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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ     แบบ ว-1ด 
 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

------------------------------------ 
ชื่อโครงการวิจัย (ไทย) ผลของสีของภาชนะและสีของน้ าในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 

(ภาษาอังกฤษ) Effects of The Container Color and Water Color in  Nursing  Giant 
Freshwater Prawn, Macrobrachium Rosenbergii (de Man, 1879) Larvae 

ส่วน ก: ลักษณะโครงการวิจัย               

      โครงการวิจัยใหม่  

 โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…1...ปี ปีนี้เป็นปีท่ี..1... รหสัโครงการวิจัย..…....….....….. 
I  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11(พ.ศ. 2555-2559) 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรความม่ันคงของอาหารและ 

พลังงาน 
II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 

8 (พ.ศ. 2555-2559) (ระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ และ 1 แผน
งานวิจัย ที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 3) 

- ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
- กลยุทธ์การวิจัยที่3พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ

อย่างยั่งยืน 
- แผนงานวิจัยที่ 3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรม

เป้าหมาย    
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
เกษตรเพื่อความยั่งยืน   
IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล 

- นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก : เรื่อง – 

- นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล : นโยบาย 2.2.3 นโยบายปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ 

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2557) 



2 
 

ส่วน  ข: องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการท าวิจัย และสัดส่วนที่ท าการวิจัย 
(%)] และหน่วยงานประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 

ชื่อคณะผู้วิจัยและสัดส่วนที่ท างานวิจัย(%) 
หน่วยงานหลัก 

นายไกรสร ระศรี 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอ่างทอง 63 ม.6 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย 
จ.อ่างทอง 14140 โทรศัพท์ 035-866497 โทรสาร 035-866498 
e-mail: tikfb10@gmai.com 
นายณัฐพงค ์วรรณพัฒน์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอ่างทอง เลขที่ 63 ม.6 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย  
จ.อ่างทอง 14140 โทรศัพท์ 0-3586-6497 โทรสาร 0-3586-6498  
Email : nutthapongwan@gmail.com 

หน่วยงานสนับสนุน 
นายทรงยศ  ศิลปชัย 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดก าแพงเพชร ม.2 ต.หนองปลิง อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.(055) 713 473 โทรสาร (055) 711 920 

  E-mail : tumkub1983@gmail.com 
 นายเทวัฒน์ สุขเกษม 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงราย 147 ม.6 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย 

 จ.เชียงราย 57210โทรศัพท์ / โทรสาร 053-154505 
e-mail: thawat_sukasem@hotmail.com 

 

ผู้วิจัย 
วาง 
แผน 
20 % 

รวบรวม 
ข้อมูล 
20 % 

วิเคราะห์ 
ข้อมูล 
20 % 

สรุป 
ผล 

20 % 

จัดท า
รายงาน 
20 % 

รวม 
100% 

1. นายไกรสร  ระศรี 
Mr. Krisorn Rasri 

10 10 10 10 5 45 

2. นายทรงยศ  ศิลปชัย 
Mr. Songyot Sinlapachai 

10 5 5 10 10 40 

3. นายเทวัฒน์ สุขเกษม 
Mr.Thawat sukasem 

2 2 2 2 2 10 

4. นายณัฐพงค ์วรรณพัฒน์ 
Mr.Nutthapong Wannapat 

- - 2 3 - 5 

mailto:tikfb10@gmai.com
mailto:tumkub1983@gmail.com
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2. ประเภทการวิจัย  
 การวิจัยประยุกต์ (Applier Research) 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย 

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา กลุ่มวิชาทรัพยากรประมง 
4. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 

การอนุบาล, ลูกกุ้งก้ามกราม, สีของน้ า, สีของภาชนะ 
Nursing ,Giant Freshwater Prawn larvae, Water Color, Container Color 

 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

 กุ้งก้ามกราม Macrobrachium Rosenbergii (de Man, 1879) เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญมีปริมาณ
ผลผลิตกุ้งก้ามกรามที่ส่งออกในปี 2557 มี จ านวน 1,859,205 กิโลกรัม มูลค่า 572,434,497 ล้านบาท และมี
ปริมาณน าเข้า จ านวน 105,450 กิโลกรัม มูลค่า 23,375,728 บาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557)  
ในอดีตนิยมเพาะและอนุบาลกุ้งก้ามกรามในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้ าที่ผ่านการฆ่าเชื้อและมีสีใส ซึ่งมักประสบปัญหา
ปริมาณแสงที่กระทบในบ่อมากเกินไปจนท าให้ปริมาณแพลงก์ตอนเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพน้ าเช่น ค่าความ
เป็นกรดเป็นด่าง อุณหภูมิ และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ลูกกุ้งก้ามกราม
เกิดความเครียด กินอาหารลดลงเจริญเติบโตช้า และมีพัฒนาการไม่เป็นไปตามปกติ ในปัจจุบันเกษตรกรแก้ไข
ปัญหาโดยใช้แผ่นกระเบื้องมุงหลังคาปิดบ่ออนุบาล ทาสีบ่อให้เข้มตลอดจนใช้ ออกซิเตรทตร้าซัยคลิน  
สีน้ าเทียม เพ่ือลดความเข้มของแสง โดยสีน้ าเทียมส่วนใหญ่ที่ใช้ ไม่มีฉลากระบุผู้ผลิตและรายละเอียดส่วนผสม 
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ และอาจมีการปนเปื้อนสารตกค้างต้องห้ามตามประกาศของ
ราชการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปลอดภัยของผู้บริโภคกุ้งกรามกรามเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องศึกษาผล
ของสีภาชนะ และสีน้ าในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม โดยการทดลองครั้งนี้วัสดุที่ใช้ท าสีน้ าเป็นสีสังเคราะห์
ส าหรับผสมอาหารที่ทราบส่วนประกอบ ที่มาของผู้ผลิตและได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาหากเกษตรกรน าผลการศึกษาไปปฏิบัติจะท าให้ลดต้นทุนในการผลิตจากการใช้สารเคมี  
ยาปฏิชีวนะ ที่ไม่จ าเป็นและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในที่สุด 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
6.1เพ่ือทราบสีของภาชนะท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 
6.2ความเข้มข้นที่ เหมาะสมของสีน้ า เทียม(สีสั ง เคราะห์ ในอาหาร)ในการอนุบาล 

