตว์เกาะติดบนต้นไม้ในปุาชายเลนพบ
หอยทั้งหมด 4 อันดับ 4 วงศ์ 4 ชนิด ได้แก่ อันดับ  Mesogastropoda วงศ์ Siliquariidae มี 1 ชนิด คือ หอย
หนอน Siliquaria spp. อันดับ Myiloida วงศ์ Mytilidae มี 1 ชนิด คือ หอย Brachidantes variabilis 
อันดับ Pterioida วงศ์ Iognomonidiae มี 1 ชนิด คือ หอยเฉลียบ Isognomon ephippium อันดับ 
Ostreoida วงศ์ Ostreidae มี 1 ชนิด คือ หอยนางรมปากจีบ Saccostrea forskali และสัตว์เกาะติดบน
ต้นไม้ในปุาชายเลนพบสัตว์เกาะติดใน อันดับ Cirripedia วงศ์ Archaeobalanidae มี 1 ชนิด คือ เพรียงหิน  
Elminius spp. 
 จากการศึกษาด้านนิเวศวิทยา  พบว่า สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นดินโคลนเลนปนทรายจะพบหอยเกาะ
ที่ต้นโกงกางในแถบบริเวณปุาชายเลนที่มีน้ าทะเลท่วมถึงอยู่สม่ าเสมอ 
 จากการศึกษาความหนาแน่นของหอยสองฝาและสัตว์เกาะติดบนต้นไม้ในปุาชายเลนในพื้นท่ีที่ก าหนด
ทั้ง 6 บริเวณวางแปลง (plot) โดยใช้ต้นไม้ 1 ต้น ซึ่งห่างกัน 20 เมตร จ านวน 4 แนว (line) แต่ละแนวห่างกัน 
10 เมตร ศึกษาเดือนละ 20 ต้น ทั้งหมด 120 ต้น ซึ่งพบว่าชนิดที่มีความหนาแน่นมากท่ีสุด คือ หอยนางรม
ปากจีบ หอยแฉลบ หอย Brachidantes variabilis มีค่าเฉลี่ยความหนาแน่น 3.78, 3.63 และ 0.008 ตัวต่อ
ต้น ตามล าดับ และหอยหนอน พบเกาะอยู่ตามรากต้นโกงกางเท่านั้นซึ่งมีเป็นจ านวนมาก ส่วนสัตว์เกาะติดที่
พบมากที่สุดคือ เพรียงหิน พบเกาะอยู่ตามรากต้นไม้ในปุาชายเลน ซึ่งมีเป็นจ านวนมาก 
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ชื่อเรื่อง   ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน  
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
   อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาหอยสองฝาในดินเลนนอกป่าชายเลน 
ผู้ด าเนินการ  สกาวเดือน  ดวงดาว 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2544 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของหอยสองฝาในหาดเลนนอกปุาชายเลนอ่าว
คุ้งกระเบน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2542 ถึงเดือนสิงหาคม 2543 เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง โดยก าหนด
พ้ืนที่ในดินเลนนอกปุาชายเลนเป็น  6 บริเวณ (station) ใช้คลองน้ าทิ้งจากบ่อนากุ้งไหลผ่านเป็นเกณฑ์ในการ
แบ่งพ้ืนที่เก็บ ท าการศึกษาในช่วงเวลาน้ าลง คือ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เก็บข้อมูลในเวลา
กลางคืน ส่วนในเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมเก็บข้อมูลในเวลากลางวัน ในการเก็บตัวอย่างหอยได้บันทึกภาพ
ของหอยในธรรมชาติ น ามาชั่งน้ าหนักและวัดขนาดความกว้าง ความยาวของเปลือกหอย เก็บรักษาตัวอย่าง
หอยโดยวิธีการดองฟอร์มาลิน 10 เปอร์เซ็นต์ 20 ถึง 25 เท่าของตัวอย่าง ผลการศึกษาความหลากหลายของ
หอยสองฝาพบหอยทั้งหมด 5 อันดับ 6 วงศ์ 9 สกุล 11 ชนิด ได้แก่ Arcoida วงศ์ Arcidae พบ 2 ชนิด คือ 
หอยแครง (Anadara granasa)  และ หอยคราง (Anadara troscheli)  อันดับ Ostreoida วงศ์ Ostreidae  
พบ 1 ชนิด  คือ หอยนางรมปากจีบ ( Saccostrea forskall) อันดับ Eulamellibranchiata วงศ์ Solenidae  
พบ 1 ชนิด คือ หอยหลอด (Solen delessrenti)  อันดับ Veneroida วงศ์  Tellinidae พบ 1 ชนิด คือ หอย
ขาวเรียบ (Tellina sp.) และวงศ์ Veneridae พบ 5 ชนิด คือ หอยหีหมู (Ansmalocardia squamosa) 
หอยกระปุก (Gafrarium tumidum) หอยตะเภา (Gafrarium divaicatum) หอยคางลิง (Placamen 
tiara) และหอยขาว (ยังไม่ทราบชื่อวิทยาศาสตร์) และอันดับ  Pholadomyoida  วงศ์ Laturnulidae พบ 1 
ชนิด คือหอยดากควาย (Laternula sp.) 
 การศึกษาด้านนิเวศวิทยา  พบว่าลักษณะของดินในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาเป็นเลนปนทรายและมีดินเลน
มีซากเปลือกหอยปะปนอยู่จ านวนมาก ทั่วทั้งพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาและบางพ้ืนที่มีหญ้าทะเลขึ้นปกคลุมอยู่ มี
อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส ปรากฎว่าหอยสองฝาส่วนมากอาศัยอยู่ในบริเวณดินเลนปน
ทรายมากว่าดินเลน ในระบบนิเวศนี้ยังพบสัตว์อีกชนิดหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกว่า หอยปากเป็ด  (Lingula sp.) 
จัดอยู่ใน  Phylum Brachiopoda Class Inartiopoda Order Lingulida Family Lingulidae Genus 
Lingula 

การศึกษาความหนาแน่นของหอยสองฝาทั้งหมด 6  บริเวณ โดยก าหนดแนว (line) ที่จะเก็บตัวอย่าง
ในแต่ละบริเวณ จ านวน 4 แนว แต่ละแนวห่างกัน 10 เมตร ซึ่งในแต่ละแนววางแปลง  (plot) ขนาด 50x50 
เซนติเมตร จ านวน 5 แปลง แต่ละแปลงห่างกัน 20 เมตร วางแปลงเดือนละ 20 แปลง เป็นเวลา 6 เดือน 
พบว่า หอยหีหมูมีความหนาแน่นมากที่สุด รองลงมา คือ หอยกระปุก หอยนางรมปากจีบ หอยขาวเรียบ หอย
คางลิง หอยขาว หอยตะเภา หอยคราง หอยดากควาย หอยหลอด และหอยแครง ตามล าดับ  ค่าความ
หนาแน่นเฉลี่ย 0.475, 0.469, 0.030, 0.027, 0.013, 0.008, 0.006, 0.006, 0.004, 0.002 และ 0 ตัวต่อ
ตารางเมตร ตามล าดับ 
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ชื่อเรื่อง   ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน  
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
   อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาหอยฝาเดียวในหาดเลนนอกป่าชายเลน 
ผู้ด าเนินการ  ลัดดา  ยันตะบุศย์ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2544 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  : กรณีศึกษาหอยฝาเดียวใน
หาดเลนนอกปุาชายเลน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2542 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2543 เก็บข้อมูลเดือน
ละ 1 ครั้ง ก าหนดพื้นท่ีหาดเลนนอกปุาชายเลนเป็น 6 บริเวณ (station) โดยใช้คลองน้ าไหลผ่านเป็นเกณฑ์
แบ่ง การเก็บข้อมูลท าช่วงน้ าลง ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ น้ าลงตอนกลางคืน เดือนมีนาคมถึง
เดือนสิงหาคม น้ าลงตอนกลางวัน น าหอยมานับจ านวน วัดขนาด และชั่งน้ าหนัก เพื่อหาค่าเฉลี่ย เก็บรักษา
ตัวอย่างหอยโดยวิธีการดองด้วยฟอร์มาลิน 10% ประมาณ 20-25 เท่าของตัวอย่าง  

จากการศึกษาความหลากหลายพบหอยฝาเดียวในหาดเลนนอกปุาชายเลนทั้งหมด 3 อันดับ 5 วงศ์ 6 
สกุล 6 ชนิด ได้แก่ อันดับ  Archaeogastropoda มี 1 วงศ์ วงศ์ Neritidae มี 1 ชนิด คือ หอยมรกต 
(Chithon oualaniensis) อันดับ  Mesogastropoda มี 2 วงศ์ Littorinidae มี 1 ชนิด คือ หอยมุก 
(Littoraria articulata) และวงศ์ Potamididae มี 1 ชนิด คือ หอยขี้นก (Cerithidea cingulata) อันดับ 
Neogastropoda มี 2 วงศ์ วงศ์ Nassariidae มี 2 ชนิด คือ หอยตุ๊บปุอง  (Nassarius globosus) และหอย
แนสซ่า (Nassarius olivaceus) และวงศ์ Muricidae มี 1 ชนิด คือ หอยมะระ (Chicoreus capcuinus) 
 จากการศึกษาด้านนิเวศวิทยา พบว่าในบริเวณท่ี 1 ถึง 6 มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ เป็นหาดเลนที่มี
ซากเปลือกหอยปะปน ส่วนมากจะพบหอยในพ้ืนที่ที่เป็นหาดเลน มีลักษณะเป็นดินเลนปนทราย ที่มีร่องน้ า
ไหลผ่าน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 25.5 องศาเซลเซียส 

จากการศึกษาความหนาแน่นในพื้นที่ท่ีก าหนดทั้ง 6 บริเวณ วางแปลง (plot) ขนาด 50x50 
เซนติเมตร จ านวน 5 แปลง แต่ละแปลงห่างกัน 20 เมตร จ านวน 4 แนว (line) แต่ละแนวห่างกัน 10 เมตร 
วางแปลงเดือน ละ 20 แปลง ทั้งหมด 120 แปลง พบว่าชนิดที่มีความหนาแน่นมากท่ีสุด คือหอยข้ีนก 
รองลงมาคือ หอยมรกต มีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นเท่ากับ 217.8, 105.3 ตัวต่อตารางเมตร  ตามล าดับ ส่วน
หอยมุก หอยตุ๊บปุอง หอยแนสซ่า และหอยมะระ การวางแปลงส ารวจพบหอยเหล่านี้น้อยมาก มีค่าเฉลี่ยความ
หนาแน่นเท่ากับ 1.3, 0.4, 0.2 และ 0.1 ตัวต่อตารางเมตร ตามล าดับ 
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ชื่อเรื่อง   ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน  
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
   อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาหอยบริเวณกระชังเลี้ยงปลา  
ผู้ด าเนินการ  พรเทพ  เนียมสุวรรณ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2544 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของหอยบริเวณกระชังเลี้ยงปลาอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  
2542 ถึงเดือนสิงหาคม 2543 โดยเก็บข้อมูลเดือนละ 1 ครั้ง โดยก าหนด 5 บริเวณ (station) ได้แก่ กระชัง
เลี้ยงปลาแบบประจ าที่ 8 กระชัง กระชังเลี้ยงปลาแบบโครงลอย 4 กระชัง บริเวณท่ีเพาะพันธุ์หอยตะโกรมซ่ึง
เป็นที่ให้หอยอยู่กับเชือกยาว 2 เมตร จ านวน 48 เส้น ที่เพาะพันธุ์หอยนางรมโดยให้หอยเกาะอยู่กับเชือก ยาว 
2 เมตร จ านวน 48 เส้น และเสาอาคารบริเวณกระชังเลี้ยงปลา 70 เสา 

ผลการศึกษา พบหอย 5 อันดับ 5 วงศ์ 7 สกุล 7 ชนิด ได้แก่ อันดับ  Anisomyaria วงศ์ Mytilidae 
พบ 1 ชนิด คือ หอยแมลงภู่ (Perna viridis) อันดับ Pteroconch วงศ์ Pteriidae พบ 2 ชนิด คือ หอยมุก
ขอบทอง (Pinctada martensi) และหอยเฉลียบ ( Isognomon ephippium) อันดับ Filibranchia วงศ์ 
Osteridae พบ 2 ชนิด คือ หอยตะโกรมขาว (Crassostrea belcheri) และหอยนางรมปากจีบ (Saccostrea 
commerialis) อันดับ Archaeogastropoda วงศ์ Patellidae พบ 1 ชนิด คือ หอยฝาชี ( Patella 
flexuosa) อันดับ Mesogastropoda วงศ์ Littorindae พบ 1 ชนิด คือ หอยมุก (Littoraria (Pinctada) 
articulata) 
 การศึกษาด้านนิเวศวิทยา  พบว่าลักษณะของดินในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาเป็นดินเหนียวแข็ง น้ าขึ้นลงไม่
เกิน 5 เมตร พื้นดินเป็นดินแข็ง มีอุณหภูมิของน้ าเฉลี่ย 29 องศาเซลเซียส ค่า pH เฉลี่ย 8.1 และค่าความเค็ม
เฉลี่ย 31.3 ppt 
 การศึกษาความหนาแน่นของหอยบริเวณกระชังเลี้ยงปลา พบว่า หอยแมลงภู่ หอยเฉลียบ และหอย
มุกขอบทอง มีความหนาแน่นเฉลี่ย 40.8, 2.7 และ 1.6 ตัวต่อตารางเมตร ตามล าดับ 

การศึกษาจ านวนของหอยท่ีเกาะติดเชือกบริเวณที่เพาะพันธุ์หอยตะโกรมและหอยนางรม หอยที่มี
จ านวนมากที่สุดได้แก่ หอยตะโกรมกรามขาว รองลงมาได้แก่ หอยนางรมปากจีบ ซึ่งมีจ านวนเฉลี่ย ดังนี้ 63 
และ 19 ตัวต่อเส้นเชือกท่ีมีหอยเกาะติด 1 เส้น ยาว 2 เมตร 
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ชื่อเรื่อง   นิเวศวิทยาของไส้เดือนทะเลที่สัมพันธ์กับภาวะสารอินทรีย์ปริมาณสูง  
ในอ่าวคุ้งกระเบน ประเทศไทย (ECOLOGICAL STUDIES ON BENTHIC 
POLYCHAETES WITH RESPECT TO ORGANIC ENRICHMENT 
CONDITION IN KUNG KRABAEN BAY, THAILAND) 

ผู้ด าเนินการ  บ ารุงศักดิ์  ฉัตรอนันทเวช  
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2544  
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชาคมสัตว์ทะเลหน้าดิน เน้นองค์ประกอบ
ชนิด ความชุกชุมและมวลชีวภาพของไส้เดือนทะเลที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมสารอินทรีย์ปริมาณสูงในอ่าวคุ้ง
กระเบน นอกจากนี้ยังท าการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ลักษณะอุทกวิทยาของน้ า
ในอ่าวโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนน้ า ความเค็ม และสารอาหารที่เกิดขึ้น โดยใช้แบบจ าลองงบ ( Budget 
Models) ในช่วงก่อนมีระบบชลประทานน้ าเค็ม และระยะหลังมีการใช้ระบบชลประทานน้ าเค็ม ผลการศึกษา
จะสามารถน าไปใช้ในการประเมินผลกระทบจากสารอินทรีย์ปริมาณสูงจากกิจกรรมการเลี้ยงกุ้งได้ 
 ผลการศึกษาได้บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่เลี้ยงกุ้งกับการเพ่ิมข้ึนของสารอาหารที่หมุนเวียนใน
อ่าวโดยเฉพาะปริมาณไนโตรเจนอนินทรีย์และอินทรีย์ ภาวะการณ์เกิดการเพิ่มปริมาณอินทรีย์สาร 
(Eutrophication) ในอ่าวแปรผันกับพ้ืนที่การเลี้ยงกุ้ง ในช่วงก่อนมีระบบชลประทานน้ าเค็มนั้นอ่าวคุ้งกระเบน
มีสภาพเป็น Autotrophic system โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ในระยะหลังที่มีการใช้ระบบชลประทานน้ าเค็มแล้ว 
พบว่าอ่าวคุ้งกระเบนมีสภาพเป็น Heterotrophic system ทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน แสดงว่าโอกาสในการเกิด
ภาวะการเพ่ิมปริมาณอินทรีย์สารในอ่าวคุ้งกระเบนลดลง เนื่องจากลักษณะการไหลเวียนของน้ าขึ้นกับอิทธิพล
ของน้ าขึ้นน้ าลงและลักษณะภูมิประเทศของอ่าว ที่มีปุาชายเลน หญ้าทะเลและอ่าวที่มีลักษณะเปิด นอกจากนี้
ปริมาณสารอินทรีย์ลดต่ าลงในบริเวณตอนในอ่าว ส่วนปริมาณซัลไฟด์พบมากในบริเวณคลองน้ าทิ้งจากนากุ้ง 
และบริเวณแนวหญ้าทะเล ไส้เดือนทะเลเป็นสัตว์ทะเลหน้าดินกลุ่มเด่นในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน โดยพบท้ังสิ้น 
78 ชนิด จาก 27 วงศ์ ความแตกต่างของภาวะสารอินทรีย์ปริมาณสูงในอ่าวคุ้งกระเบน ท าให้เกิดความ
แตกต่างในชนิดของไส้เดือนทะเลที่พบ โดยสามารถแบ่งชุมชนไส้เดือนทะเลในอ่าวคุ้งกระเบนออกได้เป็นสอง
กลุ่มย่อยคือ กลุ่มไส้เดือนทะเลที่พบในสภาพแวดล้อมสารอินทรีย์ปริมาณสูงได้แก่ ไส้เดือนทะเลชนิด  
Prionospio (Minuspio) japonica ,Mediomastus sp.A และ Glycinde sp.A ไส้เดือนทะเลกลุ่มนี้พบ
บริเวณคลองน้ าทิ้งจากนากุ้ง ส่วนกลุ่มที่สองประกอบด้วยไส้เดือนทะเลชนิด  Lumbrineris sp.B 
,Mediomastus sp.A และ Sigambra cf ,tentaculata ที่พบในบริเวณท่ีมีปริมาณอินทรีย์สารต่ า โดยจาก
ผลการศึกษาพบว่าไส้เดือนทะเลชนิด  Prionospio (Minuspio) japonica สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้
สภาพแวดล้อมสารอินทรีย์ปริมาณสูงได้ 
 ผลการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า สถานภาพของอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ยังอยู่ในสภาพปกติ 
ยกเว้นในบริเวณคลองน้ าทิ้งจากนากุ้ง ที่แสดงสภาพแวดล้อมสารอินทรีย์ปริมาณสูง การที่พบไส้เดือนทะเลเป็น
กลุ่มเด่นในประชาคมสัตว์ทะเลหน้าดินในบริเวณนี้ แสดงถึงสภาพแวดล้อมสารอินทรีย์ปริมาณสูงในบริเวณพ้ืน
ท้องทะเล ดังนั้นการประเมินผลกระทบสภาพแวดล้อมควรมีการติดตามคุณภาพน้ าควบคู่กับการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงประชาคมสัตว์ทะเลหน้าดินด้วย 
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ชื่อเรื่อง  การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ทางการเงินและทางสังคมของโครงการ
ชลประทานน้ าเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเล : กรณีศึกษาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัด
จันทบุรี 

ผู้ด าเนินการ  สุพัฒน์ คงพ่วง  
หน่วยงาน  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2544  
 

บทคัดย่อ 
โครงการชลประทานน้ าเค็มเป็นโครงการที่ถูกสร้างข้ึนเพื่อแก้ป๎ญหาคุณภาพน้ าส าหรับเลี้ยงกุ้ง 

ปรับปรุงผลผลิต และเพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝ๎่งอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์หลักในการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 3 ประการ คือ การศึกษาต้นทุน-ผลตอบแทนระดับฟาร์ม การศึกษาต้นทุน-ผลประโยชน์ทางด้าน
การเงิน และการศึกษาต้นทุน-ผลประโยชน์ทางด้านสังคมของโครงการ เพื่อทราบถึงความเหมาะสมด้าน
การเงินในมุมมองของภาคเอกชน และความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจจากมุมมองของภาครัฐ 

ผลการศึกษาต้นทุน-ผลตอบแทนระดับฟาร์ม พบว่าการเลี้ยงกุ้งระดับฟาร์มทั้งในพื้นที่และนอกพ้ืนที่
โครงการ เป็นกิจกรรมที่สามารถลงทุนได้ในระยะยาว ก าไรสุทธิของผู้เลี้ยงทั้งสองกลุ่มมีค่า 66,670 และ 
49,385 บาท/ไร่/ทุน ตามล าดับ จากการศึกษาต้นทุน-ผลประโยชน์ของโครงการในทางการเงิน ที่อัตราคิดลบ
เท่ากับ ร้อยละ 10 พบว่าโครงการมีความเหมาะสมทางการเงิน เมื่อได้รับผลประโยชน์จากเกษตรกรใน
โครงการอย่างน้อย ร้อยละ 32.8 ของก าไรสุทธิระดับฟาร์ม และจากการศึกษาต้นทุน-ผลประโยชน์ของ
โครงการทางด้านสังคม โดยรวมเอาผลกระทบบางประการ คือ ผลกระทบต่อการท านาข้าว ซึ่งประเมินโดย
แนวทางการเปลี่ยนแปลงผลผลิต และผลกระทบต่อพ้ืนที่ปุาชายเลน ซึ่งประเมินโดยแนวทางการประเมิน
ต้นทุนค่าเสียโอกาส พบว่าค่า NPV BCR และ IRR ของโครงการมีค่า -69,380,224 บาท 0.80 และ 6.13 % 
ตามล าดับ อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้น าผลกระทบทางลบอื่นๆ และผลกระทบทางบวกที่มีอยู่ของ
โครงการเข้ามาคิดรวมด้วย 

จากทุกประเด็นของการศึกษา ในเชิงทฤษฎีสามารถกล่าวได้ว่า การลงทุนโครงการโดยภาคเอกชนมี
ความเป็นไปได้ เนื่องจากเกษตรกรในระดับฟาร์มมีความสามารถท่ีจะจ่ายในระดับท่ีท าให้โครงการคุ้มทุน 
ในทางกลับกันเมื่อรวมเอาผลกระทบภายนอกบางประการเข้ามาคิดร่วมด้วย โครงการอาจจะไม่มีความ
เหมาะสมในการลงทุน เว้นแต่โครงการจะมีการขยายพื้นท่ีให้บริการให้เพิ่มมากขึ้น ก็อาจจะท าให้โครงการมี
ความเหมาะสมได้เช่นกัน  



99 
 

  



100 
 

ชื่อเรื่อง   SEAWATER ERRIGATION MANAGEMENT FOR SHRIMP CULTURE IN  
KUNGKRABAEN BAY, CHANTHABURI PROVINCE 

ผู้ด าเนินการ  Phenkae  Kunawongdat  
หน่วยงาน Asian Institute of Technology School of Environment, Resources and 

Development Thailand 
ระยะเวลาด าเนินการ ค.ศ. 2002 

บทคัดย่อ 
 The quality and quantity of seawater is one of the main factors in the use of natural 
resources for developing shrimp production. However, using water from other activities and 
shrimp farming industry itself. Therefore the seawater irrigation project at Kung Krabaen Bay 
was constructed as a pilot project to manage the use of water from the shrimp farming 
industry, in order to minimize and prevent the negative impact of waste water discharge 
from farming and develop sustainable shrimp production. Therefore, the main objectives of 
this study were to study the type of the  project management, to find out the problems of 
the project management and to measure capability of the seawater irrigation members to 
manage the  seawater irrigation system in Kung Krabaen Bay, by analyzing the seawater 
irrigation member’s opinion on the project, 
 The study found that the seawater irrigation had prevented any negative impact of 
water discharging from the shrimp farming activity.  This result was supported by the views 
of the seawater irrigation members (66.35% of the respondents said after the operation of 
the project the environment is better) and the monitoring of the Kung Krabaen Bay Fisheries 
Study Center, which showed that the water quality parameters were not lower than the 
harmful level for aquaculture. 
 However the objective of developing sustainable shrimp production has still not 
been achieved.  Developing shrimp production not only depends on quality and quantity of 
water from the irrigation, but also on pond site, good farm management, financial support 
for investment and weather.  The problems of low shrimp production and the nature of use 
of water from the irrigation caused problems of management of the seawater irrigation system. 
 Moreover the member’s capability to manage the seawater irrigation system, as 
measured by the willingness to pay operations & maintenance costs by the members, 
remand low.  Only 24% of the respondents were willing to cover the cost of operation and 
maintenance of the irrigation.  The problem of the remaining 76% of respondents 
unwillingness to cover the cost of operation and maintenance are low shrimp production, 
dissatisfaction with the water flowing slowly to farm area and inequity of water use. 
 The problem of unlimited water using to each farm of the system caused inequity in 
payment of fees of each member and competition for water essentially used as common 
property resources was another factor leading to difficulties management of the irrigation 
system. 
 The recommendation of this study to solve the problems of management of the 
irrigation system are improving aquaculture production by rotation crop farming, adjustment 
of land holdings in the project and measure the volume of water used in each farm through 
metering. 
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ชื่อเรื่อง   นิเวศวิทยา การแพร่กระจายตัวและกายวิภาคของหอย ในอ่าวคุ้งกระเบน  
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาหอยกระปุก 

