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ประวัติและความเป็นมาจังหวัดชุมพร 

 "เจอบันทึกนี้ ให้เอาค าต่อไปนี้ของกู ไปประกาศให้คนรู้ว่ากู กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ผู้เป็นโอรสของพระปิยะมหาราช ขอประกาศให้พวกมึง รับรู้ไว้ว่าแผ่นดินสยามนี้ บรรพบุรุษ ได้
เอาเลอืด เอาเนือ้ เอาชวีติ เขา้แลกไว ้ไอ ้อ ีมนัผูใ้ด คิดบงัอาจท าลายชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ฤา 
กระท าการทุจริต ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวม จงหยุด การกระท านั้นเสียโดยเร็ว ก่อนที่
กู จะสั่งทหารผลาญสิ้นทั้งโคตร ให้หมดเสนียดของแผ่นดินสยาม อันเป็นที่รักของกู ตราบใดที่ค า
ว่า "อาภากร" ยังยืนหยัดอยู่ในโลก กูจะรักษาผืนแผ่นดินสยามของกู ลูก หลานทั้งหลาย แผ่นดิน
ใดให้เราก าเนิดมา แผ่นดินใดให้ที่ซุกหัวนอน ให้ความร่มเย็นเป็นสุข มิให้อนาทรร้อนใจ จง
ซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้น" 
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 ค าว่า จังหวัดชุมพร เพ่ิงเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2459 โดยทางราชการเปลี่ยนนามท้องที่ที่ เรียกว่า เมือง 
อันเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลว่า “จังหวัด” ส่วนค าว่า “เมือง” ให้ใช้ส าหรับเรียกต าบลที่ประชาชนได้เคยเรียกว่า
เมืองมาแล้วแต่เดิม อันเป็นเขตชุมชนเท่านั้น ในสมัยโบราณมีชื่อว่า “เมืองชุมพร” เมืองชุมพรเป็นเมืองเก่าแก่
เมืองหนึ่ง แต่จะตั้งเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่นอน เพิ่งมาปรากฏตามต านานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช ฉบับของ
หอสมุดแห่งชาติมีความตอนหนึ่งว่า เมื่อศักราชได้ 1098 ปี พระยาศรีธรรมาโศกราชก็สร้างเมืองลงบนหาดทราย 
รอบเป็นเมืองนครศรีธรรมราช แล้วสั่งให้ท าอิฐท าปูนก่อพระธาตุครั้งนั้น และยังมีพระพุทธสิหิงค์ล่องทะเลมาแต่
เมืองลังกาถึงเกาะปีนัง และลอยมาถึงหาดทรายแก้วที่จะก่อพระธาตุนั้น ต่อมาพระยาศรีธรรมาโศกราชได้ขุดพบ
พระธาตุแล้วแบ่งให้พระยาศรีธรรมาโศกราชไปก่อพระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่เหลือไว้ที่เมืองนครศรีธรรมราช 
แลว้ตัง้เมอืงสบิสองนกัษตัรตามปมูโหรขึน้แกเ่มอืงนครศรธีรรมราชให้ใช้ตรารูปสัตว์ประจ าปีเป็นตราของเมืองนั้น ๆ 
คือ ปีชวดตั้งเมืองสายถือตราหนูหนึ่ง ปีฉลูเมืองตานีถือตราโคหนึ่ง ปีขาลเมืองกลันตันถือตราเสือหนึ่ง ปีเถาะเมือง
ปาหัง ถือตรากระต่ายหนึ่ง ปีมะโรงเมืองไทรถือตรางูใหญ่หนึ่ง ปีมะเส็งเมืองพัทลุงถือตรางูเล็กหนึ่ง ปีมะเมียเมือง
ตรังถือตราม้าหนึ่ง ปีมะแมเมืองชุมพรถือตราแพะหนึ่ง ปีวอกเมืองปันทายสมอถือตราลิงหนึ่ง ปีระกาเมืองอุลาถือ
ตราไก่หนึ่ง ปีจอเมืองตะกั่วปุาถือตราสุนัขหนึ่ง ปีกุนเมืองกระถือตราหมูหนึ่ง เข้ากัน 12 เมือง มาช่วยท าอิฐปูน
ก่อพระธาตุขึ้น ตามต านานนี้เมืองนครศรีธรรมราชสมัยนั้นมีอ านาจมาก ปรากฏว่ามีเมืองชุมพรเป็นเมืองขึ้นอยู่
เมืองหนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1098 เมืองชุมพรในสมัยนั้นปรากฏว่า เป็นเมืองด่านเพราะอยู่ระหว่างช่องแคบมลายู 
หรือแคว้นเทพนครหรือแคว้นอู่ทอง ในสมัยต่อมาไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงหรือกล่าวถึง เมืองชุมพรไว้เลย จึงมีผู้
เข้าใจว่าเมืองชุมพรเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในสมัยอยุธยา เมื่อปีจอ พุทธศักราช 1997 (จ. ศ. 816) ในแผ่นดินสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ พระเจ้าอยู่หัวในสมัยอยุธยาเป็นราชธานี ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงซึ่งได้โปรดให้ช าระ
ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ว่า ได้มีพระบรมราชโองการตรสัเหนอืเกลา้สัง่วา่ บรรดาขา้ราชการ อยู่
บนหัวเมืองปักษ์ใต้ฝุายเหนือทั้งปวงให้ถือศักดินาตามพระราชบัญญัติและปรากฏว่ามีออกญาเคางะทราธิบดีศรี  
สุรัตวลุมหนักพระชุมพร เมืองตรีถือศักดินา 5,000 ไร่ เป็นอันรับรู้ว่าเมืองชุมพรเป็นเมืองตรีและเกิดขึ้นแล้วใน
แผ่นดินของพระองค์ แต่ต้องเข้าใจว่าก่อนที่จะได้เป็นเมืองตรี เมืองชุมพรจะต้องเป็นเมืองเล็กมาก่อนจึงไม่มี
หลักฐานในประวัติศาสตร์ไว้ให้เห็นชัด เพ่ิงมาปรากฏแน่ชัดขึ้นว่าเมืองชุมพรเป็นหัวเมืองหนึ่งในหัวเมืองปักษ์ใต้
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1997 เป็นต้นมา หรือประมาณ 503 ปีเศษ แล้วเมืองชุมพรจะตั้งอยู่ ณ ต าบลใด ที่ใดไม่มีหลักฐาน
ที่แน่นอน ทั้งนี้เมืองชุมพรไม่มีโบราณวัตถุท่ีเป็นพยานหลักฐานว่าเมืองแต่โบราณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม
พระยาด ารงราชานุภาพได้ทรงเรียบเรียงไว้ใน ต านานเมืองระนอง ความตอนหนึ่งว่า “เมืองชุมพรประหลาดผิด
กับเมืองอ่ืนในแหลมมลายู เมืองที่ตั้งมาแต่โบราณ เช่น เมืองไชยา เมืองนครศรีธรรมราช เป็นต้น ล้วนมี
โบราณวัตถุและมีตัวเมืองปรากฏอยู่บ้างรู้ได้ว่าเป็นเมืองมาแต่โบราณ แต่เมืองชุมพรยังไม่ได้พบโบราณสถานวัตถุ
เป็นส าคัญแต่อย่างใด อาจจะเป็นด้วยเหตุ 2 ประการ คือ  
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มีที่นาไม่พอกับคนประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งอยู่ตรงคอคอดแหลมมลายู มักเป็นสมรภูมิรบพุ่ง กันตรงนี้ จึงไม่
สร้างเมืองถาวรไว้ แต่ก็ต้องรักษาไว้เป็นเมืองด่าน” นอกจากเหตุผล 2 ประการดังกล่าวแล้ว พิจารณาจากสภาพ
ตามธรรมชาติแล้วยังมีเหตุผลอีกอย่างหนึ่ง คือ ที่ท้องที่ตั้งจังหวัดชุมพรเป็นที่ราบต่ าน้ าท่วม บ้านเรือนราษฎร 
เรือกสวนไร่นาเสียหายอยู่เสมอ บางปีน้ าท่วมถึง 2 – 3 ครั้ง  ภัยจากน้ าท่วมอาจเป็นเหตุหนึ่ง ที่ท าให้ไม่นิยมสร้าง
ถาวรวัตถุไว้ให้ปรากฏแก่ชนรุ่นหลังก็ได้ แม้แต่บ้านเรือนราษฎรในเมืองก็ไม่ปรากฏว่า ได้ก่อสร้างอาคารถาวรเป็น
เรือนตึกหรือคอนกรีต เพ่ิงจะมีตึกข้ึนเป็นครั้งแรกในตลาดชุมพร เมื่อ พ.ศ. 2491 นี้เอง  

 อย่างไรก็ดี จากหลักฐานบางอย่างปรากฏว่ามีหมู่บ้านหนึ่งอยู่ใกล้วัดประเดิมอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ าชุมพร 
เรียกว่า “บ้านวัดประเดิม” หรือ “บ้านประเดิม”  ปัจจุบันอยู่หมู่ที่ 20 ต าบลตากแดด อ าเภอเมืองชุมพร 
พิจารณาตามลักษณะภูมิประเทศจะเห็นว่ามีคลองสองคลองไหลมาเกือบบรรจบกัน และในระหว่างคลองทั้งสอง 
คือ คลองชุมพรและคลองท่าตะเภา ซึ่งขณะนี้เรียกกันว่าคลองร่วมเมืองชุมพรตั้งอยู่ ณ คลองท่าตะเภา หาใช่ตั้งที่
คลองชุมพรตามชื่อเมืองไม่ จึงเป็นเหตุหนึ่งท าให้สันนิษฐานว่า เมืองชุมพรแต่เดิมน่าจะอยู่ที่คลองชุมพร โดยใช้ 
ชื่ออย่างเดียวกัน นอกจากนั้นบริเวณใกล้เคียงวัดมีวัดใหญ่อยู่บริเวณใกล้เคียงหลายวัดคือ วัดประเดิม วัดนอก วัด
พระขวาง และวัดวังไผ่ ส่วนวัดประเดิมเป็นวัดใหญ่ที่ส าคัญ ชาวบ้านนับถือและพากันไปท าบุญมากกว่าวัดอ่ืน ๆ 
ซึ่งตามธรรมดาท่ีตั้งเมืองโบราณมักจะมีวัดมากและตั้งอยู่ติด ๆ กัน บริเวณวัดประเดิมถัดมาทางทิศเหนือมีอิฐแผ่น
ใหญจ่มอยูใ่นดนิบางแหง่ และมหีลกัเมอืงแหง่หนึง่ใกล ้ๆ วัดประเดิม หลักเมืองนี้ชาวบ้านในปัจจุบันมักไม่ค่อยรู้จัก
ว่าเป็นอะไร เพราะสภาพในปัจจุบันเป็นเพียงหินก้อนหนึ่งปักอยู่ในดินใต้ต้นข่อยใหญ่ ชาวบ้านใกล้เคียงเรียกกัน
ว่า “พระข่อย” ถือเป็น  เทพารักษ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป ตามธรรมดาเมืองโบราณ
จะต้องมีหลักเมือง พระเสื้อเมืองเป็นประจ าเมือง ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ จึงสันนิษฐานว่าเมืองชุมพรเดิมตั้ง อยู่ ณ 
บ้านประเดิม ทางฝั่งซ้ายของเมืองชุมพร จึงมีชื่อตรงกับชื่อคลองอยู่ห่างจากเมืองชุมพรในปัจจุบันไปทาง ทิศใต้
ประมาณ 5 กิโลเมตร ต่อมาสันนิษฐานว่าได้ย้ายตัวเมืองไปตั้งอยู่ ณ บ้านท่ายาง ต าบลท่ายาง โดยมีหลักฐาน
อ้างอิงว่า เมื่อ พ.ศ. 2357 ปีจอ ฉศก. (จ.ศ. 1176) ในรัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย ได้ทรงส่งสงฆ์ไทยจ านวน 7 รูป เป็นสมณทูตออกไปเมืองลังกาโดยทางเรือ โดยมีขุนทรงวิชัยหมื่นไกร
คุมเครื่องดอกไม้เงินทองไปบูชาพระเจดีย์ฐานทั้ง 15 ต าบล ครั้นวันขึ้น 10 ค่ า เดือน 2 เวลา 4 โมง มีคลื่นจัดเรือ
ได้เกยหาดมัทรี ปากน้ าชุมพรแตก คณะทูตได้ส่งคนออกหาบ้านคนแล้วโดยสารเรือจับปลามาถึงเมืองชุมพร ได้ขอ
อาหารจากเจ้าอธิการวัดท่ายางบริโภคแล้วพากันมาหาเจ้าเมือง กรมการเมืองชุมพรได้ปุาวร้องให้ราษฎรจัดแจง
หาอาหารมาถวายพระสมณทูตแล้วออกไปรับพระสงฆ์สมณทูตกับคณะเข้ามา ณ เมืองชุมพร นิมนต์ให้พระสงฆ์ 
อาศัยในวัดท่ายาง คราวนี้จะเห็นได้ว่า เมืองชุมพรในปี พ.ศ. 2357 ตั้งอยู่ ณ ต าบลท่ายาง ภูมิฐานของต าบล  
ท่ายางในปัจจุบันนี้ยังมีบ้านเรือนหนาแน่น และใกล้กับปากอ่าวมีเรือสินค้าขนาดใหญ่ไปมาสะดวกบัดนี้ก็ยังเป็น
ท่าเรือสินค้ามีเรือต่าง ๆ จากกรุงเทพมหานครบรรทุกสินค้ามาขึ้นแล้วบรรทุกรถยนต์ไปในเมืองอยู่เสมอ ท่ายาง
เป็นต าบลใหญ่ต าบลหนึ่ง ขณะนี้มีวัดถึง 7 วัด วัดที่อยู่ใกล้เคียงตลาดเก่ามีถึง 3 วัดติดกัน คือ วัดท่ายางใต้ วัดท่า
ยางกลาง และวัดท่ายางเหนือ  
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 ตลาดท่าตะเภานี้แต่เดิมเป็นปุามีเสือชุกชุมมากจนขึ้นชื่อว่าเสือชุมพรดุมาก เมื่อทางราชการตัดทางรถไฟ
สายใต้ผ่านตัวเมืองชุมพร ปุาเสือก็กลายสภาพเป็นตลาดการค้า ต่อมาตัวเมืองได้ย้ายอีก แต่ไม่ทราบว่าเมื่อใด
เนื่องจากไม่มีหลักฐานแน่นอน แต่จะต้องหลังจาก พ.ศ. 2433 (ร.ศ. 109) แล้วปรากฏว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดการปกครองท้องที่ใหม่ โดยแบ่งการปกครองออกเป็น เมือง อ าเภอ ต าบล และ
หมู่บ้าน หลายเมืองรวมเป็นมณฑลเทศาภิบาล ในปีพุทธศักราช 2439 (ร.ศ. 115) ได้ตั้งมณฑลชุมพรขึ้น ตั้งศาลา
รัฐบาล ณ จังหวัดชุมพร ปรากฏหลักฐานว่าตัวเมืองชุมพรได้ย้ายที่ท าการมาตั้งอยู่ริมคลองท่าตะเภาคือที่ปลูก
บ้านพักนายอ าเภอเมืองชุมพรอยู่ใกล้จวนผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบัน เหตุผลที่จ าเป็นต้องย้ายเมืองจากบ้าน
ประเดิมและต าบลท่ายางมาอยู่ที่คลองท่าตะเภาไม่พบหลักฐาน ณ ที่ใด แต่เท่าที่ค้นคว้าน่าจะเป็นเพราะเหตุสอง
ประการดังต่อไปนี้ คือ 

(1) คลองชุมพรอันเป็นที่ตั้งเมืองมาแต่เดิมเคยใช้เป็นทางเรือส าเภาใหญ่ ๆ สัญจรและบรรทุก
สินค้า ไปมากับจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศมีระยะไกลจากปากอ่าว ประกอบกับคลองท่าตะเภาเป็นท่าเรือ
อยู่ก่อนแล้ว ความเจริญก็มีมาก ท าเลการท ามาหากินก็ดีขึ้นประกอบกับขณะนั้นประชาชน ณ เมืองชุมพรเดิมคง
จะถูกพม่ารุกรานจึงเที่ยวหลบซ่อนหาที่ตั้งบ้านเรือนใหม่จึงได้อพยพกันมาตั้งบ้านเรือนท ามาหากินที่บ้านท่า
ตะเภามากขึ้น กลายเป็นท้องที่ที่ประชาชนหนาแน่น จึงเป็นเหตุหนึ่งให้ย้ายเมืองชุมพรไปจากบ้านประเดิม 

ต าบลท่ายางจึงน่าจะเป็นที่ตั้งเมืองชุมพรในสมัยต่อมา แต่ย้ายมาเมื่อใดยังไม่พบหลักฐานแน่นอน เมื่อตรวจสอบ
หลักฐานที่พอเชื่อถือได้ พบว่าเมื่อปี พ.ศ. 2433 (ร.ศ. 109) พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ 
พระราชด าเนินประพาสแหลมมลายูได้เสด็จประทับที่เมืองชุมพรแล้วทรงม้า ทรงช้างพระที่นั่งไปยังเมืองกระบุรี 
จังหวัดระนอง พลับพลาที่ประทับที่ชุมพรอยู่ทางใต้ของคลองท่าตะเภา โดยมีทุ่งตีนสาย หนองหว้า หนองหวาย 
ต าบลกรอกธรณี ปัจจุบันขึ้นกับคลองท่าตะเภาอยู่หลังพลับพลา ทุ่งตีนสายยังปรากฏอยู่ทุกวันนี้อยู่ใกล้วัดสุบรรณ
นิมิตรไปทาง  ทิศตะวันตกและได้ทรงเรือข้ามไปที่บ้านท่าตะเภา ขึ้นที่หน้าบ้านเจ้าเมืองก่อนแล้วเสด็จพระราช
ด าเนินไปตามริมฝั่งบ้านเรือนราษฎร จึงเป็นที่เชื่อได้ว่า เมื่อ พ.ศ. 2433 (ร.ศ. 109) เมืองชุมพรได้มาตั้งอยู่ที่คลอง
ท่าตะเภาแล้ว ตัวเมืองและสถานที่ราชการหาใช่ที่อยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ อยู่คนละฝั่งแม่น้ ากับทุ่งตีนสาย และบริเวณ
บ้านท่าตะเภาเหนือ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ได้เสด็จโดยทางเรือพระที่นั่ง 12 กรรเชียง ถึง
พลับพลาที่ท่าตะเภาเหนือ ไปถึงหมู่บ้านที่เป็นเมืองชุมพร เวลาจวนค่ าเสด็จพระราชด าเนินที่หมู่บ้าน ท่าตะเภา 
อ าเภอเมืองชุมพร ตลาดท่าตะเภาเดิมอยู่ตรงข้ามบ้านทุ่งตีนสาย บริเวณระหว่างที่ท าการปุาไม้จังหวัดกับตลาดใน
ปัจจุบันนี้  
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  (2) ปรากฏตามพระราชพงศาวดารว่าเมืองชุมพรถูกพม่ายกทัพมาย่ ายีหลายครั้งที่ส าคัญมี 2 
ครัง้ คอื  

ก. ในแผน่ดนิพระทีน่ัง่สรุยิาอัมรนิทรเ์มือ่ พ.ศ. 2307 ปจีอ ฉศก (จ.ศ. 1126) พระเจา้อังวะมัง
ระแห่งพุกามประเทศได้จัดกองทัพใหญ่พลฉกรรจ์สองหมื่นห้าพันมาตีกรุงศรีอยุธยาแยกไปทางเหนือทัพหนึ่ง แยก
ไปทางใต้ทัพหนึ่งมีมังมหานรธาโบชุกเป็นแม่ทัพถือพลหมื่นห้าพันยกมาตีเมืองทวาย มะริด และตะนาวศรี หุยตอง
จากเจ้าเมืองทวายสู้ไม่ได้หลบหนีเข้าไปทางเมืองกระเข้ามาอยู่เมืองชุมพร ทัพพม่ายกติดตามไป เมื่อตีได้แล้วเผา
เมืองชุมพรเสียแล้วยกเข้ามาตีเมืองปะทิว เมืองกุย เมืองปรานแตกท้ังสามเมือง แล้วกลับเข้าไปเมืองทวาย  