ลูกกุ้งก้ามกราม 
6.3 เพ่ือทราบต้นทุนในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยสีน้ าเทียม 

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
ศึกษาผลของความเข้มข้นของสีน้ าเทียมที่แตกต่างกัน 3 ระดับ และสีของภาชนะท่ีแตกต่างกัน

2สใีนการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 
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8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามโดยใช้สีน้ าเทียมในการอนุบาล เป็นการช่วยป้องกันการเกิดตะไคร่น้ า 

แก้ปัญหาการเพ่ิมปริมาณของแพลงก์ตอนพืชชนิดที่สร้างสารพิษซึ่งยังไม่ทราบถึงความเข้มข้นของการใช้สีน้ าที่
เหมาะสม ในเรื่องสีของภาชนะอาจมีผลในเรื่องปริมาณความเข้มของแสง ช่วยในลดปัญหาการจัดการเรื่อง
คุณภาพน้ า อาจมีผลต่อการกินอาหารของลูกกุ้งซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการพัฒนาของกุ้งในระยะวัยอ่อนไปสู่
ระยะกุ้งคว่ า และมีอัตรารอดสูงซึ่งยังไม่ทราบสีของภาชนะที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม ดังนั้น
จ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัย ต้นทุน และผลตอบแทน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้น าความรู้ไป
ใช้ในการอนุบาลลูกกุ้งกา้มกรามให้มีอัตราการรอดตายสูง 

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง  
ชีววิทยา 

กุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งน้ าจืดที่มีขนาดใหญ่ รู้จักกันในชื่อของ กุ้งก้ามกราม กุ้งนาง กุ้งใหญ่ กุ้งแม่น้ า  
กุ้งก้ามเกลี้ยง กุ้งแห และกุ้งหลวง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Macrobrachium rosenbergii (de Man,1879)  
มีชื่อสามัญเรียกว่า Giant Freshwater Prawn ในประเทศไทยพบกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ที่สุดที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีความยาว 25 เซนติเมตร น้ าหนัก 470 กรัม (ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด, 2558) 

อัตราความหนาแน่นในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 
 บุรฉัตร และไพบูลย์ (2543) รายงานว่าการทดลองอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยอัตราปล่อย 3 ระดับ  
ในบ่อซีเมนต์กลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.4 เมตร บรรจุน้ า 590 ลิตร ด้วยอัตราปล่อย 150, 200 และ 250 
ตัวต่อลิตร (88,500, 118,000 และ 147,500 ตัวต่อบ่อ) ผลปรากฏว่าอัตราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 55.09%  
ที่อัตราการปล่อยความหนาแน่น 150 ตัวต่อลิตร โดยอัตราการปล่อย 200 และ 250 ตัวต่อลิตร มีอัตราการ
รอดตายไม่แตกต่างกัน คือ 44.74 และ43.81% แต่อัตราการปล่อย 250 ตัวต่อลิตร ให้ผลผลิตสูงสุดและมีก าไร
สุทธิดีที่สุด 

สุรังษี (2551) รายงานว่าการอนุบาลกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนในระบบปิดด้วยอัตราความหนาแน่น  
3 ระดับ คือ 40 ,80 และ 120 ตัวต่อลิตร โดยอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามอายุ 10 วัน จนมีอายุ 30 วัน พบว่าที่
ระดับความหนาแน่น 40 ตัวต่อลิตร มีอัตราการรอดตาย 21.71% สูงกว่าที่ระดับความหนาแน่น 80 และ 120 
ตัวต่อลิตร มีอัตราการรอดตาย 11.97% และ 7.66% ความหนาแน่น 40 ตัวต่อลิตร เป็นความหนาแน่นที่
เหมาะสมในการอนุบาลกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนในระบบปิด 

สีน้ าในการเพาะและอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 
ประโยชน์ของสีน้ า  

 ท าให้กุ้งสงบกินอาหารดีขึ้น สีของน้ าลดความโปร่งของใสของน้ าในบ่อ ท าให้แสงส่องไปไม่ถึงพ้ืนบ่อ 
กุ้งที่อยู่ตามพ้ืนบ่อจะเคลื่อนไหวน้อย ลดการกินกันเอง กินอาหารดีขึ้นเจริญเติบโตดีกว่าบ่อที่น้ าใสซึ่งพบว่า  
กุ้งว่ายน้ ารอบบ่อเกือบตลอดเวลาเสียพลังงานไปในการว่ายน้ ามากเกินไป การเจริญเติบโตช้าการที่น้ าใสกุ้งตื่น
ตกใจจากสิ่งต่าง ๆ มาก ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน (สถาบันการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งสงขลา, 2556) 