ผู้ด าเนินการ  รัชนีวรรณ บุญเงิน 
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2545 
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษานิเวศวิทยา การแพร่กระจายตัวและกายวิภาคของหอยกระปุก ในอ่าวคุ้งกระเบน ณ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ท าการศึกษา
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2543 ถึงเดือนกันยายน 2544 เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง โดยก าหนดบริเวณปุาชายเลน
เป็น 7 บริเวณ (station) ท าการเก็บตัวอย่างและข้อมูลในช่วงน้ าลง ในเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ น้ าลง
ในเวลากลางคืน ส่วนในเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน น้ าลงในเวลากลางวัน 
 ผลการศึกษานิเวศวิทยาพบว่าหอยกระปุกอาศัยอยู่รวมกันในเลนที่มีทรายปน โดยฝ๎งตัวในแนวดิ่งเอา
ด้านท้าย (posterior) ขึ้น อยู่ลึก 5-10 เซนติเมตรและอยู่รวมกับ หอยกีบหมู (Anomalocardia squamosa) 
หอยมรกต(Chithon oualaniensis) หอยขี้นก (Cerithidea cingulata) 
 ผลการศึกษาการแพร่กระจายตัวโดยค่าความหนาแน่นเฉลี่ยจากบริเวณมากท่ีสุดถึงน้อยท่ีสุดคือ
บริเวณท่ี 1,6,2,3,4 และ 5 เท่ากับ 22,17.6,8.7,2.6,2 และ 0 ตัวต่อตารางเมตรตามล าดับ พบหอยกระปุกมี
การแพร่กระจายตัวตั้งแต่ริมฝ๎่งซึ่งเป็นปุาชายเลนจนถึงอ่าวในบริเวณหญ้าทะเล พบในช่วงบริเวณริมฝ๎่งมาก
ที่สุด 
 ผลการศึกษากายวิภาคภายนอกของหอยกระปุก 5 ตัว พบเปลือกหอยมีความกว้างเฉลี่ย 2.96 
เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 3.28 เซนติเมตร และน้ าหนักเฉลี่ย 17.4 กรัม การศึกษากายวิภาคภายนอกและ
ภายในอวัยวะ 6 อย่าง พบว่า เปลือกมีรูปร่างกลมพองผิวภายนอกเป็นสีครีมถึงสีน้ าตาลอ่อน เท้าเป็นกล้ามเนื้อ
หนาสีครีมมีรูปร่างเป็นแผ่นแบน เยื่อแมนเทิลมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ 2 แผ่น เหงือก มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ 
สีน้ าตาล ล าไส้มีรูปร่างเป็นท่อเล็กๆ ยาวขดลงไปทางด้านท้องของกระเพาะแทรกอยู่ในอวัยวะสืบพันธุ์ส่วนท้าย
เป็นสีด า และอวัยวะสืบพันธุ์มีเพศแยกกัน (dioecious) คือมีอวัยวะสืบพันธุ์ อัณฑะ (testis) ของเพศผู้และรัง
ไข่ (ovary) ของเพศเมียมีรูปร่างเหมือนกันคือเป็นก้อนสีด าล้อมรอบขดของล าไส้เอาไว้แต่อัณฑะ จะมีสีอ่อนกว่า 
 ผลการศึกษาด้านเนื้อเยื่อวิทยาพบว่า เท้าประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 อย่าง คือ เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อ
เกี่ยวพันกล้ามเนื้อลาย แมนเทิลประกอบด้วยเนื้อเยื่อบางๆ 2 ชั้น เหงือก เป็นเนื้อเยื่อชั้นเดียวพับไปมา ล าไส้
ประกอบด้วยเนื้อเยื่อบุผิว และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอวัยวะสืบพันธุ์ พบเพศแยกเป็นระบบสืบพันธุ์เพศผู้และเพศ
เมียมีลักษณะเป็นท่อที่มีการแบ่งเซลล์เจริญเข้ามาด้านใน อสุจิและไข่ท่ีเจริญแล้วพบที่ส่วนกลางท่อ 
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ชื่อเรื่อง   ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของสาหร่ายขนาดใหญ่ใน  
อ่าวคุ้งกระเบนและนากุ้ง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

ผู้ด าเนินการ  ณิชาภัทร  ศิริวรรณ 
หน่วยงาน  สถาบันราชภัฏจันทรเกษมพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2545  
 

บทคัดย่อ 
 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของสาหร่ายขนาดใหญ่ในอ่าวคุ้งกระเบนและนากุ้ง ณ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ.2543 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2544 โดยก าหนดพื้นท่ีการเก็บตัวอย่างเป็น 8 บริเวณ 
 ผลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายขนาดใหญ่ พบสาหร่ายขนาดใหญ่ 4 ดิวิชั่น 5 
ชั้น 8 อันดับ 10 วงศ์ 13 ชนิด ได้แก่ 1 ดิวิชั่น Cyanophyta มี 2 วงศ์ คือ 1.1 วงศ์ Oscillatoriaceae ได้แก่ 
Lyngbya sp. และ 1.2 วงศ์ Mastigocladaceae ได้แก่ Brachytrichia sp. 2 ดิวิชั่น Chlorophyta มี 3 
วงศ์ คือ 2.1 วงศ์ Ulvaceae ได้แก่ Enterromorpha intestinalis 2.2 วงศ์ Cladophoraceae มี 2 ชนิด 
ได้แก่ Chaetomorpha sp. และ Cladophora lentillifera 2.3 วงศ์ Caulerpaceae ได้แก่ Caulerpa sp. 
3      ดิวิชั่น Phaeophyta มี 2 วงศ์ คือ 3.1 วงศ์ Dictyotaceae ได้แก่ Padina sp. 3.2 วงศ์ 
Sargassaceae ได้แก่ Sargassum sp. 4 ดิวิชั่น Rhodophyta มี 3 วงศ์ คือ 4.1 วงศ์ Gracilariceae ได้แก่ 
Gracilaria sp. 4.2 วงศ์ Solieriaceae ได้แก่ Eucheuma spp.1 Eucheuma spp.2 4.3 วงศ์ 
Rhodomelaceae ได้แก่  Acanthophora sp. 4.4 วงศ์ Rhodomelaceae ได้แก่ Laurencia sp. 
  จากการศึกษานิเวศวิทยาบางประการทางด้านกายภาพ อุณหภูมิเฉลี่ยนในอ่าวคุ้งกระเบน 27 องศา
เซลเซียส และ ในนากุ้ง อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ค่า pH ของน้ าเฉลี่ย 8.1 ทางด้านชีวภาพ เกี่ยวกับ
พรรณไม้บริเวณปุาชายเลนมี ต้นโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) โกงกางใบใหญ่ (Rhizophora 
mucronata) แสม (Avicennia sp.) ล าพูทะเล (Sonneratia alba) 
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ชื่อเรื่อง   ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของเฟิร์นและกล้วยไม้  
ในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

ผู้ด าเนินการ  กิติยา  กันยา 
หน่วยงาน  สถาบันราชภัฏจันทรเกษมพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2545  
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของเฟิร์นและกล้วยไม้ในอ่าวคุ้งกระเบน  
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ.2543 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2544 เก็บตัวอย่างเดือนละครั้ง โดยก าหนดจุดทั้งหมด 7 บริเวณ 
 จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเฟิร์นในอ่าวคุ้งกระเบน พบเฟิร์นทั้งหมด 1 อันดับ 9 
วงศ์ 10 สกุล 12 ชนิด ได้แก่ อันดับ Filicales 1 วงศ์ Aspleniaceae 1 ชนิดคือ ข้าหลวงหลังลาย 
(Asplenium nidus Linn.) 2 วงศ์ Blechnaceae 1 ชนิด คือ กูด (Blechnum sp.) 3 วงศ์ Davalliaceae 1 
ชนิด คือ นาคราช (Davallia divatica. Bl.) 4 วงศ์ Dryopteridaceae 1 ชนิด คือ กูดกวาง (Tectaris 
impreesa (Fe’e) Holttum.) 5 วงศ์ Gleicheniaceae 1 ชนิด คือ (Dicranopteris linearis (Bunm.f.) 
underw.) 6 วงศ์ Parkeriaceae 1 ชนิด คือ ก้านด า (Adianium sp.) 7 วงศ์ Polypodaeceae 2 ชนิด คือ 
7.1 กระแตไต่หิน (Drynaria bonii H Chris.) 7.2 กระแตไต่ไม้ (Drynaria quercifolia) 8 วงศ์ 
Pteridaceae 2 ชนิด คือ 8.1 ปรงหนู (Acrostichum aureum L.) 8.2 กูดแดง (Stenochlaena palustris 
(Burm.) Bedd.) 9 วงศ์ Schizaceae 2 ชนิด คือ 9.1 (Lygodium microphyllum (Cav) R. Br.) 9.2 
ย่านลิเภา (Lygodium sp.) 
 จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของกล้วยไม้ในอ่าวคุ้งกระเบนพบกล้วยไม้ทั้งหมด 1 
อันดับ 1 วงศ์ 2 เผ่าย่อย 5 ชนิด ได้แก่ อันดับ Orchidales 1 วงศ์ Orchidaceae 1.1 เผ่าย่อย 
Cyrtopodiinae 2.ชนิดคือ 1.กะเรกะร่อน (Cymbidium ensifolium (L) Sw.) 2.กะเรกะร่อนสองสี 
(Cymbidium bicolor Lindl.) 1.2 เผ่าย่อย Aeridinae 2 ชนิดคือ 1. (Papilionanthe sp.) 2. (Species1) 
1.3 เผ่าย่อย Bulbophyllinae 1 ชนิด คือ เอื้องตาเข็ม (Sunipia scariosa Lind1.) 
 จากการศึกษานิเวศวิทยาทางกายภาพ พบว่า บริเวณท่ี 1,2,3,4 และ 5 มีสภาพเป็นภูเขาติดกับทะเล 
ดินร่วน อากาศเย็น ความชื้นสูง อุณหภูมิเฉลี่ยทั้ง 7 บริเวณ 26.5 องศาเซลเซียส ท าการวัดอุณหภูมิใน
ช่วงเวลา 11.00-12.00 นาฬิกา การศึกษานิเวศวิทยาทางชีวภาพ พบว่า บริเวณท่ี 1,2,3,4 และ 5 มีต้นไม้ยืน
ต้นปกคลุม บริเวณพ้ืนดินมีไม้เลื้อย บริเวณท่ี 6 และ 7 เป็นพรรณไม้ของปุาชายเลน ได้แก่ โกงกาง 
(Rhizophora spp.) ต้นโปรง (Ceriops tagal) ต้นแสมขาว (Avicennia alba) และต้นล าพูนทะเล 
(Sonneratia alba) 
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ชื่อเรื่อง   นิเวศวิทยาการแพร่กระจายตัวและกายวิภาคของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน 
  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาหอยนางรมปากจีบ 
ผู้ด าเนินการ  สรรณ์ทนา  แผลงสูงเนิน  
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2545  
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษานิเวศวิทยาการแพร่กระจายตัว และกายวิภาคของหอยนางรมปากจีบในอ่าวกระเบน ณ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2543 ถึงเดือนกันยายน 2544 ท าการเก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง  โดยก าหนดบริเวณปุาชายเลนเป็น 
7 บริเวณ (Station) ท าการเก็บตัวอย่างและข้อมูลในช่วงน้ าลง ในเดือนตุลาคม 2543 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
2544 น้ าลงตอนกลางคืน ส่วนในเดือนมีนาคม 2544 ถึงเดือนกันยายน 2544 น้ าลงในตอนกลางวัน  
 จากการศึกษาด้านนิเวศวิทยา มีการขึ้นลงของน้ าวันละ 1 ครั้ง ลักษณะสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป เป็นดิน
เลนปนทราย หอยนางรมปากจีบส่วนมากที่พบจะยึดเกาะกับซากเปลือกหอย และรากต้นโกงกาง รวมทั้งวัสดุที่
ฝ๎งอยู่ในน้ า 

จากการศึกษาด้านการเผยแพร่กระจายตัวของหอยนางรมปากจีบ มีการแพร่กระจายตัวมากในบริเวณ
ที่ 1, 2 และ 3 โดยมีค่าความหนาแน่นเฉลี่ย 11.3, 5.2 และ 3.33 ตัวต่อตารางเมตรตามล าดับ ส่วนในบริเวณ
ที่ 4, 5 และ 6 มีความหนาแน่นเฉลี่ยเป็นศูนย์ 
 จากการศึกษาด้านกายวิภาคภายนอกของหอยนางรมปากจีบ เปลือกมีสีเทาและสีน้ าตาล รูปร่างไม่
แน่นอน มีขนาดเล็กถึงปานกลาง มีน้ าหนักตัวเฉลี่ย 10.41 กรัม ความกว้างของเปลือกหอยเฉลี่ย 2.87 
เซนติเมตร ความยาวของเปลือกหอยเฉลี่ย 4.39 เซนติเมตร การศึกษากายวิภาคภายใน ท าการศึกษาอวัยวะ 5 
อย่าง ได้แก่ แมนเทิล (Mantle) มีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อบางๆ 2 แผ่น เหงือก (Gill) มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ 2 
คู่ เป็นรูปโค้ง และขนานกับขอบเปลือก ล าไส้  (Intestine) มีลักษณะเป็นท่อยาวๆ ม้วนเป็นวง ไต (Kidney) มี
ลักษณะเป็นท่อขดไปมาแทรกอยู่ในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเกาะติดกันอยู่อย่างหลวมๆ อวัยวะสืบพันธุ์ (Gonad) หอย
นางรมปากจีบที่ท าการศึกษาเป็นหอยที่แยกเพศกัน (Dioecious) คือ อวัยวะสืบพันธุ์ อัณฑะ (Testis) ของเพศ
ผู้ รังไข่ (Ovary) ของเพศเมีย มีลักษณะเหมือนกัน เป็นก้อนกลมๆ สีขาวขุ่น 
 จากการศึกษาเนื้อเยื่อวิทยา ท าการศึกษาเฉพาะเนื้อเยื่อ 5 อย่างคือ แมนเทิล ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 
ชั้น คือ เนื้อเยื่อบุผิว  เนื้อเยื่อเกี่ยวพันชั้นนอก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชั้นใน เหงือกเป็นเนื้อเยื่อชั้นเดี่ยวพับไปมา 
เชื่อมติดกันด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่หนาเพียงชั้นเดียว ล าไส้ ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 2 ชั้น คือเนื้อเยื่อบุผิวชั้นใน 
และเนื้อเยื่อบุผิวชั้นนอก ไต มีลักษณะเป็นท่อขดไปมา แทรกอยู่ในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มีลักษณะหลวมๆ ระบบ
สืบพันธ์ อัณฑะ มีลักษณะเป็นท่อขดไปมาแทรกอยู่ในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในแต่ละท่อประกอบด้วยเม็ดกลมเล็กๆ 
เชื่อมติดกันด้วยเนื้อเยื่อหนาๆ รังไข่ มีลักษณะค่อนข้างกลม เซลล์มีรูปร่างคล้ายลูกโปุง 
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ชื่อเรื่อง   นิเวศวิทยาการแพร่กระจายตัว และกายวิภาคของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน  
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี: กรณีศึกษาหอยกีบหมู 

ผู้ด าเนินการ  นิภาพร อุ่นเจริญ  
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎจันทรเกษม  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2545  
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษานิเวศวิทยา การแพร่กระจายและกายวิภาคของหอยกีบหมูในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  ท าการศึกษา
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2543 ถึงเดือนกันยายน 2544 เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง โดยก าหนดบริเวณปุาชายเลน
เป็น 7 บริเวณ (station) ท าการเก็บตัวอย่างและข้อมูลในช่วงน้ าลง ในเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ น้ าลง
ในเวลากลางคืน ส่วนในเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน น้ าลงในเวลากลางวัน ผลการศึกษาด้านนิเวศวิทยาของ
หอยพบว่าหอยอาศัยในดินโคลนปนทราย โดยฝ๎งตัวในแนวดิ่ง เอาด้านท้าย (posterior) ขึ้นเหนือผิวดินลึก 1-5 
เซนติเมตร และอาศัย อยู่ร่วมกับหอยกระปุก ( Gafrarium tumidum) หอยมรกต (Chithon oualaniensis) 
หอยข้ีนก (Cerathidea cingulata) 
 ผลการศึกษาการแพร่กระจายตัวโดยมีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยจากบริเวณท่ีมากที่สุดถึงน้อยที่สุดคือ 
บริเวณท่ี 1, 2, 4, 3, 6 และ 5 เท่ากับ 14.9, 6.8, 4.4, 3.1, 1.2 และ 0 ตัวต่อตารางเมตร ตามล าดับ พบหอย
มีการแพร่กระจายตัวตั้งแต่ริมฝ๎่งซึ่งในปุาชายเลนจนถึงอ่าวในบริเวณหญ้าทะเลพบในช่วงบริเวณริมฝ๎่งมากที่สุด 
 ผลการศึกษากายวิภาคภายนอกจ านวน 5 ตัว พบว่าหอยมีความกว้างเฉลี่ย 3.15 เซนติเมตร ความ
ยาวเฉลี่ย 2.34 เซนติเมตร และน้ าหนักเฉลี่ย 2.43 กรัม และการศึกษากายวิภาคของอวัยวะ 5 อย่าง พบว่า 
เท้ามีลักษณะแบนด้านข้าง แมนเทิล เป็นแผ่นบางๆสองแผ่น เหงือก มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆติดกัน 2 แผ่น 
ล าไส้มีลักษณะเป็นท่อขดไปมาแทรกอยู่ในระบบสืบพันธุ์ และอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย ( ovary) เป็นก้อนกลมสี
ด า ส่วนของเพศผู้ (testis) เป็นก้อนกลมสีด าแต่สีอ่อนกว่าเพศเมีย 
 ผลการศึกษาด้านเนื้อเยื่อวิทยาพบว่า เท้า รูปร่างประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ส่วน คือ เยื่อบุผิว เนื้อเยื่อ
เกี่ยวพันและกล้ามเนื้อลาย แมนเทิล เป็นเนื้อเยื่อบางๆมี 2 ชั้น ชั้นที่ 1 มีลักษณะเหลี่ยมลูกบาศก์ ชั้นที่ 2 
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เหงือก แบ่งชั้นเดียวพันไปมา ล าไส้ ประกอบด้วย เนื้อเยื่อบุผิว และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และ
อวัยวะสืบพันธุ์แบบแยกเพศ เพศเมียและเพศผู้เป็นก้อนกลมสีด า 
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ชื่อเรื่อง นิเวศวิทยาการแพร่กระจายตัว และกายวิภาคของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี: กรณีศึกษาหอยพอก 

ผู้ด าเนินการ  จันทิมา พูลเพิ่ม 

หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎจันทรเกษม 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2545 

 
บทคัดย่อ 

 นิเวศวิทยา การแพร่กระจายตัวและกายวิภาคของหอยพอกในอ่าวคุ้งกระเบน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2543 ถึงเดือนกันยายน 2544 เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง โดยก าหนดทั้งหมด 7 บริเวณ ( station) เก็บ
ตัวอย่างในเวลาน้ าลง ในเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ เก็บตัวอย่างในเวลากลางคืน ส่วนในเดือนมีนาคม 
ถึงเดือนกันยายน เก็บตัวอย่างในเวลากลางวัน 
 ผลการศึกษานิเวศวิทยาของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน พบหอยในปุาชายเลนโดยการฝ๎งตัวในแนวดิ่ง เอา
ด้านท้าย (posterior) ขึ้นบนผิวดิน ใกล้โคนต้นไม้ ดินที่หอยฝ๎งตัวอยู่เป็นดินเลนปนทราย 
 ผลการศึกษาการแพร่กระจายตัวของหอย พบหอยเฉพาะบริเวณท่ี 3 ในเดือนตุลาคม จ านวน 10 ตัว 
ค่าความหนาแน่นเท่ากับ 0 พบการแพร่กระจายบริเวณริมฝ๎่งมากที่สุด ซี่งเป็นบริเวณท่ีมีน้ ากร่อยจากนากุ้งของ
อ่าวคุ้งกระเบนไหลผ่าน มีน้ าทะเลท่วมถึงเวลาที่น้ าขึ้นสูงสุด 
 ผลการศึกษากายวิภาคภายนอกจากหอยจ านวน 5 ตัว เปลือกหอยมีความกว้างเฉลี่ย 7.42 เซนติเมตร 
ความยาวเฉลี่ย 6.97 เซนติเมตรและน้ าหนักเฉลี่ย 83.04 กรัม ศึกษากายวิภาคภายนอก ภายใน จากอวัยวะ 6 
อย่าง คือ เปลือก (shell) มีขนาดใหญ่ แข็งและหนา มีสีน้ าตาลเข้ม มีความกว้างเฉลี่ ย 7.42 เซนติเมตร ความ
ยาวเฉลี่ย 6.97 เซนติเมตร เท้า ( foot) เป็นกล้ามเนื้อหนา แข็งแรง มีความกว้างเฉลี่ย 1.30 เซนติเมตร ความ
ยาวเฉลี่ย 3.34 เซนติเมตร แมนเทิล (mantle) มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆติดกัน 2 แผ่น มีความกว้างเฉลี่ย 5.04 
เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 5.90 เซนติเมตร เหงือก (gill)  มีลักษณะเป็นแผ่นติดกัน 2 แผ่น มีความกว้างเฉลี่ย 
1.60 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 2.60 เซนติเมตร ล าไส้ (intestine) มีลักษณะเป็นเส้น ขดไปมาแทรกอยู่ ใน
ระบบสืบพันธุ์ มีความกว้างเฉลี่ย 0.76 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 3.70 เซนติเมตร และเซลล์สืบพันธุ์ 
(gonads) พบหอยพอกมีเซลล์สืบพันธุ์แบบแยกเพศ คือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย 
 ผลการศึกษาจุลกายวิภาคของหอยจากอวัยวะ 5 อย่าง พบเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเก่ียวพันและกล้ามเนื้อ
ลายในเท้า และแมนเทิล ส่วนเหงือกเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่บางเพียงชั้นเดียว ล าไส้ประกอบด้วยเยื่อบุผิว และ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และระบบสืบพันธุ์พบเพศแยก เป็นระบบสืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียมีลักษณะเป็นท่อที่มีการ
แบ่งเซลล์เจริญเข้าด้านใน sperm และ oocyte ที่เจริญแล้วพบที่ส่วนกลางของท่อ 
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ชื่อเรื่อง  นิเวศวิทยาการแพร่กระจายตัวและกายวิภาคของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน  
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาหอยหวาน 

ผู้ด าเนินการ  จิราภรณ์ อสิพงษ์ 
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2545 
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษานิเวศวิทยา การแพร่กระจายตัวและกายวิภาคของหอยหวานในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2543 ถึงเดือนกันยายน 2544 เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง โดยวิธีการก าหนดบริเวณปุาชายเลนเป็น 7 บริเวณ 
(Station) ซึ่งใช้คลองน้ าทิ้งไหลผ่านเป็นเกณฑ์ในการแบ่งพ้ืนที่เก็บข้อมูลในช่วงน้ าลง ในเดือนตุลาคม 2543 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2544 เก็บข้อมูลในเวลากลางคืน ส่วนในเดือนมีนาคม 2544 ถึงเดือนกันยายน 2544 เก็บ
ข้อมูลในเวลากลางวัน 
 ผลการศึกษานิเวศวิทยาพบว่า หอยหวานอาศัยในดินเลนปนทราย โดย ฝ๎งตัวในแนวดิ่งโดยยื่นไซฟอน
ขึ้นมาติดกับผิวเลน ลึก 5-10 เซนติเมตร พบหอยหวานอาศัยอยู่มากท่ีสุดที่ปุาโกงกางต้นเล็ก 

ผลการศึกษาการแพร่กระจายตัว โดยค่าความหนาแน่นเฉลี่ยจากบริเวณมากท่ีสุดถึงน้อยท่ีสุด คือ 
บริเวณท่ี 2 และ 1 เท่ากับ 0.2 และ 0.1 ตัว ต่อตารางเมตร ตามล าดับ หอยหวานมีการแพร่กระจายตัวตั้งแต่
ริมฝ๎่ง ซึ่งเป็นปุาชายเลนจนถึงอ่าวในบริเวณหญ้าทะเลพบหอยบริเวณริมชายฝ๎่ง ส่วนบริเวณท่ี 3 ถึง 7 ไม่พบ
หอยหวาน 
 ผลการศึกษากายวิภาคภายนอกของหอยหวาน พบว่าเปลือกหอยหวานมีความกว้างเฉลี่ย 4.22 
เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 7.17 เซนติเมตร และน้ าหนักเฉลี่ย 13.78 กรัม การศึกษากายวิภาคภายนอกและ
ภายในอวัยวะ 6 ชนิด พบว่าเปลือกบางเปราะแตกง่าย ด้านหน้า (Anterior) ช่องเปิดด้านหลัง (Posterior) ปิด
ปลายด้านหน้าเป็นรอยตัดตรงไซฟอนจะท าหน้าที่ในการน าน้ าเข้าออก มีลักษณะยาวเหมือนรูปทรงกระบอก 
เป็นชั้นวงกลมถึงผิวดิน ขอบบนของไซฟอนเป็นสีด า มีท่อ 2 ท่อ คือ ท่อน าน้ าเข้าและท่อ น าน้ าออก แมนเทิล
จะเป็นเยื่อบางๆ ใสๆ 2 แผ่น ซึ่งอยู่คนละข้างของตัวหอย และมีเอ็นยึดสองข้าง ท าให้แมนเทิลอยู่ติดกับเปลือก
หอยชั้นใน เหงือกของหอยหวานจะมีลักษณะเป็นแผ่นแบน 1 คู่ อยู่ทั้งสองข้างของก้อนอวัยวะภายในแต่ละ
แผ่นจะมีซี่เหงือกเรียงหลายๆ ซี่ตามขวาง ล าไส้มีลักษณะเป็นเส้นขดไปมาแทรกตัวอยู่ในระบบสืบพันธุ์รูปร่าง
เป็นท่อยาวใหญ่สีด า ระบบสืบพันธุ์เป็นหอยสองเพศในตัวเดียวกัน 
 ผลการศึกษาเนื้อเยื่อวิทยา พบว่าไซฟอนแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเก่ียวพัน และ
กล้ามเนื้อลาย แมนเทิลเป็นเนื้อเยื่อบางๆ 2 ชั้น เหงือกเป็นเนื้อเยื่อชั้นเดียวที่พับไปมา ล าไส้แบ่งออกเป็น 3 
ส่วน คือ ชั้นในสุดเป็นเนื้อเยื่อผิวบุ  ชั้นกลางเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ไม่มีนิวเคลียส และชั้นนอกเป็นเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพันที่เรียงตัวกันแบบหลวมๆ และระบบสืบพันธุ์พบสองเพศในตัวเดียวกัน โดยด้านบนเป็นเพศผู้และ
ด้านล่างเป็นเพศเมีย 
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ชื่อเรื่อง   การศึกษาผลกระทบของโครงการชลประทานน้ าเค็มต่อพื้นที่ของโครงการ  
ชลประทานน้ าเค็ม ต่อพ้ืนที่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 

ผู้ด าเนินการ  มะลิ บุณยรัตผลิน, ชนินทร์  แสงรุ่งเรือง, สมศักดิ์ ตันติเสาวภาพ และ อ าพร เลาวพงษ์  
หน่วยงาน  ส านักงานวิชาการ  กรมประมง  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2545  
 

บทคัดย่อ 
จากป๎ญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในแหล่งเลี้ยงกุ้งกุลาด า และป๎ญหาการระบาดของโรคท า