ข. ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก พ.ศ. 2238 ปีมะเส็ง สัปตศก (จ.ศ. 
1147) พระเจ้าปดุงแห่งประเทศพม่าจัดกองทัพใหญ่มีพลหนึ่งแสนสามพันคนแยกเป็นหลายกองทัพมาย่ ายี
ประเทศไทยตั้งแต่เมืองเชียงใหม่มาจนถึงเมืองถลาง (ภูเก็ต) ทางด้านปักษ์ใต้ ได้แก่ หวุ่นแมงญีเป็นแม่ทัพใหญ่ให้
เนมโยตุงนรัตน์เป็นแม่ทัพหน้ายกมาทางเมืองกระ เมืองระนอง เข้าตีเมืองชุมพร เจ้าเมืองกรมการเมืองชุมพรมี
ไพร่พลส าหรับปูองกันเมืองน้อยก็เทครัวเข้าปุา ทัพพม่ายกเข้าตีเมืองชุมพรได้แล้วเผาเมืองชุมพรเสีย ทัพหน้าเลย
เข้าไปตีเมืองไชยาแล้วก็เผาเมืองไชยาเสียด้วย ส่วนทัพใหญ่ยังคงตั้งอยู่เมืองชุมพร ต่อมากองทัพหลวงมาจาก
กรุงเทพ ฯ จึงตีกองพม่าแตกไป ในสมัยนี้บ้านเมืองก็คงจะร่วงโรย มีผู้คนเหลือน้อยต่างกระจัดกระจายกันไป
เช่นเดียวกับเมืองระนอง เมื่อเมืองชุมพรได้มาตั้งอยู่คลองท่าตะเภาแล้วที่ตรงนั้นอยู่ริมน้ าตกถูกน้ าเซาะตลิ่งพังจึง
ได้ย้ายที่ท าการมาอยู่ในสถานที่ซ่ึงเป็นบริเวณหน้าศาลจังหวัดชุมพรในปัจจุบัน เป็นสมัยที่พระส าเริงนฤปการ เป็น
เจ้าเมือง ในปี พ.ศ. 2460 พระยาคงคาธราธิบดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลสุราษฎรได้ขอเงินงบประมาณเพ่ือสร้าง
ศาลากลางจังหวัดขึ้นใหม่ที่ต าบลท่าตะเภา คือ บริเวณเทศบาลเมืองชุมพรและส านักงาน ที่ดินจังหวัดในปัจจุบัน 
ก่อสร้างเสร็จเปิดท างาน ณ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ เมื่อ 3 เมษายน 2462 เวลา 08.00 น. ในสมัยอ ามาตย์ตรี
พระชุมพรศรีสมุทรเขต (บัว) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ด้วยเหตุนี้  ทางราชการ จึงถือว่าวันที่ 3 เมษายน เป็นวันที่
ระลึกของจังหวัดชุมพร เมืองชุมพรได้เป็นที่ศาลารัฐบาลมณฑลชุมพรด้วย เมื่อเริ่มตั้งเป็นมณฑลขึ้นแล้ว ในปี 
พ.ศ. 2437 มีเมืองขึ้นกับมณฑลนี้ 3 เมือง คือ เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองชุมพร และเมืองหลังสวน ต่อมาใน 
พ.ศ. 2448 (ร.ศ. 124) ได้ย้ายศาลาเทศบาลมณฑลชุมพรไปอยู่ที่บ้านดอน ซึ่งเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ตรงกับ
ท้องที่ท่ีตั้งมณฑล ในปี พ.ศ. 2468 ได้ประกาศยกเลิกมณฑลสุราษฎร์ธานี และโอนการปกครอง 3 จังหวัดรวมทั้ง
จังหวัดชุมพรด้วยไปข้ึนกับมณฑลนครศรีธรรมราช หลังจากยกเลิกมณฑลเทศาภิบาลทุกมณฑล ในปี พ.ศ. 2476 
เป็นเหตุให้ยกเลิกมณฑลนครศรีธรรมราชไปด้วย จังหวัดชุมพรจึงเป็นจังหวัดหนึ่งในราชอาณาจักรขึ้นตรงต่อ
ราชการ บริหารส่วนกลางจนทุกวันนี้  
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ตราประจ าจังหวัด 
 

ภาพคนยืน   หมายถึง เทวดาที่ประทานพรให้แก่ชาวเมือง และกองทัพที่จะยกออกไปท าศึก 
 

ภาพต้นไม้ทั้งสองข้าง  หมายถึง ต้นมะเดื่อ ซึ่งในพ้ืนที่ของจังหวัดมีต้นไม้ชนิดนี้อยู่มากมาย  
 

ภาพค่ายและหอรบ  หมายถึง จังหวัดนี้เคยเป็นที่ชุมนุมบรรดานักรบทั้งหลาย ซึ่งนัดให้มาพร้อมกัน 
ณ ที่แห่งนี้ ก่อนที่จะเดินทัพออกไปสู้รบกับข้าศึก ทั้งนี้ก็เพราะชุมพรเป็นเมือง 
หน้าด่านมาแต่โบราณ 
 
 

ประวัติ จังหวัดชมุพร 
 

ค าว่า "ชุมพร" มีผู้สันนิษฐานว่าจะมาจากค าว่า "ชุมนุมพล"  
 

แต่อีกทางหน่ึงสันนิษฐานว่า มาจากชื่อพันธุ์ไ  ม้ท้องถิ่น คือ ต้นมะเดือ่ชุมพร 
 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดชมุพร 
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ต้นไม้ประจ าจังหวัด  :  มะเดื่ออุทุมพร  

ชื่อทั่วไป 

ชื่อสามัญ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

วงศ์ 

ชื่ออ่ืน ๆ 

ถิ่นก าเนิด 

ประเภท 

ลักษณะท่ัวไป 

 

 

 

ประโยชน์ 

ต้นมะเดื่ออุทุมพร 

Cluster Fig 

Ficus racemosa Linn. 

LAURACEAE 

มะเดื่อ มะเดื่อชุมพร กูแซ เดื่อเกลี้ยง เดื่อน้ า มะเดื่อ 

ถิ่นก าเนิดในศรีลังกา จีนตอนใต้ เอเชียใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ 

ไม้ยืนต้น   

ไม้ต้นผลัดใบ สูง 5 - 20 เมตร กิ่งอ่อน มีขนสีน้ าตาลแดงปกคลุมบาง ๆ ต่อมาจะหลุดร่วง ใบ
เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ถึงรูปหอก ปลายใบแหลม โคนใบทู่ถึงกลม ก้านใบยาว 10.5 
เซนติเมตร ดอกเล็ก ออกเป็นกระจุก ผลรูปไข่กลับ เมื่อสุกสีแดงเข้มถึงสีม่วง การขยายพันธุ์ โดย
การเพาะเมล็ดในถุงเพาะกล้าจนงอก และแข็งแรงก่อนจึงย้ายไปปลูกลงดิน และปักช ากิ่ง สภาพ
ที่เหมาะสม ดินร่วน และมีอินทรีย์วัตถุ ระบายน้ าได้ดี 

ปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง 
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ดอกไม้ประจ าจังหวัด  :  ดอกพุทธรักษา  

ชื่อทั่วไป 
ชื่อสามัญ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ 
วงศ ์ 
ชื่ออ่ืน ๆ 
ถิ่นก าเนิด 

ประเภท 

ลักษณะท่ัวไป 

  

  

  

  

  

  

ประโยชน์ 

ดอกพุทธรักษา 
Butsarana 

Canna indica Linn. 
CANNACEAE 

 - 
ประเทศอินเดีย 
ไม้ล้มลุก 
พุทธรักษาเป็นพรรณไม้ล้มลุก เนื้ออ่อนอวบน้ า ล าต้นสูงประมาณ 1 - 2 เมตร มีล าต้นอยู่ 
ใต้ดินเรียกว่า เหง้า เจริญเติบโตโดยแตกหน่อเป็นกอ คล้ายกล้วย ใบมีขนาดใหญ่สีเขียว โคน
ใบและปลายใบรีแหลมขอบใบเรียบ กลางใบเป็นเส้นนูนเห็นชัด ใบมีก้านยาวเป็นกาบใบหุ้ม
ล าต้นซ้อน สลับกัน ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของล าต้น ช่อดอกเป็นช่อตรง ส่วนยอด
ของล าต้น ช่อดอกยาวประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร ประกอบด้วยดอก 8 - 10 ดอก และมี
กลีบบางนิ่ม ขนาดของดอกและสีสรรแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์ การขยายพันธุ์การเพาะ
เมล็ด การแตกหน่อ สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนซุย แสงแดดจัดกลางแจ้ง  

ปลูกเป็นไม้ดอกสวยงาม 
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ค าขวญัประจ าจังหวัดชมุพร  

ชุมพร…ประตูภาคใต้  
ไหว้เสด็จในกรม 
ชมไร่กาแฟ 
แลหาดทรายร ี
ดีกล้วยเล็บมือ 

  ขึ้นชื่อรังนก  
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วิสัยทัศน์จังหวัดชุมพร 

ชุมพรน่าอยู่      สู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน      และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategig Issues) 

          1. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
          2. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
          3. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหรรม และการตลาด 
          4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  

 
ค านิยมจังหวัดชุมพร 

C H U M P H O N 

C = Collaborative ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ 
H = Heart ท าด้วยใจ 
U = Unity เอกภาพ 
M = Morality คุณธรรม 
P = Partnership ความร่วมมือ 
H = Happiness ความสุข 
O = Operating to success ปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จ 
N = Network เครือข่าย 
  

ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ รวมใจเป็นหนึ่ง 
มีเอกภาพ มีคุณธรรม บุคลากรมีความสุข 

ร่วมมือปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จ และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 
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ภูมิศาสตร์ของจังหวัดชุมพร 
   
ขนาดพื้นที่และที่ตั้ง 
 

จังหวัดชุมพรตั้ งอยู่ทางตอนบนสุดของภาคใต้ 
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ตามทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) เป็นระยะทาง
ประมาณ 498 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟสายใต้
ประมาณ 476 กิโลเมตร มีเนื้อที่มากเป็นอันดับ 4 ของ
จังหวัดในภาคใต้ คือ ประมาณ 6,010 ตารางกิโลเมตร หรือ 
3,755,630 ไร่ ชุมพรเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ตอนบนฝั่ง
อ่าวไทย มีรูปพ้ืนที่เรียวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มีความยาว
ประมาณ 222 กิโลเมตร โดยจังหวัดชุมพรมีต าแหน่งที่ตั้ง
และอาณาเขตติดกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 
ต าแหนง่ : Lat 10 องศา 29 ลปิดา  N, Long 99 องศา 11 ลปิดา E 

อาณาเขตติดต่อ 

 
  ทิศเหนือ         : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  ทิศใต้             : จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ทิศตะวันออก  : อ่าวไทย 

ทิศตะวันตก  : จังหวัดระนอง และสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) 

สภาพภูมิประเทศ  
 

แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ พ้ืนที่ราบตอนกลาง พ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเล และพ้ืนที่ทาง
ทิศตะวันตกเป็นที่สูงและภูเขา ทิวเขาที่ส าคัญคือ ทิวเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่าง
ประเทศ ถัดจากแนวที่สูงมาทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบตอนกลาง ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่นและที่ราบ
ลุ่ม เป็นเขตเกษตรกรรมที่ส าคัญของจังหวัด ส าหรับพ้ืนที่ทางตะวันออกเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 
222 กิโลเมตร ลักษณะชายหาดของจังหวัดชุมพรค่อนข้างเรียบมีความโค้งเว้าน้อย ความกว้างของจังหวัดโดย
เฉลี่ย 36 กิโลเมตร 
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สภาพภูมิอากาศ 

 

จังหวัดชุมพรเป็นเขตที่ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเหตุให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ 

 

1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนมรสุมหลังมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนก าลังลง 

 

2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียง ใต้  จากทะเลอันดามันเป็นมวลอากาศที่ มีความชื้ นสู ง  และเปลี่ ยนเป็นลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงท าให้เกิดฝนตกชุกตลอดพ้ืนที่จังหวัด 
ทรัพยากรดินและที่ดิน 

ทรัพยากรดินและที่ดิน 
 

เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนมีลักษณะที่หลากหลาย อันประกอบไป
ด้วย ภูเขา แหล่งน้ า ชายฝั่งทะเล และฝั่งทะเลที่มีน้ าท่วมถึง จึงก่อให้เกิดลักษณะดินประเภทต่าง ๆ โดยทั่วไป
ประเภทดิน ในภาคใต้ตอนบนมักเป็นดินประเภทดินทรายและดินตะกอนที่ค่อนข้างเป็นกรด ซึ่งมีความอุดม
สมบรูณป์าน กลางถงึคอ่นขา้งต่ า สว่นดนิบรเิวณชายฝัง่สว่นใหญเ่ปน็ดนิที่เกดิจากการผพัุง สลายตวั อยูท่ีข่องวตัถุ
ตกค้างและดินดาน และบริเวณท่ีมีน้ าทะเลท่วมถึงอยู่สม่ าเสมอ เนือ้ดินจะเป็นประเภทดินเลนซึ่งมีการระบายน้ า
เลวถึงเลวมาก ลักษณะดนิที่พบของจังหวัดชมุพร แบ่งออกเป็นหน่วยหรือกลุม่ใหญ ่ๆ ได้ 29 หน่วยดิน หรือกลุ่ม
ดนิ โดยปะปนกนัไปในแตล่ะพ้ืนทีจ่ากลกัษณะของดนิทัง้หมด สามารถแบง่ตามประเภทของดนิได ้6 กลุม่ดงันี ้คอื 

 

1. กลุ่มพ้ืนที่ดินเค็มชายฝั่งทะเล ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
2. กลุ่มดินตื้น ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
3. กลุ่มดินทราย ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
4. กลุ่มดินภูเขา ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
5. พ้ืนที่ภูเขา ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
6. กลุ่มดินนา ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด  
 

เมื่อพิจารณาลักษณะสภาพดินของจังหวัดชุมพรโดยรวมแล้ว บริเวณด้านตะวันตกของจังหวัด
ลักษณะดินจะเป็นพื้นท่ีภูเขา บริเวณตอนกลางของจังหวัดลักษณะดินจะเป็นดินตื้นและดินนา ซึ่งเหมาะแก่การ
เกษตรกรรม ส่วนด้านตะวันออกของจังหวัดลักษณะดินจะเป็นดินทราย ดินเค็ม ชายฝั่งทะเล และดินภูเขา
รวมทั้งดินพ้ืนที่ภูเขาเป็นบางส่วนด้วย พ้ืนที่ทั้งจังหวัด 3,756,778 ไร่ จ าแนกพ้ืนที่ทางการเกษตร 2,039,816 
ไร่ (ร้อยละ 45.9) พ้ืนที่ปุาไม้ 658,125 ไร่ (ร้อยละ 20.4) และพ้ืนที่ไม่ได้จ าแนก 1,058,837 ไร่ (ร้อยละ 30.6) 
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ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 

จังหวัดชุมพรมีพ้ืนที่ปุาครอบคลุมทุกอ าเภอของจังหวัด แต่จะมีความหนาแน่นทางด้านทิศ
ตะวันตกของพ้ืนที่จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน 2,082,298 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.046 ของพ้ืนที่จังหวัด 
ในขณะที่พ้ืนที่ทางการเกษตรกลับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 38.19 ในปี 2531 เป็นร้อยละ 54.04 ในปี 2544 ส าหรับ
ประเภทปุาในจังหวัดชุมพรจัดเป็นประเภทไม้ผลัดใบซึ่งจ าแนกเป็น 3 ชนิด ตามลักษณะของสภาพปุาที่
แตกต่างกนัประกอบดว้ย ปาุดบิชืน้ ปาุชายเลน และปาุพร ุพ้ืนทีป่าุทัง้ 3 ชนดิ สามารถจ าแนกปาุในจงัหวัดชมุพร 
ไดด้งันี ้

 

1) ปุาสงวนแห่งชาติ จังหวัดชุมพรมีพ้ืนที่ปุาไม้ที่ประกาศเป็นเขตปุาสงวนแห่งชาติ จ านวน 26 
ปุา มีเนื้อท่ีรวมทั้งสิ้น 1,943,176.50 ไร่ แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 25 ปุา และมีการยกเลิกไปแล้ว 1 ปุา คงเหลือ
เนือ้ทีเ่พียง 1,941,426.50 ไร ่ในจ านวนนีเ้ปน็ปาุบกจ านวน 17 ปาุ ปาุชายเลนจ านวน 5 ปาุ ปาุพรจุ านวน 3 ปาุ 

2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา จังหวัดชุมพรมีพ้ืนปุาที่จัดเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์จ านวน 4 แห่ง 
และได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้วทั้ง 4 แห่ง  

3) อุทยานแหง่ชาต ิกรมปาุไมก้ าหนดใหจ้ดัเปน็อุทยานแหง่ชาตใินเขตพ้ืนทีจ่งัหวดัชมุพร ม ี2 แหง่ 
4) วนอุทยาน จังหวัดชุมพรมีวนอุทยานจ านวน 1 แห่ง 

ทรัพยากรน้ า  
 

สภาพทางอุทกวิทยาของจังหวัดชุมพร รวมเรียกว่าลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 1 ซึ่ง
ประกอบด้วย แม่น้ าล าคลองสายสั้น ๆ ไหลจากเทือกเขาฝั่งตะวันตกของจังหวัด คือ เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็น
แหล่งต้นน้ าลงสู่อ่าวไทยประกอบด้วยลุ่มน้ าสาขาและลุ่มน้ าย่อย ดังนี้ 

 

ลุ่มน้ าสายหลัก ได้แก่ 
  1. ลุ่มน้ าสาขาคลองท่าตะเภา 
  2. ลุ่มน้ าสาขาคลองชุมพร 
  3. ลุ่มน้ าสาขาคลองสวี – ตะโก 
  4. ลุ่มน้ าสาขาคลองหลังสวน 
  5. ลุ่มน้ าสาขาคลองละแม 
 

ลุ่มน้ าสายรอง ได้แก่  
  1. ล าน้ ารับร่อ 
  2. ล าน้ าท่าแซะ 
  3. คลองสวีเฒ่า 
  4. คลองตะโก 
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ระดับคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าส าคัญ  
 
 แม่น้ าท่าตะเภา  

แม่น้ าท่าตะเภาเป็นแม่น้ าสายสั้น ๆ ต้นก าเนิดจากเทือกเขาด้านทิศตะวันตกในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ไหลผ่านอ าเภอท่าแซะ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และออกสู่อ่าวไทยบริเวณปากน้ า
ชุมพร มีความยาวของแม่น้ าสายหลักและล าน้ าสาขาเท่ากับ 867 กิโลเมตร มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 1,440 
ล้านลูกบาศก์เมตร คุณภาพน้ าในแม่น้ านี้โดยรวมจัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่งเหมาะสม
ต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า ในหลายบริเวณตรวจพบโลหะหนักบางชนิด ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท โครเมียม และ
แคดเมียม แต่มีปริมาณไม่มากนัก ส าหรับปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่อนข้างสูงเนื่องจากล าน้ าไหลผ่าน
ชุมชน ท าให้เกิดการปนเปื้อนจากน้ าทิ้ง การใช้ประโยชน์ล าน้ าโดยส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม มีการใช้เพ่ือบริโภคและสันทนาการ บ้างในช่วงที่ไหลผ่านชุมชน 

แม่น้ าหลังสวน  

มีต้นก าเนิดในเขตจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีไหลผ่านอ าเภอพะโต๊ะ และ อ าเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร แล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่ปากน้ าหลังสวน มีความยาวของแม่น้ าหลังสวนและล าน้ า
สาขาประมาณ 497 กิโลเมตร คุณภาพน้ าในแม่น้ านี้โดยรวม จัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 3 
ซึ่งยังเหมาะสม ต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า บริเวณที่ไหลผ่านชุมชนจะมีคุณภาพต่ าลงเล็กน้อย ได้แก่ บริเวณ
สุขาภิบาลพะโต๊ะ และสุขาภิบาลหลังสวน มีค่าความสกปรก ปริมาณสังกะสี และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
สูงกว่าบริเวณอ่ืน ๆ เนื่องจากการปนเปื้อนของน้ าทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน การใช้ประโยชน์ล าน้ าโดย
ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรมในส่วนของบริเวณต้นน้ าและท้ายน้ ามีการใช้ประโยชน์เพ่ือการประมงและ
เพาะเลี้ยงรวมถึงการสันทนาการและการสัญจรทางน้ าด้วย  
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แม่น้ า/คลองที่ส าคัญ 
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อ่างเก็บน้ าที่ส าคัญ 
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แผนท่ีจังหวัดชุมพร 
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เขตการปกครองและประชากร 

การปกครอง 
 จังหวัดชุมพร แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 อ าเภอ 70 ต าบล 736 หมู่บ้าน 25 เทศบาล (2 เทศบาล
เมือง 23 เทศบาลต าบล) 53 อบต.  