สีสังเคราะหใ์นอาหาร 
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สีสังเคราะห์ หมายถึง สีที่ เป็นสารอินทรีย์ที่ได้จากการสังเคราะห์ ที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร  
(food additive) ในกลุ่มสีผสมอาหาร (food color) ซึ่งมีลักษณะถูกต้องตามข้อก าหนดและปลอดภัย 
ต่อการบริโภค สีสังเคราะห์มีราคาถูกกว่าสีธรรมชาติ ให้สีสดและสม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังมีขายทั้งในรูปแม่สี  
และสีผสมในรูปผง สารละลาย และสารละลายแขวนลอย ซึ่งสะดวกต่อการเลือกใช้กับอาหารชนิดต่างๆ ดังนั้น 
ผู้ใช้จึงนิยมใช้สีสังเคราะห์มากกว่าสีธรรมชาติ ถึงแม้ว่าสีธรรมชาติจะปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากกว่า 

สีผสมอาหารสีเขียว ได้แก่ ฟาสต์ กรีน เอฟซีเอฟ (Fast green FCF) เป็นอาหารควบคุมเฉพาะตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 21 (พ.ศ.2522)  
คุณลักษณะของสีสังเคราะห์ ที่ใช้เป็นสีผสมอาหาร ที่ได้มาตรฐาน 

1. ไมม่ีสารที่ท าให้เกิดพิษ และตัวสีไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายของผู้บริโภค  
2. มีโครเมียม หรือ แคดเมียม หรือปรอท หรือซีลีเนียมไม่เกิน 1 ส่วนในล้านส่วนโดยน้ าหนัก  
3. มีสารหนู ไม่เกิน 5 ส่วนในล้านส่วนโดยน้ าหนัก  
4. มีตะกั่วไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วนโดยน้ าหนัก (ส านักงานคณะกรรมการอาการและยา, 2558) 

ปริมาณความเข้มแสง 
 ชัชวาล และคณะ (2554) รายงานว่า การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าด้วยการใช้ตาข่ายพรางแสงสีด า
พรางแสง ในระดับ 0, 20, 50, และ 80 เปอร์เซ็นต์ พบว่าระดับความเข้มแสงที่เหมาะคือ ชุดการทดลองที่ใช้ 
ตาข่ายพรางแสงสีด า 80 เปอร์เซ็นต์ อนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้ามีอัตรารอดสูงสุด และพบว่าชุดที่ไม่พรางแสง
ด้วยตาข่ายสีด า ประสบปัญหาเกี่ยวกับตะไคร่น้ าและแพลงก์ตอนที่เกิดขึ้น 
 สิริวรรณ และคณะ (2549) รายงานว่า การเลี้ยงหอยเป๋าฮ้ือในตู้กระจกด้วยระดับความเข้มแสง 
ที่ต่างกัน 4 ระดับ คือ 50, 100, 150, และ 200 ลักซ์ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ ทั้งด้าน 
น้ าหนักเฉลี่ย และอัตรารอดเฉลี่ย แต่จากการสังเกตการทดลองเป็นระยะเวลา 32 สัปดาห์ พบว่าที่ระดับความ
เข้มแสง 150 และ 200 ลักซ์ ลูกหอยมีอัตรารอดตายดีกว่าความเข้มแสง 50 และ 100 ลักซ์ เนื่องจากเกิด 
ตะไคร่น้ า และสาหร่ายพวกไดอะตอม ภายในตู้ทดลอง และในการทดลองนี้ ท าให้ทราบว่าการเพ่ิมจ านวนของ 
แพลงก์ตอนในปริมาณที่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยแสงเพียงอย่างเดียว 

 10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
ชัชวาล วุฒิเมธี, ธวัช ศรีวีระชัย และ จุฑารัติ. 2554. ความเข้มแสงที่เหมาะสมส าหรับการอนุบาลลูกปลากะรัง 

จุดฟ้า. เอกสารวิชาการฉบับที่ 11/2554. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี. ส านักวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง, กรุงเทพฯ. 16 หน้า. 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. 2557. BAAC.http//www.baac.or.th 
บุรฉัตร  จันทกานนท์ และไพบูลย์  วรสายัณห์.  2543. การทดลองอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยอัตราปล่อย  

3 ระดับ. เอกสารวิชาการฉบับที่ 16/2543สถานีประมงน้ าจืดจังหวัดระยอง ส านักวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืด, กรมประมง. 16 หน้า 

สมศักดิ์ เพียบพร้อม. 2530. หลักและวิธีการจัดการธุรกิจฟาร์ม. โอ.เอ.พริ้นติ้งเฮาส์, กรุงเทพมหานคร.  
240 หน้า. 
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สิริวรรณ หนูเซ่ง, สกลธ์ แสงประดับ และ พณารัตน์ สอนสุขใส.2549. การเลี้ยงหอยเป๋าฮ้ือด้วยระดับความเข้ม
แสงต่างกัน. เอกสารวิชาการฉบับที่ 19/2549. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์. 
ส านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง, กรุงเทพฯ. 17 หน้า. 

สุรังษี ทัพพะรังสี.  2551. ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการอนุบาลกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนในระบบปิด. เอกสาร
วิชาการฉบับท่ี 66/2551 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบุรี ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ า
จืด กรมประมง, กรุงเทพฯ.26 หน้า. 

สถาบันการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งสงขลา.2556. สีน้ ากับแพลงก์ตอนในบ่อกุ้ง. http://www. nicaonline. 
com/kungthaipage14.html 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. สีผสมอาหาร. 2558. http://elib.fda.moph.go.th/ library/ 
default.asp?page2=subdetail&id_L1=27&id_L2=15565&id_L3=450 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2558.ระบบแสดงข้อมูลด้านสถิต.ิhttp://www.oae.go.th/oae_report/ 
 export_import/export_result.php 
ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด. 2558. การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามตามมาตรฐาน GAP. www.fisheries.  

go.th/train-gr/km_freshwater/index.htm 
Kay, R. D. 1986. Farm management: planning, control and implementation. McGraw Hill Book 

Co., Singapore. 401 pp. 

 11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ทราบถึงสีของภาชนะ และอัตราความเข้มข้นของสีน้ าเทียมที ่เหมาะสมในการอนุบาล 
ลูกกุ้งก้ามกราม โดยน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเลี้ยงและอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามต่อไป  

12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
12.1 การประชุมสัมมนาวิชาการ 
12.2 เอกสารวิชาการและวารสารที่เกี่ยวข้อง 
12.3 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ กรมประมง สถานศึกษาต่างๆ เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

13. วธิีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
  13.1 การวางแผนการทดลอง 

  ท าการวางแผนการทดลองแบบ 2 x 3 factorial experiment in completely 
randomized design เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ 2 ปัจจัยคือ 

ปัจจัยที่ 1 สีของภาชนะ 2 สี ดังนี้ 
ชุดการทดลองที่ 1 ภาชนะสีฟ้า 
ชุดการทดลองที่ 2 ภาชนะสีด า 

ปัจจัยที่ 2 ความเข้มข้นของสีน้ า 3 ระดับ ดังนี้ 
 ชุดการทดลองที่ 1 ความเข้มข้นของสีน้ า 0 มิลลิกรัมต่อลิตร  
ชุดการทดลองที่ 2 ความเข้มข้นของสีน้ า 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  

  ชุดการทดลองที่ 3 ความเข้มข้นของสีน้ า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

http://www.nicaonline.com/kungthaipage14.html
http://www.fisheries/
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 การทดลองประกอบด้วย 6 ทรีทเมนต์คอมบิเนชั่น ดังนี้ 
 1. a1b1ภาชนะสีฟ้า ความเข้มข้นของสีน้ า 0 มิลลิกรัมต่อลิตร  
  2. a1b2ภาชนะสีฟ้า ความเข้มข้นของสีน้ า 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  
  3. a1b3ภาชนะสีฟ้า ความเข้มข้นของสีน้ า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร  
  4. a2b1ภาชนะสีด า ความเข้มข้นของสีน้ า 0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  5. a2b2ภาชนะสีด า ความเข้มข้นของสีน้ า 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  6. a2b3ภาชนะสีด า ความเข้มข้นของสีน้ า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.2 สถานที่ท าการทดลองและเก็บข้อมูล 
  ด าเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอ่างทอง 
 13.3. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
  1. การเตรียมภาชนะ 
  ใช้ภาชนะกล่องพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 48 x 70 x 41 เซนติเมตร ใส่น้ าระดับ 

ความสูง 30 เซนติเมตรจะได้ปริมาตร 100.8 ลิตรทุกกล่องใส่หัวทรายให้อากาศ 2 จุด  
  2. การเตรียมน้ าที่ใช้ในการทดลอง 
  2.1 การเตรียมน้ าจืด 
  - เตรียมน้ าจืดในบ่อซีเมนต์ ขนาด 5 x 10 x 0.8 เมตร โดยตกตะกอนโลหะหนักด้วย EDTA  

10 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ฆ่าเชื้อด้วยการเติมคลอรีนผง 90% ความเข้มข้น 30 ppm และใช้ปั๊มลม  
(Roots Blower) ให้อากาศอย่างทั่วถึงตลอดเวลานาน 5-7 วัน คลอรีนจะสลายตัวหมด (ตรวจสอบความเข้มข้น
ของคลอรีนด้วย Test kit) 

  - น าน้ าจืดที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาพักในบ่อซีเมนต์กลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เมตร ลึก  
0.7 เมตร จ านวน 3 บ่อ เพ่ือพักน้ าผสมโดยกรองน้ าด้วยถุงผ้ากรองขนาด 10 ไมครอน โดยไม่เติมสีผสมอาหาร 
สีเขียว 1 บ่อ และเติมสีผสมอาหารสีเขียว จ านวน 2 บ่อ ระดับความเข้มข้น 2.5, และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เพ่ือ
ใช้ในการปรับระดับความเค็มและเปลี่ยนถ่ายน้ าในการทดลองโดยเปิดลมตลอดเวลาเพ่ือให้สีผสมอาหารผสมกับ
น้ าเป็นเนื้อเดียวกัน 

 
 