ให้เกิดป๎ญหากับการเลี้ยงกุ้ง  ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่น ารายได้เข้าประเทศจ านวนมาก เพื่อแก้ไขป๎ญหาดังกล่าว 
กรมประมงจึงได้พัฒนาระบบชลประทานน้ าเค็มข้ึน โดยใช้พื้นที่อ่าวคุ้งกระเบนเป็นโครงการน าร่อง การศึกษา
ครั้งนี้มีจุดประสงค์  เพื่อศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินและน้ าบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนช่วงก่อน
และหลังการใช้ระบบชลประทานน้ าเค็ม ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจของผู้เลี้ยงกุ้งในเขตชลประทานน้ าเค็ม 
และเปรียบเทียบกับผู้เลี้ยงนอกเขตชลประทานน้ าเค็ม ตลอดจนศึกษาสภาพป๎ญหาที่เกิดข้ึนของโครงการ
ชลประทานน้ าเค็ม และป๎ญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาด า วิธีการศึกษาแบ่งการด าเนินการเป็นเป็น 2 
ลักษณะ คือ 1.การเก็บตัวอย่างดินจ านวน 24 สถานี และตัวอย่างน้ า จ านวน 19 สถานีในบริเวณในบริเวณ
อ่าวคุ้งกระเบน แล้วน ามาวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมี 2.ข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกิจด าเนินการ
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพดินบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนช่วงก่อนและหลังการใช้ระบบชลประทานน้ าเค็ม 
ปริมาณของสารอินทรีย์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่ยังพบว่าค่า pH, C:N 
ratio, PO4

3- และ BOD5
20 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ส่วนคุณภาพน้ าโดย

พิจารณาจากปริมาณธาตุอาหาร (ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส) พบว่าระดับผลกระทบช่วงหลังการใช้ระบบ
ชลประทานน้ าเค็มมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากผลการจัดการระบบน้ าทิ้ง ส่วนผลการศึกษาทางด้านเศรษฐกิจ 
พบว่าผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งในพ้ืนที่โครงการฯ สูงกว่าผู้เลี้ยงกุ้งนอกพ้ืนที่โครงการฯ ส าหรับทางสังคมพบว่า
ราษฎรส่วนใหญ่เห็นว่า โครงการชลประทานน้ าเค็มสามารถแก้ป๎ญหาด้านคุณภาพน้ าได้และต้องการให้มี
โครงการชลประทานน้ าเค็ม ซึ่งในป๎จจุบันเกษตรกรประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ใช้น้ าทั้งหมดไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากป๎ญหาคุณภาพน้ า 
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ชื่อเรื่อง การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์การเพื่อรองรับธุรกิจชุมชน  
 : กรณีศึกษาอ่าวคุ้งกระเบน 
ผู้ด าเนินการ ผศ.ชาญศักดิ์  บุญเรือง, นายธีระ วงษ์เจริญ, นายสงกรานต์ สืบศิริพูนชัย,  

นายสรณัญช์ จ าปาศรี, ผศ.ไพโรจน์ แสงจันทร์, ผศ.ดร.เตือนใจ ปิ่นเกิด,  
ผศ.พรทิพา นิโรจน์, อจ.กนกพร จาริก, อจญ.พิชญา เบี้ยแก้ว, ผศ.ดร.วิสิฏฐ์ กิจ
ปรีชา 

หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2545 
 

บทคัดย่อ 
          งานวิจยันี้เปน็งานวิจยัและพัฒนาในรปูการวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้ว่ามีกิจกรรมและกระบวนการอย่างไร ที่ส าคัญคือ มีองค์ความรู้
และภูมิป๎ญญาท้องถิ่นใดที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการแล้วเอ้ือให้เกิด ธุรกิจ
ชุมชน มีขอบเขตการวิจัยครอบคลุมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม ในพ้ืนที่รับผิดชอบบริการ
ของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนในพระราชด าริ คือต าบลคลองขุด ต าบลสนามไชย ต าบลร าพัน 
ต าบลโขมง และต าบลกระแจะ รวม 23 หมู่บ้าน ในเขตอ าเภอท่าใหม่และอ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
ใช้วิธีการศึกษาโดยการร่วมจัดเวที 20 ศูนย์เรียนรู้ และเวทีศูนย์เรียนรู้ของแต่ละศูนย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สังเกต ใช้แบบสอบถาม สนทนา เยี่ยมชมกิจกรรม และผลงานหรือผลผลิต โดยมีการสนับสนุนการจัดการ
พัฒนาการด าเนินธุรกิจชุมชน ในลักษณะผสมผสานเชิงบูรณาการ 
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ชื่อเรื่อง   ความหลากหลายและองค์ประกอบชนิดของปลาในบริเวณป่าชายเลน 
อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

ผู้ด าเนินการ  ด ารงศักดิ์  เขียววรรณ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2547  
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาความหลากหลายและองค์ประกอบชนิดของปลา ในบริเวณปุาปลูกและปุาธรรรมชาติ
อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี เริ่มท าการศึกษาตั้งแต่วันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน 2546 ถึงวันที่ 24 มกราคม 
2547 พบว่าบริเวณปุาปลูก พบปลา จ านวน 6 ชนิด ชนิดที่พบจ านวนมากที่สุด คือ ปลาข้าวเม่า (Ambassis 
kopsii) คิดเป็นร้อยละ 70.86 รองลงมาคือ ปลาจวด  (Johnius melanobrachium) คิดเป็นร้อยละ 8.57 
และปุาธรรมชาติพบปลา 13 ชนิด ชนิดที่มีจ านวนมากที่สุด คือ ปลาข้าวเม่า (Ambassis kopsii) คิดเป็นร้อย
ละ 29.8 รองลงมาคือ ปลาหางแข็ง (Caranx (Selar) kalla) คิดเป็นร้อยละ 13.51 และปลาดอกหมาก 
(Gerres oblongus) คิดเป็นร้อยละ 13.51 ตามล าดับ  
 ดรรชนีความหลากหลายในบริเวณปุาปลูกในเดือนพฤสจิกายน ธันวาคม และมกราคม มีค่าเท่ากับ 
0.95, 0.91 และ 1.11 ตามล าดับ ค่าดรรชนีความหลากหลายบริเวณปุาธรรมชาติในเดือน พฤศจิกายน 
ธันวาคม และมกราคม มีค่าเท่ากับ 1.16, 2.23 และ 0.68 ตามล าดับ 
 ในบริเวณปุาปลูกมีค่าความเค็มในช่วง 30-32 ส่วนในพันส่วน อุณหภูมิในช่วง 24-27 องศาเซลเซียส 
และมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.21-7.59 ส่วนในบริเวณปุาธรรมชาติมีความเค็มในช่วง 30-32 ส่วนใน
พันส่วน อุณหภูมิในช่วง 24-27 องศาเซลเซียส และมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.20-7.60 
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ชื่อเรื่อง   ความหลากหลายและองค์ประกอบชนิดของปลาที่จับด้วยเครื่องมือ  
อวนลอยติดตาบริเวณป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

ผู้ด าเนินการ  วราภรณ์  โพธิ์ค า 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2547 
  

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาความหลากหลายและองค์ประกอบชนิดของปลาที่จับด้วยเครื่องมืออวนลอยติดตา
เปรียบเทียบระหว่างปุาปลูกกับปุาธรรมชาติในบริเวณปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี เริ่ม
ท าการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2545 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2546 จากการศึกษาพบว่าบริเวณปุาปลูกพบ
ปลา จ านวน 12 ชนิด ชนิดที่พบว่ามีจ านวนมากที่สุดคือ ปลาแมว (Stolephorus brachycephalus) 
ปริมาณร้อยละ 23.80 ของปลาที่พบในบริเวณปุาปลูก รองลงมาคือ ปลาข้างลาย (Therapon jarbua) 
ปริมาณร้อยละ 21.2 และปลาข้าวเม่า (Ambassis kopsii) ปริมาณร้อยละ 14.28 ตามล าดับ และปุา
ธรรมชาติพบปลาจ านวน 14 ชนิด ชนิดที่มีจ านวนมากที่สุดคือ ปลาข้าวเม่า (Ambassis kopsii) ปริมาณร้อย
ละ 13.88 ของปลาที่พบในบริเวณปุาธรรมชาติ รองลงมาคือ ปลาเห็ดโคน (Sillago sihama) ปริมาณร้อยละ 
11.11 และปลาแปูน (Gazza minuta)  ปริมาณร้อยละ 8.33 ตามล าดับ 

นอกจากนี้ยังพบค่าดรรชนีความหลากหลายทั้งสองบริเวณไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยค่าการ
ดรรชนีความหลากหลายในบริเวณปุาปลูกในเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์ มีค่าเท่ากับ 
1.43, 1.61, 1.64 และ 0.43 ตามล าดับ ค่าดรรรชนีความหลากหลายบริเวณปุาธรรมชาติในเดือนพฤศจิกายน 
ธันวาคม มกราคมและกุมภาพันธ์ มีค่าเท่ากับ 1.69, 1.95, 1.06 และ 0.93 ตามล าดับ  

ในบริเวณปุาปลูกมีค่าความเค็มเฉลี่ยสูงสุดในเดือนธันวาคม คือ 32.10 ส่วนในพันส่วนและค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดในเดือนมกราคม คือ 31.00 ส่วนในพันส่วน ส่วนในบริเวณปุาธรรมชาติมีค่าความเค็มเฉลี่ยสูงสุดในเดือน
กุมภาพันธ์ คือ 32.10 ส่วนในพันส่วน และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดในเดือนมกราคม คือ 31.10 ส่วนในพันส่วน ใน
บริเวณปุาปลูกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน คือ 26.4 องศาเซลเซียส และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ในเดือน
มกราคม คือ 24.7 องศาเซลเซียส ส่วนในบริเวณปุาธรรมชาติมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน คือ 
26.8 องศาเซลเซียส และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดในเดือนมกราคม คือ 7.92 และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดในเดือนพฤศจิกายน 
คือ 7.21 ส่วนในบริเวณปุาธรรมชาติมีค่าความเป็นกรด-ด่าง เฉลี่ยสูงสุดในเดือนมกราคม คือ 7.81 และมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดในเดือนธันวาคม คือ 7.3 
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ชื่อเรื่อง   ความหลากหลายชนิดสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ บริเวณป่าชายเลน 
อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

ผู้ด าเนินการ  วิวัฒน์  สุขสวัสดิ์ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2547  

 
บทคัดย่อ 

 จากการศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ในบริเวณปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 2546 พบสัตว์ทะเลหน้าดินทั้งสิ้น 32 ชนิด โดยพบในบริเวณปุาชายเลน
ปลูก 27 ชนิด และปุาชายเลนธรรมชาติ 14 ชนิด ประกอบด้วยสัตว์ทะเลหน้าดินใน Phylum ต่างๆ 5 
Phylum ได้แก่ Sipunculid, Annilida, Mollusca, Arthropoda และ Brachiopoda  
 จากการศึกษาพบสัตว์ทะเลหน้าดินในบริเวณปุาชายเลนปลูกท้ังหมด 27 ชนิด สัตว์ที่พบมีจ านวนมาก
ที่สุด คือ หอยเจดีย์ปากบาง (Cerithidea cingulata) สัตว์ทะเลหน้าดินที่พบรองลงมา คือ หอยถั่วเขียว 
(Clithion oualaniensis) และปูเสฉวน (Diogenes sp.) ความหนาแน่นเฉลี่ยของสัตว์ทะเลหน้าในเดือน
สิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม มีค่าเท่ากับ 736, 721 และ 727 ตัวต่อตารางเมตร ตามล าดับ ค่าดรรชนีความ
หลากหลายมีค่าเท่ากับ 1.30, 1.01 และ 1.05 ตามล าดับ และค่าการกระจายมีค่าเท่ากับ 0.42, 0.34 และ 
0.41 ตามล าดับ จากการศึกษาพบสัตว์ทะเลหน้าดินในบริเวณปุาชายเลนปลูกท้ังหมด 14 ชนิด ชนิดของสัตว์
ทะเลหน้าดินที่พบมากท่ีสุด คือ หอยถั่วเขียว (Clithion oualaniensis) สัตว์ทะเลหน้าดินที่พบรองลงมา คือ 
ไส้เดือนทะเล (Marphysa sp.) และหอยสีแดง (Assiminea bervicula) ความหนาแน่นเฉลี่ยของสัตว์ทะเล
หน้าดินในเดือนสิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม มีค่าเท่ากับ 69, 87 และ 45 ตัวต่อตารางเมตร ตามล าดับ ค่า
ดรรชนีความหลากหลายมีค่าเท่ากับ 2.48, 2.69 และ 2.34 ตามล าดับ และค่าการกระจายมีค่าเท่ากับ 0.93, 
0.95 และ 0.98 ตามล าดับ เมื่อน าข้อมูลความหนาแน่นระหว่างปุาปลูกกับปุาธรรมชาติ และความหนาแน่นใน
แต่ละสถานีมาวิเคราะห์ความแตกต่างและนัยส าคัญทางสถิติพบว่า ในแต่ละสถานีของทั้งสองบริเวณมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ชื่อเรื่อง   นิเวศวิทยาของประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในแนวหญ้าทะเลชนิด  
Halodule pinifolia บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

ผู้ด าเนินการ  บรรดาศักดิ์  ทิพย์กูล และเสาวภา  วัชราภิรักษ์ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2547  
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษานิเวศวิทยาของประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในแนวหญ้าทะเล บริเวณอ่าวคุ้ง
กระเบน จังหวัดจันทบุรี ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2546 จ านวน 6 สถานี พบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 9 
ไฟลัม คือ Phylum Annelida, Plathyhelminthes, Piapulida, Echinodermata, Arthropoda, 
Sipuncula, Cnidaria, Mollusca และ  Hemichrodata จ านวน 22 ครอบครัว ได้แก่ 43 ชนิด ชนิดที่พบ
มากที่สุดอยู่ใน Phylum Mollusca Class Gastropoda คือ หอยถั่วเขียว (Cliton oualaniensis) รองลงมา 
คือ หอยเจดีย์ปากหนา (Cerithium coralium) และหอยเจดีย์ปากบาง (Cerithidae cingulata) ตามล าดับ 
และเม่ือน าข้อมูลความหนาแน่นในแต่ละสถานีแต่ละเดือนมาท าการวิเคราะห์ความแตกต่างและนัยส าคัญทาง
สถิติ พบว่า ความหนาแน่นของสัตว์หน้าดินในแต่ละสถานีไม่มีความแตกต่างกัน แต่ความหนาแน่นในแต่ละ
เดือนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และเมื่อน าข้อมูลจ านวนชนิดในแต่ละเดือน
และแต่ละสถานีมาท าการวิเคราะห์ความแตกต่างและนัยส าคัญทางสถิติ พบว่า จ านวนชนิดของสัตว์หน้าดินใน
แต่ละสถานีไม่มีความแตกต่าง แต่จ านวนชนิดในแต่ละเดือนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) 
 จากการศึกษาสัตว์หน้าดินในแนวหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2546 
พบสัตว์หน้าดิน โดยเฉลี่ยแต่ละเดือนเท่ากับ 6 ไฟลัม 13 ชนิด, 6 ไฟลัม 14 ชนิด และ 6 ไฟลัม 12 ชนิด 
ตามล าดับ สถานีที่พบจ านวนสัตว์หน้าดินในแต่ละเดือนมากที่สุด คือ สถานีที่ 2 พบ 16 ชนิด, สถานีที่ 5 พบ 
17 ชนิด และสถานีที่ 1 พบ 15 ชนิด ตามล าดับ ชนิดที่พบหนาแน่นมากที่สุด คือ หอยเจดีย์ปากหนา 
(Cerithium coralium) จ านวน 1,130 ตัว/ตารางเมตร หอยเจดีย์ปากบาง (Cerithidae cingulata) จ านวน 
359 ตัว/ตารางเมตร หอยเจดีย์ปากหนา (Cerithium coralium) จ านวน 1,078 ตัว/ตารางเมตร หอยถั่วเขียว 
(Cliton oualaniensis) จ านวน 975 ตัว/ตารางเมตร และหอยถ่ัวเขียว (Cliton oualaniensis) จ านวน 
3,133 ตัว/ตารางเมตร หอยเจดีย์ปากหนา (Cerithium coralium) จ านวน 2,208 ตัว/ตารางเมตร ตามล าดับ 
ความหนาแน่นเฉลี่ยในแต่ละเดือนมีค่าเท่ากับ 1,950 ตัว/ตารางเมตร 2,955 ตัว/ตารางเมตร และ 5,237 ตัว/
ตารางเมตร ตามล าดับ ดรรชนีความหลากหลายในแต่ละเดือนเท่ากับ 2.01, 2.14 และ 1.68 ค่าการกระจายมี
ค่าเท่ากับ 0.14, 0.14  และ 0.13 ตามล าดับ คุณภาพน้ าในดินมีค่าเท่ากับ อุณหภูมิ 24.77, 25.07, 25.24 
องศาเซลเซียส ตามล าดับ ความเค็ม 32.40 ส่วนในพัน, 32.46 ส่วนในพัน และ 32.26 ส่วนในพัน ตามล าดับ 
และค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.13, 7.10 และ 7.37 ตามล าดับ 
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ชื่อเรื่อง   ความหลากหลายชนิดสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ บริเวณป่าชายเลน 
อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างป่าปลูกและ 
ป่าธรรมชาติ 

ผู้ด าเนินการ  ษุภมน  อิ่มเอม และสุพจน์  บ ารุงพงศ์ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2547  
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ บริเวณปุาชายเลนอ่าวคุ้ง
กระเบน จังหวัดจันทบุรี ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปุาปลูกและปุาธรรมชาติในเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 
2545 พบสัตว์ทะเลหน้าดินทั้งหมด 5 Phylum 38 ชนิด คือ Sipunculid, Annilida, Mollusca, 
Arthropoda และ Chordata ชนิดที่พบมากที่สุด คือ หอยเจดีย์ปากบาง (Cerithidea cingulata) รองลงมา
คือ หอยถั่วเขียว (Clithion oualaniensis) และหอยเจดีย์ปากหนา (Cerithium coralium) 
 จากการศึกษาในบริเวณปุาปลูกพบสัตว์ทะเลหน้าดิน จ านวน 28 ชนิด ชนิดที่พบจ านวนมากที่สุดคือ 
หอยเจดีย์ปากบาง (Cerithidea cingulata) รองลงมา คือ หอยถั่วเขียว (Clithion oualaniensis) และหอย
เจดีย์ปากหนา (Cerithium coralium) ความหนาแน่นเฉลี่ยของสัตว์ทะเลหน้าดินในเดือนสิงหาคม ตุลาคม 
และธันวาคม มีค่าเท่ากับ 2.07 1.99 1.86 ตามล าดับ ค่าการกระจายมีค่าเท่ากับ 0.72 0.73  0.70 ตามล าดับ 
และจากการศึกษาในบริเวณปุาธรรมชาติพบสัตว์ทะเลหน้าดิน จ านวน 26 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุด คือ คือ  
หอยถ่ัวเขียว (Clithion oualaniensis) รองลงมาคือ หอยสองฝา (Psmmotreta sp.) และไส้เดือนทะเล 
(Marphysa sp.) ความหนาแน่นเฉลี่ยของสัตว์ทะเลหน้าดินในเดือนสิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม มีค่า
เท่ากับ 216.93 47.62 153.44 ตามล าดับ ค่าดรรชนีความหลากหลายมีค่าเท่ากับ 1.99 1.86 2.34 ตามล าดับ 
ค่าการกระจายมีค่าเท่ากับ 0.73 0.95 0.89 ตามล าดับ เมื่อท าการเปรียบเทียบความหนาแน่นของประชากร
สัตว์หน้าดินระหว่างปุาปลูกและปุาธรรมชาติ พบว่าทั้งสองบริเวณไม่มีความแตกต่างกัน แต่พบว่าในแต่ละ
สถานีมีความแตกต่างของประชากรสัตว์ทะเลหน้าดินอย่างมีนัยส าคัญ 
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ชื่อเรื่อง   การกระจายของหอยกระปุก Grafrarium tumidum ในแนวหญ้าทะเล  
   บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี  
ผู้ด าเนินการ  ประภาศรี  พลนิตย์ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2547  
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาหอยกระปุก Grafrarium tumidum ในแนวหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัด
จันทบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2546 โดยท าการศึกษาการแพร่กระจายของหอยกระปุกทั้งหมด 5 
สถานี ซึ่งพบหอยกระปุกทั้งหมด 723 ตัว โดยในเดือนพฤศจิกายน พบหอยกระปุก 253 ตัว ความยาวความ
กว้างและความหนาเฉลี่ยเท่ากับ 2.54, 2.06 และ 1.25 เซนติเมตร ตามล าดับ เดือนธันวาคม พบหอยกระปุก 
252 ตัว พบว่ามีความยาวความกว้างและความหนาเฉลี่ย เท่ากับ 2.54, 2.54 และ 1.12 เซนติเมตร ตามล าดับ 
และในเดือนตุลาคม ซึ่งพบหอยกระปุกน้อยที่สุด คือ 214 ตัว พบว่ามีความกว้างความยาวและความหนาเฉลี่ย
เท่ากับ 2.56, 2.03 และ 1.18 เซนติเมตร ตามล าดับ และจากการค านวณค่าการกระจายของหอยกระปุกใน
เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม มีค่าเท่ากับ 0.004, 0.007 และ 0.007 ตามล าดับ โดยมีการกระจาย
ตัวเป็นแบบสม่ าเสมอ 
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ชื่อเรื่อง   อนุกรมวิธานของปูในครอบครัว Ocypodidae และครอบครัว Grapsidae  
ในป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ด าเนินการ  นิตรา  บุสดี 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2547  
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาอนุกรมวิธานปูในครอบครัว Ocypodidae และครบอครัว Grapsidae ในปุาชายเลนอ่าวคุ้ง
กระเบน จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2546 ผลการศึกษาพบปูในครอบครัว 
Ocypodidae ทั้งสิ้น 2 ครอบครัวย่อย 2 สกุล 5 สกุลย่อย 8 ชนิดดังนี้ Uca (celuca) lacteal annulipes, 
Uca (Celuca) lacteal perplexa, Uca (Thalassuca) vocans hesperiae, Uca (Thalassuca) 
vocans, Macrophthalmus (Macrophthalmas) laevimanus, Macrophthalmus (Mareotis) sp., 
Macrophthalmus (Mareotis) tomentosus และ Macrophthalmus (Venitus) Vietnamensis  พบปู
ในครอบครัว Grapsidae 1 ครอบครัว 2 ครอบครัวย่อย 4 สกุล 2 สกุลย่อย 7 ชนิด ดังนี้ Clistocoeloma 
merguiense, Metopograpsus frontalis, Metopograpsus latifrons, Metaplax dentipes, Sesarma 
(Chiromantes) eumolpe, Clistocoeloma suvaense และ Sesarna (Sesarma) mederi พร้อมทั้งได้
จัดท ากุญแจ (keys) ในการจ าแนกปูในครอบครัว Ocypodidae  และปูในครอบครัว Grapsidae ที่พบใน
บริเวณปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
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ชื่อเรื่อง โครงสร้างสังคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 
จังหวัดจันทบุรี 

ผู้ด าเนินการ  นพดล ค้าขาย 

หน่วยงาน  สาขาวาริชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2547 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษา “โครงสร้างสังคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัด
จันทบุรี” ได้เริ่มขึ้นในเดือนเมษายน, มิถุนายน และสิงหาคม 2544 วัตถุประสงค์หลักของงานทดลองนี้มุ่งท่ีจะ
เปรียบเทียบสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ ( >2.0 ม.ม.) ระหว่าง 4 แหล่งอาศัย คือ แหล่งหญ้าทะเล Enhalus 
acorides, พ้ืนทรายติดกับ  แหล่งหญ้าทะเล Enhalus acoroides, แหล่งหญ้าทะเลชนิด Halodule 
pinifolia  และพ้ืนทรายติดกับแหล่งหญ้าทะเล Halodule  pinifolia  ผลการทดลองปรากฏว่า พบไส้เดือน
ทะเล 63 ชนิด จาก 24 วงศ,์ กลุ่มหอย 37 ชนิด จาก 16 วงศ์, กลุ่มกุ้งปู 11 ชนิด จาก 7 วงศ์ และ อ่ืนๆอีก 6 
ชนิด ได้แก่ ดาวเปราะ Ophiothrix sp. หนอนถั่ว Sipunculus sp., ดอกไม้ทะเล Amphianthus  sp., หอย
ปากเป็ด Lingula  sp. และ แอมฟิออกซัส Branchiostoma sp. ไส้เดือนทะเลที่เป็นชนิดเด่น คือ 
Dasybranchus spp., Notomastus spp., Marphysa spp., Glycera lamelliformis, Lumbrinereis 
spp, Scoloplos simplex และ Myriochele sp. นอกจากนี้ได้ท าการศึกษาขนาดอนุภาคตะกอนดินและ
อินทรียสาร ผลการจ าแนกขนาดอนุภาคตะกอนดิน พบว่า ทั้งหมดมีแนวโน้มเป็นทรายที่ละเอียดถึงละเอียด
มาก ส่วนอินทรีย์สารในดินจะมีปริมาณสูงในเดือนเมษายน และมีแนวโน้มลดต่ าลงในเดือนสิงหาคม 
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ชื่อเรื่อง การประเมินเทคโนโลยีและผลกระทบจากโครงการชลประทานน้ าเค็มเพื่อการ
เลี้ยงกุ้งกุลาด า 

ผู้ด าเนินการ  นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 17  

หน่วยงาน  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2547 

 
สรุปผลการศึกษา 

การประเมินโครงการชลประทานน ้าเค็ม 
 โครงการชลประทานน้ าเค็ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้จัด
ตั้งขึ้นเพ่ือแก้ป๎ญหาด้านการขาดแคลนปริมาณและคุณภาพน้ าเพื่อการเลี้ยงกุ้ง รวมทั้งการลดโรคระบาดของ
โรคกุ้ง โดยจากการศึกษาผลส าเร็จของโครงการฯสรุปได้ดังนี้ 
ข้อดีของโครงการชลประทานน้ าเค็ม 

1. ปริมาณน้ าพบว่ามีความพอเพียงกับความต้องการของผู้เลี้ยงกุ้งในโครงการฯ ตลอดจนสามารถ
แจกจ่ายน้ าให้กับเกษตรกรนอกโครงการฯได้อีกบางส่วน 

2. ด้านคุณภาพน้ าท่ีแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรนั้น พบว่า น้ ามีคุณภาพดีและเหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้ง 
โดยมีการตรวจคุณภาพน้ าก่อนแจกจ่ายแก่เกษตรกรและการควบคุมดูแลน้ าในบ่อเลี้ยง 