อ าเภอ พื้นที่ (ตร.กม.) ต าบล หมู่บ้าน  เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต. 

1. อ าเภอเมือง 675.103 17 161 1 9 9 

2. อ าเภอท่าแซะ 1,531.218 10 116 - 2 10 

3. อ าเภอปะทิว 672.412 7 75 - 6 4 

4. อ าเภอสวี 799.578 11 115 - 1 10 

5. อ าเภอทุ่งตะโก 291.785 4 35 - 2 2 

6. อ าเภอหลังสวน 727.285 13 141 1 1 10 

7. อ าเภอพะโต๊ะ 1,017.328 4 46 - 1 4 

8. อ าเภอละแม 296.140 4 47 - 1 4 

รวม 6,010.849 70 736 2 23 53 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดชุมพร ข้อมูล กรกฎาคม 2556 
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การบริหารราชการ 

 

จังหวัดชุมพร มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 3 รูปแบบ คือ 
 

1) การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซึ่งตั้งหน่วยงานใน
พ้ืนที่จังหวัดจ านวน 95 หน่วยงาน 

 
2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครอง และการบริหารราชการออกเป็น 

2 ระดับ คือระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน 29 หน่วยงาน ระดับอ าเภอ 
ประกอบด้วย 8 อ าเภอ 70 ต าบล 736 หมู่บ้าน 

 
3) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 เทศบาล

เมือง 23 เทศบาลต าบลและ 53 องค์การบริหารส่วนต าบล 
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ตารางที่ 2  จ านวนประชากรและจ านวนครัวเรือน  

อ าเภอ 
ชาย 

(ราย) 
หญิง 
(ราย) 

รวม  
(ราย) 

ความหนาแน่น  
(ประชากร/ตร.กม.) 

ครัวเรือน 
(หลัง) 

อ าเภอเมืองชุมพร 71,977   74,632   146,609   217.16        69,654  

อ าเภอท่าแซะ 41,709   41,584   83,293   54.40      33,758  

อ าเภอปะทิว 23,460   23,841   47,301   70.35      19,617  

อ าเภอหลังสวน 35,636   37,164   72,800   100.10        29,797  

อ าเภอละแม 14,690   14,636   29,326   99.03        12,291  

อ าเภอพะโต๊ะ 12,274   11,592   23,866   23.46         10,419  

อ าเภอสวี 35,982   36,254   72,236   90.34         31,095  

อ าเภอทุ่งตะโก 12,639   12,505   25,144   86.17         9,969  

รวม 248,367   252,208   500,575   83.28 216,600  

ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวดัชุมพร , 2557 (http://chumphon.old.nso.go.th/nso/project/search/index.jsp?
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อาชีพและรายได้ 

 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดชุมพร มีภาคการเกษตร เป็นสิ่งที่ท ารายได้ให้แก่จังหวัดชุมพรมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ภาคการค้าปลีกค้าส่ง และสุดท้ายคือภาคอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2555 จังหวัดชุมพรมี
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจ าปี มีค่าเท่ากับ 58,236 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 56,970 ล้านบาท ในปี 2554 
เท่ากับ 1,266 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ในปี 2555 เท่ากับ 122,667 
บาทต่อคนต่อปี เพ่ิมขึ้นจาก 120,944 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2554 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.4 เป็นล าดับที่ 6 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ 

การศึกษา 

จังหวัดชุมพรมีโรงเรียนทั้งหมด 311 แห่ง มีครูจ านวน 4,409 คน จ านวนนักเรียน 88,465 คน คิดเป็น
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู เท่ากับ 21 ต่อ 1 คน ส าหรับระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษานั้น ในจังหวัดชุมพรมี
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 6 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง 

การสาธารณสุขและสาธารณูปโภค  

     ด้านการสาธารณสุข 

 การสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในปี 2550 จังหวัดชุมพรมีโรงพยาบาล ทั้งสิ้น 15 แห่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาล 
ประเภทให้บริการทั่วไปทุกแห่ง มีเตียงผู้ปุวย 1,199 เตียง มีแพทย์ 88 คน พยาบาล 835 คน และมีจ านวน 
ผู้ช่วยพยาบาล 131 คน โดยมีอัตราส่วนประชากร 5,443 คน ต่อแพทย์หนึ่งคน และอัตราส่วนประชากร 574 
คน ต่อพยาบาล 1 คน  

      ด้านสาธารณูปโภค  
 

 ในปีงบประมาณ 2549 จังหวัดชุมพร ได้จ าหน่ายกระแสไฟฟูาให้แก่ประชาชนทุกอ าเภอ ซึ่งมีจ านวน 
ทั้งสิ้น 127,239 ราย จ านวนกระแสไฟฟูาที่จ าหน่ายทั้งสิ้นประมาณ 1,164 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง การประปาใน
จังหวัดมีส านักงานประปา 2 แห่ง คือ การประปาชุมพร และการประปาหลังสวน โดยที่การประปาชุมพรมีเขต
พ้ืนที่การจ่ายน้ าประปารวมเขตพ้ืนที่อ าเภอปะทิวและอ าเภอท่าแซะด้วย ก าลังการผลิตน้ าประปาของจังหวัด
ทั้งสิ้น 20,060,400 ลูกบาศก์เมตร มีผู้ใช้น้ าประปา 32,512 ราย  
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การคมนาคมขนส่ง 

จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ที่ตั้งเนื่องจากตั้งอยู่ในจุดที่เป็นเส้นทาง
ผ่านเชื่อมระหว่างภูมิภาค การติดต่อสื่อสารและการคมนาคมขนส่งสามารถใช้ได้ทั้งทางบก ทางน้ า และทาง
อากาศ 
  1) ทางบก จากกรุงเทพมหานครเดินทางสู่จังหวัดชุมพรโดยรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4 (เพชรเกษม) ระยะทางประมาณ 463 กิโลเมตร ส่วนการคมนาคมระหว่างจังหวัด จังหวัดชุมพรมี
ถนนสายหลักคือ ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านแยกปฐมพรไปทางตะวันตกสู่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และทาง
หลวงหมายเลข 41 ผ่านชุมพร เลียบชายฝั่งตะวันออกไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภาคใต้ ณ กลางปี 
2548 จังหวัดชุมพรมีถนนเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน - ต าบล ในเขตอ าเภอต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านักงานทางหลวงชนบทชุมพร จ านวน 25 สายทาง ระยะทางรวม 375.151 กม. เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
23  สายทาง อีก 2 สายทาง จะเป็นถนนลาดยางและลูกรังบางตอน คือ กม.71+100 - บ้านพูนสุข อ.หลังสวน 
และสาย กม.494+960 - บ้านเขาตาสุก อ.เมืองชุมพร ทั้งนี้เส้นทางทุกสายสามารถใช้ได้โดยสะดวกทุกฤดูกาล 
ส่วนถนนที่ตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินจะเป็นถนนลูกรังทั้งหมดกระจายอยู่ในอ าเภอต่าง ๆ อีกจ านวน 127 สาย รวม
ระยะทาง 540.824 กม. ส าหรบัสายทางที่เหลือจะอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแขวง
การทางชมุพร ส าหรบัทางรถไฟ สถานรีถไฟชมุพรอยูห่า่งจากสถานรีถไฟกรงุเทพ ฯ 485 กม. มรีถไฟเขา้ - ออกสถานี
รถไฟชมุพร วนัละหลายขบวน เชน่ ขบวนรถดว่น ขบวนรถเรว็ ขบวนรถดว่นพิเศษและขบวนรถธรรมดา  

  2) ทางน้ า ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งทางน้ าในจังหวัดชุมพรมีท่าเทียบเรือโดยสารเพ่ือการ
ท่องเที่ยวจ านวน 8 ท่า เป็นท่าเทียบเรือของเอกชน ขนาดตั้งแต่ 20 - 100 ตันกรอส์ เป็นท่าเทียบเรือส าหรับการ
ท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเล และเส้นทางเดินเรือโดยสารจากจังหวัดชุมพรถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งใช้เวลา
เดินทางประมาณสองชั่วโมงครึ่งก็จะถึงเกาะเต่า เกาะนางยวน ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

3) ทางอากาศ ท่าอากาศยานชุมพร หรือ สนามบินชุมพร ก่อสร้างตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2533 เพ่ือกระตุน้และฟ้ืนฟูเศรษฐกจิชมุพร หลงัประสบภยัพายไุตฝุ้นุเกย ์(เกดิขึน้เมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน 
2532) เริม่ก่อสร้างเมื่อป ี2537 และเปิดบนิครัง้แรกเมื่อวนัที ่14 มนีาคม 2541 ใช้งบประมาณ 530 ล้านบาท และ
ไดร้บัการประกาศเปน็สนามบนิศลุากรเมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2543 ตัง้อยูท่ีต่ าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร มพ้ืีนที่
รวม 2,485 ไร ่หา่งตวัเมืองชุมพรไปทางทศิเหนอืประมาณ 38 กม. เมือ่ปี 2541 บริษัท พีบี แอร์ ได้มาเปิดบริการ
รับส่งผู้โดยสารจากกรุงเทพ ฯ - ชุมพร - กรุงเทพ ฯ ต่อมาปี 2543 หลังจากบริษัท พีบีแอร์ หยุดการให้บริการ 
บริษัทแอร์อันดามันได้เปิดให้บริการด้านการพาณิชย์แบบประจ าโดยรับ - ส่งผู้โดยสารจากกรุงเทพ ฯ - ชุมพร - 
กรุงเทพ ฯ ปัจจุบันได้หยุดบริการชั่วคราว นอกจากนี้ท่าอากาศยานชุมพรได้ให้บริการด้านอ่ืน ๆ เช่น การบินเช่า
เหมาเครื่องบินส่วนบุคคล การฝึกบินของสถาบันการบินพลเรือน และการบินของอากาศยานของหน่วยงาน
ราชการและหนว่ยงานรฐัวสิาหกจิตา่ง ๆ ในปจัจบุนัมสีายการบนิในประเทศ คอื 

3.1 นกแอร์ (กรุงเทพ ฯ – ชุมพร – กรุงเทพดอนเมือง) ท าการบินทุกวัน ๆ ละ 2 เที่ยว 
  3.2 โซล่าแอร์ (กรุงเทพ ฯ – ชุมพร – กรุงเทพดอนเมือง) ท าการบินทุกวัน ๆ ละ 1 เที่ยว  
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ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จังหวัดชุมพรมีการจัดงานประเพณีที่เป็นวัฒนธรรมสืบทอดกันมาเป็นเวลาอันยาวนานซึ่ง
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึวถิชีวีติความเปน็อยูด่า้นวฒันธรรมและสงัคมของชมุชน โดยมกีารจดังานประเพณทีีส่ าคญั ๆ ดังนี้ 

1. งานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และงานกาชาด  
ก าหนดจัดในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี วัตถุประสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน
ชาวจังหวัดชุมพร และประชาชนทั่วไป  

2. งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ  
เป็นประเพณีเก่าแก่ของอ าเภอหลังสวน ซึ่งมีมากว่า 100 ปี โดยมีความเชื่อว่าในวันแรม 1 ค่ า 

เดือน 11 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมาสู่เมืองสังกัสสะในชมพูทวีป พุทธศาสนิกชน
จึงเดินทางไปรับเสด็จเป็นจ านวนมาก ซึ่งการเดินทางที่สะดวกในสมัยนั้นคือทางน้ าจึงมีโอกาสพบปะสังสรรค์ซึ่ง
กันและกัน ต่อมาจึงเกิดเป็นประเพณีแห่พระแข่งเรือ ดังนั้นงานแห่พระแข่งเรือของอ าเภอหลังสวนจึงเริ่มงาน
ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี  

3. งานโลกทะเลชุมพร  
ก าหนดจัดงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม

การท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร เพ่ือกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น กิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ การแข่งขัน
ตกปลา การประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น  

4. งานแขง่ขนัเรอืยาวขึน้โขนชงิธง ชงิถว้ยพระราชทานคลองในหลวง (หวัวัง - พนงัตกั) 
  เนื่องจากจังหวัดชุมพรประสบปัญหาอุทกภัยท าให้ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็น
มูลค่ามหาศาลทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยจัดท า
โครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ (แก้มลิงธรรมชาติ) และขุดคลองหัววัง - พนังตัก เพ่ือระบายน้ าลงสู่ทะเลท าให้
ชาวจังหวัดชุมพรรอดพ้นจากปัญหาอุทกภัยอย่างถาวร ซึ่งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2541 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรคลองหัว
วัง - พนังตัก บนสะพานอาภากร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชเสาวนีย์ว่า
จะจัดแข่งขันเรือบริเวณนี้เพราะมีคันคลองเป็นชั้น ๆ เหมือนอัฒจันทร์ จังหวัดชุมพรจึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันเรือ
ยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นการระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก าหนดจัดงานระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายนของทุกปี ณ 
บริเวณคลอง ในหลวง (หัววัง - พนังตัก) ต าบลนาชะอัง อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร  
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6. ล่องแพอ าเภอพะโต๊ะ 
ก าหนดจัดกิจกรรมประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ในปัจจุบันการล่องแพพะโต๊ะต้องร่วมกับ

การเดินปุาด้วยเรียกว่า การเดินปุาล่องแพ โดยใช้เส้นทางการล่องแพ จะพบธรรมชาติอันงดงามตลอดทั้งตื่นเต้น
กับแก่งหินที่ชาวบ้านเรียกว่า "เหว" ฤดูล่องแพสามารถล่องได้เกือบตลอดปี  

 
7. งานส่งเสริมประเพณีขึ้นเบญจา  
จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายนของทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

และสืบสานประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชุมพร และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ าเภอเมืองจังหวัดชุมพร 
  
8. งานขึ้นถ้ ารับร่อ  
ก าหนดจัดงานวันแรม 14 ค่ า เดือน 5 ของทุกปี ณ วัดเทพเจริญ (วัดถ้ ารับร่อ) เป็นการรวมญาติ

ชาวบ้านท้องถิ่นที่ไปท างานและอาศัยอยู่ที่อ่ืนได้กลับมาเยี่ยมบ้าน มาปิดทองพระคู่บ้านคู่เมือง เพ่ือสร้างกุศล
ร่วมกันภายในครอบครัว และเพ่ือเริ่มต้นชีวิตใหม่กับปีใหม่ของชาวบ้านเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมความ
เชื่อสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่ โดยมีกิจกรรมการแห่ผ้าครองหลวงพ่อหลักเมือง (พระพุทธรูป ปูุหลักเมือง) ปิดทอง
พระพุทธรูปปูุหลักเมือง, การแสดงมหรสพต่าง ๆ และการขึ้นถ้ ารับร่อ  

แหล่งท่องเที่ยว 

1. หาดทรายรี  
หาดทรายรีตั้งอยู่ที่ อ. เมืองชุมพร ห่างจากเขตเทศบาลเมืองชุมพร ไปตามเส้นทางหลวง

หมายเลข 4119 และ 4098 ประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นชายหาดขนาดใหญ่ ใกล้บริเวณแนวชายหาดเป็นที่ตั้ง
ของอนุสรณ์สถาน พลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และเรือรบหลวงชุมพร เรือตอร์ปิโด  

2. เกาะมัตรา (เกาะตัวกวย) 
เกาะมัตราตั้งอยู่ที่ อ. เมืองชุมพร อยู่ห่างจากหาดทรายรีไปทางทิศตะวันออกประมาณ 7 

กิโลเมตร มีหาดทรายสีขาว เหมาะส าหรับการด าน้ าดูปะการังน้ าตื้น 

5. งานวันผลไม้หลังสวน 
ก าหนดจัดงานประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปีระยะเวลา 5 วัน บริเวณหน้าส านักงานเทศบาล

ต าบลหลังสวนและบริเวณใกล้เคียง มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลไม้ของอ าเภอหลังสวน มีกิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ การประกวดผลไม้ต่าง ๆ การประกวดผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากผลไม้ต่าง ๆ การจัดตลาดนัดผลไม้ การประกวดพฤกษชาติ และมหรสพต่าง ๆ มากมาย  
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3. หาดทุ่งวัวแล่น 
หาดทุ่งวัวแล่นตั้งอยู่ที่ ต. สะพลี อ. ปะทิว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชุมพรอยู่

ทางตอนใต้สุดของ อ.ปะทิว เป็นชายหาดที่มีเม็ดทรายสีขาวนวลละเอียด ซึ่งมีความลาดเอียงลงทีละน้อย ทางใต้
ของหาดเชิงเขาโพธิ์แบะ มีแนวหาดหินใต้น้ ามีสาหร่ายฟองน้ า และดอกไม้ทะเล 

4. วัดพระธาตุถ้ าขวัญเมือง 
วดัพระธาตถุ้ าขวญัเมอืงตั้งอยูท่ี่ ม. 4 ต. นาโพธิ ์อ. สวหี่างจากตวัอ าเภอประมาณ 2 กม. หรอืหา่ง

จากตวัจงัหวดัทางหลวงหมายเลข 41 ประมาณ 48 กม. และแยกขวาไปตามถนนลาดยางอีก 500 เมตร เปน็วดัในนกิาย
ธรรมยตุ ิภายในม ีเจดยีบ์รรจพุระบรมสารรีกิธาตรุอบฐานเปน็ลานกวา้ง ใชเ้ปน็จดุชมทวิทศันไ์ด ้

5. เขาเจ้าเมือง 
เขาเจ้าเมืองตั้งอยู่ที่ อ. เมืองชุมพร อยู่ถัดจากหาดทรายรีไปตามถนนลาดยางเลียบริมทะเล

ประมาณ 1 กม. แยกขวาไปตามถนนลาดยางอีก 400 เมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดชมวิวจากด้านบนจะเห็น
สภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามในระยะไกลได้ 

6. ถ้ าเขาเกรียบ 
ถ้ าเขาเกรียบตั้งอยู่ที่ อ. เมืองชุมพรห่างจากทางแยกเข้า อ. หลังสวนไปตามทางหลวงหมายเลข 

41 ประมาณ 13 กม. และแยกขวาไปตามถนนลูกรังประมาณ 2 กม. ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงาม มีแอ่งน้ าขัง
ตามธรรมชาติ บริเวณเชิงเขามีส านักสงฆ์ 