  
B 

ความเข้มข้นของสีน้ า 

A 
สีภาชนะ 

 

 
b1 b2 b3 

a1 a1b1 a1b2 a1b3 

a2 a2b1 a2b2 a2b3 
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  2.2 การเตรียมน้ าเค็ม 13 ส่วนในพันส่วน (ppt) 
  - เตรียมน้ าจืด และน้ านาเกลือความเค็มไม่น้อยกว่า 120 ppt ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนผง 
90% ความเข้มข้น 30 ppm แล้วน ามาผสมกันในบ่อซีเมนต์ขนาด 5X10X0.8 เมตร จากนั้นฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน
ผง 90% ความเข้มข้น 30 ppm อีกครั้งโดยให้อากาศอย่างทั่วถึงตลอดเวลา นาน 5-7 วัน คลอรีนจะสลายตัว
หมด(ตรวจสอบความเข้มข้นของคลอรีนด้วย Test kit) และตกตะกอนโลหะหนักด้วย EDTA 10 ppm 
  - สูบน้ าผสมจากซีเมนต์ขนาด 5X10X0.8 เมตร ที่คลอรีนสลายตัวหมดแล้วไปยังบ่อซีเมนต์
กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เมตร ลึก 0.7 เมตร จ านวน 3 บ่อ  เพ่ือพักน้ าผสมโดยกรองน้ าด้วยถุงผ้า
กรองขนาด 10 ไมครอน โดยไม่เติมผสมอาหารสีเขียว 1 บ่อ และเติมสีผสมอาหารสีเขียว จ านวน 2 บ่อ ระดับ
ความเข้มข้น 2.5 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เพ่ือใช้ในการเปลี่ยนถ่ายน้ าในการทดลองโดยเปิดลมตลอดเวลา
เพ่ือให้สีผสมอาหารผสมกับน้ าเป็นเนื้อเดียวกัน 

  3. การเตรียมลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามท่ีใช้ในการทดลอง 
  3.1 ลูกกุ้งที่ใช้ในการทดลอง 
  น าลูกกุ้งก้ามกรามอายุ 7 วัน ที่ได้จากการเพาะฟักในรุ่นเดียวกันของศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืดอ่างทอง จ านวน 15,120 ตัว (หรือ 150 ตัว/ลิตร) มาท าการชั่งน้ าหนักรวมด้วยเครื่องชั่งไฟฟ้า
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง จากนั้นตวงลูกกุ้งก้ามกรามครั้งละ 1 ช้อนชา (ช้อนที่มีการเจาะรูเพ่ือระบายน้ า) น าไปชั่ง
ด้วยการแทนท่ีน้ าจากนั้นน าไปใส่ภาชนะทดลองจนครบทุกชุดการทดลองโดยการสุ่มตลอด 

4. การเตรียมอาหารอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 
  4.1 ไรน้ าเค็ม (Artemia) 
 - เตรียมโดยน าไข่อาร์ทีเมียมาฟักเป็นตัวอ่อนด้วยน้ าเค็ม 25 ppt ในถังฟักขนาดความจุ 400 ลิตร  
ใช้เวลาฟักไข่เป็นตัวอ่อนประมาณ 24-36 ชั่วโมง ท าการแยกเปลือกออกโดยวิธีการปิดระบบลมแล้วปิดถังด้วย
วัสดุทึบแสงเป็นเวลา 10 นาที เปลือกไข่จะลอยขึ้นมาอยู่บริเวณผิวน้ า ส่วนตัวอ่อนจะอยู่ด้านล่างท าการรวบรวม
เอาเฉพาะตัวอ่อนไรน้ าเค็มทางท่อระบายน้ า แล้วน าตัวอ่อนไรน้ าเค็มมาล้างด้วยด่างทับทิมความเข้มข้น  
5  ppm แล้วน าไปให้ลูกกุ้งกิน 
  4.2 อาหารผสมไข่ตุ๋นส าหรับลูกกุ้งขนาดเล็ก  
 -น าไข่ไก่สด 5 ฟอง ผสมกับนมผงส าหรับเลี้ยงเด็ก 5 กรัม เติมแป้งสาลี 18 กรัม หลังจากนั้นเติมน้ าจืด
สะอาด 100 มิลลิลิตรน าไปผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้าแล้วเทใส่ภาชนะน าไปนึ่ง 15 นาที จนได้อาหาร
ผสมไข่ตุ๋นทิ้งให้เย็นแล้วน าไปบดผ่านตะแกรงขนาด 64 ช่องตาต่อตารางเซนติเมตร น าไปใส่ในภาชนะที่ใส่น้ าไว้
เล็กน้อยจากนั้นผสมกับวิตามินซีชนิดเคลือบไขมันในอัตรา 5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม แล้วน าไปให้ลูกกุ้งกิน  
 13.4. วิธีการทดลอง 

  1. ให้อาร์ทีเมียลูกกุ้งก้ามกราม อายุ 7-34 วัน ให้อาร์ทีเมีย 3 ครั้ง ในเวลา 09.00 น.,15.00 
น. และ 21.00 น. และให้ไข่ตุ๋น วันๆละ 2 ครั้ง ในเวลา 11.00 น. และ 13.00 น.ระยะเวลาในการทดลอง 34 
วัน  
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  2. การท าความสะอาดภาชนะ การดูดตะกอนและเปลี่ยนถ่ายน้ า 
  ท าความสะอาดภาชนะทดลองทุกวันเวลา 08.00 น. โดยใช้ฟองน้ าเช็ดคราบสกปรกบริเวณ

ขอบภาชนะทดลองและดูดตะกอนและเปลี่ยนถ่ายน้ าทุกวัน ในปริมาณ 50% ของปริมาตรน้ า และลดระดับ
ความเค็มเมื่อลูกกุ้งคว่ าประมาณ 50 % โดยลดระดับความเค็มวันละครั้ง ประมาณ 1-2 ppt จนกระทั่งสิ้นสุด
การทดลอง 