3. ด้านคุณภาพน้ าท้ิงที่ท้ิงลงในอ่าวคุ้งกระเบน พบว่า คุณภาพน้ าทิ้งไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิง
จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ๎่ง ซึ่งประสิทธิภาพของระบบบ าบัดด้วยชีววิธีกับเครื่องเติมอากาศนี้ มี
ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ 

4. เกิดรายได้หมุนเวียนภายในชุมชน ท าให้รายได้มากขึ้นซึ่งเป็นผลส่วนใหญ่มาจากการจ้างงานใน
ชุมชน ตลอดจนการซื้อหาสินค้าที่เก่ียวกับการเลี้ยงกุ้งในชุมชน 
ข้อจ ากัดของโครงการชลประทานน้ าเค็ม 

1. การเกิดโรคของกุ้งยังคงพบอยู่ ซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าคุณภาพน้ าที่ดีเพียงอย่างเดียว 
ไม่สามารถลดป๎ญหาการเกิดโรคของกุ้งลงได้ ซึ่งสาเหตุส าคัญอีกส่วนหนึ่ง น่าจะมาจากวิธีการเลี้ยง 
สภาพแวดล้อมในบ่อ และวิธีการจัดการฟาร์มเป็นส าคัญ 

2. พบว่าในช่วงแรกของโครงการฯ ผลผลิตกุ้งสูงขึ้น แต่ต่อมาพบว่าผลผลิตของกุ้งนั้นมีความไม่
แน่นอน แสดงว่าป๎จจัยอื่นๆท่ีกล่าวมาในข้อที่ 1 มีส่วนส าคัญ และไม่สามารถบอกได้โดยตรงว่าโครงการฯ ท า
ให้ผลผลิตกุ้งเพ่ิมสูงขึ้น 

3. จากการศึกษายังพบอีกว่า ปริมาณผลผลิตกุ้งเฉลี่ยต่อบ่อ และขนาดของผลผลิตที่ได้เฉลี่ยต่อบ่อนั้น 
นากุ้งนอกโครงการฯให้ผลที่ดีกว่า แสดงให้เห็นว่าป๎จจัยด้านน้ าเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถท าให้การเลี้ยงกุ้ง
ประสบผลส าเร็จได้ 

จากการศึกษา พบว่า ระบบชลประทานน้ าเค็มจะส่งผลช่วยให้มีปริมาณน้ าเพ่ือการเลี้ยงกุ้งได้เพียง
อย่างเพียงพอ และคุณภาพน้ าในการเพาะเลี้ยงกุ้งมีคุณภาพสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามพบว่า การเลี้ยงกุ้งยังไม่
ประสบผลส าเร็จมากนัก เนื่องจากยังมีป๎จจัยอื่นๆ นอกเหนือจากคุณภาพน้ าเพ่ือการเลี้ยงกุ้ง เป็นป๎จจัยจ ากัด
ในการเลี้ยงกุ้งซึ่งจะพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติบางประการของดินไม่เหมาะสม 
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2. คุณภาพลูกกุ้งและการเกิดโรคกุ้ง 
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
1. ผลกระทบต่อทรัพยากรดิน 

- ดินในพื้นท่ีโครงการฯ พบการเปลี่ยนแปลงของชุดดินนราธิวาส ซึ่งเปลี่ยนไปเป็นดินชุดกาบแดง 
อันเป็นผลจากกิจกรรมการเลี้ยงกุ้ง 

- การแพร่กระจายของดินเค็ม พบว่า มีผลให้เกิดการแพร่กระจายของดินเค็มยังบริเวณพ้ืนที่
ข้างเคียง 

- พบค่า pH ของดินในพ้ืนที่โครงการมีความเป็นกรดมากขึ้น 
- พบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของดินในอ่าวคุ้งกระเบนอันเป็นผลมาจากการเลี้ยง

กุ้ง 
- พบการสะสมของตะกอนดินเหนียวมากขึ้นบริเวณคลองรับน้ าทิ้งและพบว่าดินในอ่าวคุ้งกระเบน

มีร้อยละของปริมาณทรายลดลง 
- พบการสะสมของสารอินทรีย์สูงบริเวณคลองรับน้ าทิ้ง ซึ่งส่วนมากเป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ยาก 
- ความเป็นกรดของดินสูงบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 

2. ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ า 
- คุณภาพน้ าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งมีความเหมาะสม และคุณภาพน้ าที่ปล่อยลงสู่อ่าว นั้นไม่เกิน

มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงชายฝ๎่ง เป็นผลกระทบในเชิงบวก 
- การเลี้ยงกุ้งในบางขั้นตอนคือ การก าจัดศัตรูกุ้ง และการให้อาหารกุ้งนั้น พบว่าเป็นสาเหตุของ

การท าให้คุณภาพน้ าในการเพาะเลี้ยงมีความเปลี่ยนแปลงได้มาก 
- ในบางขั้นตอนของการเลี้ยงกุ้ง เช่นการเติมอากาศ การถ่ายน้ าออกและการบ าบัดน้ าโดยวิธี

ธรรมชาตินั้นส่งผลให้คุณภาพของน้ าดีขึ้น 
3. ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ 

-  พื้นปุาชายเลนนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก กล่าวคือปุาชายเลนยังมีความอุดมสมบูรณ์ดีอยู่ 
- ปริมาณและชนิดพันธุ์ของสัตว์น้ า พบว่า คุณภาพน้ าทิ้งจากนากุ้งไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและ

ชนิดพันธุ์ของสัตว์น้ า เนื่องจากคุณภาพน้ าในอ่าวคุ้งกระเบนยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีมาตรฐาน  
4. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 

- เมื่อมีการด าเนินโครงการฯ เกิดข้ึนในพื้นท่ีศึกษา ท าให้กิจกรรมการเลี้ยงกุ้งมีความเป็น
กิจจะลักษณะมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐได้เข้ามาสร้างระบบการจัดการต่างๆ เช่น การตรวจสอบ 
บ าบัด และแจกจ่ายน้ าสะอาดไปยังนากุ้ง การจัดสรรพื้นที่แก่เกษตรกร เหล่านี้ถือเป็นองค์ประกอบที่ท าให้
ชาวนากุ้งในพื้นที่สามารถด าเนินกิจกรรมมาได้จนกระท่ังป๎จจุบัน เมื่อการท านากุ้งมีความเป็นระบบดังกล่าว จึง
ท าให้ชุมชนมีอาชีพที่เก้ือหนุนและมีความสัมพันธ์กับการท านากุ้ง 

- ด้านการด าเนินชีวิต พบว่านอกเหนือจากสภาวะทางเศรษฐกิจแล้ว บุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการฯ อย่างมากคือ ชาวนาข้าว เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ประกอบกิจกรรมการ
ปลูกข้าว ณ บริเวณท่ีต่อเนื่องจากทางโครงการฯซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงจากผลกระทบของความเค็มที่
เกิดข้ึนมากที่สุด แม้ว่าโครงการฯจะมีระบบปูองกันความเค็มท่ีจะซึมผ่านพ้ืนดินไปสู่พื้นที่รอบนอกก็ตาม แต่ก็
ไม่ได้มีการห้ามการท านากุ้งรอบนอกระบบปูองกันความเค็ม เป็นผลท าให้พื้นที่นากุ้งโดยรอบยังประสบกับ
ป๎ญหาดินเค็มจากการท านากุ้งนอกโครงการฯอยู่ เห็นได้จากพ้ืนที่นากุ้งและปริมาณผลผลิตที่ลดลง เหล่านี้เป็น
ผลกระทบที่เกิด 
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ชื่อเรื่อง การเลี้ยงปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) ในบ่อดิน 
ผู้ด าเนินการ กอบศักดิ์ เกตุเหมือน, ก่อเกียรติ กูลแก้ว และสุภาวดี จิตต์หมั่น 
หน่วยงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ๎่งสงขลา 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2547 
 

บทคัดย่อ 
 การลี้ยงปูม้าในบ่อดิน ใช้ลูกปูอายุ 25 วัน หลังการฟ๎ก ขนาดเฉลี่ยความกว้างกระดอง 1.0 เซนติเมตร 
น้ าหนัก 1.5 กรัม ปล่อยลงเลี้ยงในบ่อขนาด 2 ไร่ จ านวน 2 บ่อๆละ 5,000 ตัว (ความหนาแน่น 1.56 ตัว/
ตารางเมตร) และท าการเลี้ยงเป็นเวลา 4 เดือน โดยให้ปลาสดสับละเอียด (ปลาข้างเหลือง, Caranx leptolepis) 
เป็นอาหาร 
 ในการประเมินรูปแบบการเจริญเติบโตตามอายุ (AEG) ได้ทดลองใช้ข้อมูลจากค่าเฉลี่ยความกว้างกระดอง 
(CW) ของกลุ่มขนาดที่เด่นชัดจากตัวอย่างสุ่มของแต่ละเดือน พบว่า วิธีการนี้ให้เส้นประมาณการที่ดีกว่าการใช้
ค่าเฉลี่ยจากจ านวนทั้งหมดของตัวอย่าง มีรูปแบบสมการเป็น CW=5.927ln(AGE)-18.213 โดยมี R2=0.9962, 
สมมติฐาน H0 ของทั้งสัมประสิทธิ์ a and b มีค่า p=0.000 และความเหมาะสมของสมการมีค่า p=0.000 การ
เจริญเติบโตในด้านน้ าหนักโดยค่า ADG (average daily growth) มีค่าเฉลี่ยในเดือนแรกและเดือนสุดท้ายของการ
ทดลอง (เดือนที่ 4) เท่ากับ 0.38±0.15 และ 0.93±0.15กรัม/วัน ตามล าดับ 
 ประเมินค่าเฉลี่ยของผลผลิตได้ 29.55 ±3.82 กิโลกรัมต่อไร่ มีอัตรารอดตาย 14.96±0.82% และสัดส่วน
การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเท่ากับ 6.07 ±0.04 โดยในช่วงการเลี้ยง มีค่าเฉลี่ยของตัวแปรสภาพน้ าด้านอุณหภูมิ 
29.36±0.937 °C, ความเค็ม 35.90±2.458 ppt, ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า (DO) 5.85±0.400 มิลลิกรัม/
ลิตร; ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 8.35±0.054, ความเป็นด่าง 126.90±29.508 มิลลิกรัม/ลิตร; ปริมาณ
แอมโมเนียรวม, ไนไตรท์และไนเตรต 0.0850 ±0.0484, 0.0130 ±0.0116 และ 0.0051 ±0.0028 
มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดับ 
 ตัวอย่างที่สุ่มจากผลผลิต ให้ผลการวิเคราะห์จากจ านวนโดยรวมว่า สัดส่วนระหว่างเพส เท่ากับ 1 :1 
(p=0.723) แต่เมื่อพิจารณาตามการแพร่กระจายของขนาดความกว้างกระดอง (CW) พบว่าในกลุ่มขนาด 6.0-
6.5, 11.5-12.0 และ 12.5-13.0 เซนติเมตร มีจ านวนเพศผู้มากกว่าเพศเมีย (p=0.034, 0.014 และ 0.046 
ตามล าดับ)  โดยที่ในกลุ่มขนาดใหญ่กว่า 11.5 เซนติเมตรขึ้นไป มีเพศผู้ 15.7% และเพศเมีย 4.8% ให้ข้อสังเกต
ว่าเพศผู้เจริญเติบโตเร้วกว่าเพศเมีย ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกระดอง (CW) กับน้ าหนักตัว (W) 
พบว่ามีความแตกต่างระหว่างเพศโดยความลาดชันของเส้นประมาณการ (ค่า b, ตัวเลขยกก าลังของขนาดกระดอง)  
(ANOVA: R2=1.000, F=0.11534E+11, p=0.000) ที่มีสมการของเพศผู้และเพศเมีย คือ W=0.0949CW2.9091 และ 
W=0.1769CW2.5986 ในเดือนสุดท้าย พบว่า มีการจับคู่ผสมพันธุ์กันและมีเพศเมียหลายตัวปล่อยไข่ออกมาติดไว้ที่
หน้าท้องเพ่ือการฟ๎กตัว 
 
ค าส าคัญ: ปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758), บ่อดิน, การทดลองเลี้ยง, การแพร่กระจายของ
ขนาด, ชีวประวัติบางประการ  
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ชื่อเรื่อง มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
ผู้ด าเนินการ อมรา มณีจักร 
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บัณฑิตวิทยาลัย) 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2548 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนและ
บทบาทของปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่รอบอ่าว 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน และกลุ่มเกษตรกรนากุ้ง 
โดยท าการประเมินมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ทางตรงจากรายได้สุทธิจากการจับสัตว์น้ าของชาวประมงโดยวิธี
มูลค่าตลาด และมูลค่าการใช้ประโยชน์ทางอ้อมจากมูลค่าการเป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ าโดยวิธีมูลค่าตลาดและ
มูลค่าการเป็นแนวปูองกันคลื่นลมโดยวิธีต้นทุนการทดแทน และใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทุน-ประโยชน์เพื่อหา
มูลค่าปุาชายเลนในระยะยาวพร้อมทั้งเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นได้ทั้งทางเศรษฐกิจและ
การเงินส าหรับการศึกษาบทบาทชองปุาชายเลนในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่รอบอ่าวคุ้ง
กระเบน ได้ท าการศึกษารายได้ที่ประชาชนใช้ประโยชน์จากปุาชายเลนในการจับสัตว์น้ า และการค้าขายกับ
นักท่องเที่ยวรวมทั้งศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปุาชายเลนและความสอดคล้องกับหลักการของสหกรณ์ 
 ผลจากการศึกษาพบว่ามูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงของปุาชายเลน คือ 8,349,260 บาท/ปี มูลค่า
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมจากมูลค่าการเป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ ามีค่าเท่ากับ 50,699,028 บาท/ปี มูลค่าการ
เป็นแนวปูองกันคลื่นลมมีค่าเท่ากับ 14,932,800 บาท/ปี ส าหรับการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ทางการเงิน
พบว่ามีความเหมาะทางการเงินในการเปลี่ยนพื้นที่ปุาชายเลนเป็นนากุ้งโดยมีมูลค่าป๎จจุบันสุทธิรวมเท่ากับ 
764,896,608 และ 561,996,840 บาท ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 และ 12 ตามล าดับ ส าหรับการวิเคราะห์
ต้นทุน-ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าไม่มีความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจในการเปลี่ยนพื้นที่ปุาชาย
เลนเป็นนากุ้งโดยมีมูลค่าป๎จจุบันสุทธิรวมเท่ากับ -51,995,28 และ -38,202,732 บาท ณ อัตราคิดร้อยละ 8 
และ12 ตามล าดับ และจากการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์สามารถสรุปได้ว่ามูลค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ของ
ปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนมีค่าเท่ากับ 51,995,208 และ 38,202,732 บาท ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 และ12 
ตามล าดับ 
 ปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่รอบอ่าว 8,815,019 บาท/ปี 
โดยกลุ่มเกษตรกรนากุ้งซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จ ากัด มีแนวโน้มในการอนุรักษ์ปุาชายเลนที่
สูงกว่ากลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านรวมทั้งมีแนวคิดและการปฏิบัติตามหลักการของสหกรณ์อย่างชัดเจน 
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ชื่อเรื่อง   เปรียบเทียบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758)  
ด้วยสาหร่ายสด สาหร่ายแห้ง และอาหารผสมอัดเม็ด 

ผู้ด าเนินการ  เพ็ญแข คุณาวงค์เดช, วิเชียร สาคเรศ, พิศมัย สมสืบ และ สุภิชา แก้วมานพ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2548 
 

บทคัดย่อ 
ทดลองเลี้ยงหอยเป๋าฮ้ือ ชนิด Haliotis asinina Linnaeus, 1758 ด้วยอาหาร 3 แบบ คือ สาหร่าย

สด (Gracilaria fisheri สด) สาหร่ายแห้ง ( G.fisheri แห้งด้วยความเย็น ( Freeze dried)) และอาหารผสม
อัดเม็ด แผนการทดลองเป็นแบบ Completely Randomized Block มี 3 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการ
ทดลองมี 3 Blocks โดยใช้ขนาดของหอยทดลองต่างกัน 3 ขนาด เป็น Block เลี้ยงหอยแต่ละ Block ใน
ตะกร้าพลาสติกขนาด 20x25x14 เซนติเมตร ซึ่งแขวนในถังพลาสติกขนาด 47x61x57 เซนติเมตร โดยแต่ละ
ถังเลี้ยงหอยที่ความหนาแน่น 90 ตัว/น้ า 1 ลูกบาศก์เมตร มีการเปลี่ยนถ่ายน้ าสัปดาห์ละครั้งในอัตรา 100 
เปอร์เซ็นต์ ทดลองเลี้ยงเป็น ระยะเวลา 120 วัน 

ผลการทดลอง พบว่า อัตราการเติบโตโดยน้ าหนักเฉลี่ยของหอยเป๋าฮ้ือทั้งสามชุดการทดลองมีความ
แตกต่างกันทางสถิติ ( p<0.05) คือ หอยที่เลี้ยงด้วยสาหร่ายสดมีอัตราการเติบโตดีที่สุด รองลงมาคือหอยที่
เลี้ยงด้วยสาหร่ายแห้งและหอยที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมอัดเม็ดมีอัตราการเติบโตต่ าสุด อัตราการเติบโตโดยความ
ยาวเปลือกเฉลี่ยของหอยท่ีเลี้ยงด้วยสาหร่ายสด มีการเติบโตสูงสุดแตกต่างกันทางสถิติ ( p<0.05) กับหอยที่
เลี้ยงด้วยอาหารผสมอัดเม็ดแต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ( p>0.05) กับหอยเป๋าฮื้อที่เลี้ยงสาหร่ายแห้ง ส่วนผล
ของขนาดหอยทดลองท้ัง 3 block พบว่า หอยเป๋าฮื้อขนาดเล็กมีอัตราการเติบโตโดยน้ าหนักเฉลี่ย และอัตรา
การเติบโตโดยความยาวเปลือกเฉลี่ยสูงกว่าอย่างแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับหอยเป๋าฮื้อขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ อัตราการรอดตายของหอยเป๋าฮ้ือทั้ง 3 ชุดการทดลอง และทั้ง 3 block มีค่าไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (p>0.05) ทางด้านคุณภาพน้ าแต่ละสัปดาห์ พบว่า แอมโมเนีย และไนไตรท์ ของน้ าในถังที่เลี้ยงหอยด้วย
สาหร่ายสด และที่เลี้ยงด้วยสาหร่ายแห้งมีค่าน้อยกว่าและแตกต่างกันทางสถิติ ( p<0.05) กับน้ าในถังที่เลี้ยง
หอยด้วยอาหารผสมอัดเม็ด 
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ชื่อเรื่อง   การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ที่ความหนาแน่น 
ต่างกันโดยเปลี่ยนน้ าสัปดาห์ละครั้ง 

ผู้ด าเนินการ  เพ็ญแข คุณาวงค์เดช วิเชียร สาคเรศ สุภิชา แก้วมานพ และ สาคร มากท่า 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2548 

 
บทคัดย่อ 

เลี้ยงหอยเป๋าฮ้ือ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ที่มีน้ าหนักและขนาดเฉลี่ยเริ่มต้น 0.85+0.03 
กรัม และ 15.70+1.80 มิลลิเมตร ที่ความหนาแน่น 3 ระดับ คือ 20 30 และ 40 ตัว/ตะกร้า โดยตะกร้ามี
ขนาด 20x25x14 เซนติเมตร ภายในตะกร้ามีท่อ PVC ครึ่งซีกขนาด 392.9 ตารางเซนติเมตร เลี้ยงหอยแต่ละ
ชุดการทดลองในบ่อคอนกรีตขนาด 1.35 x3.33x1.00 เมตร ที่บรรจุน้ า 1 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 3 บ่อ ให้
สาหร่ายสดเป็นอาหาร และเปลี่ยนน้ าสัปดาห์ละครั้งเป็นระยะเวลา 150 วัน 

ผลการทดลองพบว่า ที่ความหนาแน่น 20 และ 30 ตัว/ตะกร้า หอยเป๋าฮ้ือมีอัตราการเติบโตโดย
น้ าหนักและอัตราการรอดตายสูงกว่าที่ความหนาแน่น 40 ตัว/ตะกร้า อย่างแตกต่างกันทางสถิติ ( p<0.05) 
ส่วนผลผลิตต่อตะกร้า พบว่า ที่ความหนาแน่น 30 ตัว/ตะกร้า มีค่าสูงกว่าที่ความหนาแน่น 40 ตัว/ตะกร้า 
อย่างแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ( p>0.05) กับท่ีความหนาแน่น 20 ตัว/ตะกร้า 
อัตราการเติบโตโดยความยาวเปลือกและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของหอยเป๋าฮ้ือทั้ง 3 ชุดการทดลองมี
ค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) คุณภาพน้ าที่ใช้เลี้ยงหอยเป๋าฮ้ือทั้ง 3 ชุดการทดลองมี อุณหภูมิ ความเค็ม 
ออกซิเจนที่ละลายในน้ า ความเป็นกรด-ด่าง ความเป็นด่าง แอมโมเนีย และไนไตรท์ มีค่าไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (p>0.05) และพบว่า แอมโมเนีย และ ไนไตรท์ มีผลต่อการเติบโต อัตราการรอดตาย และอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของหอยเป๋าฮ้ือ 
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ชื่อเรื่อง   การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758)  
ด้วยการบ าบัดน้ าทางชีวภาพ 

ผู้ด าเนินการ  เพ็ญแข คุณาวงค์เดช  
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2548 
 

บทคัดย่อ 
หอยเป๋าฮ้ือ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ที่มีความยาวเปลือกเฉลี่ยเริ่มต้น 12.00+0.70 

มิลลิเมตร และน้ าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 27.20+0.80 มิลลิกรัม เลี้ยงด้วยระบบน้ าต่างกัน 2 ระบบ คือ  ชุดทดลอง
ที่ 1 เปลี่ยนน้ า 80 เปอร์เซ็นต์ วันละครั้ง และชุดทดลองที่ 2 ไม่เปลี่ยนถ่ายน้ าตลอดการทดลองเลี้ยง โดยเลี้ยง
หอยแต่ละชุดทดลองในตะกร้าขนาด 24x15.5x15 เซนติเมตร ภายในตะกร้าใส่ท่อ PVC ครึ่งซีก ขนาด 392.9 
ตารางเซนติเมตร ซึ่งแต่ละตะกร้ามีหอยเป๋าฮื้อ 12 ตัว แล้วแขวนตะกร้า 1ใบ ต่อ 1 ถังพลาสติกท่ีมีขนาด 
47x61x58 เซนติเมตร บรรจุน้ า 135 ลิตร และมีสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) 30 กรัม/ถัง เพ่ือ
ใช้บ าบัดน้ าในถัง ท าการทดลองเลี้ยงเป็นระยะเวลา 168 วัน 

ผลการทดลอง พบว่า อัตราการเติบโตโดยน้ าหนัก อัตราการเติบโตโดยความยาวเปลือก อัตรา
รอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของหอยเป๋าฮ้ือที่เลี้ยงโดยการเปลี่ยนน้ า 80  เปอร์เซ็นต์ วันละ
ครั้ง และท่ีไม่เปลี่ยนน้ าตลอดระยะเวลา 168 วัน มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ (p>0.05) ในด้าน
คุณภาพน้ าของทั้ง 2 ชุดทดลอง พบว่า ความเป็นกรด -ด่าง แอมโมเนีย และ ไนไตรท์  แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญ (p>0.05) แต่ความเค็ม ไนเตรท และฟอสฟอรัส มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ซ่ึง
คุณภาพน้ าทั้งสองชุดทดลองมีปริมาณท่ีไม่เป็นอันตรายต่อหอยเป๋าฮ้ือ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
สามารถใช้การบ าบัดน้ าทางชีวภาพนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อโดยไม่เปลี่ยนน้ า  
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ชื่อเรื่อง   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพดินในอ่าวคุ้งกระเบน 
(จังหวัดจันทบุรี) ในช่วงก่อนและหลังการใช้ระบบชลประทานน้ าเค็ม 
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน 

ผู้ด าเนินการ  ชนินทร์  แสงรุ่งเรือง,  เจษฎา  เจริญวัฒน์  และ ทิศธิยา  แช่มล้วน 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2548 
 

บทคัดย่อ 
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีคุณภาพดินทางเคมีและฟิสิกส์ในอ่าวคุ้งกระเบนเพ่ือติดตาม

ผลกระทบจากกิจกรรมการเลี้ยงกุ้ง ปุาชายเลน ชุมชน การท่องเที่ยว และอ่ืนๆ รอบอ่าวคุ้งกระเบนในช่วงก่อน
การใช้ระบบชลประทานน้ าเค็มในปี พ.ศ.  2540 และหลังการใช้ระบบชลประทานน้ าเค็มในช่วงปี พ.ศ. 2542-
2544 เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญ โดยก าหนดจุดส ารวจจ านวน 23 สถานีครอบคลุมคลองบ าบัดน้ าทิ้ง แนวชายฝ๎่ง แนว 
500 เมตรจากชายฝ๎่ง และแนว 1,000 เมตรจากชายฝ๎่ง (กลางอ่าว) 

 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณอินทรียวัตถุ  และปริมาณอินทรีย์คาร์บอนไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
(P>0.05) ในช่วงก่อนและหลังการใช้ระบบชลประทานน้ าเค็ม ส่วนปริมาณไนโตรเจนรวมพบว่าที่ระยะ 1,000 
เมตรจากชายฝ๎่ง ในปี พ.ศ. 2540 และปี พ.ศ.2542 มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) ในขณะที่ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน ส่วนลักษณะของเนื้อดินมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากโดย
เนื้อดินจะอยู่ในกลุ่ม Sandy loam เป็นส่วนใหญ่ ส่วนการเปลี่ยนแปลงตามความลึกของดินพบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก  