7. อ่าวทุ่งไข่เน่า 
อ่าวทุ่งไข่เน่าตั้งอยู่ที่ อ. ปะทิว  อยู่ห่างจากอ าเภอปะทิวประมาณ 18 กิโลเมตร เดิมเป็น

ชายหาดที่มีหอยเสียบชุกชุมมาก มีเปลือกหอยและหินปะการัง ริมหาดทรายมีภูเขาเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม 
8. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพรตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ต. นาชะอัง อ. เมืองชุมพร

เป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประจ าเมืองจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดชุมพร แบ่งการแสดงเป็น 8 เรื่อง 
น าเสนอโดยใช้บัตรเสียบกับตู้อิเล็คโทรนิค  

9. น้ าตกเหวโหลม 
น้ าตกเหวโหลมตั้งอยู่ที่ ต. ปากทรง อ. พะโต๊ะอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอประมาณ 16 กิโลเมตร 

จากน้ าตกล่องแพไปตามคลองบกไฟ ชมสภาพธรรมชาติที่สวยงามทั้งสองฝั่งซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ฤดูกาล
ล่องแพจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เมษายน ติดต่อ 0 7753 9040  

10. วนอุทยานน้ าตกกะเปาะ 
อุทยานน้ าตกกะเปาะตั้งอยู่ที่ ต. สลุย อ. ท่าแซะ จากสี่แยกปฐมพรไปตามถนนเพชรเกษม 30 

กม. ก็จะอยู่ริมถนนทางขวามือก่อนถึงตัวอ าเภอ ที่แห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 7,010 ไร่ มีบรรยากาศร่มรื่นและมี
น้ าตกขนาดเล็กท่ีมีน้ าไหลตลอดปี ซึ่งเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ 
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การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้ 

ตารางที่ 1  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่น้ าจืด จ านวนบ่อ เนื้อที่ และปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับได้จากการท า 
ประมงน้ าจืด เป็นรายอ าเภอ พ.ศ.  2557 

อ าเภอ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ปริมาณการจับ 

สัตว์น้ าจืด (กก.) จ านวนครัวเรือน จ านวนบ่อ จ านวนกระชัง เนื้อที่ (ไร่) 

อ าเภอเมืองชุมพร 472 910 25 334.41 30,215 
อ าเภอท่าแซะ 2,334 6,443 - 2,705.46 112,497 
อ าเภอปะทิว 159 264 - 79.28 7,002 
อ าเภอหลังสวน 1,110 2,357 - 898.07 91,560 
อ าเภอละแม 747 1,145 - 760.86 32,804 
อ าเภอพะโต๊ะ 479 1,141 - 259.28 7,365 
อ าเภอสวี 263 436 - 256.76 30,410 
อ าเภอทุ่งตะโก 348 792 - 114.29 4,725 

รวม 5,912 13,488 25 5,408.41 316,578 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร : ข้อมูลสถิติจ าแนกตามสาขา พ.ศ. 2557 
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ตารางท่ี 2  จ านวนสัตว์น้ าจืดที่จับได้ จ าแนกตามชนิดของสัตว์น้ าจืด เป็นรายอ าเภอ พ.ศ.  2557 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร : ข้อมูลสถิติจ าแนกตามสาขา พ.ศ. 2557 

อ าเภอ รวม ปลาช่อน ปลาดุก ปลาหมอ ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาไน ปลาสลิด 

อ าเภอเมืองชุมพร 120.2 0.7 57.1 0.1 13.8 48.4 - 0.1 

อ าเภอท่าแซะ 411.8 2.8 261.1 1.8 22.5 111.1 8.6 4.0 

อ าเภอปะทิว 8.7 1.5 2.5 0.4 0.8 3.5 - - 

อ าเภอหลังสวน 494.2 0.5 398.0 8.0 14.3 71.8 - 1.7 

อ าเภอละแม 105.0 - 101.9 - 0.5 2.3 - 0.3 

อ าเภอพะโต๊ะ 33.8 0.4 18.2 - 1.1 14.1 - - 

อ าเภอสวี 80.4 - 63.2 - 5.6 11.6 - 0.8 

อ าเภอทุ่งตะโก 37.5 0.1 24.6 - 1.4 11.3 0.1 - 

รวมยอด 1,291.6 6.0 926.6 10.3 60.0 274.1 8.7 6.9 

(หน่วย : ตัน) 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร 
 

ประวัติศูนย์ ฯ 
 สืบเนื่องจากความกดอากาศต่ าที่ก่อตัวขึ้นในทะเลอ่าวไทยตอนล่าง และได้ทวีความรุนแรงขึ้น
กลายเป็นพายุดีเปรสชั่น โดยมีชื่อเรียกว่า “เกย์” มีจุดศูนย์กลางของพายุอยู่ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประมาณ 200 กิโลเมตร พายุดังกล่าวมีก าลังแรงขึ้นจนกลายเป็นพายุโซนร้อน โดยจุดศูนย์กลางยังอยู่ห่างจาก
จังหวัดชุมพรมาก ต่อมาพายุนี้ได้ทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นพายุไต้ฝุุน ก่อให้เกิดลมพัดอย่างรุนแรงและฝน
ตกหนักมาก ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.30 – 15.30 น. ของวนัที ่4 พฤศจิกายน 2532 ท าให้เกดิน้ าท่วมฉบัพลนัใน
ท้องที่อ าเภอปะทิว อ าเภอท่าแซะ อ าเภอเมืองชุมพร และ อ าเภอสวีบางส่วน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เรือประมง และหมู่บ้านชาวประมงเป็นอย่างมาก รัฐบาลได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
พายุเกย์ โดยก าหนดแผนการช่วยเหลือออกเป็น 3 ระยะ คือ 

1. แผนการช่วยเหลือระยะสั้น เช่น การช่วยเหลือพันธุ์สัตว์น้ า อาหาร และอุปกรณ์การ
เพาะเลี้ยง การช่วยค้นหาเรือประมง และลูกเรือที่สูญหาย และการจัดหาและฝึกอบรมลูกเรือประมง 

2. แผนการช่วยเหลือระยะปานกลาง เช่น การปล่อยปลาเพ่ือฟ้ืนฟูสภาวะการประมง การจัดตั้ง
ฟารม์ทะเล การสรา้งแนวปะการงัเทยีม ปรบัปรงุสถานวีทิยชุายฝัง่ จดัหาเรอืตรวจการประมงขนาดเลก็ 

3. แผนการช่วยเหลือระยะยาว เช่น เสนอให้มี พรบ. แรงงานประมง, จัดตั้งศูนย์ควบคุม
ปฏิบัติการประมงทะเล และจัดตั้งสถานีประมงน้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร เดิมชื่อสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดชุมพร เป็นส่วน
บริหารราชการสังกัดศูนย์พัฒนาประมงน้ าจืดสุราษฎร์ธานี กองประมงน้ าจืด กรมประมง ตั้งอยู่ที่ 12/35 บ้านทุ่ง
หงษ์ หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งคา อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดชุมพร ประมาณ 21 กิโลเมตร ท าการ
ก่อสร้างเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2535 และเปิดท าการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2537 ใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้าง  24,398,305 บาท มีเนื้อที่ประมาณ 189 ไร่ 2 งาน มีบ่อดิน 27 บ่อ และบ่อซีเมนต์ 40 บ่อ ต่อมาเมื่อ
วันที่ 8  ธันวาคม 2545 มีการปรับโครงสร้างของกรมประมงใหม่ ตามการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล โดยได้
ย้าย ‘หน่วยพันธุกรรมสัตว์น้ าสุราษฎร์ธานี ’ มาตั้งที่สถานีประมงน้ าจืดจังหวัดชุมพร แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น 
‘ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ าชุมพร’ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า กรมประมง เมื่อวันที่ 
18 ธันวาคม 2545 ซึ่งต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร’ เมื่อวันที่ 5 
มกราคม 2554 จนถึงปัจจุบัน 
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อัตราก าลัง 

ต าแหน่ง ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

ก. งบปกติ    
1. ข้าราชการ 7 6 
 - นักวิชาการประมง 4 4 
 - เจ้าพนักงานประมง 2 1 
 - เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 

2. พนักงานราชการ 15 15 
 - นักวิชาการประมง 2 2 
 - เจ้าพนักงานประมง 1 1 
 - เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 
 - พนักงานผู้ช่วยประมง 11 11 

3. จ้างเหมาบริการ 4 4 
 - งานรักษาความปลอดภัย 2 2 
 - งานท าความสะอาด 1 1 
 - คนงานประมง 1 1 
ข. งบเงินทุนหมุนเวียน ฯ    
ลูกจ้างชั่วคราว 4 4 
 - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 1 
 - พนักงานขับรถยนต์ 1 1 
 - คนงานประมง 2 2 
ค. งบเงินทุนวิจัย ฯ    
ลูกจ้างชั่วคราว 4 - 
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1 - 
- คนงานประมง 3 - 

รวม 34 29 

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2558 ไม่มีงบเงินทุนวิจัย ฯ  
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รายนามผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 

ต าแหน่ง / ชื่อ - สกุล ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 
  
ก.  หัวหน้าสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดชุมพร 
     -   นายยรรยง  ตันตาปกุล 

  
  

28 ก.ค. 2537 - 3 ม.ค. 2546 
  
ข.  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ าชุมพร 
     -   นายศราวุธ  เจ๊ะโส๊ะ 
     -   นายสง่า  ลสีง่า 

  
  

7 ม.ค. 2546 – 26 พ.ค. 2547 
27 พ.ค. 2547 – 4 ม.ค. 2557 

  
ค.  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร 
     -   นายสง่า  ลสีง่า 

  
  

5  ม.ค. 2554 - ปัจจุบัน 

รายนามบุคลากร 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1.  นายสง่า  ลีสง่า Ph.D. (Fish Genetics 
and Breeding) 

 ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ    

2. นายสุชาติ   จุลอดุง ทษ.บ. สัตวศาสตร์  
(ประมงน้ าจืด) 

นักวิชาการประมง
ช านาญการพิเศษ 

  

3. นางสาวเมตตา  ทิพย์บรรพต ทษ.บ. สัตวศาสตร์  
(ประมงน้ าจืด) 

นักวิชาการประมง
ช านาญการพิเศษ 

  

4. นางสาวมลฤดี โพธิ์ประดิษฐ์ วท.บ. เทคโนโลยีการ
ประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 

นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ 

บรรจุเข้ารับ
ราชการ  
21 ก.ค. 57 

5. นางสาวชมพูนุช  มรรคทรัพย์ ทษ.บ. สัตวศาสตร์  
(ประมงน้ าจืด) 

เจ้าพนักงานประมง
ช านาญงาน 

  

6. นายชัยติศักดิ์  บริบูรณ์ วท.บ. วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(ประมง) 

เจ้าพนักงานประมง
ปฏิบัติงาน 

ย้าย 28 
ก.ค. 57 

7. นางสาวพาวิณีย์  กุยุค า ศศบ. การจัดการทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ
ช านาญงาน 
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ข้าราชการ 

 

นายสง่า  ลีสง่า 
ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ 

    

    

 

  
  
นายสุชาติ  จุลอดุง 
นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ 

 

  
  
นางสาวเมตตา  ทิพย์บรรพต
นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ 

 

  
  
นางสาวมลฤดี โพธิ์ประดิษฐ์ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

 
 

   
  
นางสาวชมพูนุช  มรรคทรัพย์ 
เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 

   
 
นายชัยติศักดิ์  บริบูรณ์ 
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
 

 

  
  
นางสาวพาวิณีย์  กุยุค า 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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2. พนักงานราชการ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง หมายเหตุ 
  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

  
นางปรียา  โกเมนไปรรินทร์ 
นายเอกรัชต์  ไทยถาวร 
นายไพฑูรย์  ซังธาดา 
นางจงดี  บุญชะตา 
นายสุรีพันธ์  ศรีสุภากร 
นายสมพงค์  โกเมศ 
นายธันว์  ชัยฤทธิ ์
นายบุญลือ  สงประหยัด 
นางจินตนา   ทวยนาค 
นายโสภณ  แพวงษ์จีน 
นายพงษ์ศักดิ์  บานสุคนธ์ 
นายนิรัญ  กาศพิรุณ 
นายทรงพล   ยังสวัสดิ์ 
นายเอกพงศ์  จุ้ยจู่เจี้ยม 
น.ส. อัมพวรรณ  โลพิศ 
นายพะนม ทวยนาค 

  
ปริญญาตรี (ทษ.บ.สัตวศาสตร์ประมงน้ าจืด) 
ปริญญาตรี (วท.บ. ประมง) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปริญญาตรี (บธ.บ.เทคโนโลยีฯ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  
นักวิชาการประมง 
นักวิชาการประมง 
เจ้าพนักงานประมง 
เจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ลาออก 1 ส.ค. 57 
บรรจ ุ1 ธ.ค. 57 

3. ลูกจ้างชั่วคราว (งบเงินทุนหมุนเวียน ฯ) 

ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง หมายเหตุ 
  
1. 
2. 
3. 
4. 
 

5.  

  
น.ส. สมร   ชัยสงคราม 
นายพะนม  ทวยนาค 
นายศุภชัย  สงประหยัด 
น.ส. สุพรรษา  ขาวหนูนา 
 
น.ส. จันจีรา ฟักแฟ 

  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ปริญญาตรี (การบัญชี) 
 
ปริญญาตรี 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

  
คนงานประมง 
คนงานประมง 
พนักงานขับรถยนต์ 
เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี 
คนงานประมง 

  
  
ลาออก 1 ธ.ค. 57 
 
 
 
เริ่มงาน 16 ก.พ. 
58 
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ผลการปฏิบัติงาน 
ก. เงินงบประมาณในภาพรวม 

 
1. กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 

ปี ได้รับ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
2557 5,452,920.00 5,427,856.83 25,063.17   

2558 6,661,620.00 6,659,219.34 2,400.66  

ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

1. งบประมาณ (บาท) 
   -  ได้รับ 
   -  เบิกจ่าย 
2.  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า (พันตัว) 
   -  แผน 
   -  ผล 
3. ผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ า (พันตัว) 
   -  แผน 
   -  ผล 

  
1,652,000.00 
1,651,905.38 

 
7,200.00 
7,744.00 

 
22.40 
24.35 

 
1,824,000.00 
1,823,930.11 

  
8,000.00 
8,342.00 

  
19.10 
19.60 

2. กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง 

ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

 1. งบประมาณ (บาท) 
   -  ได้รับ 
   -  เบิกจ่าย 
2. จ านวนงานวิจัย (เรื่อง) 

  
2,837,920.00 
2,813,331.93 

1 

 
 

240,000.00 
239,983.25 

3 

รายช่ืองานวิจัยท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 2557 

เรื่องท่ี รายช่ือเรื่อง ผู้ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. 
  

  

การปรับปรุงพันธุ์ปลาสลิด
โดยการคัดเลือกแบบหมู่ 

เมตตา  ทิพย์บรรพต 
สง่า   ลีสง่า 
สุชาติ จุลอดุง 
ชมพูนุช มรรคทรัพย์ 
ชัยติศักดิ์ บริบูรณ์ 

ต.ค. 56 – ก.ย. 61 
  

อยู่ระหว่างการ
สร้างประชากรรุ่น 
P0 25 ครอบครัว 
  

หน้า 33 
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3. กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า 

ผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ 

2557 

ปีงบประมาณ 
 2558 

1. เงินงบประมาณ (บาท) 
    - ได้รับ 
    - เบิกจ่าย 
2. ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ปลานิลตามหลักพันธุศาสตร์ (ฟาร์ม) 

- จ านวนฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ปลานิลที่เข้าตรวจประเมิน (ฟาร์ม) 
         แผน 
         ผล 

  
20,000.00 
20,000.00 

 
  

1 
1 

 
87,800.00 
87,446.00 

 
  

3 
3 

งานวิจัยท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 

 

เรื่อง
ที ่

รายช่ือเรื่อง ผู้ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. 
  
  

การปรับปรุงพันธุ์กบนา 
เพ่ือเพ่ิมอัตราการ
เจริญเติบโต ด้วยวิธีการ
คัดเลือกภายใน
ครอบครัว 

สุชาติ จุลอดุง 
สง่า   ลีสง่า 
เมตตา  ทิพย์บรรพต 
ชมพูนุช มรรคทรัพย์ 
ชัยติศักดิ์ บริบูรณ์ 

ต.ค. 57 – 
ก.ย. 60 
  

ได้ด าเนินการเพาะพันธุ์แล้ว 
จ านวน 20 คู่ และอยู่
ระหว่างการเลี้ยงเพ่ือเป็น
พ่อแม่พันธุ์สายคัดเลือก  

2.  การวิเคราะห์ปริมาณ
ฮอร์โมน 17 B-
estradiol ในปลาหมอ
แปลงเพศ 

สุชาติ จ  ุลอดุง 
มลฤดี  โพธิ์ประดิษฐ์ 
สุจิตรา  เพชรคง 
พนม  กระจ่างพจน์ สอดสุข 
เพ็ญพรรณ  ศรีสกุลเดียว 

ต.ค. 57 - 
มี.ค. 59 

อยู่ระหว่างการวิเคราะห์
ปริมาณฮอร์โมนตกค้างใน
ตัวอย่างเนื้อปลา ตัวอย่าง
น้ า และตะกอน 

3 การปรับปรุงพันธุ์ปลา
สลิดโดยการคัดเลือก
แบบหมู่ 

เมตตา  ทิพย์บรรพต 
สง่า   ลีสง่า 
สุชาติ จุลอดุง 
ชมพูนุช มรรคทรัพย์ 
ชัยติศักดิ์ บริบูรณ์ 

ต.ค. 56 – 
ก.ย. 61 
  

อยู่ระหว่างการสร้าง
ประชากรรุ่น P0 25 
ครอบครัว 
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4. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 

 1. เงินงบประมาณ (บาท) 
    -  งบประมาณที่ได้รับ 
    -  งบประมาณที่เบิกจ่าย 

  
410,400.00 
410,332.53 

  

2. จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการเข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน (ฟาร์ม) 
  2.1  ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้ าจืดเดิม (ฟาร์ม) 
  2.2  ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้ าจืดต่ออายุ  Safety level (ฟาร์ม) 
  2.3  ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้ าจืดใหม่ (ฟาร์ม) 

- ตรวจประเมินฟาร์ม/โรงเพาะฟักใหม่  Safety level 
-  ตรวจประเมินฟาร์ม/โรงเพาะฟักใหม่  GAP (ปลานิล) 

แผน ผล 

152 
37 
75 
40 
30 
10 

152 
35 
74 
43 
33 
10 

3.  ออกใบรับรอง (ฟาร์ม) 
    -  ฟาร์มต่ออายุ Safety level 
    -  ฟาร์มใหม่ Safety level 
 4.  ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง (ตัวอย่าง) 

- 
- 
- 

213 

94 
61 
33 
231 

ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2558 

 1. เงินงบประมาณ (บาท) 
    -  งบประมาณที่ได้รับ 
    -  งบประมาณที่เบิกจ่าย 

  
3,163,820.00 
3,163,078.10 

  

2. จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการเข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน (ฟาร์ม) 
  2.1  ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้ าจืดเดิม (ฟาร์ม) 
  2.2  ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้ าจืดต่ออายุ Safety level (ฟาร์ม) 
  2.3  ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้ าจืดใหม่ Safety level (ฟาร์ม) 

แผน ผล 

132 
31 
66 
35 

134 
31 
66 
37 

3.  ออกใบรับรอง (ฟาร์ม) 
    -  ฟาร์มต่ออายุ Safety level 
    -  ฟาร์มใหม่ Safety level 
 4.  ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง (ตัวอย่าง) 

- 
- 
- 

198 

89 
54 
35 
219 
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ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