  3. การวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
  ตรวจสอบคุณภาพน้ าทุกวัน เวลาประมาณ 07.00 น.โดยก่อนการผสมสีท าการวิเคราะห์
คุณภาพน้ าก่อนใส่สีและหลังใส่สี ในบ่อเตรียมน้ าและในภาชนะทดลองดังนี้ 

  - ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ า วัดด้วยเครื่อง DO meter ยี่ห้อ YSI 52  
 - ความเป็นกรดเป็นด่าง วัดด้วยเครื่องวิเคราะห์น้ าแบบดิจิตอล ยี่ห้อHANNA รุ่น HI 991001 

- ความเป็นด่าง วิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์น้ าแบบดิจิตอล ยี่ห้อ HANNA Checker 
Alkalinity รุ่น HI 755  

  - อุณหภูมิน้ า วัดด้วยเครื่อง DO meter ยี่ห้อ YSI 52  
 - แอมโมเนียรวม วิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์น้ าแบบดิจิตอล ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI 96733 

  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ท าการบันทึกระยะเวลาที่ลูกกุ้งเริ่มคว่ าในแต่ละชุดการทดลอง และนับลูกกุ้งคว่ าในทุกชุดการ
ทดลองเมื่อสิ้นสุดการทดลอง และน าไปตรวจหาเชื้อไวรัส MRNV และ XSV ในลูกกุ้ง โดยวิธีตรวจ PCR ใน
ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอ่างทอง บันทึกค่าใช้จ่ายเพ่ือค านวณหาต้นทุนในการ
อนุบาล 
  4.3. อัตราการรอดตาย 

  อัตรารอดตาย (survival rate) 
    = จ านวนกุ้งก้ามกรามเมื่อสิ้นสุดการทดลอง X 100 (เปอร์เซ็นต์) 
     จ านวนกุ้งก้ามกรามเมื่อเริ่มต้นการทดลอง 
  4.4. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต น าต้นทุนการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามมาวิเคราะห์ ตามวิธี

ของ สมศักดิ์ (2530) และ Kay (1986) ข้อมูลที่วิเคราะห์มีดังนี้ 
 ต้นทุนการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามต่อตัว 
   =  ต้นทุนทั้งหมด (บาท) 
    จ านวนลูกกุ้งก้ามกรามที่คว่ าทั้งหมด(ตัว) 

ต้นทุนทั้งหมด = ต้นทุนคงท่ี+ต้นทุนผันแปร 
 ต้นทุนผันแปร = อาหาร+แรงงาน+ค่าไฟฟ้า+ค่าน้ าเค็ม+ค่าลูกกุ้งก้ามกราม+ 
     ค่าสีผสมอาหาร+ค่าคลอรีนผง+ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 
 ต้นทุนคงท่ี = ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์+ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 
 ค่าเสียโอกาสใน 
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 การลงทุน = ค่าท่ีค านวณจากอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจ า 3 เดือน 
   2.5 เปอร์เซ็นต์/ปี(ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 

 ค่าเสื่อมราคา = คิดโดยวิธีเส้นตรงโดยก าหนดมูลค่าซากเป็นศูนย์เมื่อหมดอายุ 
   การใช้งาน 

 รายได้ทั้งหมด = จ านวนผลผลิต (ตัว)ราคาผลผลิตที่จ าหน่ายได้ (บาท) 
 รายได้สุทธิ = รายได้ทั้งหมด-ต้นทุนผันแปร 
 ก าไรสุทธิ = รายได้ทั้งหมด-ต้นทุนทั้งหมด 
 ผลตอบแทนต่อการลงทุน 
   = รายได้สุทธิX 100 (เปอร์เซ็นต์) 
    ต้นทุนทั้งหมด 
   
 
  13.5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลที่ค านวณได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบแฟคทอเรียล  
เพ่ือประเมินค่าอิทธิพลร่วมระหว่างทั้งสองปัจจัยที่ศึกษา ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แล้วเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองของแต่ละปัจจัย ด้วยวิธี Duncan ’s new multiple rangs test ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0 .05 ส าหรับข้อมูลที่มีหน่วย เป็น อัตราส่ วนก่อนการวิ เคราะห์ท าการแปลงข้อมูลด้วย 
angular transformationโดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งหมดใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่าง
ละเอียด) 

ท าการวิจัยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง มีนาคม 2560 
การด าเนินงาน ต.ค. 

58 
พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย.
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค.
59 

ก.ย.
59 

เตรียมงาน             
ด าเนินการทดลอง             
วิเคราะห์ข้อมูล             
เขียนรายงาน             
ตีพิมพ์เผยแพร ่             

 
การด าเนินงาน เม.ย.