จากค่าสหสัมพันธ์แบบ Matrix และความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงซ้อน ( Multiple regression 
analysis) แบบสมการเส้นตรง พบว่าการสะสมของสารอินทรีย์ในดินอ่าวคุ้งกระเบนส่วนใหญ่มาจากอินทรีย์
ไนโตรเจน กิจกรรมการเลี้ยงกุ้งมีผลต่อการเพ่ิมข้ึนของปริมาณสารอินทรีย์ในระดับต่ าเนื่องจากปริมาณการเลี้ยง
กุ้งมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มของปริมาณอินทรีย์ไนโตรเจนในอ่าวน้อยมาก  และผลการศึกษาครั้งนี้ยังแสดงให้
เห็นการสะสมของสารอินทรีย์ในบริเวณอ่าวค่อยๆ สูงขึ้น  ถึงจะไม่พบความแตกต่างทางสถิติ ท าให้ทราบว่า
กิจกรรมต่างๆ รอบอ่าวคุ้งกระเบนนอกจากกิจกรรมนากุ้งภายใต้ระบบชลประทานน้ าเค็มแล้ว ปุาชายเลน , 
ชุมชนรอบอ่าวคุ้งกระเบนรวมทั้งสารอินทรีย์จากการชะล้างของน้ าฝนก็มีผลกระทบต่อตัวอ่าวคุ้งกระเบน แต่
ระดับผลกระทบยังอยู่ในระดับต่ า และตัวอ่าวยังมีความสามารถในการรองรับกิจกรรมต่างๆได้ ส าหรับอนาคต
จ าเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่อง และหามาตรการควบคุมผลกระทบที่อาจมีมากขึ้นต่อไป 
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ชื่อเรื่อง   การอนุบาลหอยหวานระยะ VELIGER LARVAE ถึงระยะ EARLY JUVENILE  
ด้วยอาหารต่างชนิด   

ผู้ด าเนินการ  เจษฎา   เจริญวัฒน์  และลือชัย   ดรุณชู  
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2548  
 

บทคัดย่อ 
 การอนุบาลลูกหอยหวานระยะ veliger larvae ถึงระยะ early juvenile ด้วยอาหารต่างชนิด ได้
เริ่มต้นท าการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2548 เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน โดยมี 3 ชุดทดลอง คือ ชุดทดลองที่ 1 Chaetoceros sp., ชุดทดลองที่ 2 
อาหารส าเร็จรูป และชุดทดลองที่ 3 อาหารส าเร็จรูปกับ  Chaetoceros sp. พบว่าชุดทดลองที่ 2 ลูกหอย
หวานระยะ veliger larvae ไม่สามารถพัฒนาเข้าสู่ระยะ  early juvenile ได้ ชุดทดลองที่ 1 และ 3 สามารถ
พัฒนาเข้าสู่ระยะ  early juvenile ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 18 และวันที่ 15 ถึง 17 ตามล าดับ มีจ านวนลูกหอย
หวานระยะ early juvenile และอัตรารอดของลูกหอยหวานในชุดทดลองที่ 1 และ 3 เป็น  4,241.67± 36.17 
ตัว 53.02± 0.45 เปอร์เซ็นต์และ 4,766.67 ±450.92 ตัว 59.58 ±5.64 เปอร์เซ็นต์    ตามล าดับ   อัตราการ
รอดตายของการทดลองชุดที่ 1 กับ 3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  
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ชื่อเรื่อง   การเลี้ยงกุ้งกุลาด าระบบบ าบัดน้ าชีวภาพ 
ผู้ด าเนินการ  นพดล ค้าขาย   และสรณัญช์ จ าปาศรี 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2548  
 

บทคัดย่อ 
 ท าการทดลองเบื้องต้นในการบ าบัดน้ าที่ได้จากการเลี้ยงกุ้งกุลาด าระบบเปิดและระบบปิดหมุนเวียน 
เป็นเวลา 120 วัน โดยเตรียมบ่อซีเมนต์ขนาดความจุ 8.0 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 12 บ่อ แบ่งออกเป็นบ่อเลี้ยง
กุ้งกุลาด าระบบเปิด 3 บ่อ และบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาด าระบบปิดหมุนเวียน 3 ชุดเปรียบเทียบ ซึ่งประกอบด้วยบ่อ
เลี้ยงกุ้งกุลาด า 3 บ่อ บ่อเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาว 3 บ่อ และบ่อเลี้ยงสาหร่ายทะเล 3 บ่อ โดยใช้กุ้งกุลาด า
ที่มีขนาดความยาวเฉลี่ย 10.30+0.64 เซนติเมตร และน้ าหนักเฉลี่ย 10.40+0.80 กรัม/ตัว ในบ่อเลี้ยงกุ้งระบบ
เปิดส่วนในบ่อเลี้ยงกุ้งระบบปิดหมุนเวียนใช้กุ้งกุลาด าขนาดความยาวเฉลี่ย  10.90+0.55 เซนติเมตร และ
น้ าหนักเฉลี่ย 11.80+0.98 กรัม /ตัว ที่อัตราความหนาแน่น 31.25 ตัว/ตารางเมตร  หอยตะโกรม 
Crassostrea belcheri ที่ใช้ในการควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนพืชในน้ าระบบปิดหมุนเวียนมีขนาดน้ าหนัก
เฉลี่ย 427.16+17.71 กรัม/ตัว ที่ความหนาแน่น 25 ตัว/ตารางเมตร ส าหรับสาหร่ายทะเลที่ใช้บ าบัดคุณภาพ
น้ ามี 3 ชนิด คือ Caulerpa sp. Gracilaria fisheri และ Laurencia sp. และหมุนเวียนน้ าประมาณ 70% 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 ผลของการทดลอง พบว่า อัตรารอดตายและอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาด าแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญ (P>0.05) โดยมีอัตรารอดตายและอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาด าในบ่อเลี้ยงระบบเปิดเท่ากับ 
29.47+5.73% และ 0.07+0.00 กรัม ส่วนในบ่อเลี้ยงกุ้งระบบปิดหมุนเวียนเท่ากับ 28.93+3.51 % และ 
0.06+0.00 กรัม ตามล าดับ คุณภาพน้ าของการทดลองท้ัง 2 ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ (P>0.05) คือ อุณหภูมิ, ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าและแอมโมเนีย   ส่วนค่าความเค็ม ,   ความ
เป็นกรดเป็นด่าง, ความเป็นด่าง, ไนไตรท,์ ไนเตรท และฟอสเฟต มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) 
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ชื่อเรื่อง   ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีต่อ 
ราษฎรภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 

ผู้ด าเนินการ  สมบัติ  ธรรมโชติ   
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2548 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมและป๎จจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความคิดเห็นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีต่อราษฎรภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อัน
เนื่อง       มาจากพระราช ด าริ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์
หัวหน้าครัวเรือน จ านวน 329 ครัว เรือน ตัวอย่างค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าไคสแควร์ (chi-square) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 ผลการศึกษาพบว่า ราษฎรกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบน เป็นเพศชาย ร้อยละ 58.4 เพศหญิง ร้อยละ 41.6 มีอายุเฉลี่ย 48.87 ปี ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 63.8 มีอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก มีรายได้ในครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ 
(Median) เท่ากับ 60,000 บาท มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้เป็นอย่างดี ป๎จจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีต่อราษฎรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ อาชีพ
หลัก และความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพชีวิต ส่วนภูมิล าเนา ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงพ้ืนที่ปุา ระดับการศึกษา 
อาชีพรอง การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม การใช้ประโยชน์ทรัพยากรปุาไม้ การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร 
และการใช้เทคโนโลยีทางการประมง เป็นป๎จจัยที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติต่อความคิดเห็นของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 ดังนั้น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีโครงการฯ และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับองค์กร จึงควรเปิดโอกาสให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ ในเรื่องของการ
ประกอบอาชีพ และการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ตลอดทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ต่อไป 
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ชื่อเรื่อง   ชนิดพันธุ์ไม้และปริมาณที่ต้องการเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการท าเครื่องมือ 
   ประมงพ้ืนบ้านบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก 

พระราชด าริ 
ผู้ด าเนินการ  สมชาย  ดิษฐศร และ สมชัย   ประเสริฐไทยเจริญ  
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2548 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชนิดพันธุ์ไม้และปริมาณที่ต้องการเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ท าเครื่องมือประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือส่งเสริมให้มีการปลูกชนิดพันธุ์ไม้ท่ีนิยมใช้โดยไม้ต้องตัดจากปุาธรรมชาติ
ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายน 2547 ถึง กันยายน 2548 โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลราษฎรในพื้นที่และพ้ืนที่ขยายผลโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 100 ชุด  ผลการศึกษาพบว่า ราษฎรในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีความต้องการใช้ไม้ยูคาลิปตัสในการท าลอบหมึก คิด
เป็นร้อยละ 60.37 ต้องการใช้ไม้ฝาดในการท าลอบปลาและลอบกุ้ง คิดเป็นร้อยละ  78.57 และร้อยละ  37.97 
ตามล าดับ ต้องการใช้ไม้ไผ่คันร่มในการท าคันเบ็ด  หลักหอย แร้วปู และคันซุ่มหมึก คิดเป็นร้อยละ  100 ร้อย
ละ 44.11 ร้อยละ 48.49 และร้อยละ 66.67 ตามล าดับ และต้องการใช้ไม้โกงกางใบเล็กในการท าโพงพาง คิด
เป็นร้อยละ52.67 โดยไม้ยูคาลิปตัสเป็นพันธุ์ไม้ปุาบกที่มีปริมาณการใช้ประโยชน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
71.80 และเปูงเป็นพันธุ์ไม้ปุาชายเลนที่มีปริมาณการใช้ประโยชน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.08 
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ชื่อเรื่อง   การเลี้ยงปลากะรังดอกแดงในระบบน้ าหมุนเวียนแบบปิดโดยการบ าบัดน้ า 
ทางชีวภาพ 2 ระบบ 

ผู้ด าเนินการ  คณิต  ไชยาค า  และ ยงยุทธ  ปรีดาลัมพะบุตร 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2549 
 

บทคัดย่อ 
การเลี้ยงปลากะรังดอกแดงในระบบน้ าหมุนเวียนแบบปิดโดยการบ าบัดน้ าทางชีวภาพ 2 ระบบ  

ด าเนินการโดยทดลองเลี้ยงปลากะรังดอกแดงขนาด 63.3 กรัม ที่ความหนาแน่น 34 ตัว/ตัน ระบบน้ า
หมุนเวียนที่ 1 ประกอบด้วย ถังเลี้ยงปลาขนาด 2 ตัน จ านวน 4 ถัง ทุกถังต่อท่อน้ าทิ้งจากกลางถัง น้ าทิ้งไหล
ออกไปยังถังบ าบัดน้ าทางชีวภาพที่มี submerged biofilters  ขนาดพ้ืนที่ของผิว 34.6 ตารางเมตร  ส่วน
ระบบน้ าหมุนเวียนที่ 2 ประกอบด้วยถังเลี้ยงขนาด 2 ตัน จ านวน 4 ถังเช่นกัน ระบบนี้มี  submerged 
biofilters ขนาดพ้ืนที่ผิว 34.6 ตารางเมตร และแบบ Trickling  biofilters ขนาดพ้ืนที่ผิว 11.9 ตารางเมตร 
อัตราการไหลของน้ า 400 ลิตรต่อนาที โดยใช้ป๎๊มขนาด 2 ” ตั้งเวลาท างาน 5 นาที หยุด 25 นาที เลี้ยงปลา
กะรังดอกแดงจนครบ 153 วัน  

ผลการศึกษาพบว่า เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลากะรังดอกแดงมีขนาดน้ าหนัก 305.0 และ 437.5 กรัม  
มีอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ 0.995 และ 1.224 %/วัน อัตราการเจริญเติบโต 1.69 และ 2.60 กรัม/วัน ใน
ระบบที่ 1 และ 2 ตามล าดับ ข้อมูลทั้งสองระบบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P<0.05) จาก
การศึกษาประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าทิ้งท้ัง 2 ระบบ พบว่าระบบที่ 1 และ 2 มีประสิทธิภาพในการก าจัด
แอมโมเนีย 40.3 และ 64.2% ประสิทธิภาพในการก าจัดไนไตรท์ 3.2 และ 45.2%  ประสิทธิภาพในการก าจัด
ไนเตรท 11.3 และ 24.8% ประสิทธิภาพในการก าจัดสารแขวนลอย 60.2 และ 62.4% การเลี้ยงปลากะรัง
ดอกแดงในระบบน้ าหมุนเวียนในครั้งนี้ สามารถน าไปขยายผลไปเป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ได้ โดยต้องมีการ
ปรับปรุงขนาดบ่อเลี้ยง ระบบบ าบัดน้ าทางชีวภาพให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
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ชื่อเรื่อง   การศึกษาการบ าบัดน้ าทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาด าด้วยพรรณไม้ 
ป่าชายเลนในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 

ผู้ด าเนินการ  ชนินทร์  แสงรุ่งเรือง   สมชาย  ดิษฐศร สมชัย  ประเสริฐไทยเจริญ  ทิศธิยา  แช่มล้วน 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2549 
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาการใช้พรรณไม้ชายเลน 4 ชนิด ได้แก่ ต้นโปรงแดง ( Ceriops tagal) ต้นโกงกางใบเล็ก 
(Rhizophora apiculata) ต้นแสมขาว ( Avicennia alba) และต้นประสักดอกแดง ( Bruguiera 
gymnorrhiza) ท าการบ าบัดน้ าทิ้งจากนากุ้งแบบบ่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า ( wet land) เปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีมีแต่
ดินจากบ่อเก็บเลนอย่างเดียว ท าการทดลองในบ่อคอนกรีตขนาด 2.0 x3.0x1.2 m. จ านวน 1 5 บ่อ โดยวาง
แผนการทดลองแบบ CRD ผลการทดลองครั้งที่ 1 ในช่วงเดือน มิถุนายน 2544 พบว่า ชุดต้นแสมขาวมี
ความสามารถในการลดแอมโมเนียได้สูงสุด โดยมีประสิทธิภาพการบ าบัด 97.28 % แต่ไม่แตกต่างกับชุดการ
ทดลองอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P>0.05) ส่วนในการทดลองครั้งท่ี 2 ทดลองในเดือน พฤศจิกายน 2544 
พบว่า ต้นแสมขาวมีประสิทธิภาพในการบ าบัดแอมโมเนียสูงสุดเช่นเดิมที่ 93.59 % แต่ไม่แตกต่างกับชุด
ทดลองอ่ืนๆ (P>0.05) เช่นเดียวกับการทดลองครั้งแรก 
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ชื่อเรื่อง   งานทดลองปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนในพื้นที่หาดเลนอ่าวคุ้งกระเบน  
ผู้ด าเนินการ  สมชัย  ประเสริฐไทยเจริญ  
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ 2550 
  

บทคัดย่อ 
 งานทดลองปลูกพันธุ์ไม้ปุาชายเลนในพ้ืนที่หาดเลนอ่าวคุ้งกระเบน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชนิดพันธุ์
ไม้ปุาชายเลนที่เหมาะสมส าหรับปลูกฟ้ืนฟูบริเวณหาดเลนรอบๆ อ่าวคุ้งกระเบน และเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปุาชายเลน
บริเวณหาดเลนงอก โดยใช้วิธีการทดลองปลูกพันธุ์ไม้ 5 ชนิด  ได้แก่ โกงกางใบใหญ่  (Rhizophora 
mucronata), โกงกางใบเล็ก (Rhizaphora apiculata), แสมขาว (Avicennia alba), แสมทะเล 
(Avicennia marina) และล าพูทะเล (Sonneratia alba) ชนิดละ 300 ต้น ในแปลงทดลองขนาด 20 x20 
ตารางเมตร จ านวน 18 แปลง (3 Replication, 6 Treatment) โดยมีระยะการปลูก 2x2 เมตร ในพื้นที่หาด
เลนบริเวณทิศใต้ของอ่าวคุ้งกระเบน แล้วท าการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับคอราก และความสูงของกล้า
ไม้ทุกต้นที่ปรากฏอยู่ในแปลงทดลองทุกๆ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2538 ถึง ตุลาคม 2550 
 ผลการศึกษาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2538-2550 พบว่า การเจริญเติบโตทางด้านความโตเฉลี่ยของไม้ทั้ง 5 ชนิด 
ที่มีอายุ 13 ปี แสมขาว มีการเจริญเติบโตทางด้านความโตเฉลี่ยมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 11.5 เซนติเมตร 
รองลงมา คือ ล าพูทะเล แสมทะเล โกงกางใบใหญ่ และโกงกางใบเล็ก โดยมีค่าเท่ากับ 9.76, 6.96, 6.35, 4.70 
เซนติเมตร ตามล าดับ การเจริญเติบโตทางด้านความสูงเฉลี่ยของไม้ทั้ง 5 ชนิด พบว่า โกงกางใบใหญ่มีการ
เจริญเติบโตทางด้านความสูงเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 721.95 เซนติเมตร รองลงมา คือ แสมขาว ล าพูทะเล 
โกงกางใบเล็ก และแสมทะเล มีค่าเท่ากับ 695.64, 691.90, 583.76, 496.35 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วน
เปอร์เซ็นต์การรอดตายของไม้ทั้ง 5 ชนิด พบว่า โกงกางใบใหญ่ มีเปอร์เซ็นต์การรอดตายมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 
90.33 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ โกงกางใบเล็ก ล าพูทะเล แสมขาว และแสมทะเล โดยมีค่าเท่ากับ 68.00, 
15.00, 9.66, 2.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ จะเห็นว่าชนิดพันธุ์ไม้ปุาชายเลนที่เจริญเติบโตได้ดีในบริเวณหาด
เลนงอกใหม่รอบๆ อ่าวคุ้งกระเบน คือ แสมขาว ล าพูทะเล และแสมทะเล ซึ่งไม้ทั้ง 3 ชนิด เป็นไม้เบิกน าของ
ปุาชายเลน พบมากบริเวณชายฝ๎่งทะเลที่มีดินเลนงอกใหม่หรือดินเลนปนทราย ซึ่งเป็นลักษณะของเนื้อดินใน
บริเวณปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ที่มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินร่วน และดินเหนียวปนทราย  หรือดิน
เหนียวที่มีเศษซากเปลือกหอยปะปนอยู่เป็นจ านวนมาก แต่เนื่องจากเปอร์เซ็นต์การรอดตายของโกงกางใบ
ใหญ่และโกงกางใบเล็กมีค่าสูงกว่าพันธุ์ไม้ชนิดอ่ืนๆ มาก ดังนั้นปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จึงเหมาะสมส าหรับ
การปลูกโกงกางใบใหญ่และโกงกางใบเล็ก 
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ชื่อเรื่อง   งานทดลองปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ป่าชายเลนทีผ่่านการท านากุ้ง 
ผู้ด าเนินการ  สมชัย  ประเสริฐไทยเจริญ   
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ 2550 
  

บทคัดย่อ 
 การทดลองปลูกปุาชายเลน 3 ชนิด ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ ประสักดอกแดง และโปรงแดง ในพ้ืนที่ปุา
ชายเลนที่ที่ผ่านการท านากุ้งมาแล้ว ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
เพ่ือศึกษาความสามารถในการเจริญเติบโตและอัตรารอด เริ่มด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนกรกฎาคม 2543 
– ตุลาคม 2550 รวมระยะเวลา 7 ปี โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomize block design และก าหนด
ขนาดแปลงทดลองเท่ากับ 6 x 32 ตารางเมตร จ านวน 9 แปลง ระยะปลูก 1 x 1 เมตร และระยะห่างระหว่าง
แปลง 1 เมตร โดยท าการเก็บข้อมูลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความสูงของต้นไม้ทั้ง 3 ชนิด ทุกๆ 6 เดือน
พบว่าโกงกางใบใหญ่มีการเจริญเติบโตเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ประสักดอกแดง และโปรงแดง โดยมีการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 , 1.93 และ 1.34 เซนติเมตร ตามล าดับ การเจริญเติบโตทางด้านความสูงเฉลี่ย 
พบว่าโกงกางใบใหญ่มีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ โปรงแดง และประสักดอกแดง โดยมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 
3.61, 1.53 และ 1.46 ตามล าดับ ส่วนอัตรารอด พบว่าเมื่อสิ้นสุดการทดลองโกงกางใบใหญ่มีอัตราการรอด
มากที่สุดเท่ากับ 91.40 % ประสักดอกแดง 23.39 % และโปรงแดง 6.45 % สรุปได้ว่าการปลูกปุาชายเลนใน
พ้ืนที่ที่ผ่านการท านากุ้งมาแล้ว พันธุ์ไม้ปุาชายเลนที่เหมาะสมในการปลูกเพ่ือฟ้ืนฟู คือ โกงกางใบใหญ่ 
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ชื่อเรื่อง   การศึกษาความสามารถของพรรณไม้ป่าชายเลน จ านวน 4 ชนิด ในการบ าบัด 
น้ าทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้ง 

ผู้ด าเนินการ  สมชาย  ดิษฐศร, สมชัย  ประเสริฐไทยเจริญ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ 2550 
 

บทคัดย่อ 
 จากประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าทิ้งและการดูดซับธาตุอาหารจากน้ าท้ิงบ่อเลี้ยงกุ้งของ ต้นแสมขาว 
(Avicennia alba), โปรงแดง (Ceriops tagal), ประสักดอกแดง (Bruguiera gymnorrhiza) และโกงกางใบ
ใหญ่ (Rhizophora mucronata) เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่มีกล้าไม้ชนิดใด โดยมีดินเลนจากบ่อเก็บเลน
แหล่งเดียวกันเป็นป๎จจัยเปรียบเทียบ ท าการทดลองในบ่อคอนกรีต ขนาด 2 x3x1.2 เมตร จ านวน 15 บ่อ วาง
แผนการทดลองแบบ CRD ซึ่งผลการทดลองครั้งที่ 1 ช่วงเดือนกันยายน 2549 พบว่า แสมขาว มีประสิทธิภาพ
ในการบ าบัดแอมโมเนียในน้ าสูงสุดที่ 87.92 % และมีอัตราการดูดซับแอมโมเนียที่ 3.28 % ส่วนประสิทธิภาพ
ในการบ าบัดไนเตรทในน้ า พบว่า โปรงแดงมีประสิทธิภาพในการบ าบัด สูงสุดที่ 96.94 % และมีอัตราการดูด
ซับไนเตรทที่ 1.20 % ส่วนประสิทธิภาพในการบ าบัดฟอสเฟตในน้ า พบว่า พรรณไม้ทั้ง 4 ชนิด บ าบัดได้ 
100% แต่ไม่มีอัตราการดูดซับฟอสเฟต ผลการทดลองครั้งที่ 2 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2550 พบว่า มีความ
แตกต่างจากการทดลองครั้งที่ 1 โดยประสักดอกแดง มีประสิทธิภาพในการบ าบัดแอมโมเนียในน้ าสูงสุดที่ 
97.87% และมีอัตราการดูดซับแอมโมเนียที่ -1.31% เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงทดลองที่ปลูกพันธุ์ไม้ ซึ่งต่ ากว่า
ชุดควบคุม ส่วนประสิทธิภาพในการบ าบัดไนเตรทในน้ า พบว่า แสมขาวมีประสิทธิภาพในการบ าบัด สูงสุดที่ 
98.11% และมีอัตราดูดซับไนเตรทที่ 4.11% ส่วนประสิทธิภาพในการบ าบัดฟอสเฟตในน้ า พบว่า พรรณไม้ทั้ง 
4 ชนิด บ าบัดได้ 100 % แต่ไม่มีอัตราการดูดซับฟอสเฟตเช่นเดียวกับผลการทดลองครั้งที่ 1 ส่วนผลการ
ทดลองครั้งที่ 3 ช่วงเดือนกรกฎาคม 2550 พบว่ามีความแตกต่างจากการทดลองท้ังสองครั้ง ซึ่งชุดควบคุมมี
ประสิทธิภาพในการบ าบัดดีกว่าทุกชุดทดลอง แต่ถ้าเปรียบเทียบความสามารถของพรรณไม้ทั้ง 4 ชนิด พบว่า 
โปรงแดง มีประสิทธิภาพในการบ าบัดแอมโมเนีย และฟอสเฟตในน้ า สูงสุดที่ 84.98 % และ 98.09% มีอัตรา
การดูดซับแอมโมเนียและฟอสเฟตที่ -4.61% และ -1.87% ตามล าดับ ส่วนประสิทธิภาพในการบ าบัดไนเตรท
ในน้ า พบว่า แสมขาว มีประสิทธิภาพในการบ าบัดสูงสุด เช่นเดียวกับผลการทดลองครั้งที่ 2 โดยมี
ประสิทธิภาพในการบ าบัดที่ 91.81% และอัตราการดูดซับไนเตรท -1.96% 
 พรรณไม้ในแปลงทดลองท้ัง 4 ชนิด มีความสามารถในการบ าบัดน้ าทิ้งในการทดลองแต่ละครั้งต่างกัน
และมีความไม่ชัดเจน แต่หากเปรียบเทียบจากค่าต่างๆ ในแต่ละชุดการทดลอง ในการทดลองครั้งที่ 1 และ 2 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเป็นไปได้ที่ 0.05 ส่วนการทดลองครั้งที่ 3 แม้ว่าจะมีความ
แตกต่างทางสถิติของค่า pH และแอมโมเนีย ที่ระดับความเป็นไปได้ 0.05 และมีความแตกต่างทางสถิติของค่า
ฟอสเฟตที่ระดับความเป็นไปได้ 0.01 แต่แสมขาว ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าไม่แตกต่างกับชุดทดลองที่
มีประสิทธิภาพดีที่สุด และหากพิจารณาด้านอัตราเจริญเติบโตที่สูงที่สุด โดยมีความสูงเฉลี่ยที่ 93.43 +17.24 
เซนติเมตร มีอัตราการรอดตาย 100 % และมีอัตราการดูดซับธาตุอาหารที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งถ้าวิเคราะห์ป๎ญหา
และป๎จจัยอื่นที่เก่ียวข้องด้วยแล้ว การปลูกต้นแสมขาวจึงน่าจะมีความเหมาะสมในระยะแรก ของการเลือกใช้
พรรณไม้ปุาชายเลน เพ่ือการบ าบัดน้ าทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้ง 
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ชื่อเรื่อง   การประเมินสภาวะการท าประมงปูม้าและปูทะเลบริเวณแหล่งหญ้าทะเล  
ในอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

ผู้ด าเนินการ  ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล, รัชนา อยู่มั่น, จีรายุทธ หาชิต และกัญลิน จิรัฐชยุท 
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2551 

 

บทคัดย่อ 
ประเมินสภาวะการท าประมงปูม้า ( Portunus pelagicus) และปูทะเล (Scylla paramamosian) 