 1. เงินงบประมาณ (บาท) 
    - ได้รับ 
    - เบิกจ่าย 
 2.  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า (พันตัว) 
     -  แผน 
     -  ผล 
 3.  รวบรวมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ า (พันตัว) 
    -  แผน 
    -  ผล 

  
40,000.00 
39,854.02 

  
400.00 
430.00 

  
1.00 
1.00 

 
40,000 

39,624.07 
 

400 
400 

 
1.00 
1.00 

6. กิจกรรมพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

1. เงินงบประมาณ (บาท)   
 

  - งบประมาณท่ีได้รับ 238,600.00 454,000.00 

  - งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 238,598.87 453,976.70 

2. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์หลัก (ปลาหมอ)   
 

  - แผน (ตัว) 100 100 
  - ผล (ตัว) 100 100 
2. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ขยาย (ปลาหมอ)    
  - แผน (ตัว) 9,000 12,500 
  - ผล (ตัว) 9,000 13,000 

7. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

ผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ 

2557 

ปีงบประมาณ 
2558 

1. เงินงบประมาณ (บาท)   
 

  - งบประมาณท่ีได้รับ 54,000.00 2,000.00 
  -  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 53,835.00 1,969.00 
2. พัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรเพื่อเข้าสู่ Smart Farmer (อบรมเกษตรกร)    
  - แผน (ราย) 25 20 
  - ผล (ราย) 25 20 

5. กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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8. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ า 

ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 

1. เงินงบประมาณ (บาท)   

  - งบประมาณท่ีได้รับ 200,000.00 

  -  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 199,999.10 

ข. เงินนอกงบประมาณ  

1.  งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่น ๆ 

ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

1. งบประมาณ (บาท) 
  - งบปฏิบัติการที่ได้รับ 
  - งบปฏิบัติการที่เบิกจ่าย 
  - งบลงทุนที่ได้รับ 
  - งบลงทุนที่เบิกจ่าย 
2.  ยอดจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า 
   - จ านวน (ตัว) 
   - จ านวนเงิน (บาท) 
3.  ก าไร 
   - จ านวนเงิน (บาท) 
   - เปอร์เซ็นต์ 

  
1,257,196.00 
1,246,760.98 

52,000.00 
52,000.00 

  
4,637,080 
1,531,536 

  
284,755.02 

22.84 

 
954,600.00 
731,160.53 
22,000.00 
22,000.00 

 
2,832,420 

1,014,170.00 
 

283,009.47 
38.70 

2.  เงินทุนวิจัย : โครงการพัฒนาพันธุ์ปลานิลทนโรคสเตรปโตคอคโคซิส โดยใช้เทคโนโลยีการปรับปรุง
พันธุ์ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล (ระยะที่ 1) 

ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

1. งบประมาณ (บาท) 
  - งบปฏิบัติการที่ได้รับ 
  - งบปฏิบัติการเบิกจ่าย 
  - งบลงทุนที่ได้รับ 
  - งบลงทุนที่เบิกจ่าย 

  
974,000.00 
545,943.00 
110,000.00 
110,000.00 

 
 

1,264,360.00 
905,203.00 
110,000.00 
110,000.00 

2. รายงานความก้าวหน้า  :  เลี้ยงดูพ่อแม่พันธุ์ปลานิลแต่ละสายพันธุ์  
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การทดสอบสายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3 และปลานิลจิตรลดา 4 
ในกระชังของเกษตรกร 

 

เมเมตตา ทิพย์บรรพต1*  สง่า ลีสง่า1  นวลมณี พงศ์ธนา 2  วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์3 และ สมนึก คงทรัตน์1   
1  สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 

2  กองผู้เชี่ยวชาญ 
3   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงใหม่ 

 

บทคัดย่อ 
การศกึษาการเจรญิเตบิโต อัตรารอดตายและผลผลติ ของปลานลิจติรลดา 3 และปลานลิจติรลดา 4 ใน

กระชังของเกษตรกร ด าเนินการทดลองที่อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 ถึงเดือน 
กันยายน 2557 โดยเลี้ยงในกระชังขนาด 25 ตารางเมตร พันธุ์ปลาประกอบด้วย  ปลานิลจิตรลดา 3 ชุมพร 
ปลานิลจิตรลดา 3 อุตรดิตถ์ และปลานิลจิตรลดา 4 ปทุมธานี ลูกปลาเริ่มทดลองมีน้ าหนักเฉลี่ย 42.77±12.58, 
43.91±12.08 และ  43.51±12.27 กรัม ความยาวเฉลี่ย 13.06±1.24, 13.00±1.28 และ 13.09±1.23 
เซนติเมตร จ านวน 2,000 ตัวต่อกระชัง ใช้อาหารเม็ดส าเร็จรูปโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลา 120 วัน 
ผลการทดลองพบว่า น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 523.80±110.36, 533.90±132.13 และ 537.05±141.05 กรัม 
น้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ย 4.01±0.92, 4.08±1.10 และ 4.11±1.18 กรัมต่อวัน อัตราการเจรญิเติบโตจ าเพาะ  
2.07±0.18, 2.06±0.21 และ 2.07±0.22 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน น ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่าง
กัน (p>0.05) ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 28.03±1.47, 27.70±1.77 และ 28.63±1.85 เซนติเมตร โดยปลานิล
จิตรลดา 4 ปทุมธานี มีความยาวเฉลี่ยมากกว่าปลานิลจิตรลดา 3 ชุมพร และปลานิลจิตรลดา 3 อุตรดิตถ์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) อัตรารอดตายเฉลี่ย 63.73±18.32, 74.58±11.82 และ 81.21±11.72 เปอรเ์ซน็ต ์
และผลผลติเฉลีย่เทา่กบั 639.49±80.94, 773.23±81.47 และ 855.83±185.56 กิโลกรัมต่อกระชัง ตามล าดับ 
เมื่อน ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ปลานิลจิตรลดา 3 ชุมพร มอัีตรารอดตายเฉลีย่และผลผลติเฉลีย่นอ้ยกวา่ ปลา
นิลจิตรลดา 4 ปทุมธานี อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) อัตราแลกเนือ้เฉลีย่ 2.28, 2.10 และ 1.94 เมื่อน ามา
วิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ปลานิลจิตรลดา 3 ชุมพร มอัีตราแลกเนือ้เฉลีย่มากกวา่ปลานิลจิตรลดา 4 ปทุมธานี 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05)    

 

ค าส าคัญ : ปลานิลจิตรลดา 3 ปลานิลจิตรลดา 4 ผลผลิต การเจริญเติบโต  
* ผู้รับผิดชอบ : 12/35 หมู่ 8 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100. e-mail : pee-ta@hotmail.com  
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Performance evaluation on Chitralada 3 and 4 strain of Nile Tilapia, 
Oreochromis niloticus (Linnaeus) in cage culture 
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1  Aquaculture Genetics Research and Development Institute 
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3  Changmai Inland Fisheries Research and Development Center 

 

Abstract 
 

An evaluation on growth performance of 3 Tilapia populations, Oreochromis niloticus 
(Linnaeus), in cage culture was conducted in Suratthani during October 2012 to September 
2014. The 3 populations of Tilapia were Chitralada 3  strain from Chumphon, Chitralada 3 
strain from Uttraradit and Chitralada 4 strain from Pathumthani with an average initial weight 
of 42.77±12.58, 43.91±12.08, 43.51±12.27 g, and an average length of 13.06±1.24, 13.00±1.28, 
13.09±1.23 cm, respectively. The fish were conducted in 5x5 m2 cage with a stocking density 
of 2,000 fish/cage, and fed with 30% protein pellet for 120 days. The result showed that 
there were not significantly different in the final average weight (523.80±110.36, 533.90±132.13, 
537.05±141.05 g), daily weight gain (4.01±0.92, 4.08±1.10, 4.11±1.18 g per day) and specific 
growth rate (2.07±0.18, 2.06±0.21, 2.07±0.22 % per day). Whereas, the final average length and 
the survival rate of the Chitralada 4 strain from Pathumthani were higher than the Chitralada 
3 strain from Chumphon (p<0.05). 

 
 

Key words : Chitralada 3, Chitralada 4 strain tilapia (Oreochromis niloticus), yield, growth     
*Corresponding author : 12/35 Moo 8 T. Thungkha, A. Muang, Chumphon 86100 
e-mail : pee-ta@hotmail.com  
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ค าน า 
 

       ปลานิล (Oreochromis niloticus) เป็นปลาน้ าจืดที่มีความส าคัญต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศ
ไทย ทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ การผลิตปลานิลในประเทศ ให้ผลผลิตเป็นอันดับหนึ่งของการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด โดยในปี 2555 มีผลผลิตปลานิลทั้งหมด 236,500 ตัน คิดเป็นมูลค่า 11,162.10 ล้าน
บาท (กรมประมง, 2555) ปลานิลนอกจากจะเป็นที่นิยมของผู้บริโภคภายในประเทศแล้ว ยังสามารถพัฒนาเป็น
สินค้าส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ โดยในปี 2555 ประเทศไทยส่งออกปลานิลและผลิตภัณฑ์ปลานิล ทั้ง
ในรูปปลานิลทั้งตัวแช่แข็งและในรูปเนื้อปลานิลแล่ จ านวน 9,515.9 ตัน คิดเป็นมูลค่า 691.6 ล้านบาท โดย
สง่ออกไปจ าหนา่ยในกลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง สหรฐัอเมรกิา กลุม่ประเทศสหภาพยโุรป กลุม่ประเทศอาเซยีน 
และอ่ืน ๆ ซึ่งมีปริมาณความต้องการบริโภคปลานิลเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง (เกวลิน, 2555) เพ่ือให้อุตสาหกรรม
การเพาะเลี้ยงปลานิลของไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิจัยเพ่ือให้ได้ปลาที่มีสายพันธุ์ที่ดีทั้งในด้านการ
เจริญเติบโต แข็งแรง ต้านทานต่อโรค เป็นสิ่งที่เกษตรกรมีความต้องการสูง 
       ปลานลิไดร้บัการปรบัปรงุพันธุโ์ดย The International Center for Living Aquatic Resources Manage-
ment; ICLARM ด้วยการน าปลานิลจากประเทศต่างๆ 8 ประเทศ ได้แก่ กานา เซเนกัล เคนยา ไทย (ปลานิล
จิตรลดา) ไต้หวัน สิงคโปร์ อียิปต์ อิสราเอล มาด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยใช้วิธี com-
bined selection (Eknath and Acosta, 1998) ได้เป็นปลานิลสายพันธุ์ GIFT (Genetically Improved 
Form Tilapia) ที่มีผลผลิตสูงกว่าปลานิลสายพันธุ์ทั่วไป และปลานิลสายพันธุ์ GIFT นั้น กระจายพันธุ์ไปใน
ประเทศต่างๆ ได้แก่ บังคลาเทศ จีน ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม (Gupta et al., 2001)                 
       ปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา 3 ซึ่งคัดพันธุ์โดยนวลมณี (2550) เป็นปลานิลที่พัฒนาสายพันธุ์มาจากปลานิล
สายพันธุ์ GIFT รุ่นที่ 5 ซึ่งคัดพันธุ์โดยวิธี Combinet selection ของอัตราการเจริญเติบโต เป็นเวลา 4 ชัว่อายุ 
โดยในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการน าสายพันธุ์ GIFT รุ่นที ่ 5 เข้ามาในประเทศไทยเพื่อท าการทดสอบพันธุ์ภายใต้
โครงการ Dissemination and Evaluation of Genetically Improved Tilapia Species in Asia (DEGITA) 
จากการสนับสนุนงบประมาณของ Asian Development Bank (ADB) ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2540 ซึ่งผล
จากการทดสอบพบว่า ปลานิลสายพันธุ์ GIFT รุ่นที่ 5 มีการเจริญเติบโต อัตรารอดและผลผลิตสูงกว่าปลานิลที่
เลี้ยงในประเทศไทย ต่อมาได้มีการด ารงรักษาพันธุ์ปลานิลสายพันธุ์ GIFT รุ่นที่ 5 ให้เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง
ในประเทศไทย โดยเรียกชื่อว่า “ปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา 3” หลังจากนั้น นวลมณี (2550) ได้คัดพันธุ์ปลานิล
สายพันธุ์จิตรลดา 3 โดยดูลักษณะตัวเองจากการเจริญเติบโตเป็นระยะเวลา 3 ชั่วอายุ มีผลท าให้ปลานิลสาย
พันธุ์จิตรลดา 3 มีการเจริญเติบโตเร็วขึ้น ปลานิลสายพันธุจ์ิตรลดา 3 กลุ่มคัดพันธุ์รุ่นที่ 2 และ 3 มีน้ าหนัก
มากกว่าและขนาดใหญ่กว่าปลานิลจิตรลดา 3 กลุ่มควบคุม รุ่นที่ 2 และ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา 3 กลุ่มคัดพันธุ์ รุ่นที่ 3 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา 3 
กลุ่มควบคุม รุ่นที่ 3 ประมาณ 40% ค่า genetic gain ของน้ าหนักปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา 3 อายุ 180 วัน 
ประมาณ 10.1 เปอร์เซ็นต์ต่อชั่วอายุ  
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ปัจจุบันกรมประมงได้ประสพผลส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 ซึ่งปรับปรุงพันธุ์
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าปทุมธานี ปลานิลพันธุ์ดังกล่าวคัดพันธุ์จากปลานิลสายพันธุ์ GIFT รุ่น
ที่ 9 ของหน่วยงาน WorldFish โดยวิธีประเมินจากค่าการผสมพันธุ์ (EBV) ของน้ าหนัก จ านวน 2 ชั่วอายุและ
ทดสอบการเลี้ยงในกระชัง (นวลมณี และคณะ 2552) ลักษณะเด่น คือ ส่วนหัวเล็ก ล าตัวกว้าง สันหนา ให้
ผลผลิตสูงกว่าปลานิลปกติประมาณ 36% ได้กระจายพันธุ์ไปสู่ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศแล้ว สถาบันวิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตั้งชื่อสัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ เมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2554 และได้รับอนุมัติจากกรมประมง ให้เรียกชื่อปลานิลพันธุ์ดังกล่าวว่า “ปลานิลจิตรลดา 4” เมื่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2554        
                ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร เลง็เหน็ความส าคญัของการวจิยัสายพันธุป์ลานลิ จงึได้
ก าหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัปรบัปรงุพันธุส์ตัวน์้ า ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการผลิต
สายพันธุ์ปลานิล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีทิศทางที่แน่นอน เมื่อผลิตสายพันธุ์ที่ปรับปรุงได้แล้ว 
ขั้นตอนต่อไปควรที่จะท าการทดสอบสายพันธุ์ดังกล่าว ในสภาพการเลี้ยงเสียก่อนที่จะท าการกระจายพันธุ์ไปสู่

วัตถุประสงค์ 
               เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบการเจริญเติบโต และผลผลิต ของปลานิลจิตรลดา 3 ชุมพร ปลานิล
จิตรลดา 3 อุตรดติถ ์และปลานิลจิตรลดา 4 ปทุมธานี ที่เลี้ยงในกระชังในเขตพ้ืนที่ภาคใต้  

วิธีด าเนินการ    
1. แบบแผนการวิจัย 

ด าเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2557 ในฟาร์มเกษตรกร จ านวน 4 
ฟาร์ม ๆ ละ 3 กระชัง ดังนี้ 

1. ฟาร์มเกษตรกรเลขที่ 32 หมู่ที่ 6 ต าบลน้ ารอบ อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. ฟาร์มเกษตรกรเลขที่ 53 หมู่ที่ 6 ต าบลน้ ารอบ อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
3. ฟาร์มเกษตรกรเลขที่ 15 หมู่ที่ 4 ต าบลบางเดือน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
4. ฟาร์มเกษตรกรเลขที่ 15/1 หมู่ที่ 4 ต าบลบางเดือน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

       วางแผนการทดลองแบบบล็อกเชิงสุ่มสมบูรณ์ (randomized complete block design : RCBD) โดย
คัดเลือกเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิลในกระชัง จ านวน 4 ฟาร์ม เป็นบล็อก (block) และใช้ปลานิล
ที่ปรับปรุงพันธุ์ และผา่นการแปลงเพศใหเ้ปน็เพศผูล้ว้นโดยใชฮ้อรโ์มน 17α-methyltestosterone (MT) จ านวน 

       ชุดการทดลองที่ 1 ปลานิลจิตรลดา 3 ชุมพร เป็นสายพันธุ์ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ แล้วน ามาเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพรเป็น
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 ชุดการทดลองที่ 2 ปลานิลจิตรลดา 3 อุตรดิตถ์ เป็นสายพันธุ์ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ที่ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์  
 ชุดการทดลองที่ 3 ปลานิลจิตรลดา 4 ปทุมธานี เป็นสายพันธุ์ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ ที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าปทุมธานี  
 

2. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 การเตรียมปลาทดลอง   

2.1.1 รวบรวมลูกปลานิลระยะถุงไข่แดงเริ่มยุบหมดจาก 3 แหล่งดังกล่าว จ านวนแหล่งละ 
30,000 ตัว ที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์อายุเท่ากัน และมีการเพาะพันธุ์ในช่วงเวลาเดียวกัน ท าการแปลงเพศโดย
น ามาอนุบาล ในกระชังสีฟูาขนาดตา 20 ตาต่อนิ้ว ขนาด  2 x 5 x 1.2 เมตร ชุดการทดลองละ 2 กระชัง ให้
อาหารกุ้งกุลาด าวัยอ่อนระยะที่ 1 (โปรตีนไม่ต่ ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์) ผสมฮอร์โมน 17α-methyltestosterone 
(MT) ในอัตรา 60 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ให้อาหารผสมฮอร์โมน วันละ 5 ครั้ง ในปริมาณที่ปลากินอ่ิม 
อนุบาลเป็นเวลา 21 วัน  

2.1.2 น าลูกปลาที่ได้จากข้อ 2.1.1 ลงอนุบาลต่อในบ่อดินของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม 
สัตว์น้ าชุมพร ขนาด 800 ตารางเมตร ชุดการทดลองละ 1 บ่อ ๆ ละ 20,000 ตัว ให้อาหารโปรตีนไม่ต่ ากว่า 32 
เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณที่ปลากินอ่ิม (ให้ปลากินหมดภายในเวลา 20 นาที) อนุบาลเป็นเวลา 84 วัน (ลูกปลามี
อายุ 115 วัน) ได้ปลาน้ าหนักเฉลี่ย 40 - 50 กรัม ท าการคัดขนาดปลา ที่มีขนาดใกล้เคียงกันทุกชุดการทดลอง 
เพ่ือเริ่มต้นการทดลอง ล าเลียงพันธุ์ปลาทุกชุดการทดลอง ๆ ละ 8,000 ตัว น าไปเลี้ยงต่อในกระชังเลี้ยงของ
ฟาร์มเกษตรกร ที่อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2.1.3 สุ่มปลานิลท้ัง 3 ชุดการทดลอง ๆ ละ 200 ตัว น ามาช่ังน้ าหนัก และวัดความยาวเริ่มต้น ก่อนน าไปเลี้ยงในกระชังเน้ืออวนไนลอน ขนาด  5 × 5 × 1.5 
เมตร แขวนลอยในแพลูกบวบ ให้ระดับน้ าในแต่ละกระชังลึก 1 เมตร กระชังละ 1 ชุดการทดลอง ของเกษตรกรท้ัง 4 ฟาร์ม ๆ ละ 3 กระชัง รวมเป็นจ านวน 12 กระชัง ซึ่งแขวนลอยอยู่ในแม่น้ าพุมด
วง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปล่อยปลาทดลองลงในแต่ละกระชัง ท่ีความหนาแน่น 80 ตัวต่อตารางเมตร (กระชังละ 2,000 ตัว) โดยเกษตรกรแต่ละฟาร์มจะมีท้ัง 3 ชุดการทดลอง  