59 
พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค.
59 

ก.ย.
59 

ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ
60 

มี.ค. 
60 

เขียนรายงาน             
ตีพิมพ์เผยแพร ่             
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15. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ)ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้องการ
เพ่ิมเติม 

16. งบประมาณของโครงการวิจัย 
16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณที่

เสนอขอ (ผนวก 6)] 
รายการ จ านวนเงิน 

ก.  หมวดค่าใช้สอย 
    1.ค่าจ้างช่ัวคราว 
ข.  หมวดค่าวัสดุ 
    1.ค่าวัสดุ  เช่น 

1)  ค่าแม่พันธ์ุกุ้งก้ามกราม 
2)  ค่าอาหารอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 
3)  ค่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร ์
4)  ค่าวัสดุส านักงาน 
5)  ค่าถังพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมขนาด 100 ลิตร จ านวน 18 กล่อง 
6)  ค่าสีผสมอาหาร 
7)  ค่าน้ าเค็ม 
8)  ค่าสายลมและหัวทราย 
9)  ค่าสีสเปรย์ท าสภีาชนะทดลอง 
10)  ค่าอุปกรณ์อื่นๆ 

2.2  ค่าสาธารณูปโภค   เช่น 
             ค่าไฟฟ้า   

 
 
 
 

5,000 
 10,000 
 7,000 
2,000 
5,400 
2,000   

12,000  
500 

1,100 
1,000 

 
4,000 

รวมงบประมาณที่เสนอขอ 50,000 

16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี 
[กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี (ผนวก9)] 

16.3 งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการวิจัย
ต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ท าการวิจัยแล้ว) 

17. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
ทราบถึ งสี ของภาชนะและความเข้มข้นการใช้สี ของน้ า (สี สั ง เคราะห์ ในอาหาร ) 

ที่เหมาะสม ในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 
18. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 

 
ลงชื่อ...................................................หวัหน้าโครงการวิจัย 

 (นายไกรสร ระศรี) 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

     วันที่      กันยายน พ.ศ. 2559 
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ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายไกรสร  ระศรี 
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Krisorn Rasri 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3 2604 00375 59 4 
 3. ต าแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

   เงินเดือน 14,950 (บาท) 
 เวลาที่ใช้ท าวิจัย 14  ชั่วโมง : สัปดาห์ 
4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอ่างทอง 
63 หมู่ 6 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 
โทร.  (035) 866497 โทรสาร (035) 866498 

 E-mail : tikfb10@gmail.com 
5. ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ระดับ
ปริญญา 

สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อสถาบันการศึกษา ประเทศ 

2547 ปริญญาตรี ประมง ประมง สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขต 
พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา 

ไทย 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ – 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ

ในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย  
7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย: - 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย: - 
7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : - 
7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า: -  

ผู้ร่วมวิจัยที่ 1 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายทรงยศ  ศิลปชัย 

 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Songyot Sinlapachai 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3 7202 00108 98 9 
 3. ต าแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

   เงินเดือน 20,840 (บาท) 
 เวลาที่ใช้ท าวิจัย 6 ชั่วโมง : สัปดาห์ 
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4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดก าแพงเพชร 
ม.2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 
โทร.  (055) 713 473โทรสาร (055) 711 920 

 E-mail : tumkub1983@gmail.com 
5. ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ระดับ
ปริญญา 

สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อสถาบันการศึกษา ประเทศ 

2547 ปริญญาตรี การจัดการ
ประมง 

การจัดการ
ประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 

 
6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ – 

 7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ
ในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย  

7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย: - 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย: - 
7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : - 
7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า: -  
ผู้ร่วมวจิัยที่ 2 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายเทวัฒน์ สุขเกษม 

 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Thawat sukasem 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3 5702 00174 67 3 
 3. ต าแหน่งปัจจุบัน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

   เงินเดือน 13,560 (บาท) 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย 12ชั่วโมง : สปัดาห์ 
4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงราย 
147 ม.6 ต.เวียงชัย อ.เวียงชยั จ.เชียงราย 57210 
โทรศัพท์ / โทรสาร 053-154505 

 e-mail : thawat_sukasem@hotmail.com 
 
 
 
 

mailto:tumkub1983@gmail.com
mailto:thawat_sukasem@hotmail.com
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5. ประวัติการศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ระดับ

ปริญญา 
สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อสถาบันการศึกษา ประเทศ 

2547 ปริญญาตรี ประมง ประมง สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขต 
พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา 

ไทย 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ – 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ

ในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย  
7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย: - 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย: - 
7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : - 
7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า: -  

ผู้ร่วมวิจัยที่ 3 
ผู้ร่วมวิจัยที่ 3 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ 
      ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Nutthapong Wannapat 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3 4501 01043 52 1 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ 
เงินเดือน 34,340(บาท) 
 เวลาที่ใช้ท าวิจัย 14 ชั่วโมง : สัปดาห์ 
4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอ่างทอง63 หมู่ 6 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 
โทร.  (035) 866497 โทรสาร (035) 866498โทรศัพท์มือถือ 08-1873-2607  

 e-mail : nutthapongwan@gmail.com 
5. ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ระดับ
ปริญญา 

สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อสถาบันการศึกษา ประเทศ 

2536 ปริญญาตรี ประมง   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 
6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

- ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ

ในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย  
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7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย :  

1) พัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ปลาโมงท่ีเลี้ยงในบ่อดิน 
2) ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาพรมขนาดเล็ก 
3) การอนุบาลปลาเทโพ (Pangasius larnaudii Bocourt, 1866) ในกระชังที่ระดับความ
หนาแน่นแตกต่างกันในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 
4) เรื่องการน าน้ าที่ผ่านการอนุบาลกลับมาใช้ใหม่ 

7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : 
ชื่อผลงานวิจัย ปีที่

พิมพ์ 
การเผยแพร่ แหล่งทุน สถานภาพ 

1. พัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ปลาโมงท่ี
เลี้ยงในบ่อดิน 