บริเวณแหล่งหญ้าทะเลในอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี โดยใช้เครื่องมือประมงลอบปูพับได้จ านวน 100 ลอบ 
ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2550 พบอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเฉลี่ยตลอดทั้งปีของปูม้าและปู
ทะเลมีค่าเท่ากับ 1 :0.74 และ 1 :0.93 ตามล าดับ เมื่อท าการประเมินพารามิเตอร์ทางพลวัตประชากรโดยใช้
โปรแกรม FiSAT พบว่าส าหรับปูม้าเพศผู้มีค่า L = 13.81 ซม., K = 1.52 ต่อปี, Z = 3.77 ต่อปี, M = 2.94 
ต่อปี, และ F = 0.83 ต่อปี ส่วนปูม้าเพศเมียมีค่า L = 13.42 ซม., K = 1.47 ต่อปี, Z = 3.28 ต่อปี, และ F= 
0.39 ต่อปี ส าหรับปูทะเลเพศผู้มีค่า L = 13.50 ซม., K = 1.49 ต่อปี, Z = 3.67 ต่อปี, M = 2.92 ต่อปี และ F 
= 0.75 ต่อปี ส่วนปูทะเลเพศเมียมีค่า L = 13.88 ซม., K = 1.42 ต่อปี, Z = 3.08 ต่อปี, M = 2.81 ต่อปี และ 
F = 0.27 ต่อปี รูปแบบการทดแทนที่ของประชากรปูม้าและปูทะเลพบเข้ามาสูงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กันยายน อัตราการจับปูม้าและปูทะเลมาใช้ประโยชน์ (E) เท่ากับ 0.32 และ 0.37 ตามล าดับ ซึ่งจัดว่าอยู่ใน
สภาวะการท าประมงอย่างเกินก าลัง เนื่องจากอัตราการจับมาใช้ประโยชน์ดังกล่าวเป็นค่าที่เกินอัตราผลจับที่
เหมาะสมที่ E50 เท่ากับ 0.25 และ 0.29 ตามล าดับ โดยปริมาณผลผลิตปูม้าและปูทะเลทั้งหมดที่จับได้ด้วย
ลอบปูพับได้ในอ่าวคุ้งกระเบนตลอดท้ังปี 2550 ประมาณ 9.46 และ 21.68 ตัน ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 
2.365 และ 3.252 ล้านบาท ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : ปูม้า ปูทะเล พลวัตประชากร สภาวะการประมง อ่าวคุ้งกระเบน 
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ชื่อเรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตประชากรปูม้า Portunus pelagicus  
(Linnaeus, 1758) กับปัจจัยทางกายภาพของแหล่งหญ้าทะเล อ่าวคุ้งกระเบน  
จังหวัดจันทบุรี (RELATIONSHIPS BETWEEN POPULATION DYNAMICS 
OF BLUE SWIMMING CRAB, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) 
AND PHYSICAL FACTORS OF SEAGRASS BED, KHUNG KRABAEN BAY, 
CHANTHABURI PROVINCE) 

ผู้ด าเนินการ  กุศล เรืองประเทืองสุข    
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2552  
 

บทคัดย่อ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตประชากรปูม้ากับป๎จจัยทางกายภาพ ในแหล่งหญ้าทะเล อ่าวคุ้งกระเบน 
จังหวัดจันทบุรี ได้ด าเนินการโดยการศึกษาพลวัตของประชากรปูม้าในระยะที่แพลงก์ตอน ลูกปูม้าระยะหลัง
การลงเกาะ และตัวเต็มวัยในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล 2 ชนิด คือ หญ้าทะเลชะเงาใบยาว Enhalus acoroides  
และหญ้าทะเลผมนาง Halodule pinifolia ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2551 ถึงเดือนมีนาคม 2552 พบว่า
ความหนาแน่นของประชากรปูม้าในระยะที่เป็นแพลงก์ตอนลูกปูม้าระยะหลังการลงเกาะ และตัวเต็มวัยมีความ
แตกต่างกันระหว่างช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืน และมีความแตกต่างกันตามฤดูกาล ประชากรปูม้า
ในระยะที่เป็นแพลงก์ตอนพบในฤดูแล้งมากกว่าในฤดูฝน ปูม้าในระยะแพลงก์ตอนพบมากในบริเวณหญ้าชะเงา
ใบยาวมากกว่าบริเวณท่ีเป็นหญ้าผมนางและบริเวณท่ีไม่มีแหล่งหญ้าทะเล ผลการศึกษาการกระจายและความ
หนาแน่นของประชากรในแหล่งหญ้าทะเลในช่วงที่มีการปล่อยไข่เป็นจ านวนมาก 2 ช่วง คือ ระหว่างต้นเดือน
ธันวาคม 2551 ถึงกลางเดือนมกราคม 2552 และระหว่างต้นเดือนเมษายน 2552 ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
2552 พบความหนาแน่นของลูกปูม้าแตกต่างกันในช่วงการเก็บตัวอย่างทั้งสองช่วงที่ท าการศึกษา ในช่วง
การศึกษาสามารถประมาณความส าเร็จในการพัฒนาการของปูม้าในระยะที่เป็นแพลงก์ตอนจนถึงระยะท่ีลง
เกาะเป็นระยะ Megalopa พบว่าความส าเร็จในการพัฒนาของลูกปูม้าจนถึงการลงเกาะมีค่าสูงสุด ในแหล่ง
หญ้าทะเลชะเงาใบยาว รองลงมาคือในแหล่งหญ้าทะเลผมนาง ส่วนประชากรปูม้าวัยอ่อนพบหนาแน่นในแหล่ง
หญ้าทะเลผมนาง ส่วนปูม้าตัวเต็มวัยพบมากที่สุดในบริเวณท่ีไม่มีแหล่งหญ้าทะเล เมื่อเทียบขนาดของปูม้าท่ี
พบในอ่าวคุ้งกระเบนจะเห็นได้ว่าในสถานีที่เป็นแหล่งหญ้าทะเลจะพบปูม้าที่มีขนาดความกว้างกระดองที่เล็ก
กว่าในบริเวณท่ีไม่มีแหล่งหญ้าทะเล ในส่วนของพลวัตประชากรปูม้าวัยอ่อน และในระยะปูม้าโตเต็มวัย พบว่า
อัตราส่วนระหว่างเพศผู้ต่อเพศเมียมีค่าเป็น 1:0.5 ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกระดอง (CW) และน้ าหนัก 
(W) ของปูม้าเพศผู้ คือ W=0.0963CW2.8264 และปูม้าเพศเมีย คือ W =0.1005CW2.7859 จากการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ FiSAT โดยใช้ข้อมูลกระจายความถี่ความกว้างกระดอง พบว่าค่าพารามิเตอร์การเติบโตของปูม้า
เพศผู้ มีค่า L∞ เท่ากับ 12.23 เซนติเมตร ค่า  K เท่ากับ 0.56 ต่อปี ส่วนปูม้าเพศเมียมีค่า  L∞ เท่ากับ 11.23 
เซนติเมตร ค่า K เท่ากับ 1.10 ต่อปี ค่าสัมประสิทธิ์การตายรวมของปูม้าเพศผู้และเพศเมียมีค่าเท่ากับ 1.43 
และ 0.83 ต่อปี ตามล าดับ ขนาดความยาวแรกจับมีค่า 1.46 เซนติเมตร และมีรูปแบบการทดแทนที่ตลอดท้ัง
ปี โดยมีการทดแทนท่ีสูง 2 ช่วง คือ ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 และช่วงเดือนธันวาคม 
2551 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ป๎จจัยทางนิเวศวิทยาที่มีผลต่อการกระจายและความหนาแน่นของประชากรปู
ม้าระยะแพลงก์ตอนคือ ระดับความลึกที่แสงส่องถึงอุณหภูมิและปริมาณความเค็ม ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงว่า
แหล่งหญ้าทะเลในอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี มีบทบาทในการทดแทนกลุ่มประชากรปูม้าโดยเป็นแหล่ง
อนุบาลลูกปูม้าในระยะท่ีเป็นแพลงก์ตอนและลูกปูม้าระยะหลังการลงเกาะ 
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ชื่อเรื่อง   ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอน  และมูลค่าคาร์บอนเครดิตป่าชายเลน 
อ่าวคุ้งกระเบน  จังหวัดจันทบุรี 

ผู้ด าเนินการ  สมชาย  ดิษฐศร*  
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2553 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนของปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินของพรรณไม้ปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน รวมทั้งการประเมิน
มูลค่าการกักเก็บคาร์บอน ( carbon stock) หรือคาร์บอนเครดิต ( carbon credit) ของปุาชายเลนอ่าวคุ้ง
กระเบน  ซึ่งด าเนินการโดยการวางแปลงส ารวจตามวิธี Line plot  system  และค านวณมวลชีวภาพจาก
สมการแอลโลเมตรี ( allometry) ที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว วิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยของพรรณไม้ด้วยวิธี  
Dry combustion ผลการศึกษาพบว่าปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนมีปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินเฉลี่ยเท่ากับ  
24.33 ตันต่อไร่ หรือ 152.06 ตันต่อเฮกแตร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของล าต้นเท่ากับ 12.68 ตันต่อไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 52.12 ของมวลชีวภาพทั้งหมด มวลชีวภาพของก่ิงเท่ากับ 2.83 ตันต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
11.63 ของมวลชีวภาพทั้งหมด มวลชีวภาพของใบเท่ากับ 1.11 ตันต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.56 ของมวล
ชีวภาพทั้งหมด และมวลชีวภาพของรากค้ ายันเท่ากับ 7.71 ตันต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.69 ของมวล
ชีวภาพทั้งหมด ตามล าดับคิดเป็นปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 11.52 ตันต่อไร่ หรือคิดเป็น 72.00 ตัน
ต่อเฮกแตร์ และมีการกักเก็บคาร์บอนในล าต้นเท่ากับ 6.09 ตันต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 52.88 ของการกัก
เก็บคาร์บอนทั้งหมดในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน  รองลงมาคือการกักเก็บคาร์บอนในรากค้ ายัน กิ่ง และใบ  มี
ค่าเท่ากับ 3.61 , 1.33 และ 0.50 ตันต่อไร่ตามล าดับ และสามารถประเมินมูลค่าของคาร์บอนเฉลี่ยเท่ากับ 
14 ,671.64 บาทต่อไร่ หรือคิดมูลค่าของการกักเก็บท้ังหมดในพ้ืนที่ปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนเท่ากับ 
10,583 ,680 บาท เมื่อมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ค านวณจากราคาเฉลี่ยในการซื้อขายคาร์บอนในอัตรา 10 
เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อตัน CO2 โดยที่อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยเฉลี่ย  ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี  พ.ศ.
2550 เท่ากับ 34.73 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งราคานี้ยังใช้อยู่จนถึงปีป๎จจุบันที่ท าการศึกษา (ปี พ.ศ.
2553) 
 
ค าส าคัญ: การกักเก็บคาร์บอน ปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน มูลค่าการกักเก็บคาร์บอน 
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ชื่อเรื่อง  การศึกษาความหลากหลายของสัตว์ทะเลหน้าดินและแพลงก์ตอนในอ่าว 
 คุ้งกระเบน 
ผู้ด าเนินการ  วศิน  ยุวนะเตมีย์, สราวุธ  ศิริวงศ์*, เบ็ญจมาศ  ไพบูลย์กิจกุล, ชลี  ไพบูลย์กิจกุล 
   และ สหรัฐ  ธีระคัมพร  
หน่วยงาน  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2553 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาชนิด ปริมาณและความหนาแน่นของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ แพลงก์ตอนสัตว์และแพลงก์

ตอนพืชในอ่าวคุ้งกระเบน และศึกษาคุณภาพน้ าและสารอินทรีย์ในดินและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับคุณภาพน้ าและสารอินทรีย์ในดิน จากการศึกษาพบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 3 ดิวิชั่น รวม 38 สกุล 
โดยดิวิชั่น Chromophyta (Diatom) มีความหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 95.55 รองลงมาคือดิวิชั่น 
Cyanophyta (Blue green algae) มีความหนาแน่นเฉลี่ยร้อยละ 3.08 และ ดิวิชั่น Chlorophyta (Green 
alage)  ร้อยละ 0.36  แพลงก์ตอนพืชกลุ่มเด่น ได้แก่ Chaeteceros spp., Thalassiosira spp. และพบมี
ปริมาณสูงสุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน พบว่ากลุ่มไดอะตอมมีความสัมพันธ์ในทางตรงข้ามกับ
อุณหภูมิอย่างมีนัยส าคัญ พบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 5 ไฟลัม คือ ไฟลัม Arthropoda ร้อยละ 88 รองลงมา 
พบไฟลัม Mollusca ร้อยละ 5 ไฟลัม Annelida ร้อยละ 4 ไฟลัม Protozoa ร้อยละ 3 ในขณะที่ไฟลัม 
Chordata ร้อยละ 1 มีดัชนีความหลากหลายเท่ากับ 1.52 แพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเด่นได้แก่ Nauplius และ 
Copepod โดยพบมีปริมาณสูงในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม  แพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมดในรอบปีมี
ความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับออกซิเจนละลายน้ าและความเป็นกรด-ด่าง พบสัตว์ทะเลหน้าดินรวมทั้งสิ้น 
18 วงศ์ 4 ไฟลัม ได้แก่ ไฟลัม Annelida, Mollusca, Arthropoda, และ Echinodermata คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 52.09 , 39.72, 6.02 และ 2.19 ตามล าดับ ดัชนีความหลากหลายเท่ากับ 0.46 สัตว์หน้าดินกลุ่มเด่น 
ได้แก่ ไส้เดือนทะเลในวงศ์ Capitellidae วงศ์ Magelonidae และวงศ์ Nepthyidae โดยพบว่ามีความ
หนาแน่นสูงสุดในเดือนสิงหาคม ปริมาณ Total organic carbon มีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นของ
ไส้เดือนทะเลวงศ์ Capitellidae ผลการศึกษาคุณภาพน้ าและสารอินทรีย์ในดินในอ่าวคุ้งกระเบนพบว่าทุก
ป๎จจัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
 
ค าส าคัญ:        สัตว์หน้าดิน แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ อ่าวคุ้งกระเบน  
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ชื่อเรื่อง การส ารวจชนิดของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ด าเนินการ  นพดล ค้าขาย 

หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
การเผยแพร่ในสารวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ๎่ง ส านักวิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝ๎่ง กรมประมง 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2554 

 
บทคัดย่อ 

 การส ารวจชนิดของหอยต่างๆที่แพร่กระจายบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน เริ่มตั้งแต่บ้านหัวแหลมคุ้งกระเบน 
หมู่ที่ 7 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จนถึงบ้านหัวแหลมท่าแคลง ต.สนามชัย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 
ด าเนินการเก็บรวบรวมตัวอย่างและข้อมูล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2540 ถึงเดือนกันยายน 2541 ซึ่งมี
องค์ประกอบของระบบนิเวศท่ีส าคัญ 5 ระบบ คือ ระบบนิเวศปุาชายเลน, ระบบนิเวศหาดโคลน, ระบบนิเวศ
แหล่งหญ้าทะเล, ระบบนิเวศหาดหิน และระบบนิเวศปะการัง จากการส ารวจทั้งหมด 10 สถานี พบว่ามีหอย 
21 วงศ์ (family) จ านวน 91 ชนิด แพร่กระจายอยู่ทั่วไปตามลักษณะของพ้ืนที่ เป็นหอยที่สามารถรับประทาน
ได้ 36 ชนิด และเป็นหอยท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 13 ชนิด 
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ชื่อเรื่อง   กลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งของประชาชนภายใต้  
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ผู้ด าเนินการ   นางสาวภารดี  พึ่งส าราญ, นางสาวสุทธินันท์  โสตวิถี  
หน่วยงาน  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพรรณี  
ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ศ. 2554  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งของประชาชน ภายใต้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาแผนประชาสัมพันธ์
เพ่ือพัฒนาชุมชนเข้มแข็งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
(2) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาชุมชนเข้มแข็งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี (3) เพ่ือทราบป๎จจัยการสนับสนุนและป๎จจัยอุปสรรคของการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาชุมชนเข้มแข็งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดจันทบุรี โดยเป็นการวิเคราะห์ที่ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) ที่ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสัมภาษณ์กลุ่ม ( Focus Group) โดยมีแบบค าถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คณะท างานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนฯ กลุ่มท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรภายใต้ศูนย์ศึกษาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ที่ประสบความส าเร็จสามารถ
ก่อตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มารวบรวมและสรุปผลโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า (1) ระยะที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ไมได้มีแผนประชาสัมพันธ์ตามกระบวนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ หากแต่ลักษณะงาน
ประชาสัมพันธ์ได้เกิดข้ึนจริง โดยแฝงไว้ในโครงการทดลอง วิจัย ขยายผลตามโครงการต่างๆ ของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ทั้งนี้ ประการส าคัญมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ทั้ง 6 
แห่งทั่วประเทศ มีส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 
เป็นหน่วยงานกลางในฐานะประสานการด าเนินงาน ก ากับดูแลและติดตามประเมินผล ดังนั้น การบริหารงาน
ด้านแผนประชาสัมพันธ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จึงอยู่ภายใต้แผนแม่บทของหน่วยงาน
ดังกล่าว เมื่อแผนแม่บทฉบับป๎จจุบัน พ.ศ.2550-2554 ของทุกศูนย์ใกล้จะสิ้นสุดลง ส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จึงได้จัดท าแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (ภาพรวม) พ.ศ.2555-2559 ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบก าหนดทิศทางแผนแม่บท (ย่อย) ใน
แต่ละศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้อาศัย
กรอบ ทิศทางของแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ภาพรวม) พ.ศ.2555-2559 
เป็นตัวก าหนด กรอบทิศทางในการจัดท าแผนแม่บท (ย่อย) ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ.2555-2559 (2) การน้อมน าแนวทางพระราชด าริ คือ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
ที่ส าคัญในการเลือกสื่อสารกับชุมชน โดยอาศัยขั้นตอนกระบวนการมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน มาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติสื่อสารกับชุมชนตามแนวทางปฏิบัติสื่อสารกับชุมชนตามแนวทางพระราชด าริ จนเกิดการรวมกลุ่ม
เกษตรกรพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน เกิดการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง (3) ค าว่า “โครงการ
พระราชด าริ” เป็นป๎จจัยสนับสนุนประการส าคัญของการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ทั้งนี้ การขาดแผนประชาสัมพันธ์ ในระยะท่ีผ่านมา ถือเป็นป๎จจัยอุปสรรคของการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน เพราะการไม่มีแผนงานท าให้ขาดการจัดสรรงบประมาณเพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
ตลอดจนขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์โดยตรง 
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ชื่อเรื่อง   นิเวศวิทยาประชากรปูหิน Thalamita crenata Latreille (1829) และ 
   ความหลากชนิดของประชากรปู บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี  
ผู้ด าเนินการ   ชุตาภา  คุณสุข, เสาวภา  สุราวุธ  และ วิญํู  ภักดี 
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพรรณี 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2554 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานิเวศวิทยาประชากรปูหิน Thalamita crenata บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2553 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2554 จากการเก็บตัวอย่างทั้งสิ้น 12 ครั้ง พบปูหินเพศผู้
จ านวน 148 ตัว ปูหินเพศเมีย จ านวน 159 ตัว อัตราส่วนระหว่างเพศผู้ต่อเพศเมียมีค่าเป็น 1 :1.07   
ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกระดอง (CW) และน้ าหนัก (W) ของปูหินเพศผู้คือ W = 20.143 CW0.7111 

และปูหินเพศเมียคือ W = 19.217 CW0.6277 ปูหินเพศเมียที่มีความสมบูรณ์เพศแรกเริ่ม มีขนาดความกว้าง
กระดอง 1.37 เซนติเมตร และมีการวางไข่ตลอดทั้งปี โดยวางไข่สูงสุด 2 ช่วง ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือน
มิถุนายน และเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ความหนาแน่นและการกระจายของประชากรปูหินพบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ในแต่ละฤดูกาล โดยมีความหนาแน่นมากท่ีสุดในฤดูฝน รองลงมา
คือ ฤดูแล้ง ซึ่งพบความชุกชมมากในบริเวณหาดหิน ส่วนอาหารกลุ่มเด่นของปูหิน ได้แก่ ปลา อินทรียสาร 
สาหร่าย ทราย หอย และกุ้ง ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความถี่ชนิดของอาหารของปูหิน
เพศผู้และเพศเมีย พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) แต่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
(p<0.05) ในความถี่ชนิดของอาหารในฤดูแล้งและฤดูฝน ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายของปูหินกับ
ป๎จจัยทางนิเวศวิทยา มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับค่าความเป็นกรดด่าง และความสัมพันธ์ของปูหินเพศเมียใน
ฤดูวางไข่กับป๎จจัยทางนิเวศวิทยา พบว่ามีความสัมพันธ์กับความเค็ม แนวทางในการจัดการทรัพยากรปูหินที่
ยั่งยืนได้แก่ 1) การก าหนดขนาดตาลอบและตาอวน และก าหนดความยาวแรกจับที่ขนาด 4 เซนติเมตร 2)
ส่งเสริมการเลี้ยงปูนิ่มจากปูหิน เพ่ือลดการรบกวนปูม้า และปูทะเลในธรรมชาติ ส าหรับการศึกษาความหลาก
ชนิดของปูน้ าเค็มในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน พบปูน้ าเค็มจ านวนทั้งสิ้น 14 วงศ์ 31 สกุล 48 ชนิด 
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ชื่อเรื่อง การประเมินประชากร และรูปแบบการเคลื่อนย้ายของปูม้า Portunus pelagicus  
(Linnaeus, 1758) เพื่อการจัดการที่ยั่งยืน กรณีศึกษาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี (ASSESSMENT OF 
STOCK AND MOVEMENT PATTERN OF BLUE SWIMMING CRAB Portunus pelagicus (Linnaeus ,1758) 
FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT : CASE STUDY IN KUNG KRABAEN BAY, CHANTHABURI PROVINCE) 
ผู้ด าเนินการ  ชุตาภา  คุณสุข     
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพรรณี   
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2554 

บทคัดย่อ 
การประเมินประชากร และรูปแบบการเคลื่อนย้ายของปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) ใน

บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ได้ด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551-เดือนตุลาคม 2552 โดยแบ่งการ 
ศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินประชากรปูม้าว่าอยู่สภาวะวิกฤตหรือไม่ 2) การพิสูจน์สมมติฐานว่า
ประชากรปูม้าในอ่าวและนอกอ่าวเป็นประชากรกลุ่มเดียวกัน 3) การประเมินป๎ญหาและประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรปูม้าในป๎จจุบัน และ 4) การน าเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัย 
 ผลการศึกษาการประเมินประชากรปูม้าด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป FiSAT พบว่าประชากรปูม้าที่อยู่ในบริเวณ
อ่าวคุ้งกระเบนอยู่ในสภาวะ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีชี้วัด ดังนี้ ค่าสัมประสิทธิ์การตายจากการประมงมีค่าเพ่ิมข้ึน 
คือ 4.14 มีการน าแม่ปูไข่นอกกระดองมาใช้ประโยชน์มากขึ้นถึงร้อยละ 45.7% อัตราการใช้ประโยชน์มีค่าเท่ากับ 
0.71 ซึ่งสูงกว่าค่าสูงสุดที่ประเมินได้ ค่าความกว้างกระดองเฉลี่ยของปูม้าตัวเต็มวัย มีค่าลดลงเท่ากับ 7.52+1.14 
เซนติเมตร และความดกไข่มีค่าเฉลี่ยลดลงเท่ากับ 572,138 +261,075.56 ฟอง ส าหรับการศึกษารูปแบบการ
เคลื่อนย้ายประชากรปูม้าโดยการติดเครื่องหมายให้กับปูม้าท้ังหมด 513 ตัว และท าการปล่อยในบริเวณอ่าวคุ้ง
กระเบน พบว่าหลังปล่อยไปสามารถจับปูม้ากลับคืนมาได้ทั้งหมด 155 ตัว (30.21%) ผลการศึกษาการปล่อยจับปู
ม้าดังกล่าวสามารถพิสูจน์สมมุติฐานได้ว่ากลุ่มของประชากรปูม้านอกอ่าวและในอ่าวคือกลุ่มเดียวกัน การอพยพ
เคลื่อนย้ายของปูม้าในแต่ละช่วงอายุเกี่ยวข้องกับชีวประวัติในระยะต่างๆ ของปู โดยพบปูม้าเพศผู้มากถึง 83.1% มี
การเคลื่อนย้ายไปมาในอ่าว ส่วนปูม้าเพศผู้วัยอ่อนมีการเคลื่อนที่อยู่ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลชนิด Enhalus 
acoroides ปูม้าเพศเมียที่ไม่ใช่แม่ปูไข่นอกกระดองจ านวน 70.3% มีแนวโน้มที่จะอพยพเคลื่อนย้ายออกนอกอ่าว 
แม่ปูไข่นอกกระดอง พบว่ามีการหากินทั้งในอ่าวและนอกอ่าว ส่วนการศึกษาระยะทางการเคลื่อนที่นั้น พบว่าปูม้า
ตัวเต็มวัยมีการเคลื่อนที่ในระยะทางเฉลี่ยที่ไกลกว่าและเคลื่อนที่ในอัตราที่เร็วกว่าปูม้าวัยอ่อน แม่ปูไข่นอกกระดอง
จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราการเคลื่อนที่สูงสุด และเคลื่อนที่เป็นระยะทางเฉลี่ยที่ไกลกว่าปูม้าในวัยอ่ืน คือ 2.43+1.16 
กิโลเมตร จากการศึกษานิเวศวิทยาการกินอาหารพบข้อสนันสนุนการเคลื่อนที่ของปูม้าในเรื่องของการหาแหล่ง
อาหาร โดยพบว่าอาหารหลักของปูม้า ได้แก่ ปลากระดูกแข็ง ครัสเตเซียน และอินทรียสาร และพบว่าปูม้าวัยอ่อน
และตัวเต็มวัยมีการกินอาหารที่แตกต่างกัน 
 แนวทางการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืนในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน ได้มีการประเมินป๎ญหา และ
ประสิทธิภาพของการจัดการทรัพยากรปูม้าในป๎จจุบัน ดังนั้นจึงมีการเสนอบนพื้นฐานข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้
ได้แก่ 1) การปิดอ่าวในช่วงฤดูวางไข่ ได้แก่ เดือนธันวาคม มีนาคม และสิงหาคม 2) การอนุรักษ์แหล่งอนุบาลปูม้า
วัยอ่อนในธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งหญ้าทะเลและแหล่งวางไข่ 3) การฟ้ืนฟูและปลูกหญ้าทะเล เพ่ือเป็นแหล่งอนุบาล 
และแหล่งอาหารให้กับปูม้าวัยอ่อน 4) ก าหนดขนาดตาอวนให้มีขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว 5) การท าธนาคารปูม้า 
เพ่ือให้แม่ปูไข่ได้มีโอกาสปล่อยไข่สู่ท้องทะเล 6) การเพาะเลี้ยงปูม้าวัยอ่อนให้พัฒนาถึงระยะปูม้าวัยรุ่น แล้วปล่อย
ในแหล่งธรรมชาติ เพื่อลดอัตราการตาย 7) การให้ความรู้เกี่ยวกับการท าธนาคารปู และการเพาะเลี้ยง 8) สร้าง
ความร่วมมือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของปูม้ามากข้ึน ซึ่งจะช่วยท าให้การ
จัดการประมงปูม้าในอ่าวคุ้งกระเบนมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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ชื่อเรื่อง   การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของนกในพื้นที่ป่าชายเลน 
อ่าวคุ้งกระเบน เพื่อการอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ผู้ด าเนินการ  ธนพล   คงทรัพย์ศิริอนันต์ 
หน่วยงาน  งานปุาไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2555 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของนกในพื้นที่ปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนเพ่ือการอนุรักษ์
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ด าเนินการระหว่างเดือนเดือนตุลาคม 2552 – กันยายน 2554 รวมระยะเวลา   
24 เดือน การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการส ารวจ และเก็บข้อมูล เกี่ยวกับชนิดนก ตามเส้นส ารวจ 2 เส้น ที่ก าหนดทุก
เดือน เส้นส ารวจที่ 1 พ้ืนที่บริเวณรอบนอกอ่าวคุ้งกระเบน และเส้นส ารวจที่ 2 พ้ืนที่บริเวณรอบในอ่าวคุ้ง
กระเบน ผลการศึกษาพบนกทั้งสิ้น 128 ชนิด แยกตามหลักอนุกรมวิธานได้  10 อันดับ 37 วงศ์ 87 สกุล 
จ าแนกเป็นนกประจ าถ่ิน 67 ชนิด นกอพยพ 33 ชนิด นกประจ าถิ่นและนกอพยพ 20 ชนิด นกประจ าถิ่นและ
นกอพยพผ่าน 1 ชนิด นกอพยพ และนกอพยพผ่าน 4 ชนิดนกอพยพและอพยพมาท ารังวางไข่ 2 ชนิด นก
ประจ าถิ่นและนกอพยพ นกอพยพผ่านและนกอพยพมาท ารังวางไข่ 1 ชนิด ปริมาณความชุกชุมสามารถ
จ าแนกออกได้ 5 ระดับ คือ นกท่ีอพยพบ่อยมาก 9 ชนิด นกที่อพยพบ่อย  17 ชนิด นกที่อพยพปานกลาง  26 
ชนิด นกที่อพยพน้อย 43 ชนิด และนกที่อพยพน้อยมาก 33 ชนิด จ านวนชนิดนกที่ส ารวจพบมากท่ีสุด 68 
ชนิด ในเดือนมีนาคม 2553 และพบน้อยที่สุด 28 ชนิด ในเดือนกรกฎาคม 2554 สามารถน าข้อมูลใช้ในการ
แบ่งเขต การจัดการพื้นท่ีออกเป็นสองเขตคือ เขตการจัดการพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ เส้นทางส ารวจที่ 2 บริเวณ
รอบในปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกและแหล่งเพาะพันธ์นก เช่น นกอีก๋อยเล็ก นก
อีก๋อยใหญ่ นกยางเปีย และเขตการจัดการพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เส้นทางส ารวจที่ 1 บริเวณ
ทางเดินศึกษาธรรมชาติปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน เส้นทางพายเรือคายัค เนื่องจากมีป๎จจัยที่สนับสนุนให้
นักท่องเที่ยวสามารถท ากิจกรรมได้หลากหลายและไม่เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ 
 