2.2 การจัดการทดลอง 

2.2.1 ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูปโปรตีนไม่ต่ ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ วันละ 2 ครั้ง เวลา 08.30 น. 
และ 16.00 น. ในปรมิาณทีป่ลากนิอ่ิม เลีย้งเปน็เวลา 120 วนั 

2.2.2 การจัดการด้านการเลี้ยง ด าเนินการเลี้ยงตามวิธีการของเกษตรกรแต่ละฟาร์ม  
2.2.3 ตรวจสอบการเจริญเติบโตของปลานิล โดยสุ่มวัดความยาว (total length) และชั่งน้ า 

หนกั (body weight) ทกุเดือน กระชงัละ 50 ตวั หลงัสิน้สดุการทดลอง ตรวจสอบปรมิาณปลาทีเ่หลอืรอดของแต่
ละกระชัง 

  2.2.4 เก็บรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการฟาร์มของแต่ละฟาร์ม ได้แก่ ปริมาณการให้อาหาร 
การใช้ยาและสารเคมี การจัดการคุณภาพน้ า เป็นต้น   
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3. การวิเคราะห์คุณภาพน้ า   
วิเคราะห์คุณภาพน้ าในกระชังทดลองก่อนท าการชั่ง - วัด โดยมีดัชนีที่วิเคราะห์ดังนี้ 

   - อุณหภูมิของน้ า (temperature; องศาเซลเซียส) โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ 
   - ความเป็นกรด - ด่างของน้ า (pH) โดยใช้เครื่อง pH meter  
   - ความเป็นด่างของน้ า (alkalinity; มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยวิธี titration ตามวิธีที่รายงานไว้

โดยไมตรีและจารุวรรณ (2528) 
   - ความกระด้างของน้ า (hardness; มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยวิธี titration ตามวิธีที่รายงานไว้

โดยไมตรีและจารุวรรณ (2528) 
   - ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ า (dissolved oxygen; มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยวิธี titration 

ตามวิธีที่รายงานไว้โดยไมตรีและจารุวรรณ (2528) 
- ความขุ่นใส (transparency; เซนติเมตร) โดยใช้ Secchi disc 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของข้อมูลน้ าหนัก ความยาว น้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน อัตราการ

เจริญเติบโตจ าเพาะ อัตรารอดตาย อัตราแลกเนื้อและผลผลติ ของปลานลิจากแตล่ะแหลง่ โดยใช้โมเดลทางสถิติ
แบบ Univariate analysis of variance ตามวิธีการของ Sokal and Rohlf (1981) โดยมีสมการดังนี้ 

Xijk = µ + Ai + Bj + eijk 

 i  =  1,2,3 (treatment) 
 j  =  1,2,3 (replication) 

เมื่อ  Xijk  คือ ค่าสังเกตที่ k จากบล็อก j ได้รับทรีทเมนต์ i 
       µ   คือ ค่าเฉลี่ยของประชากร 
        Ai  คือ  อิทธิพลของทรีทเมนต์ที่ i 
       Bj    คือ  อิทธิพลของบล็อก j 

            eijk   ~ N (0, )  

       เมื่อพบว่ามีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองที่ระดับอย่างน้อยที่สุด p<0.05 แล้วจึงท า
การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างชุดการทดลองเป็นคู่ ๆ โดยวิธี LSD Multiple comparison โดยข้อมูลที่เป็น
เปอร์เซ็นต์ท าการแปลงข้อมูล โดย angular transformation arcsine ก่อนการวิเคราะห์ (Sokal and Rohlf, 
1981) วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95 เปอรเ์ซน็ต ์ (α = 0.05) ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS  
(ศิริชัย, 2542)  
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-  น้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน (daily weight gain, DWG) ค านวณตาม Everhart et al. 
(1975)  ; Ricker (1979) จากสูตร 

DWG (กรัม/วัน) = น้ าหนักปลาเฉลี่ยสุดท้าย - น้ าหนักปลาเฉลี่ยเริ่มต้น 
    จ านวนวันที่ใช้ทดลอง 

-  อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (specific growth rate, SGR) ค านวณตาม Brown (1957) จากสูตร  

SGR (เปอร์เซ็นต์/วัน) = [ ln (น้ าหนักปลาสุดท้าย) - ln (น้ าหนักปลาเริ่มต้น) ] 
X100 

    ระยะเวลาทดลอง 

-  อัตรารอดตาย (survival rate, SUR)  

SUR (เปอร์เซ็นต์) = จ านวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
X 100 

    จ านวนปลาเมื่อเริ่มต้นการทดลอง 

-  อัตราแลกเนื้อ (feed conversion ratio, FCR) ของปลาที่เลี้ยงในแต่ละกระชังจากสูตร 

FCR 
= น้ าหนักอาหารที่ปลากิน 

     น้ าหนักปลาที่เพ่ิม 

ผลการศึกษา 
 

1. การเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย 
การเจรญิเตบิโตโดยน้ าหนกัและความยาว ของปลานลิจติรลดา 3 ชมุพร ปลานลิจติรลดา 3 อุตรดติถ ์และ

ปลานลิจติรลดา 4 ปทมุธาน ีมนี้ าหนกัเริม่ตน้เฉลีย่ 42.77±12.58, 43.91±12.08 และ 43.51±12.27 กรัมความยาว
เริม่ตน้เฉลีย่ 13.06±1.24, 13.00±1.28 และ 13.09±1.23 เซนตเิมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1 และตารางผนวกท่ี 1, 2) เลี้ยงปลาเป็นเวลา 120 วัน พบว่าปลานลิจติรลดา 4 
ปทมุธาน ีมคีวามยาวเฉลี่ยมากกว่าปลานลิจติรลดา 3 ชมุพร และปลานลิจติรลดา 3 อุตรดติถ ์อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติ ิ(p<0.05)  โดยมคีา่เฉลีย่ 28.63±1.85, 28.03±1.47 และ 27.70±1.77 เซนตเิมตร (ตามล าดบั) น้ าหนักเฉลี่ย
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) มีค่าเฉลี่ย 523.80±110.36, 533.90±132.13 และ 
537.05±141.05 กรมั ตามล าดบั (ตารางที ่1, ภาพที ่1, 2 และตารางผนวกที ่3, 4)  

น้ าหนักเพ่ิมต่อวันของปลานิลจิตรลดา 3 ชุมพร ปลานิลจิตรลดา 3 อุตรดิตถ์ และปลานิล
จิตรลดา 4 ปทุมธานี มีค่าเฉลี่ย 4.01±0.92, 4.08±1.10 และ 4.11±1.18 กรัม/วัน ตามล าดับ ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ที่ระยะเวลาเลี้ยง 120 วัน (ตารางท่ี 1 และตารางผนวกท่ี 5)  
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อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะของปลานิลจิตรลดา 3 ชุมพร ปลานิลจิตรลดา 3 อุตรดิตถ์ และปลานิล
จิตรลดา 4 ปทุมธานี ที่ระยะเวลาเลี้ยง 120 วัน มีค่าเฉลี่ย 2.07±0.18, 2.06±0.21 และ 2.07±0.22 %/วัน 
ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 1 และตารางผนวกท่ี 6) 

อัตรารอดตายของปลานิลจิตรลดา 3 ชุมพร ปลานิลจิตรลดา 3 อุตรดิตถ์ และปลานิลจิตรลดา 
4 ปทุมธานี มีค่าเฉลี่ย 63.73±18.32, 74.58±11.82 และ 81.21±11.72 % ตามล าดับ เมื่อน ามาวิเคราะห์ผล
ทางสถิติ พบว่าปลานิลจิตรลดา 3 ชุมพร มอัีตรารอดตายเฉลีย่น้อยกว่า ปลานิลจิตรลดา 4 ปทุมธานี อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) (ตารางท่ี 1 และตารางผนวกท่ี 7) 

อัตราแลกเนือ้ (FCR) ของปลานลิจติรลดา 3 ชมุพร ปลานลิจติรลดา 3 อุตรดติถ ์และปลานลิจติรลดา 
4 ปทมุธาน ีมีค่าเฉลี่ย 2.28, 2.10 และ 1.94 ตามล าดับ เมื่อน ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่าปลานิลจิตรลดา 
3 ชุมพร มอัีตราแลกเนือ้เฉลีย่มากกวา่ ปลานิลจิตรลดา 4 ปทุมธานี อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) (ตารางที่ 
1 และตารางผนวกท่ี 8) 

ผลผลิตเฉลี่ยของปลานิลจิตรลดา 3 ชุมพร ปลานิลจิตรลดา 3 อุตรดิตถ์ และปลานิลจิตรลดา 4 
ปทมุธาน ี มคีา่เฉลีย่ 639.49±80.94, 773.23±81.47 และ 855.83±185.56 กโิลกรมั/กระชงั เมือ่น ามาวเิคราะหผ์ล
ทางสถติ ิพบว่าปลานิลจิตรลดา 3 ชุมพร มผีลผลติเฉลีย่นอ้ยกวา่ ปลานิลจิตรลดา 4 ปทุมธานี อยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติ ิ(p<0.05) (ตารางท่ี 1 และตารางผนวกท่ี 9) 

ตารางที่ 1  การเจริญเติบโตโดยค่าเฉลี่ย±sd ของน้ าหนัก (กรัม) ความยาว (เซนติเมตร) น้ าหนักเพ่ิมต่อวัน    
(กรัม/วัน) อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (%/วัน) อัตรารอดตาย (%) อัตราแลกเนื้อ และผลผลิต 
(กิโลกรัม/กระชัง) ของการเลี้ยงปลานลิจิตรลดา 3 ชุมพร ปลานิลจิตรลดา 3 อุตรดิตถ ์และปลานิล

ลักษณะ 
ปลานิลจติรลดา 3 

ชุมพร 
ปลานิลจติรลดา 3 

อุตรดิตถ ์
ปลานิลจติรลดา 4 

ปทุมธานี 
น้ าหนักเริ่มต้น (กรัม) 42.77±12.58a 43.91±12.08a 43.51±12.27a 
ความยาวเริ่มต้น (เซนติเมตร) 13.06±1.24a 13.00±1.28a 13.09±1.23a 
น้ าหนักสุดท้าย 120 วัน (กรัม) 523.80±110.36a 533.90±132.13a 537.05±141.05a 
ความยาวสดุท้าย 120 วัน (เซนติเมตร) 28.03±1.47a 27.70±1.77a 28.63±1.85b 
น้ าหนักเพิ่มต่อวัน (กรัม/วัน) 4.01±0.92a 4.08±1.10a 4.11±1.18a 
อัตราการเจรญิเติบโตจ าเพาะ (%/วัน) 2.07±0.18a 2.06±0.21a 2.07±0.22a 
อัตรารอดตาย (%) 63.73±18.32a 74.58±11.82ab 81.21±11.72b 
อัตราแลกเนื้อ (FCR) 2.28a 2.10ab 1.94b 
ผลผลติ (กิโลกรัม/กระชัง) 639.49±80.94a 773.23±81.47ab 855.83±185.56b 

หมายเหตุ  อักษรที่ต่างกันในบรรทัดเดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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ภาพที่ 1  แสดงน้ าหนักเฉลี่ย (กรัม) ของการเลีย้งปลานลิจติรลดา 3 ชมุพร ปลานลิจติรลดา 3 อุตรดติถ ์และ
ปลานลิจติรลดา 4 ปทมุธาน ีที่ระยะเวลาการเลี้ยง 120 วัน 

 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงน้ าหนักเฉลี่ย (กรัม) ของการเลีย้งปลานลิจติรลดา 3 ชมุพร ปลานลิจติรลดา 3 อุตรดติถ ์และ
ปลานลิจติรลดา 4 ปทมุธาน ีที่ระยะเวลาการเลี้ยง 120 วัน แยกเปน็รายฟารม์ 
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ภาพที่ 3  แสดงความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของการเลีย้งปลานลิจติรลดา 3 ชมุพร ปลานลิจติรลดา 3 อุตรดติถ ์
และปลานลิจติรลดา 4 ปทมุธาน ีที่ระยะเวลาการเลี้ยง 120 วัน 

 
 

ภาพที่ 4  แสดงความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของการเลีย้งปลานลิจติรลดา 3 ชมุพร ปลานลิจติรลดา 3 อุตรดติถ ์
และปลานลิจติรลดา 4 ปทมุธาน ีที่ระยะเวลาการเลี้ยง 120 วัน แยกเปน็รายฟารม์ 
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2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
ผลการตรวจสอบคณุภาพน้ า พบว่าอุณหภูมิของน้ าอยู่ในช่วงระหว่าง 16 - 28 องศาเซลเซียส ค่า 

ความเปน็กรด - ดา่ง เทา่กบั 7 ความเปน็ดา่งอยูร่ะหวา่ง 36 - 59 มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้างของน้ ามีค่าอยู่
ระหว่าง 50 -72 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ ามีค่าอยู่ระหว่าง 3.69 - 5.33 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรและความขุ่นใสอยู่ระหว่าง 5 - 50 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าตลอดการทดลอง ของการเลี้ยงปลานิลจิตรลดา 3 ชุมพร ปลานิล  
จติรลดา 3 อุตรดติถ ์และปลานลิจติรลดา 4 ปทมุธาน ีในกระชังของเกษตรกร ที่ระยะเวลาการเลี้ยง 
120 วัน  

 

ดัชนี ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ± sd 

อุณหภูมิของน้ า (องศาเซลเซียส) 16 28 25.51 ± 2.02 

ความเป็นกรด - ด่าง 7 7 7.00 ± 0.00 

ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 36 59 49.00 ± 9.01 

ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 50 72 65.33 ± 8.64 

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (มิลลิกรัมต่อลิตร) 3.69 5.33 4.51 ± 0.82 

ความขุ่นใส (เซนติเมตร) 5 50 23.44 ± 13.41 

วิจารณ์ผลการทดลอง 
  

1. การเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย 
 การเจริญเติบโตโดยพิจารณาจากน้ าหนักและความยาว ของการเลี้ยงปลานิลจิตรลดา 3 ที่ปรับปรุง
พันธุ์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ และปลา
นิลจิตรลดา 4 ที่ปรับปรุงพันธุ์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าปทุมธานี พบว่าการเจริญเติบโตด้าน
น้ าหนักเฉลี่ย น้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ ไม่มีความแตกต่างกัน ในขณะที่ความ
ยาวเฉลี่ยมคีวามแตกตา่งกนั โดยปลานลิจติรลดา 4 มคีวามยาวเฉลีย่แตกตา่งจากปลานลิจติรลดา 3 ชมุพร และ
ปลานลิจติรลดา 3 อุตรดิตถ์ ทัง้นีอ้าจจะเปน็ผลสบืเนือ่งมาจาก การปรบัปรงุพันธุป์ลานลิจติรลดา 4 ทีส่ง่ผลใหป้ลา
มคีวามยาวมากขึน้ และพิจารณาจากรปูทรงลกัษณะภายนอกพบวา่ ปลานลิจติรลดา 4 มรีปูทรงเพรยีวยาวกวา่
ปลานลิจติรลดา 3 ในขณะทีป่ลานลิจติรลดา 3 มลีกัษณะปอูม และสัน้กวา่ จากผลการทดลอง เลีย้งเพ่ือทดสอบ
สายพันธุป์ลานลิจติรลดา 3 ชมุพร ปลานลิจติรลดา 3 อุตรดติถ ์ และปลานลิจติรลดา 4 ปทมุธาน ี ในกระชงัของ
เกษตรกร จ านวน 4 ฟาร์ม ๆ ละ 3 กระชัง ดังนี้ 1) ฟาร์มเกษตรกรเลขที่ 32 หมู่ที่ 6 ต าบลน้ ารอบ อ าเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2)  
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ฟาร์มเกษตรกรเลขที่ 53 หมู่ที่ 6 ต าบลน้ ารอบ อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) ฟาร์ม
เกษตรกรเลขที่ 15 หมู่ที่ 4 ต าบลบางเดือน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 4) ฟาร์มเกษตรกรเลขที่ 
15/1 หมู่ที่ 4 ต าบลบางเดือน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าเมื่อเลี้ยงปลาผ่านไป 30 วัน เกษตรกร
ฟาร์มที่ 3 เลี้ยงปลานิลจิตรลดา 3 ชุมพร มีน้ าหนักมากกว่าเกษตรกรฟาร์มที่ 1 เกษตรกรฟาร์มที่ 4 และ
เกษตรกรฟาร์มที่ 2 ตามล าดับ ปลานลิจิตรลดา 3 อตุรดิตถ ์เกษตรกรฟาร์มที่ 3 เลี้ยงปลามีน้ าหนักมากกว่า
เกษตรกรฟาร์มที่ 2 เกษตรกรฟาร์มที่ 4 และเกษตรกรฟาร์มที่ 1 ตามล าดับ และปลานลิจติรลดา 4 ปทมุธาน ี
เกษตรกรฟาร์มที่ 3 เลี้ยงปลามีน้ าหนักมากกว่าเกษตรกรฟาร์มที่ 4 เกษตรกรฟาร์มที่ 2 และเกษตรกรฟาร์มที่ 
1 ตามล าดับ (ภาพท่ี 2 และภาพผนวกท่ี 10) 

ที่ระยะเวลาการเลี้ยง 60 วัน เกษตรกรฟาร์มที่ 1 เลี้ยงปลานลิจติรลดา 3 ชมุพร มีน้ าหนักมากกว่า
เกษตรกรฟาร์มที่ 2 เกษตรกรฟาร์มที่ 3 และเกษตรกรฟาร์มที่ 4 ตามล าดับ ปลานิลจิตรลดา 3 อุตรดิตถ ์
เกษตรกรฟาร์มที่ 2 เลี้ยงปลามีน้ าหนักมากกว่าเกษตรกรฟาร์มที่ 1 เกษตรกรฟาร์มที่ 3 และเกษตรกรฟาร์มที่ 
4 ตามล าดับ และปลานลิจติรลดา 4 ปทมุธาน ีเกษตรกรฟาร์มที่ 1 เลี้ยงปลามีน้ าหนักมากกว่าเกษตรกรฟาร์มที่ 
3 เกษตรกรฟาร์มที่ 2 และเกษตรกรฟาร์มท่ี 4 ตามล าดับ (ภาพท่ี 2 และภาพผนวกท่ี 10) 

ที่ระยะเวลาการเลี้ยง 90 วัน เกษตรกรฟาร์มที่ 2 เลี้ยงปลานลิจติรลดา 3 ชมุพร มีน้ าหนักมากกว่า
เกษตรกรฟาร์มที่ 1 เกษตรกรฟาร์มที่ 3 และเกษตรกรฟาร์มที่ 4 ตามล าดับ ปลานิลจิตรลดา 3 อุตรดิตถ ์
เกษตรกรฟาร์มที่ 2 เลี้ยงปลามีน้ าหนักมากกว่าเกษตรกรฟาร์มที่ 1 เกษตรกรฟาร์มที่ 3 และเกษตรกรฟาร์มที่ 
4 ตามล าดับ และปลานลิจติรลดา 4 ปทมุธาน ีเกษตรกรฟาร์มที่ 2 เลี้ยงปลามีน้ าหนักมากกว่าเกษตรกรฟาร์มที่ 
1 เกษตรกรฟาร์มที่ 3 และเกษตรกรฟาร์มท่ี 4 ตามล าดับ (ภาพท่ี 2 และภาพผนวกท่ี 10) 