2547 เอกสารวิชาการ
กรมประมง 
66/2547 

โครงการMRC หัวหน้า
โครงการวิจัย 

2. การอนุบาลปลาเทโพ 
 (Pangasius larnaudii Bocourt, 1866) ใน
กระชังที่ระดับความหนานแน่นต่างกันในอ่าง
เก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 

2549 เอกสารวิชาการ
กรมประมง 
76/2549 

โครงการMRC หัวหน้า
โครงการวิจัย 

3. ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารที่ใช้
เลี้ยงปลาพรมขนาดเล็ก 

2550 สารวิชาการ 
ส านักวิจัยและ

พัฒนาประมงน้ า
จืด ฉบับที่
4/2550 

กรมประมง หัวหน้า
โครงการวิจัย 

4. การน าน้ าที่ผ่านการอนุบาลลูกกุ้ง
ก้ามกรามกลับมาใช้ใหม่ 
 

2551 เอกสารวิชาการ
กรมประมง 
42/2551 

กรมประมง หัวหน้า
โครงการวิจัย 

5. อิทธิพลของความหนาแน่นต่อการ
เจริญเติบโตของหอยขมที่เลี้ยงในกระชัง 

2547 เอกสารวิชาการ
กรมประมง 
64/2547 

กรมประมง ผู้ร่วมวิจัย 

6. การอนุบาลปลากดแก้ว (Hemibagrus 
wyckioidesChaux& Fang, 1949) ใน
กระชังที่ระดับความหนาแน่นต่างกันในอ่าง
เก็บน้ าเข่ือนอุบลรัตน์ 

2549 เอกสารวิชาการ
กรมประมง 
77/2549 

โครงการMRC ผู้ร่วมวิจัย 

7. ผลการใช้อาร์ทีเมียและอาหารผสมไข่ตุ๋น
ที่มีแป้งสาลีเป็นส่วนประกอบในการอนุบาล

2551 เอกสารวิชาการ
กรมประมง 

กรมประมง 
 

ผู้ร่วมวิจัย 
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ลูกกุ้งก้ามกราม 62/2551 
8. สภาวะการท าการประมงและผลจับสัตว์
น้ าในบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ 
 

2551 เอกสารวิชาการ
กรมประมง 
5/2552 

กรมประมง ผู้ร่วมวิจัย 

 
 7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า  :  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

1. ช่ือโครงการวิจัย 
(ภาษาไทย) ผลของสีของภาชนะและสีของน้ าในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 
(ภาษาอังกฤษ) Effects of The Container Color and Water Color in  Nursing  Giant 

Freshwater Prawn, Macrobrachium Rosenbergii (de Man, 1879) Larvae 
2. ช่ือหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ 
 2.1 หัวหน้าโครงการ 
  ชื่อ/นามสกุล นายไกรสร ระศรี ต าแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ   
  สถานที่ท างาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอ่างทอง     
 2.2 ผู้ร่วมโครงการ 
 2.2.1 ชื่อ/นามสกุล นายทรงยศ  ศิลปะชัย ต าแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ   
  สถานที่ท างาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดก าแพงเพชร    
 2.2.2 ชื่อ/นามสกุล นายเทวัฒน์ สุขเกษม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   
  สถานที่ท างาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงราย     

2.2.3 ชื่อ/นามสกุล นายณัฐพงค ์วรรณพัฒน์ ต าแหน่ง นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ  
  สถานที่ท างาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอ่างทอง     
3. ระบุระยะเวลาของโครงการ 1 ปี 6 เดือน 
 เริ่มต้นเมื่อ ตุลาคม 2558 สิ้นสุดเมื่อ มีนาคม 2560 
4. ระบุชนิดและจ านวนสัตว์ทดลองที่ใช้ตลอดโครงการ 

4.1  ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ทดลอง 
กุ้งก้ามกราม Macrobrachium Rosenbergii (de Man, 1879)     

 4.2  เพศ  อายุ และน้ าหนักที่ใช้ทดลอง  
ลูกกุ้งก้ามกรามอายุ 7 วัน        

 4.3  จ านวนสัตว์ท่ีใช้ตลอดโครงการวิจัย จ านวน 272,160 ตัว     
5. ระบุแหล่งที่มาและสถานที่เลี้ยงดูสัตว์ 
 แหล่งที่มา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอ่างทอง กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดกรมประมง 
 สถานที่เลี้ยงดูสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอ่างทอง             
6. ระบุสถานที่ท าการทดลองสัตว์ในระหว่างการด าเนินการวิจัย  
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอ่างทอง 63  หมู่ 6 ต าบลชัยฤทธิ์  อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  
7. ค ารับรอง 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  และ
วิธีการที่ได้เสนอไว้ในโครงการ ไม่ปล่อยปละละเลย ดูแลคุณภาพน้ าและอาหารในปริมาณที่เพียงพอกับความ
ต้องการ เข้มงวดกวดขันในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้
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ก าหนดไว้ และขอรับรองว่าจะใช้สัตว์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและศีลธรรมตามหลัก
ศาสนา ตลอดจนยินดีให้คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์น้ าทดลองให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ที่กรมประมงแต่งตั้ง เข้าตรวจสอบการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ของสัตว์ทดลองได้ 
 

      (ลงช่ือ) ................................................... 
       หัวหน้าแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย 
                ............/....กันยายน...../.....2559....... 