ค าส าคัญ : ความหลากชนิด ความชุกชุม การอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปุาชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน 
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ชื่อเรื่อง   การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช สัตว์ป่า และแมลง 
เพื่อจัดท าฐานข้อมูลด้านวิชาการ ของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ผู้ด าเนินการ  สมชาย  ดิษฐศร*  
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2555 
 

บทคัดย่อ 
การส ารวจศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของพรรณพืช สัตว์ปุา และแมลง ในพื้นที่ปุาดิบแล้ง 

(dry evergreen forest) ปุาชายหาด (beach forest) ปุาพรุเสม็ด ( swamp forest) และปุาชายเลน
(mangrove forest) โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ปุาของศูนย์ฯ ผลการศึกษา
ในระยะเวลา 1 ปีพบว่า สังคมพืชปุาดิบแล้ง มีพรรณไม้ทั้งสิ้น จ านวน 20 วงศ์  (family) 38 ชนิด (species) 
สังคมพืชปุาชายหาด พบทั้งสิ้น จ านวน 30 วงศ์ 43 ชนิด สังคมพืชปุาพรุเสม็ด พบท้ังสิ้น จ านวน 16 วงศ์ 20 
ชนิด และสังคมพืชปุาชายเลน พบทั้งสิ้น  จ านวน 27 วงศ์ 49 ชนิด โดยในปุาดิบแล้ง พรรณไม้เด่น
ประกอบด้วย ลาย แต้ว และชะมวง มีค่าดัชนีความส าคัญเท่ากับ 30.90 , 26.32 และ  22.13 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ ในปุาชายหาด พรรณไม้เด่นประกอบด้วย หว้าหิน เสม็ดแดง และ ขันทองพยาบาท มีค่าดัชนี
ความส าคัญเท่ากับ 96.49 , 72.23 และ 45.92 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ในปุาพรุเสม็ด พรรณไม้เด่น
ประกอบด้วย  เสม็ดขาวและ เหียง มีค่าดัชนีความส าคัญเท่ากับ  214.73  และ 85.26 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  
ในปุาพรุสังคมพืชเหียง พรรณไม้เด่นประกอบด้วยเหียง เหมือดโลดและทะลอก มีค่าดัชนีความส าคัญเท่ากับ 
214.11, 32.36, และ 22.92 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  ส่วนในปุาชายเลน ไม้เด่นประกอบด้วย  โกงกางใบเล็ก 
ฝาดดอกขาว และโปรงแดง มีค่าดัชนีความส าคัญเท่ากับ 132. 80, 49.30 และ  42.76 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ 
ด้านความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์ปุา พบสัตว์ปุาทั้งหมด 10 อันดับ ( order) 31 วงศ์ 8 0 ชนิด โดย
แบ่งเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 16 วงศ์ จ านวน 31  ชนิด  กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 10 วงศ์ จ านวน 31 ชนิด 
กลุ่มสัตว์สะเทินบกสะเทินน้ า 5 วงศ์ จ านวน 1 8 ชนิด     กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่เป็นสัตว์ปุาคุ้มครองตาม 
พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535  มี 1 3 ชนิด คือลิงแสม  พังพอนธรรมดา  พญากระรอกบิน  เม่น
ใหญ่  บ่าง ค้างคาวจมูกหลอดหูสั้น  ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเข้ียวยาว ค้างคาวมงกุฎเทาแดง  ค้างคาวเล็บกุด เก้ง 
กระจงเล็ก ชะมดเช็ดและนิ่ม    กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน มี 5 ชนิด คืองูเหลือม งูหลาม  งูจงอาง  งูสิงห์ และ เหี้ย 
ส่วนกลุ่มสัตว์สะเทินบกสะเทินน้ า ไม่พบสัตว์ปุาคุ้มครองตาม พรบ. ดังกล่าว  ด้าน ความหลากหลายของแมลง 
พบทั้งหมด 11 อันดับ  46 วงศ์ 116 ชนิด กลุ่มของผีเสื้อพบมากที่สุดจ านวน 51 ชนิด  กลุ่มจ าพวกด้วง 
จ านวน 26 ชนิด กลุ่มเพลี้ยและมวน จ านวน 12 ชนิด กลุ่ม ผึ้ง ต่อ แตน และมด จ านวน 9 ชนิด กลุ่มแมลงปอ 
จ านวน 8 ชนิด กลุ่มตั๊กแตน จ านวน 3 ชนิด  กลุ่มแมลงวันมีจ านวนเท่ากับกลุ่มตั๊กแตน พบจ านวน 3 ชนิด
เท่ากัน กลุ่มแมลงอื่นๆ ที่เหลือ คือกลุ่มตั๊กแตนต าข้าวพบจ านวน 2 ชนิด ปลวกและแมลงสา บ พบเพียงอย่าง
ละ 1 ชนิดเท่านั้น 
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ชื่อเรื่อง   การศึกษาผลการตัดสางขยายระยะในระยะเวลา 5 ปี ต่อการเจริญเติบโต  
มวลชีวภาพ การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของต้นไม้อินทรียวัตถุและความ
หลากหลายของสัตว์หน้าดิน ในพื้นป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน 

ผู้ด าเนินการ   สมบัติ ธรรมโชติ, การันต์ ฐาปนเวท และสมชาย  ดิษฐศร                            
หน่วยงาน  งานปุาไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ศ. 2555  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาการเจริญเติบโต ในรูปของความโตของล าต้นและความสูงของไม้โกงกางใบใหญ่ การสืบพันธุ์

ตามธรรมชาติของลูกไม้ มวลชีวภาพ  อินทรียวัตถุและความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน  ในพ้ืนที่แปลงปลูกไม้
โกงกางใบใหญ่ที่ปลูกเม่ือปี พ.ศ.2535 และผ่านการตัดสางขยายระยะมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นเวลา 5 ปี 
ในระดับความหนักเบา ต่างๆ กัน  4 ระดับ คือ ตัดสางออก 25% , 50% , 75% และไม่ตัดสางเลย (แปลง
ควบคุม) โดยท าการศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 ถึงเดือนพฤษภาคม 2556 ผลการศึกษา พบว่า  การ
เจริญเติบโตของไม้โกงกางใบใหญ่ ที่เหลืออยู่ภายหลังการตัดสางขยายระยะ ในแปลงที่ปลูกห่าง ระยะ 1.0x1.0 
เมตร และได้รับการตัดสางขยายระยะในระดับ 50%-75% จะมีการเจริญเติบโต  ในรูปของความโตของล าต้น
และความสูง มากกว่าแปลงควบคุมที่ไม่มีการตัดสางขยายระยะ  แต่ในระยะปลูกท่ีแคบ 0.5 x0.5 เมตร แปลง
ควบคุมท่ีไม่มีการตัดสางขยายระยะ จะมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูง  ดีกว่าแปลงที่ได้รับการตัดสางขยาย
ระยะทุกระดับ ด้านปริมาตรไม้และปริมาณมวลชีวภาพรวม  ของแปลงปลูกไม้โกงกางใบใหญ่  มีแนวโน้มลดลง
ในแปลงที่ท าการการตัดสางขยายระยะปานกลาง 50% และระดับหนัก 75% ในส่วนของปริมาณกล้าไม้ที่เกิด
จากการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ จะมีปริมาณมากข้ึนในแปลงที่มีการตัดสางระดับปาน กลาง 50% และระดับ
หนัก 75% ในส่วนของ ปริมาณธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อพืชทั้งหมด 5 ธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ( N) 
ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) ปรากฏว่า ปริมาณธาตุอาหารหลักใน
แปลงตัวอย่างที่ได้ผ่านการตัดสางขยายระยะในระดับความหนักเบาต่างๆ  กันและแปลงควบคุมทั้งสองระยะ
ปลูก ไม่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ส่วนทางด้านความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน  พบว่าแปลงที่มีการตัด
สางขยายระยะระดับเบา  25% ถึงระดับกลางคือ 50% ทั้งสองระยะปลูกมีจ านวนของสัตว์หน้าดิน ค่าดัชนี
ความมากชนิด และความหนาแน่นเฉลี่ยสูงกว่าแปลงที่มีการตัดสางขยายระยะระดับหนักคือ 75% และแปลง
ควบคุมท่ีไม่มีการตัดสางขยายระยะ 
ค าส าคัญ: การตัดสางขยายระยะ การเจริญเติบโต มวลชีวภาพ อินทรียวัตถุ สัตว์หน้าดิน  

   ปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน  
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ชื่อเรื่อง   การเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ในบ่อดิน 
ผู้ด าเนินการ  ปริญญ์ วิรุณราช, ทิศธิยา แช่มล้วน, ขจรพรรณ แก้วเขียว, พิชิตพล สิงห์ธนะ,  

สรนัญช์ จ าปาศรี และวิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ศ. 2555  
 

บทคัดย่อ 
การเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ในบ่อดิน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ขนาดพื้นที่ 800 ตารางเมตร จ านวน 2 บ่อ แต่ละบ่อทดลองแบ่ง พ้ืนที่บ่อออกเป็น 2  
ส่วนเท่าๆ กัน โดยการก้ันด้วยอวนมุ้งเขียว เพ่ือใช้ในการทดลองเลี้ยงปูม้า โดยใช้ยางรถยนต์เก่าเป็นที่หลบซ่อน
และไม่มีที่หลบซ่อน ทดลอง 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ปล่อยพันธุ์ปูม้าที่มีความกว้างของกระดองเฉลี่ย  1.47 เซนติเมตร 
ความยาวเฉลี่ย 0.93  เซนติเมตร และน้ าหนักเฉลี่ย 0.78 กรัม ในการทดลองใช้ลูกปูม้า  จ านวน 4,000 ตัว 
ปล่อยในจ านวน 2,000 ตัวต่อชุดการทดลอง ที่ความหนาแน่นเฉลี่ย 5 ตัวต่อตารางเมตร  เป็นระยะเวลา 3.5 
เดือน และครั้งที่ 2 ปล่อยพันธุ์ปูม้า ที่มีความกว้างกระดองเฉลี่ย 2.36 เซนติเมตร  ความยาวเฉลี่ย 1.33 
เซนติเมตร และน้ าหนักเฉลี่ย 2.20 กรัม ในการทดลองใช้ลูกปูม้า  จ านวน 4,000 ตัว ปล่อยในจ านวน 2,000 
ตัวต่อชุดการทดลอง ที่ความหนาแน่นเฉลี่ย 5 ตัวต่อตารางเมตร เป็นระยะเวลา 3.5 เดือน 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าลูกปูม้าที่เลี้ยงโดยมียางรถยนต์เป็นที่หลบซ่อนและไม่มีที่หลบซ่อน  ในครั้ง
ที่ 1 มีความยาวเฉลี่ย 4.72, 4.61 เซนติเมตร  ความกว้างเฉลี่ย 7.69, 7.42 เซนติเมตร  และน้ าหนักเฉลี่ย 
71.25, 64.50 กรัม อัตรารอดตาย 30.20 และ 25.15 เปอร์เซ็นต์ ได้ผลการจับปูม้าเฉลี่ย  45.00 และ 35.00 
กิโลกรัมต่อ 400 ตารางเมตร ในครั้งที่ 2 มีความยาวเฉลี่ย 5.35, 5.32 เซนติเมตร ความกว้างเฉลี่ย 8.68, 8.53 
เซนติเมตร และน้ าหนักเฉลี่ย 95.45, 90.80 กรัม อัตรารอดตาย 26.75 และ 24.90 เปอร์เซ็นต์ ได้ผลการจับปู
ม้าเฉลี่ย 39.60 และ 39.10 กิโลกรัมต่อ 400 ตารางเมตร ตามล าดับ เมื่อทดสอบผลทางสถิติ พบว่าปูม้าที่เลี้ยง
ทั้ง 2 ครั้ง  โดยมีและไม่มีที่หลบซ่อน ความกว้างและความยาวกระดองเฉลี่ย น้ าหนักเฉลี่ย อัตราการ
เจริญเติบโตจ าเพาะเฉลี่ย อัตรารอดตายและผลจับรวมเฉลี่ย ไม่มีความแตกต่างกัน ทางสถิติ (P>0.05) ในการ
เลี้ยงปูม้าต้นทุนส่วนใหญ่จะเป็นค่าอาหารเลี้ยงปูม้า และผลตอบแทนต่อการลงทุนเลี้ยงปูม้า พบว่ามีผลขาดทุน
ทั้ง 2 ชุดการทดลอง 

 
ค าส าคัญ : ปูม้า การเลี้ยง วัสดุหลบซ่อน (ยางรถยนต์เก่า) 
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ชื่อเรื่อง   ศึกษาปริมาณและชนิดที่เด่นของจุลินทรีย์จากน้ าทิ้งของการเลี้ยงสัตว์น้ าในอ่าว 
คุ้งกระเบน ปี 2555 – 2557 

ผู้ด าเนินการ กฤษณา จันทร์แก้ว, กัญญารัตน์ สุนทรา และประจวบ ลีรักษาเกียรติ, 
หน่วยงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2555-2557 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาผลของน้ าทิ้งจากกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ๎่งต่อชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ในอ่าวคุ้ง

กระเบน จังหวัดจันทบุรี ปี 2555 – 255 7 โดยเก็บตัวอย่างน้ า เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่บริเวณคลองรับน้ าทิ้ง  
(st.1), ชายฝ๎่งอ่าวคุ้งกระเบน ( st.2), ห่างจากชายฝ๎่ง อ่าวคุ้งกระเบน  500 เมตร  (st.3), ห่างจากชายฝ๎่ง อ่าวคุ้ง
กระเบน  1,000 เมตร  (st.4), บริเวณปากอ่าวคุ้งกระเบน  (st.5) และบริเวณชายฝ๎่งแหลมเสด็จ  (st.6)จาก
การศึกษาความหลากหลายชนิดของจุลินทรีย์ กลุ่มบาซิลลัส และ วิบริโอ ที่พบในอ่าวคุ้งกระเบน พบจุลินทรีย์
บาซิลลัส จ านวน 8 ชนิด ได้แก่ Bacillus cereus, B. licheniformis, B. subtilis subsp. spizizenii,  
B. anthracis, B. sonoresis, B. aurius, B. TequilensisและB. mojavensisพบจุลินทรีย์วิบริโอ จ านวน 4 
ชนิด ได้แก่ Vibrio harveyi, V. campbellii, V. Owensiiและ V. communisจุลินทรีย์อื่นๆ จ านวน 5 ชนิด 
ได้แก่Enterovibriocaralii, Pseudomonas plecoglossicida, P. mendocina, Staphylococcus 
epidermidisและ Ferrimonas balearicaปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดเฉลี่ย ปี 2555,2556 และ 2557 พบ
4.21x103+4.35x103,2.86x103+7.82x103และ 1.94x103+3.17x103 CFU/mlตามล าดับปริมาณจุลินทรีย์
กลุ่มบาซิลลัสเฉลี่ย 2555, 2556 และ 2557 มีค่า 0.84x10 3+1.57x10 3,0.56x103+2.60x103และ 
0.14x103+0.37x103CFU/ml ตามล าดับปริมาณจุลินทรีย์ กลุ่มวิบริโอเฉลี่ย ปี 2555,2556 และ 2557 มีค่า 
0.63x103+ 0.10x103, 0.10x103+ 0.29x103 และ 0.04x103+0.05x103CFU/ml ตามล าดับ ฤดูกาลมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณจุลินทรีย์ ฤดูฝน พบมากกว่าฤดูร้อนและฤดูหนาว การเปลี่ยนแปลงในทิศทางเพ่ิม
มากขึ้นในช่วงเดือน มิถุนายน ถึงสิงหาคม ของทุกปี และสูงที่สุดในเดือนกรกฎาคม ปริมาณมากท่ีสุดบริเวณ
st.1และลดปริมาณลงตามระยะทาง  จาก st.2 st.3และst.4ตามล าดับ ควรเฝูาระวังการเปลี่ยนแปลงของ
จุลินทรีย์บริเวณ st.5 และ st.6 ซึ่งในอนาคตที่อาจก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศชายฝ๎่งแหลมเสด็จ- เจ้าหลาวที่ มี
ความส าคัญต่อวิถีชีวิตชุมชน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และภาคการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควรแยกศึกษาให้ชัดเจนใน
กลุ่มจุลินทรีย์ที่เก่ียวข้องกับชุมชน และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ารวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือความหลากหลายของ
จุลินทรีย์ในปุาชายเลน ในอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝ๎่งแหลมเสด็จ ชายฝ๎่งเจ้าหลาว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานด้าน
จุลินทรีย์ดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันบริหารจัดการกิจกรรมบริเวณชายฝ๎่ง เพ่ือความผาสุกของ
ประชาชนในชุมชน ผู้มาเยือนในภาคการท่องเที่ยว และสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืนต่อไป 

 
ค าส าคัญ: จุลินทรีย์ น้ าทิ้ง การเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ๎่ง อ่าวคุ้งกระเบน 
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ชื่อเรื่อง  ผลกระทบของน้ าทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ าในระบบชลประทานน้ าเค็มต่อคุณภาพน้ า
ในอ่าวคุ้งกระเบน และประเมินต้นทุน-ผลตอบแทนของการจัดการระบบชลประทาน
น้ าเค็มอ่าวคุ้งกระเบน ระหว่างปี 2555-2557 

ผู้ด าเนินการ เพ็ญแข คุณาวงค์เดช, ประจวบ ลีรักษาเกียรติ และกัญญารัตน์ สุนทรา  
หน่วยงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2555-2557 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้แบ ่งออกเป็น  2 ส่วน ส ่วนแรกศึกษาผลกระทบของน้ าทิ้งจากการเลี้ย งสัตว์น้ าใน 

ระบบชลประทานน้ า เค็มต่อคุณภาพน้ าใน อ่าวคุ้งกระเบน โดยตรวจคุณภาพน้ าบริเวณ คลองส่งน้ าดี  บ่อเลี้ยง
สัตว์น้ า คลองน้ าทิ้ง ชายฝ๎่งปุาชายเลนที่ระยะ 0 ม., 500 ม., 1,000 ม., ฟาร์มทะเล , ปากอ่าวคุ้งกระเบน  และ 
ชายหาดแหลมเสด็จ ได ้ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่าง น้ าทั้งหมด 32 สถานี ตั้ งแต่ ่ มกราคม 2555 ถึง ธันวาคม  
2557 เพ่ือศึกษาผลกระทบของการจัดการโครงการฯ ต่อสิ่งแวดล้อมในอ่าว คุ้งกระเบนโดย ใช้้คุณภาพน้ าเป็น 
ตัวชี้วัด และส่วนที่สองศึกษาการประเมินต้นทุน -ผลตอบแทนของการจัดการระบบชลประทาน น้ าเค็มช่วงปีที่  
ท าการศึกษา  เพื่อศึกษาสถานะทางเศรษฐกิจของการ ด าเนินการ ของโครงการฯ โดย ใช้ ้การประเมินต้นทุน - 
ผลตอบแทน ของโครงการฯ เป็นตัวชี้วัด  ผลการศึกษาส่วน แรกพบว่าน้ าทิ้ง จากการเลี้ยง สัตว์น้ าที่ปล่อยลงสู่
คลองน้ าทิ้ง ได ้รับการ บ าบัดให้ ้มีคุณภาพดีข้ึนตามระยะทางท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึง ปากอ่าว คุ้งกระเบน และ มีค่า
ใกล้เคียงกับน้ าทะเลธรรมชาติที่บริเวณหาดแหลมเสด็จ รวมทั้งน้ าทิ้งจากการเลี้ยง สัตว์ ์น้ ามีคุณภาพตามเกณฑ์ 
มาตรฐานน้ าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ๎่ง จากการเปรียบเทียบคุณภาพ น้ าช่วงก่อนขุด  ระหว่างขุด และ 
หลังขุดลอกเลนบริเวณคลองน้ าทิ้ง พบว่าช่วงการขุดลอกเลนในคลองน้ าทิ้งไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 
คุณภาพน้ า ในอ่าว คุ้งกระเบน ยกเว้นปริมาณ ของแข็งแขวนลอยของน้ าในคลอง น้ าทิ้งช่วง น้ าลงมีค่าสูงเกิน  
มาตรฐาน แต่หลังช่วงขุดลอกเลน พบว่า ของแข็งแขวนลอยในน้ า มีค่าตามเกณฑ์ ์มาตรฐาน และคุณภาพน้ าใน  
คลองน้ าทิ้งช่วงหลังขุดลอกเลนมีแนวโน้มคุณภาพดีขึ้น และจากการเปรียบเทียบ DO และ BOD บริเวณคลอง 
น้ าทิ้ง พบว่า ช่วงปีที่มีเครื่องเติมอากาศ แ ละปีีที่ไม่มีเครื่องเติมอากาศ ปริมาณ DO และ BOD ของน้ ามีค่าไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และมีค่าอยู่ในเกณฑ์์มาตรฐาน แสดงให้เห็นว่า การบ าบัดน้ าบริเวณคลองน้ าทิ้ง  
ไม่จ าเป็นต้อง มีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ และจากการ ประมาณค่า การบ าบัดน้ าของอ่าวคุ้งกระเบน พบว่า
อ่าวคุ้งกระเบนสามารถลด TN ได้ 87.5+2.1 % (R2 0.978-0.984), ลด NH3-N ได้ 89.7+6.8 % (R2 0.953- 
0.989), ลด TP ได้ 96.0+1.3 % (R2 0.992-0.996) และลด PO43- ได้ 98.4+0.8 % (R2 0.993-0.996) ผล 
การศึกษาส่วนที่สองพบว่าต้นทุน -ผลตอบแทนการจัดการระบบชลประทานน้ าเค็ม ในด้านต้นทุน การจัดการ  
ระบบส่งน้ า-บ าบัดน้ ามีค่าเฉลี่ย 4,903 บาท/ไร ่ เมื่อพิจารณาความเต็ม ใจจ่ายค่าน้ าที่ราคา 2,500 บาท/ไร ่/รุ่น 
ของสมาชิกฯ เฉลี่ยเท่ากับ 12.0 เปอร์เซ็นต์์/ป ีเมื่อพิจารณาสถานะของโครงการ จากค่าอัตราส่วนผลตอบแทน 
ต่อต้นทุนการด าเนินการ เมื่อรวมค่าไฟฟูาบ าบัด น้ ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.90 และถ้าไม่รวมค่าไฟฟูาบ าบัด น้ ามี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.94 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ผลตอบแทนของโครงการที่ได ้รับมีค่าน้อยกว่าค่าใช้จ่าย ที่เสียไป เมื่อ  
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พิจารณาสถานะการ เลี้ยงสัตว์น้ าของสมาชิกในโครงการฯ พบว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน การเลี้ยงกุ ้ง 
ขาวแวนนาไมเฉลี่ย 1.2 ที่ระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 91 วัน การเลี้ยงกุ้งกุลาด าเฉลี่ย 1.4 ที่ระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย  
106 วัน การเลี้ยงปลา เก๋าเฉลี่ย  1.2 ที่ระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 318 วัน การเลี้ยงปลากะพงเฉลี่ย 1.1 ที ่
ระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 172 วัน ซึ่งแสดง ให้เห็นว่าผลตอบแทนจากการเลี้ยง สัตว์ ์น้ าของสมาชิก มีค่ามากกว่า
ค่าใช้จ่ายที่เสียไป 
 