และที่ระยะเวลาการเลี้ยง 120 วัน เกษตรกรฟาร์มที่ 2 เลี้ยงปลานลิจติรลดา 3 ชมุพร มีน้ าหนัก
มากกว่าเกษตรกรฟาร์มที่ 1 เกษตรกรฟาร์มที่ 3 และเกษตรกรฟาร์มที่ 4 ตามล าดับ ปลานิลจิตรลดา 3 
อุตรดติถ ์เกษตรกรฟาร์มที่ 2 เลี้ยงปลามีน้ าหนักมากกว่าเกษตรกรฟาร์มที่ 1 เกษตรกรฟาร์มที่ 3 และเกษตรกร
ฟาร์มที่ 4 ตามล าดับ และปลานลิจติรลดา 4 ปทมุธาน ีเกษตรกรฟาร์มที่ 2 เลี้ยงปลามีน้ าหนักมากกว่าเกษตรกร
ฟาร์มที่ 1 เกษตรกรฟาร์มที่ 3 และเกษตรกรฟาร์มท่ี 4 ตามล าดับ (ภาพท่ี 2 และภาพผนวกท่ี 10) 

อาหารและวิธีการให้อาหารจากการบันทึกของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรฟาร์มที่ 1 และเกษตรกร
ฟารม์ที ่ 2 มกีารดแูลปลาอยา่งใกล้ชดิและสม่ าเสมอ วธิกีารใหอ้าหารจะทยอยใหไ้ปเรือ่ย ๆ ทลีะกระชงัจนกระทั่ง
ปลากินอ่ิม แล้วจึงมาค านวณอาหารที่ใช้ของแต่ละกระชัง ท าให้ทราบปริมาณอาหารที่ปลากินจริง ๆ ในขณะที่
เกษตรกรฟาร์มที่ 3 และเกษตรกรฟาร์มที่ 4 ให้อาหารแต่ละกระชังแล้วมาประมาณปริมาณอาหารที่ใช้ท าให้มี
ปรมิาณอาหารบางสว่นเกินกวา่ทีป่รมิาณที่ปลากินจรงิ ปลาใชป้ระโยชน์ได้ไมเ่ตม็ที ่ปลากินอาหารมากแต่น้ าหนัก
ปลาเพ่ิมนอ้ยพิจารณาจากตารางผนวกที ่10 – 13 ในขณะเดยีวกนัพิจารณาคา่อัตราแลกเนือ้ (FCR)  พบวา่เกษตรกร
ฟารม์ที ่3 และเกษตรกรฟารม์ที ่4 ใชอ้าหารปรมิาณมาก แตก่ารเพ่ิมน้ าหนกัของปลาเปน็ไปในทศิทางตรงขา้มกนั 
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อัตรารอดตายจากการบันทึกของเกษตรกรพบว่า หลังจากเกษตรกรน าปลาเลีย้งในกระชงัระหว่าง 30 – 
65 วนั (เดือนสงิหาคม - ตลุาคม 2556) เปน็ชว่งฤดฝูนท าให้ปลาของเกษตรกรฟาร์มที ่1 และเกษตรกรฟารม์ที ่2 
ตายเป็นจ านวนมาก และจากการสัมภาษณ์ผู้เลี้ยงปลารายอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงพบว่ามีปลาตายเชน่เดยีวกัน  
โดยผูเ้ลีย้งปลาบางรายไมไ่ดเ้กบ็ท าลายซากปลาตาย ปลอ่ยปลาตายลงในแหลง่น้ าท าใหป้ลาทีเ่ลีย้งในบรเิวณนีต้าย
เปน็สว่นใหญ ่เปน็ผลใหเ้กษตรกรจ าเปน็ตอ้งงดอาหาร หรอืใหอ้าหารบา้งเปน็บางวนั โดยใหอ้าหาร 1 วนัเวน้ 2 – 3 
วนั พจิารณาในดา้นการเจรญิเตบิโตของปลา พบว่าช่วงนี้เปน็ระยะที่ปลาตอ้งการอาหารเพ่ือใช้ในการเจริญเติบโต
เมื่อไม่ได้รับอาหาร หรือได้รับอาหารแต่ไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่งผลให้ปลาชะงักการเจริญเติบโตถึงแม้ว่า
ปลาจะกนิอาหารมากขึน้ ในระหวา่งการเลีย้งเดอืนถดัมากต็าม ในขณะทีเ่กษตรกรฟารม์ที ่3 และเกษตรกรฟารม์ที ่
4 ถงึแมป้ลาจะมกีารตายบา้ง แตก่ารใหอ้าหารกเ็ปน็แบบเดยีวกนั 

 
2. คุณภาพน้ าและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  
 ค่าความขุ่นใสของน้ าเฉลี่ย 23.44 (5 – 50) เซนติเมตร แสดงว่าน้ ามีความขุ่นมาก ซึ่งเป็นปริมาณ

ที่ไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ าที่ควรจะมีค่าอยู่ระหว่าง 30 – 60 เซนติเมตร ไมตรีและจารุวรรณ (2528) 
เมื่อพิจารณาค่าต่ าสุดของความขุ่นใสที่มีค่าเท่ากับ 5 เซนติเมตร จะอยู่ในเดือนตุลาคม 2556 ช่วงนี้จะพบว่า
ลักษณะของน้ าในแม่น้ าพุมดวงมีสีขาวขุ่น เป็นความขุ่นจากตะกอนดินเนื่องจากฝนตกชุก กระแสน้ าไหล
ค่อนข้างแรง สอดคล้องกับ สุชิน (2523) ที่กล่าวว่าความขุ่นของน้ าจะมีค่าสูงขึ้นในฤดูฝน และลดลงในฤดูหนาว
และร้อน  และมีการระบาดของโรค อุณหภูมิของน้ าเฉลี่ย 25.51 องศาเซลเซียส อยู่ในเกณฑ์ที่ปลาอาศัยอยู่ได้ 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าเฉลี่ย 4.51 (3.69 – 5.33) มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งไม่ค่อยเหมาะสมต่อการเลี้ยง
ปลา ยนต์ (2530) รายงานว่าระดับออกซิเจนที่เหมาะสม ต่อการเลี้ยงปลาควรมีค่ามากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ถ้าออกซิเจนอยู่ในช่วง 1 – 5 มิลลิกรัมต่อลิตร จะท าให้การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของปลาลดลง พิมล 
และชัยวัฒน์ (2525) กล่าวว่าน้ าธรรมชาติที่มีคุณภาพดีมักมีออกซิเจนละลายอยู่ในช่วง 5 - 7 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ค่าความเป็นด่างของน้ าเฉลี่ย 49 (36 – 59) มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นค่าความเป็นด่างในแหล่งน้ าธรรมชาติที่
ปลาสามารถอาศัยอยู่ ได้ แต่ไม่ เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาที่ควรมีค่าความเป็นด่างระหว่าง 100 – 120 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความกระด้างเฉลี่ย 65.33 (50 – 72) มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งจัดว่าเป็นความกระด้างประเภท
น้ าอ่อน (0 – 75 มิลลิกรัมต่อลิตร) จากรายงานของวราภรณ์ (2526) และพนัส (2528) พบว่าความกระด้าง
ของน้ าในช่วงฤดูฝนจะมีค่าน้อย และจะสูงขึ้นในฤดูร้อน ทั้งนี้เพราะในฤดูฝนแหล่งน้ าได้รับน้ าส่วนใหญ่จาก
น้ าฝนซึ่งเป็นน้ าอ่อนความกระด้างจึงมีค่าต่ า อีกทั้งในฤดูฝนปริมาณน้ าจะเพ่ิมมากขึ้น ไมตรีและจารุวรรณ 
(2528) กล่าวว่าน้ าอ่อนโดยเฉพาะน้ าฝนไม่เหมาะต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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สรุปผลการทดลอง 
 

จากการเลี้ยงปลานิลจิตรลดา 3 ชุมพร ปลานิลจิตรลดา 3 อุตรดิตถ์ และปลานิลจิตรลดา 4 ปทุมธานี ในกระชัง
ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ (แม่น้ าพุมดวง อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี) พบว่าการเจริญเติบโตโดยน้ าหนักและ
ความยาว อัตรารอดตายและผลผลิต ของปลานิลจิตรลดา 4 ปทุมธานี มีค่ามากกว่าปลานิลจิตรลดา 3 ชุมพร 
และปลานิลจิตรลดา 3 อุตรดิตถ์ นอกจากนี้ปลานิลจิตรลดา 4 ปทุมธานีมีอัตราแลกเนื้อต่ ากว่าปลานิลจิตรลดา 
3 อุตรดิตถ์ และปลานิลจิตรลดา 3 ชุมพร                

ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการทดลองในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ให้มีการด าเนินการทดลองซ้ าในช่วงฤดูร้อนซึ่ง
อาจจะไม่มีการระบาดของโรค ลดอัตราการตาย ปลาได้รับอาหารในสภาพการเลี้ยงปกติ ท าให้การเจริญเติบโต
ทั้งในด้านน้ าหนักและความยาวชัดเจนขึ้น 

การสุ่มตัวอย่างเพ่ือเป็นตัวแทนประชากร ควรจะมีการสุ่มอย่างน้อย 10 % ของปลาที่ทดลอง
เพ่ือจะได้ค่าท่ีแม่นย ายิ่งขึ้น 

 
ค าขอบคุณ 

 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า ที่ให้การสนับสนุน
โครงการวิจัยนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการวิชาการระดับกองด้านพันธุกรรมสัตว์น้ า ที่ได้ให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็น
ต่าง ๆ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขและให้ค าแนะน า จนรายงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณ
ข้าราชการและพนักงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพรทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยเหลือในการ
ด าเนินการ และจัดเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ โครงการวิจัยนี้ด าเนินการภายใต้รหัสทะเบียนวิจัย 56-0600-
56056 
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ภาคผนวก 
 

ตารางผนวกที่ 1  ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนัก ของการเลี้ยงปลานิลจิตรลดา 3 ชุมพร ปลานิล
จิตรลดา 3 อุตรดิตถ์ และปลานิลจิตรลดา 4 ปทุมธานี ก่อนการทดลอง     

 

 
 
ตารางผนวกที่ 2  ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาว ของการเลี้ยงปลานิลจิตรลดา 3 ชุมพร ปลานิล

จติรลดา 3 อุตรดติถ ์และปลานลิจติรลดา 4 ปทมุธาน ีก่อนการทดลอง        
 

 

 Source Type Type II 
Sum of Squares 

 df  Mean Squares  F  Sig. 

Block .000 3 .000 .000 1.000 
Treatment 219.520 2 109.760 .726 .484 
Error 361858.320 2394 151.152     
Total 362077.840 2399       

  
Source 

Type Type II 
 Sum of Squares 

  
df 

  
Mean Squares 

  
F 

  
Sig. 

Block .000 3 .000 .000 1.000 
Treatment 4.466 2 2.233 1.434 .239 
Error 3727.304 2394 1.557     
Total 3731.770 2399       

ตารางผนวกที ่3  ตารางวเิคราะหค์วามแปรปรวนน้ าหนกั ของการเลีย้งปลานลิจติรลดา 3 ชมุพร ปลานลิจติรลดา 
3 อุตรดติถ ์และปลานลิจติรลดา 4 ปทมุธาน ีเมื่อสิ้นสุดการทดลอง     

 

 

  
Source 

Type Type II 
 Sum of Squares 

 df  Mean Squares  F  Sig. 

Block 7307210.587 3 2435736.862 183.536 .000 
Treatment 18865.480 2 9432.740 .711 .492 
Error 7883093.293 594 13271.201     
Total 1.521E7 599       
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ตารางผนวกที่ 4  ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาว ของการเลี้ยงปลานิลจิตรลดา 3 ชุมพร ปลานิล 
                     จติรลดา 3 อุตรดติถ ์และปลานลิจติรลดา 4 ปทมุธาน ีเมื่อสิ้นสุดการทดลอง     
 

 
 
ตารางผนวกท่ี 5  ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักเพ่ิมต่อวัน ของการเลีย้งปลานลิจติรลดา 3 ชมุพร  
                     ปลานลิจติรลดา 3 อุตรดติถ ์และปลานลิจติรลดา 4 ปทมุธาน ีเมื่อสิ้นสุดการทดลอง     
    

 

  
Source 

Type II 
 Sum of Squares 

 df  Mean Squares  F  Sig. 

Block 1276.200 3 425.400 115.392 .000 
Treatment 83.854 2 41.927 11.373 .000 
Error 2189.817 594 3.687     
Total 3549.872 599       

 Source 
Type II 

 Sum of Squares 
 df  Mean Squares  F  Sig. 

Block 10.149 3 3.383 116.688 .000 
Treatment .023 2 .011 .392 .692 
Error .174 6 .029     
Total 10.346 11       

ตารางผนวกท่ี 6  ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ ของการเลีย้งปลานลิจติรลดา 
3 ชมุพร ปลานลิจติรลดา 3 อุตรดติถ ์และปลานลิจติรลดา 4 ปทมุธาน ีเมื่อสิ้นสุดการทดลอง   

       

 

  
Source 

Type II 
 Sum of Squares 

 df  Mean Squares  F  Sig. 

Block .377 3 .126 125.434 .000 
Treatment .000 2 .000 .175 .844 
Error .006 6 .001     
Total .383 11       
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ตารางผนวกท่ี 7  ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน อัตรารอดตายของการเลีย้งปลานลิจติรลดา 3 ชมุพร ปลานลิ 
                     จติรลดา 3 อุตรดติถ ์และปลานลิจติรลดา 4 ปทมุธาน ีเมื่อสิ้นสุดการทดลอง      
 

 
 

ตารางผนวกท่ี 8  ตารางวิเคราะห์อัตราแลกเนื้อ (FCR) ของการเลีย้งปลานลิจติรลดา 3 ชมุพร ปลานลิจติรลดา 
3 อุตรดติถ ์และปลานลิจติรลดา 4 ปทมุธาน ีเมื่อสิ้นสุดการทดลอง    

 

 
 

ตารางผนวกท่ี 9  ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนผลผลิต ของการเลีย้งปลานลิจติรลดา 3 ชมุพร ปลานลิ 
                     จติรลดา 3 อุตรดติถ ์และปลานลิจติรลดา 4 ปทมุธาน ีเมื่อสิ้นสุดการทดลอง    
 

 

  
Source 

Type II 
 Sum of Squares 

  
df 

  
Mean Squares 

  
F 

  
Sig. 

Block 1496.916 3 498.972 8.775 .013 
Treatment 623.455 2 311.728 5.482 .044 
Error 341.161 6 56.860     
Total 2461.532 11       

  
Source 

Type II 
 Sum of Squares 

  
df 

  
Mean Squares 

  
F 

  
Sig. 

Block .105 3 .035 1.286 .362 
Treatment .238 2 .119 4.376 .067 
Error .163 6 .027     
Total .507 11       

  
Source 

Type II 
 Sum of Squares 

  
df 

  
Mean Squares 

  
F 

  
Sig. 

Block 51242.773 3 17080.924 1.119 .413 
Treatment 95351.858 2 47675.929 3.122 .118 
Error 91618.211 6 15269.702     
Total 238212.842 11       
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ระยะ 
เวลา 

ปลานิลจติรลดา 3 ชุมพร ปลานิลจติรลดา 3 อุตรดิตถ ์ ปลานิลจติรลดา 4 ปทุมธาน ี

ฟาร์มที่ 
1 

ฟาร์มที่ 
2 

ฟาร์มที่ 
3 

ฟาร์มที่ 
4 

ฟาร์มที่ 
1 

ฟาร์มที่ 
2 

ฟาร์มที่ 
3 

ฟาร์มที่ 
4 

ฟาร์มที่ 
1 

ฟาร์มที่ 
2 

ฟาร์มที่ 
3 

ฟาร์มที่ 
4 

เริ่มต้น 13.06 13.06 13.06 13.06 13.00 13.00 13.00 13.00 13.09 13.09 13.09 13.09 

30 วัน 17.83 17.54 18.58 16.70 17.05 17.47 18.35 16.17 17.77 18.03 18.92 17.53 

60 วัน 21.89 21.29 21.55 19.94 20.30 21.09 20.91 18.66 21.93 21.87 22.38 21.13 

90 วัน 25.50 26.50 23.50 22.90 25.40 24.80 23.50 20.80 26.10 26.40 24.10 22.80 

120 วัน 29.20 29.30 27.30 26.30 28.90 29.40 26.90 25.60 29.90 30.50 27.30 26.80 

ระยะ 
เวลา 

ปลานิลจิตรลดา 3 ชุมพร ปลานิลจิตรลดา 3 อุตรดิตถ์ ปลานิลจิตรลดา 4 ปทุมธาน ี
ฟาร์มที่ 

1 
ฟาร์มที่ 

2 
ฟาร์มที่ 

3 
ฟาร์มที่ 

4 
ฟาร์มที่ 

1 
ฟาร์มที่ 

2 
ฟาร์มที่ 

3 
ฟาร์มที่ 

4 
ฟาร์มที่ 

1 
ฟาร์มที่ 

2 
ฟาร์มที่ 

3 
ฟาร์มที่ 

4 

เร่ิมต้น 42.77 42.77 42.77 42.77 43.91 43.91 43.91 43.91 43.51 43.51 43.51 43.51 

30 วัน 122.00 113.86 148.88 114.22 106.24 123.98 154.68 108.56 115.62 119.70 162.48 145.76 

60 วัน 268.00 253.30 229.88 182.58 228.72 245.54 215.66 157.06 258.30 246.52 249.40 206.44 

90 วัน 369.80 442.00 302.40 285.60 385.70 392.50 319.60 210.40 426.60 430.80 307.30 258.20 
120 
วัน 603.20 631.20 455.40 405.40 639.40 650.00 463.20 383.00 629.20 684.80 434.20 400.00 

ตารางผนวกท่ี 10  ตารางแสดงน้ าหนักเฉลี่ย (กรัม) ของการเลีย้งปลานลิจติรลดา 3 ชมุพร ปลานลิจติรลดา 3  
                          อุตรดติถแ์ละปลานลิจติรลดา 4 ปทมุธาน ีที่ระยะเวลาการเลี้ยง 120 วัน แยกเปน็รายฟารม์  

ตารางผนวกท่ี 11  ตารางแสดงความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของการเลีย้งปลานลิจติรลดา 3 ชมุพร ปลานลิ  
                          จติรลดา 3 อุตรดติถ ์และปลานลิจติรลดา 4 ปทมุธาน ีที่ระยะเวลาการเลี้ยง 120 วัน แยก 
                          เปน็รายฟารม์ 
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การเจริญเติบโต อตัรารอดตาย และผลผลติของปลานิลแดง 
ในบ่อพักน้ าเค็ม 

 
เมตตา ทิพย์บรรพต1* สง่า ลีสง่า1 สุชาติ จุลอดุง1 ชมพูนุช มรรคทรัพย์1 และชัยติศักดิ์ บริบูรณ์2 

1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร 
2 ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาการเจริญเติบโต อัตรารอดตายและผลผลิตของปลานิลแดงในบ่อพักน้ าเค็ม ด าเนินการ

ทดลองที่อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 ถึงเดือน กันยายน 2556 โดยเลี้ยงในกระชัง
ขนาด 2 × 3 ตารางเมตร พันธุป์ลาประกอบดว้ยปลานลิแดงทีท่นทานตอ่ความเคม็ ทีป่รบัปรงุพันธุ์โดยศนูยว์จิยัและ
พัฒนาพันธกุรรมสตัวน์้ าปทมุธาน ีและปลานลิแดงพันธุป์รบัปรุงโดยศูนยว์จิยัและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน์้ าชุมพร ลูก
ปลาเริ่มทดลองมีน้ าหนักเฉลี่ย 38.02±25.50, 40.07±20.15 กรัม ความยาวเฉลี่ย 11.90±2.43, 12.37±2.09 
เซนติเมตร จ านวน 168 ตัวต่อกระชัง ใช้อาหารเม็ดส าเร็จรูปโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลา 4 เดือน ผลการ
ทดลองพบว่า น้ าหนั กสุ ดท้ าย เฉลี่ ย   213.49±80.67, 176.49±64.50 กรั ม  ความยาวสุ ดท้ าย เฉลี่ ย 
21.39±3.22, 20.23±2.74 เซนติ เมตร น้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ย 3.11±0.17, 2.52±0.19 กรัมต่อวัน อัตราการ
เจริญเติบโตจ าเพาะเฉลี่ย 1.97±0.04, 1.78±0.05 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน โดยปลานิลแดงที่ทนทานต่อความเค็มที่
ปรับปรุงพันธุ์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าปทุมธานี มีค่ามากกว่าปลานิลแดงพันธุ์ปรับปรุง โดย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) อัตรารอดตายเฉลี่ย 39.58±5.86, 
47.32±4.28 เปอร์เซ็นต์ อัตราแลกเนื้อเฉลี่ย 4.826, 4.843 และผลผลิต 28.39±1.05, 28.06±0.43 กิโลกรัม 
ตามล าดับ เมื่อน ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน (p>0.05)  

  
ค าส าคัญ : ปลานิลแดง การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย ผลผลิต  

* ผู้รับผิดชอบ : 12/35 หมู่ 8 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100. e-mail : pee-ta@hotmail.com  
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Abstract 
 

 The evaluation on growth rate survival rate and production of 2 Red Tilapia 
populations, Oreochromis sp. in cage culture stock sea water pond was conducted in Thung-
tako amphoe at Chumphon province during October 2011 to September 2013. The finger-
lings 2 populations of Red Tilapia were salinity tolerance in Red Tilapia of Pathumthani Aq-
uaculture Genetics Research and Development Center and Red Tilapia of Chumphon Aqua-
culture Genetics Research and Development Center with an average initial weight of 
38.02±25.50, 40.07±20.15 g and an average length of 11.90±2.43, 12.37±2.09 cm, respec-
tively. The fish were conducted in 2 × 3 m2 cage with a stocking       density of 168 fish/cage, 
and fed with 30 % protein commercial floating pellet for 4 months. The result showed that 
there were not significantly different in the final average survival rate (39.58±5.86, 47.32±4.28 
%), average food conversion ratio (4.826, 4.843) and production of fish (28.39±1.05, 
28.06±0.43 kg). Whereas, the final average weight (213.49±80.67, 176.49±64.50 g), length 
(21.39±3.22, 20.23±2.74 cm), daily weight gain (3.11±0.17, 2.52±0.19 g per day) and specific growth 
rate (1.97±0.04, 1.78±0.05 % per day) of the Red Tilapia were salinity tolerance in Red Tilapia 
of Pathumthani Aquaculture Genetics Research and Development Center were higher than 
the Red Tilapia of Chumphon Aquaculture Genetics Research and Development Center 
(p<0.05).  
 