ค าส าคัญ: น้ าทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ า คุณภาพน้ า ระบบชลประทานน้ าเค็ม อ่าคุ้งกระเบน ต้นทุนผลตอบแทน 
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ชื่อเรื่อง  ผลกระทบของน้ าทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ าในระบบชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝ๎่งต่อคุณภาพดินในอ่าวคุ้งกระเบน ระหว่างปี 2555-2557 

ผู้ด าเนินการ เพ็ญแข คุณาวงค์เดช, ประจวบ ลีรักษาเกียรติ และปิยชาติ ศรีศักดา  
หน่วยงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2555-2557 
 

บทคัดย่อ 
ศึกษา คุณภาพ ดินอ่าว คุ ้งกระเบน โดยตรวจคุณภาพดิน บริเวณอ่าว คุ ้งกระเบน (ต้ัง แต่ ่คลองรับน้ า  
ทิ้ง ชายฝ๎่งปุาชายเลนที่ระยะ 0 ม., 500 ม., 1000 ม. ไปจนถึง ปากอ่าวคุ้งกระเบน) 3 ครั้งต่อปี ี ระหว่างปี ี 
พ.ศ. 2555-2557 เพ่ือให้้ทราบ 1) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินในอ่าวคุ้งกระเบน ตั้งแต่ ่คลองรับน้ าทิ้งไปจนถึง  
ปาอ่าวคุ้งกระเบน 2) เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการคลองรับน้ าทิ้ง ในช่วงปี ีก่อนขุดลอกเลน ระหว่างขุดลอกเลน 
และหลังขุดลอกเลน 3) เพ่ือศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์์ (Correlation Coefficients) ของดัชนีต่างๆในดิน 
อ่าวคุ้งกระเบนกับระยะทางจาก แหล่งปล่อยน้ าทิ้ง (สถานที่) ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินพบว่า
ดินบริเวณคลองรับน้ าทิ้งมีปริมาณสาร อินทรีย์  (Organic Matter และ BOD520) และปริมาณธาตุอาหาร 
(Total nitrogen และ Available phosphorus) สูงกว่าบริเวณ อ่ืนๆ เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพดินบริเวณ
คลองรับน้ าทิ้ง ในช่วงปี ีก่อนขุดลอกเลน ระหว่างขุด ลอกเลน และหลังขุดลอกเลนในคลองรับน้ าทิ้ง พบว่า
คุณภาพดินหลังขุดลอกเลนมีคุณภาพดีขึ้น คือความ เป็นกรด-ด่างของดินสูงขึ้น Total nitrogen, Available 
phosphorus และ BOD520 ลดลง อัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน  (C/N) เพ่ิมข้ึน และเม่ือเปรียบเทียบ
คุณภาพดินกับระยะทางที่ห่างจากแหล่งปล่อยน้ าทิ้งด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ์ พบว่าคุณภาพดินทุก
พารามิเตอร์  (ยกเว้น pH และ ทรายแป ูง) ค่าสัมพันธ์ ์ผกผันกับระยะทางจาก แหล่งปล่อยน้ าทิ้ง ส ่วน pH และ 
ทรายแปูง มีค่าสัมพันธ์โดยตรงกับระยะทางจากแหล่งปล่อยน้ าทิ้ง 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพดิน อ่าวคุ้งกระเบน น้ าทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ า ชลประทานน้ าเค็ม 
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ชื่อเรื่อง  การส ารวจปริมาณและความหลากชนิดของหิ่งห้อยในพื้นที่ทางเดินศึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน 

ผู้ด าเนินการ   การันต์  ฐาปนาเวท 
หน่วยงาน  งานปุาไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ศ. 2556  
 

บทคัดย่อ 
การส ารวจปริมาณและความหลากชนิดของหิ่งห้อยในพ้ืนที่ทางเดินศึกษาธรรมชาติปุาชายเล น อ่าวคุ้ง

กระเบนท าการ ส ารวจ ศึกษาทุกเดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม  2555 ถึงเดือน กันยายน  2556 ผลการศึกษา พบ
หิ่งห้อยเพียง 2 ชนิด  คือ หิ่งห้อย Pteroptyx malaccae และ Pteroptyx valida หิ่งห้อยท้ังหมดมี ความ   
ชุกชุมมากที่สุดในช่วงฤดูหนาวคือ เดือนธันวาคม 2555 จ านวน 166 ตัว รองลงมาคือ เดือนมกราคม 2556  
จ านวน 152 ตัว และพบน้อยที่สุดในช่วงฤดูร้อน คือ เดือนเมษายน 2556 มีจ านวนเพียง 21 ตัว และเดือน
พฤษภาคม 2556 จ านวน 24 ตัว บริเวณท่ีพบประชากรของหิ่งห้อยปรากฏตัวอยู่อย่างชุกชุมและสม่ าเสมอ  คือ
บริเวณพ้ืนที่เชิงทรง (รอยต่อระหว่างปุาชายเลนและปุาบก) ที่มีสังคมพืชฝาดดอกแดง  ฝาดดอกขาว โปรงแดง 
และพันธุ์ไม้ปุาชายเลนชนิดอื่นๆ  ขึ้นอยู่เป็นส่วนใหญ่  ส่วนในบริเวณปุาชายเลนที่มีต้นโกงกางข้ึนอยู่หนาแน่น
จะไม่พบหิ่งห้อย 

 
ค าส าคัญ: หิ่งห้อย ปริมาณ ความหลากชนิด ทางเดินศึกษาธรรมชาติปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน 



183 
 

  



184 
 

ชื่อเรื่อง การประเมินอัตราการใช้ออกซิเจนและจ านวนเครื่องให้อากาศที่เหมาะสมในบ่อ     
เลี้ยงกุ้ง   (Litoppenaus vannamei Boone, 1931) แบบพัฒนา 

ผู้ด าเนินการ สุพล ตั่นสุวรรณ, จุฑารัตน์ กิตติวานิช และนรินทร์ สงสีจันทร์ 
หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2556  
 

บทคัดย่อ 
         การศึกษาเพ่ือประเมินความต้องการออกซิเจนของกุ้งขาว น้ า และดินตะกอนในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแบบ
พัฒนา รวมทั้งจ านวนเครื่องให้อากาศแบบใบพัดที่เพียงพอต่อความต้องการ และเปรียบเทียบต้นทุนค่าไฟฟูา
ต่อรอบการเลี้ยงจากการประเมินและการใช้จริง ด าเนินการโดยเก็บข้อมูลจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาวของเกษตรกรที่อยู่ใน
พ้ืนที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 2 บ่อ ผลปรากฏว่า
สามารถประเมินความต้องการออกซิเจนเฉลี่ยตลอดรอบการเลี้ยงของบ่อ 1 ได้เท่ากับ 1.90 ±0.43 กก./ชม.) 
ซึ่งมีค่าต่ ากว่าของบ่อ 2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.27±0.72 กก./ชม.) เนื่องจากบ่อ 1 กุ้งมีอัตราการหายใจของกุ้งในบ่อ
ที่ 1 จึงน้อยกว่าบ่อที่ 3 โดยทั้งสองบ่อมีปริมาณการใช้เครื่องให้อากาศเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาการเลี้ยงที่นานขึ้น 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบจ านวนเครื่องให้อากาศจากการค านวณและการใช้จริงของเกษตรกรพบว่า บ่อท่ี 
1 มีการใช้เครื่องให้อากาศมากเกินกว่าความต้องการของกุ้งและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในบ่อ และเปิดเครื่องให้
อากาศทั้งวัน (24 ชม.) ขณะที่บ่อที่ 3 ใช้เครื่องมือให้อากาศน้อยกว่าและเปิดเป็นระยะเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน 
ในช่วงท้ายของการเลี้ยงเกษตรกรบ่อ 1 และ 2 ใช้เครื่องให้อากาศท่ีเกินกว่าความต้องการใช้ 2.43 และ 1.64 
HP/ไร่ ปริมาณไฟฟูาที่ใช้เกินของบ่อที่ 1 และ 3 เท่ากับ 6,356 และ 4,237 kW เมื่อคิดเป็นจ านวนเงินค่า
ไฟฟูาที่สูญเสียไปเท่ากับ 7,157 และ 5,969 บาทต่อไร่ จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้เครื่องให้อากาศใน
ปริมาณที่เพียงพอ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม และมีการจัดการอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กุ้งขาวมีการ
เจริญเติบโตที่ดี สามารถรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบ่อเลี้ยงให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมและประหยัดการใช้
พลังงานในระหว่างการเลี้ยง ซึ่งการลดการใช้พลังงานเป็นการลดต้นทุนการผลิตที่ส าคัญ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งยัง
สามารถมีส่วนช่วยโลกในการบรรเทาป๎ญหาสภาวะโลกร้อน ได้อีกด้วย 
 
ค าส าคัญ: อัตราการหายใจ การให้อากาศ การเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา กุ้งขาว 
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ชื่อเรื่อง การจ าแนกและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

ผู้ด าเนินการ ประจวบ ลีรักษาเกียรติ 
หน่วยงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2557  
 

บทคัดย่อ 
  การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographical Information System : GIS) ร่วมกับภาพถ่าย
ทางอากาศปี พ.ศ. 2545 และ 2557 ข้อมูลแผนที่ และข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อจ าแนกและติดตามการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ พบว่าในปี พ.ศ. 2545 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทางด้านการเกษตร ได้แก่ สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น สวนยางพารา นาข้าว และพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งทะเล มีพ้ืนที่ประมาณ 
15,382, 7,824, 5,932 และ 4,654 ไร่ และในปี พ.ศ. 2557 มีพ้ืนที่ประมาณ 11,637, 13,864,  2,470 และ 
5,042 ไร่ ตามล าดับ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2545 พบว่า
พ้ืนที่สวนผลไม/้ไม้ยืนต้น นาข้าวและปุาไม้ ลดลงประมาณ 3,745, 3,462 และ 52 ไร่ แต่พ้ืนที่สวนยางพารา ที่
อยู่อาศัยชุมชน และพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งทะเลเพิ่มข้ึน ประมาณ 6,040, 2,048 และ 388 ไร่ ตามล าดับ 
  ปี พ.ศ. 2557 พ้ืนที่ปุาชายเลนที่อยู่ในเขตและนอกเขตปุาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2530 
มีพ้ืนที่ประมาณ 2,290 และ 616 ไร่ ตามล าดับ ในขณะที่พ้ืนที่เลี้ยงกุ้งทะเลที่อยู่ในเขตและนอกเขตปุาชาย
เลนตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2530  มีพ้ืนที่ประมาณ 1,939 และ 3,103 ไร่ โดยมีฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลทั้งหมด 
จ านวน 462 ฟาร์ม มีขนาดตั้งแต่ 0.4 – 115.0 ไร่ การศึกษาในครั้งนี้ได้จัดท าฐานข้อมูลทางด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝ๎่ง (Non-spatial data) เชื่อมโยงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Spatial data) ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการติดตามกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การตรวจสอบย้อนกลับ และ
การวางแผนพัฒนาต่อไป 
 
ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ภาพถ่ายทางอากาศ  
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
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ชื่อเรื่อง ชนิด ปริมาณ แบคทีเรียและแพลงก์ตอนในแหล่งน้ าธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลม
เสด็จ และคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี 

ผู้ด าเนินการ ประจวบ ลีรักษาเกียรติ, กฤษณา จันทร์แก้ว, กัญญารัตน์ สุนทรา,  
อัญชลี คมปฏิภาณ 

หน่วยงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2558  
 

บทคัดย่อ 
   การศึกษาชนิด ปริมาณ แบคทีเรียและ แพลงก์ตอนในแหล่งน้ าธรรมชาติเจ้าหลาวแหลมเสด็จ และคุ้ง

วิมาน จังหวัดจันทบุรี  ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558 จ านวน 6 สถานี ได้แก่ ชายฝ๎่งคุ้งวิมาน 
ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝ๎่งแหลมเสด็จ ชายฝ๎่งเจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และปากน้ าแขมหนู พบว่า
บริเวณสถานีปากน้ าแขมหนูมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียรวม แบคทีเรียกลุ่ม vibrio แบคทีเรียกลุ่ม bacillus 
และกลุ่ม enteric สูงตลอดทั้งปี มีปริมาณเฉลี่ย 5.67 ×10 3±1.70 ×10 3, 3.54 ×10 3±2.65 ×10 3, 
1.57×104±7.63×103 และ 5.60×103±2.67×103 cfu/มิลลิลิตร ตามล าดับ ปริมาณแบคทีเรียที่ตรวจพบแต่
ละกลุ่มยังอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ าทะเลประเภทที่ 4 เพ่ือการนันทนาการ การว่ายน้ าหรือกิจกรรมทางน้ าทุก
ชนิดแต่การบริโภคสัตว์น้ าจะต้องมีความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม และ
การใช้น้ าส าหรับการเพาะลี้ยงสัตว์น้ า ควรท าการฆ่าเชื้อในน้ าทะเลก่อนเข้าบ่อเลี้ยง เพื่อปูองกันการเกิดโรคใน
สัตว์น้ าจากการติดเชื้อ vibrio 

  ผลการศึกษาแพลงก์ตอนในแหล่งน้ าธรรมชาติพบแพลงก์ตอนพืช ประกอบด้วย Division 
Cyanophyta (blue green algae), Division Cyanophyta (green algae) และ Division Chromophyta 
(diatom) แพลงก์ตอนพืชที่มีปริมาณความหนาแน่นมากกว่า 1,000 เซลล์/ลิตร จ านวน 6 ชนิด เรียงจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ Chaetoceros sp. จ านวน 1.28×104 เซลล์/ลิตร Nitzschias sp. จ านวน 2.67×103 เซลล์/
ลิตร Odontella sp. จ านวน 2.17×103 เซลล์/ลิตร  และ Coscinodicus sp. จ านวน 1.53×103 เซลล์/ลิตร 
ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์ประกอบด้วย Phylum Rotifera, Phylum Protozoa, Phylum Arthropoda, 
Phylum Mollusca และ Phylum Chordata แพลงก์ตอนสัตว์ที่มีปริมาณความหนาแน่นมากกว่า 1,000/ตัว
ลิตร ได้แก่ ตัวอ่อนหอยสองฝา (pelecypod larvae) จ านวน 1.76 ×103 ตัว/ลิตร และ nauplius ของ 
crustacean จ านวน 1.52×103 ตัว/ลิตร นอกจากนี้พบตัวอ่อน (nauplius) ของ crustacean และตัวอ่อน
หอยสองฝา (pelecypod larvae) ในหลายสถานี โดยเฉพาะสถานีชายฝ๎่งแหลมเสด็จ ชายฝ๎่งเจ้าหลาว และ
สะพานปลาเจ้าหลาว และไม่พบแพลงก์ตอนที่ก่อให้เกิดพิษโดยเฉพาะแพลงก์ตอนกลุ่มที่ท าให้เกิดป๎ญหา 
redtide (ขี้ปลาวาฬ) 

 
ค าส าคัญ: แบคทีเรีย แพลงก์ตอน เจ้าหลาว แหลมเสด็จ คุ้งวิมาน 
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ชื่อเรื่อง BIRD DIVERSITY AND THE USE OF NEST-BOXES BY BREEDING BIRDS 
IN MANGROVE FORESTS AT KUNG KRABAEN BAY ROYAL 
DEVELOPMENT STUDY CENTER, CHANTHABURI PROVINCE, 
THAILAND 

ผู้ด าเนินการ  JUTARAT TANGTHAI 
หน่วยงาน M.Sc. (TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) 

MAHIDOL UNIVERSITY 
ระยะเวลาด าเนินการ ค.ศ. 2018 
 

ABSTRACT 
 Deforestation in mangrove forest is affecting biodiversity loss, especially diversity of 
birds that live and feed in mangrove forest. Nest-boxes are a tool of enhancing bird 
population, especially in terrestrial ecosystems, which is lacking in mangrove forest. The 
objectives of this study is to study bird diversity and the utilization of nest-boxes by 
breeding birds in mangrove forest at Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center 
Chanthaburi province, Thailand between May 2015 and April 2016. Transect line with a total 
distance of 1.2 km was used to study. Twenty- two species, 16 families in 7 Orders of birds, 
were found in the study areas. The Passeriformes was found to be largest order of birds 
63.64%, followed by Coraciiformes and Pelecaniformes, Falconiformes, Charadriiformes and 
Strigiformes 4.55%. After installing nest-boxes into mangrove forests, it was found that the 
most common birds that used nest-boxes were Malaysian Pied Fantail (Rhipidura javanica) 
and Oriental Magpie Robin (Copsychus saularis). The plantation forest was the highest in 
diversity index (H’ = 1.85) and highest in evenness (J’ = 0.87). The similarity was the highest 
in the natural forest attached with nest-boxes (SI = 90.08%). The occupancy of birds was  
related to the tree height, layer and density (Variance Extracted axis 2 which gives 
eigenvalue = 5.66, axis 1 which gives eigenvalue = 12.48). In conclusions, nest-boxes can 
increase bird population that breeds in tree cavity, while they cannot increase other bird 
diversity in other breeding types. In addition, nest-boxes can increase the chance or increase 
the natural threatening factor such as Oligodon spp. And Roof Rat (Rattus rattus) in the area. 
 
KEY WORDS: NEST / MANGROVE FOREST / DIVERSITY / BIRDS / ABUNDANCE 
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ชื่อเรื่อง ความหลากชนิดของนกและการใช้รังเทียมโดยนกที่ผสมพันธุ์ในป่าชายเลน
บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
จันทบุรี ประเทศไทย 

ผู้ด าเนินการ จุฑารัตน์ แตงไทย  
หน่วยงาน วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561 
 

บทคัดย่อ 
 การลดลงของพ้ืนที่ปุาชายเลนส่งผลต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะความ
หลากชนิดของนกท่ีอาศัยและหากินในพ้ืนที่ปุาชายเลน รังเทียมเป็นเครื่องมือหนึ่ง ในการเพิ่มประชากรของนก
โดยเฉพาะพ้ืนที่ปุาบก แต่กรณีของปุาชายเลนมีการศึกษาน้อย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความ
หลากชนิดของนกและการใช้ประโยชน์จากรังเทียม โดยนกที่ผสมพันธุ์ในปุาชายเลน บริเวณศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2558 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 การส ารวจความหลากชนิดของนกบนแนวเส้นส ารวจระยะทาง 1.2 
กิโลเมตร พบนก 22 ชนิด 16 วงศ์ ใน 7 อันดับ เข้ามาใช้พื้นที่ โดยอันดับนกจับคอน พบสูงสุดร้อยละ 63.64 
รองลงมาเป็นอันดับนกตะขาบ และอันดับนกกระทุงร้อยละ 9.09  อันดับนกกาเหว่า, อันดับเหยี่ยวปีกแหลม, 
อันดับนกตีนเทียน-อันดับนกอีก๋อย, อันดับนกเค้าแมวร้อยละ 4.55 เมื่อมีการติดรังเทียมในพ้ืนที่ปุาชายเลน 
นกที่พบบ่อยมาก คือนกอีแพรดแถบอกด า ( Rhipidura javanica) และนกกางเขนบ้าน (Copsychus 
saularis) โดยนกอีแพรดแถบอกด า เป็นนกชนิดเดียวที่เข้ามาใช้รังเทียมแบบกล่อง ดัชนีความหลากชนิด (H’ 
= 1.85) และค่าความสม่ าเสมอ (J’ = 0.87) ของนกในพื้นที่สวนปุาติดรังเทียมแบบกล่อง มีค่าสูงสุด ค่าความ
คล้ายคลึงของพ้ืนที่ปุาธรรมชาติติดรังเทียมแบบกล่องและพ้ืนที่ปุาธรรมชาติ มีค่าความคล้ายคลึงกันมากท่ีสุด 
(SI = 90.08%) โดยที่การปรากฏการเข้าของนกมีความสัมพันธ์กับความสูง ชั้น layer ของต้นไม้ และความ
หนาแน่น (Varince Extracted axis แกนที่ 2 eigenvalue = 5.66, แกนที่1 eigenvalue = 12.48) สรุปได้
ว่าการติดรังเทียมแบบกล่อง ช่วยเพิ่มประชากรของนกท่ีท ารังในโพรงรังได้ แต่ไม่สามารถเพ่ิมความหลากชนิด
ของนกท่ีท ารังรูปแบบอื่นๆได้ นอกจากนี้ รังเทียมแบบกล่องเพ่ิมโอกาส หรือป๎จจัยคุกคามตามธรรมชาติ ได้แก่ 
กลุ่มงูปี่แก้ว (Oligodon spp.) และหนูท้องขาว (Rattus rattus) ให้เข้ามาในพ้ืนที่มากขึ้น 
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ชื่อเรื่อง THE EFFECT OF THINNING ON GROWTH AND CARBON STORAGE OF 
RHIZOPHORA MUCRONATA POIR. (RHIZOPHORACEAE) AT KUNG 
KRABAEN BAY ROYAL DEVELOPMENT STUDY CENTER, 
CHANTHABURI PROVINCE, THAILAND  

ผู้ด าเนินการ  PANNIKA SAKULWORRAWIT 
หน่วยงาน M.Sc. (TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) 

MAHIDOL UNIVERSITY 
ระยะเวลาด าเนินการ ค.ศ. 2018 
 

ABSTRACT 
This study was done in thinning demonstration plots after 8 years of thinning in Kung 

Krabaen Bay Royal Development Study Center, Chanthaburi province. This study aims to 
evaluate the effect of thinning on growth of Rhizophora mucronata Poir. And carbon 
storages in above and underground in one 10×10 m sample plots in 0.5×0.5 m and 1×1 m 
spacing and compared among 25%, 50%, 75% thinning and control between April 2015 and 
May 2016. Topsoil (0-15 cm) and subsoil (15-30 cm) were collected at 4 sample points in dry 
and wet season. Ducan’s multiple range was used to test statistics. The results showed 
growth rate in 1×1 m spacing with 25% thinning plot was highest in average diameter 
(10.19±1.38 cm), height (14.80±1.28 m), basal area (14.80±1.28 m2/rai), biomass (79.92±24.55 
ton/rai) and carbon storaged (37.56±11.54 ton C/rai) especially in stems followed by 
branches and leaves, while biomass decreased in 50% and 75% thinning. Soil properties are 
those of clay soils. Acidity and cation exchange capacity were high in dry season. Soil 
minerals were high in dry rather than wet season. Total nitrogen was moderate to low. 
Available phosphorus was low to very low. Available potassium was very high to moderate. 
Organic matter (9.37%) and Total organic carbon (28.45 g/kg) was high in topsoil in dry 
season. The conclusion of this study was R. mucronata at 1×1 m with 25% thinning was 
highest on growth and carbon storage. 

 
KEY WORDS: THINNING / BIOMASS / CARBON STORAGE / KUNG KRABAEN BAY ROYAL DEVELOPMENT 
STUDY CENTER 
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ชื่อเรื่อง ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตและการกักเก็บคาร์บอนของโกงกางใบ
ใหญ่ RHIZOPHORA MUCRONATA POIR. (RHIZOPHORACEAE) บริเวณ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
ประเทศไทย 

ผู้ด าเนินการ ป๎ณณิกา สกุลวรวิทย์  
หน่วยงาน วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งนี้ได้ด าเนินการศึกษาในแปลงสาธิตการตัดขยายระยะในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ภายหลังการตัดขยายระยะมาแล้ว 8 ปี เพื่อศึกษา
ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตของโกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata Poir.) และการกักเก็บ
คาร์บอนเหนือพ้ืนดินและในดิน โดยใช้แปลงตัวอย่างขนาด 10 ×10 เมตร ในแปลงปลูกระยะ 0.5 ×0.5 เมตร 
และ 1×1 เมตร ที่ตัดขยายระยะร้อยละ 25, 50 และ 75 เทียบกับแปลงควบคุม อย่างละ 1 แปลง ระหว่าง
เดือนเมษายน พ.ศ.2558 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 ท าการเก็บตัวอย่างดินบน 0-15 เซนติเมตร และดิน
ล่าง 15-30 เซนติเมตร แปลงละ 4 จุด ช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ท าการทดสอบค่าทางสถิติด้วยวิธี Ducan’s 
multiple range พบว่า การเติบโตในแปลงปลูกที่ระยะห่าง 1 ×1 เมตร ตัดขยายร้อยละ 25 มีค่าเฉลี่ยการ
เติบโตของล าต้น (10.19 ±1.38 เซนติเมตร) ความสูง (14.80 ±1.28 เมตร) พ้ืนที่หน้าตัด (8.36 ±2.24 ตาราง
เมตร/ไร่) มวลชีวภาพ (79.92 ±24.55 ตัน/ไร่) และการกักเก็บคาร์บอน (37.56 ±11.54 ตันคาร์บอน/ไร่) ดี
ที่สุด ล าต้นมีการกักเก็บมากท่ีสุด รองลงมา คือ กิ่ง และใบ ส่วนการตัดขยายระยะร้อยละ 50 และ 75 ท าให้
ปริมาณมวลชีวภาพลดลง คุณสมบัติของดินเป็นดินเหนียว มีความเป็นกรดสูง การแลกเปลี่ยนประจุค่อนข้างสูง
ในช่วงฤดูแล้ง มีปริมาณธาตุอาหารในช่วงฤดูแล้งมากกว่าฤดูฝน ปริมาณไนโตรเจนอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ า
มาก ฟอสฟอรัสอยู่ในระดับต่ าถึงต่ ามาก โพแทสเซียมอยู่ในระดับสูงมากถึงปานกลาง มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง
ที่ระดับดินชั้นบนในช่วงฤดูแล้งร้อยละ 9.73 และค่าอินทรีย์คาร์บอนรวม 28.45 กรัม/กิโลกรัม สรุปได้ว่าการ
ปลูกโกงกางใบใหญ่ที่ระยะ 1×1 เมตร ร่วมกับการตัดขยายระยะร้อยละ 25 จะท าให้โกงกางใบใหญ่เติบโตและ
กักเก็บคาร์บอนได้ดีที่สุด 
 