Key words : Red tilapia, Growth  Rate, Survival rate and Production 
* Corresponding author : 12/35 Moo 8 T.Thungkha, A.Muang, Chumphon 86100 
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ค าน า 
 

                 ปลานิล (Oreochromis niloticus) เป็นปลาน้ าจืดที่มีความส าคัญต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของ
ประเทศไทย ทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ การผลิตปลานิลในประเทศ ให้ผลผลิตเป็นอันดับหนึ่งของการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด โดยในปี 2555 มีผลผลิตปลานิลทั้งหมด 236,500 ตัน คิดเป็นมูลค่า 11,162.10 ล้าน
บาท (กรมประมง, 2555) ปลานิลนอกจากจะเป็นที่นิยมของผู้บริโภคภายในประเทศแล้ว ยังสามารถพัฒนาเป็น
สินค้าส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ โดยในปี 2555 ประเทศไทยส่งออกปลานิลและผลิตภัณฑ์ปลานิล ทั้ง
ในรูปปลานิลทั้งตัวแช่แข็งและในรูปเนื้อปลานิลแล่ จ านวน 9,515.9 ตัน คิดเป็นมูลค่า 691.6 ล้านบาท โดย
สง่ออกไปจ าหนา่ยในกลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง สหรฐัอเมรกิา กลุม่ประเทศสหภาพยโุรป กลุม่ประเทศอาเซยีน 
และอ่ืน ๆ ซึ่งมีปริมาณความต้องการบริโภคปลานิลเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง (เกวลิน, 2555) เพ่ือให้อุตสาหกรรม
การเพาะเลี้ยงปลานิลของไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิจัยเพ่ือให้ได้ปลาที่มีสายพันธุ์ที่ดีทั้งในด้านการ
เจริญเติบโต แข็งแรง ต้านทานต่อโรค เป็นสิ่งที่เกษตรกรมีความต้องการสูง และจากการประชุมปลานิลสัญจรที่
จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรและผู้ประกอบการ ให้ความสนใจการเลี้ยงปลานิลในพ้ืนที่น้ ากร่อย - น้ าเค็ม โดยให้
เหตุผลว่า ปลานิลที่เลี้ยงในพื้นที่ดังกล่าวมีรสชาติอร่อย ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาด  
 กฤษณุพันธ์ และสง่า (2550) ได้ศึกษาการคัดพันธุ์ปลานิลแดงสายพันธุ์ไทย โดยวิธีการคัดเลือก
แบบหมู่จากการเจริญเติบโตเป็นจ านวน 2 รุ่น มีผลท าให้ปลานิลแดงสายคัดพันธุ์มีการเจริญเติบโตเร็วขึ้น โดย
ปลานิลแดงสายพันธุ์ไทยที่ผ่านการคัดพันธุ์รุ่นที่ 2 มีความยาวและน้ าหนักมากกว่าสายควบคุม 1.59% และ 
7.90% ตามล าดับ (นพพร และคณะ, 2551) ได้ท าการเลี้ยงปลานิลสีแดงจาก 4 แหล่งเพาะเลี้ยงในกระชัง 
พบว่าปลานิลสีแดงของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ในพ้ืนที่ให้
ผลตอบแทนสูงกว่าปลานิลสีแดงที่น ามาจากแหล่งเพาะเลี้ยงอ่ืน ๆ  

                 ในปัจจุบันมีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุกรรมปลานิลแดง เพ่ือเลี้ยงในพ้ืนที่น้ ากร่อย – น้ าเค็ม
แทนพันธุ์ปลานิลแดงสายพันธุ์เดิม ที่มีการเจริญเติบโตช้าและอัตรารอดตายต่ า ในพ้ืนที่น้ ากร่อย - น้ าเค็มโดย
นวลมณี และคณะ (2552) ท าการคัดพันธุ์ปลานิลแดงด้วยวิธีดูลักษณะตัวเอง โดยประเมินจากค่าการผสมพันธุ์ 
(EBV) ของน้ าหนักปลาอายุ 180 วัน เป็นระยะเวลา 2 ชั่วอายุ ในน้ าความเค็มระดับ 25 – 30 ส่วนในพันส่วน 
โดยน าปลานิลแดง 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ปลานิลแดงสายพันธุ์ไทย ปลานิลแดงสายพันธุ์ไต้หวัน ปลานิลแดงสาย
พันธุ์สเตอริง และปลานิลแดงสายพันธุ์มาเลเซีย มาผสมข้ามเพ่ือเป็นประชากรรุ่นพ่อแม่ ท าให้ได้ปลานิลแดง
พันธุ์คัดที่ทนทานต่อความเค็ม ซึ่งในหลักการปรับปรุงพันธุ์โดยทางพันธุศาสตร์นั้น การคัดเลือกสายพันธุ์ ที่
เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาพันธุ์ที่ยั่งยืน และควรจะท าการคัดเลือกสาย
พันธุ์ที่เหมาะสม ต่อการเพาะเลี้ยงในแต่ละพ้ืนที่ (สุภัทรา, 2533) ดังนั้นในกรณีของการส่งเสริมเกษตรกร ผู้
เพาะเลีย้งปลานลิทีเ่ลีย้งในพ้ืนทีน่้ ากรอ่ย - น้ าเคม็ น้ าเคม็ นัน้ควรจะด าเนนิการทดสอบสายพันธุใ์หเ้หมาะสม ในแต่
ละพ้ืนที่การเลี้ยงเป็นเบื้องต้น  
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งานวิจัยฉบับนี้ได้ด าเนนิการคดัเลอืกปลานลิแดงจาก 2 แหลง่ ไดแ้ก ่ พันธุป์ลานลิแดงพันธุป์รบัปรงุจากศนูยว์จิยั
และพัฒนาพันธกุรรมสตัวน์้ าชุมพร และพันธุ์ปลานิลแดงที่ทนทานต่อความเค็มที่ปรับปรุงพันธุ์ โดยศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าปทุมธานี โดยท าการเปรียบเทียบการเจริญเติบโต อัตรารอดตายและผลผลิต ในการ
เลี้ยงในกระชังพ้ืนที่น้ ากร่อย – น้ าเค็ม โดยมีความเค็มระหว่าง 10 - 30 ส่วนในพันส่วนหรือมากกว่า เพ่ือเลือก
สายพันธุ์ที่ดีน าไปส่งเสริมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลที่เลี้ยงในพ้ืนที่น้ ากร่อย - น้ าเค็ม นากุ้งร้างต่อไป         

วัตถุประสงค์ 
 
               เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และผลผลิตของปลานิลแดงที่เลี้ยงในบ่อ
พักน้ าเค็มของเกษตรกร  

วิธีด าเนินการ 
 

1. แบบแผนการวิจัย 
 ระยะเวลาด าเนินโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2554 - เดือนกันยายน 2556 ด าเนินการทดลองในบ่อ
พักน้ ากร่อย - เค็ม ในฟาร์มเกษตรกร อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด  
(completely randomized design) โดยแบง่การทดลองออกเปน็ 2 ชุดการทดลอง (treatment) แตล่ะชดุการ
ทดลองประกอบดว้ย 4 ซ้ า (replication) ดังนี้  

ชุดการทดลองที่ 1 ปลานิลแดงปทุมธานี เป็นปลานิลแดงที่ทนทานต่อความเค็ม ที่ปรับปรุงพันธุ์
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าปทุมธานี น าพ่อแม่พันธุ์ปลานิลแดงที่ทนทานต่อความเค็มที่ได้มา
เพาะพันธุ์ในน้ าจืด (นวลมณี, 2556)  

ชุดการทดลองที่ 2 ปลานิลแดงชุมพร เป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้ าชุมพร  

 
2. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 การเตรียมปลาทดลอง   

2.1.1 อนบุาลลูกปลานลิแดงที่ไดจ้ากการแปลงเพศ จาก 2 แหลง่เพาะเลีย้งดังกลา่ว จ านวนแหลง่ละ 3,000 ตัว 
ในกระชังสีฟูาขนาดตา 16 ตาต่อนิ้ว ขนาด  2 x 5 x 1.2  เมตรในบ่อน้ ากร่อย ความเค็มระหว่าง 10 - 30 ส่วน
ในพัน ให้อาหารเม็ดส าหรับปลาวัยอ่อนโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์  เป็นเวลา 30 วัน แล้ว จึงเปลี่ยนกระชังอนุบาล
เป็นกระชังสีส้ม ขนาด 3 x 3 x 1.5 เมตร แหล่งละ 1,000 ตัว ฉีดสี Visible Implant Elastomer (VIE) ที่
บริเวณกล้ามเนื้อส่วนหัว  
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โดยการฉีดสีน้ าเงินให้แก่ปลานิลแดงปทุมธานี และฉีดสีเขียวให้แก่ปลานิลแดงชุมพร ให้
อาหารปลาดุกเล็กพิเศษโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 60 วัน จนได้ปลาขนาดเฉลี่ยประมาณ 40 - 50 กรัม  

2.1.2 สุ่มลูกปลานิลแดงท้ัง 2 แหล่ง ๆ ละ 30 ตัว น ามาชัง่น้ าหนักและวัดความยาวเริ่มต้น
แล้วเลี้ยงรวมกันในกระชังเนื้ออวนไนลอน ขนาด 2 × 3 × 1.5 เมตร แขวนลอยในแพลูกบวบ จ านวน 4 กระชัง 
แขวนลอยอยู่ในบ่อพักน้ า ซึ่งระดับของน้ าบริเวณที่ผูกกระชังมีความลึกประมาณ 3 เมตร แขวนกระชังให้ระดับ
น้ าในแต่ละกระชังลึก 1 เมตร ปล่อยลูกปลากระชังละ 168 ตัว (สายละ 84 ตัว) จ านวน 4 กระชัง 

2.2 การจัดการทดลอง 
2.2.1 ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูปส าหรับปลาดุกเล็ก มีโปรตีนไม่ต่ ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ไขมันไม่

ต่ ากวา่ 4 เปอรเ์ซน็ต ์กากไม่เกิน 8 เปอรเ์ซน็ต ์และความชื้นไม่เกนิ 12 เปอร์เซน็ต ์วนัละ 2 ครัง้ เวลา 08.30 น. 
และ 16.00 น. ในปริมาณที่ปลากินจนอิ่ม (ให้ปลากินหมดภายในเวลา 20 นาที) จนสิ้นสุดระยะเวลาการ
ทดลอง 4 เดือน (121) วัน  

3. การวิเคราะห์คุณภาพน้ า   
วิเคราะห์คุณภาพน้ าตลอดการทดลอง โดยเก็บตัวอย่างน้ าระหว่างเวลา 07.00 - 07.30 น. ซึ่งมี

ดัชนีที่วิเคราะห์ดังนี้ 
- ความเป็นกรด - ด่างของน้ า (pH) โดยใช้เครื่อง pH meter  
- ความเป็นด่างของน้ า (alkalinity ; มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยวิธี titration ตามวิธีที่รายงานไว้

โดยไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
- ตรวจระดับความเค็มโดยใช้เครื่องวัดความเค็ม (Salinometer) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์เปรียบเทียบการเจริญเติบโต ด้านน้ าหนักและความยาว ของปลานิลแดงจากแต่ละแหล่ง 

โดยใช้โมเดลทางสถิติแบบ Nested analysis ตามวิธีการของ Sokal and Rohlf (1981)  
ค านวณอัตราการเจรญิเตบิโต  อัตราแลกเนื้อ และผลผลิต พร้อมทั้งนับปริมาณปลาที่เหลือทั้งหมด

เพ่ือตรวจสอบอัตรารอดตามวิธีการของ (Everhart et al., 1975; Ricker, 1979) โดยใช้สูตรดังนี้ 

-  การเจริญเติบโตสัมพัทธ์ (relative growth, RG) 

RG = น้ าหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง - น้ าหนักปลาเริ่มต้น 
    น้ าหนักปลาเริ่มต้น 

-  น้ าหนักเพ่ิมต่อวัน (daily weight gain, DWG) 

DWG (กรัม/วัน) = น้ าหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง - น้ าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 
    ระยะเวลาทดลอง 
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-  เปอร์เซ็นต์น้ าหนักเพ่ิม (percentage weight gain, PWG) 

               
                   -  อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะต่อวัน (specific growth rate, SGR)  

               
-  อัตรารอดตาย (survival rate, SR)  

                         
-  อัตราแลกเนื้อ (feed conversion ratio, FCR) 

                                      

PWG (เปอร์เซ็นต์) = น้ าหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง - น้ าหนักปลาเริ่มต้น 
X 100 

    น้ าหนักปลาเริ่มต้น 

SGR (เปอร์เซ็นต์/วัน) = [ ln (น้ าหนักปลาสุดท้าย) - ln (น้ าหนักปลาเริ่มต้น) ] 
X100 

    ระยะเวลาทดลอง 

SR (เปอร์เซ็นต์) = จ านวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
X 100 

    จ านวนปลาเมื่อเริ่มต้นการทดลอง 

FCR = น้ าหนักอาหารที่ให้ 
    น้ าหนักปลาที่เพ่ิม 

วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลข้างต้น ตามโมเดลทางสถิติแบบ Independent - Samples T 
- Test ตามวิธีการของ Sokal and Rohlf (1981)   

แปลงค่าข้อมูลที่เป็นสัดส่วนและเปอร์เซ็นต์ โดยใช้ arcsine transformation ตามวิธีการของ 
Sokal  and  Rohlf (1981) เพ่ือปรับให้ข้อมูลมีการกระจายแบบ normal  distribution  ก่อนวิเคราะห์
ความแปรปรวนตามโมเดลต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Wilkinson et al., 1992)  

ผลการศึกษา 
 

1. การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลานิลแดง 
 

การเจริญเติบโตโดยน้ าหนักและความยาว ของปลานิลแดงปทุมธานแีละปลานลิแดงชุมพร  มนี้ าหนัก
เริ่มต้นเฉลี่ย 38.02±25.50 และ 40.07±20.15 กรัม  ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 11.90±2.43 และ 12.37±2.09 
เซนตเิมตร ตามล าดับ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1 และตารางผนวกที่ 1) เลี้ยง
ปลาเป็นเวลา 121 วัน พบว่าปลานิลแดงปทุมธานี มีน้ าหนักเฉลี่ย (213.49±80.67 กรัม)  มากกว่าปลานิลแดง
ชุมพร (176.49±64.50 กรัม) อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) และปลานิลแดงปทุมธานี มีความยาวเฉลี่ย 
(21.39±3.22 เซนติเมตร) มากกว่าปลานลิแดงชมุพร (20.23±2.74 เซนตเิมตร) อย่างมีนยัส าคัญทางสถติิ (p<0.05) 
ตารางที ่1, ภาพที ่1, 2 และตารางผนวกที ่3 
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น้ าหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยของปลานิลแดงปทุมธานี (3.11±0.17 กรัม/วัน) มีค่ามากกว่าปลานิลแดง
ชุมพร (2.52±0.19 กรัม/วัน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ที่ระยะเวลาเลี้ยง 121 วัน (ตารางที่ 1 และ
ตารางผนวกท่ี 4)  

 อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะเฉลี่ยของปลานิลแดงปทุมธานี  (1.97±0.04 เปอร์เซ็นต์/วัน) มีค่า
มากกวา่ปลานิลแดงชุมพร (1.78±0.05 เปอร์เซ็นต์/วนั) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) ทีร่ะยะเวลาเลี้ยง 121 
วัน (ตารางท่ี 1 และตารางผนวกท่ี 4) 

อัตรารอดตายเฉลี่ยของปลานิลแดงปทุมธานี (39.58±5.86 เปอร์เซ็นต์) มีค่าน้อยกว่าปลานิลแดง
ชุมพร (47.32±4.28 เปอร์เซ็นต์) แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ตารางที่ 1 และตารางผนวกท่ี 5 

อัตราแลกเนือ้เฉลีย่ของปลานลิแดงปทมุธาน ี(4.826) มีค่าน้อยกว่าปลานลิแดงชมุพร (4.843) แต่ ไม่
มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ตารางที่ 1 และตารางผนวกท่ี 6 
 ผลผลติของปลานลิแดงปทมุธาน ี (28.39±1.05 กโิลกรมั) มคีา่มากกวา่ปลานลิแดงชมุพร (28.06±0.43 กโิลกรมั) 
แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ตารางที่ 1 และตารางผนวกท่ี 7  

ตารางที่ 1  การเจริญเติบโตโดยค่าเฉลี่ย±sd ของน้ าหนัก (กรัม) ความยาว (เซนติเมตร) น้ าหนักเพ่ิมต่อวัน 
(กรัม/วัน) อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (เปอร์เซ็นต์/วัน) อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์) อัตราแลกเนือ้
และผลผลิต (กิโลกรัม) ของปลานิลแดงที่เลี้ยงในกระชังที่แขวนในบ่อพักน้ าเค็มของเกษตรกร 
ระยะเวลาการเลี้ยง 4 เดือน    

   

 
หมายเหตุ   อักษรที่ต่างกันในบรรทัดเดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 

ลักษณะ ปลานิลแดงปทุมธานี ปลานิลแดงชุมพร 

น้ าหนักเริ่มต้น (กรัม) 38.02±25.50a 40.07±20.15a 

ความยาวเริ่มต้น (เซนติเมตร) 11.90±2.43a 12.37±2.09a 

น้ าหนักสุดท้ายเลี้ยง 4 เดือน (กรัม) 213.49±80.67a 176.49±64.50b 

ความยาวสุดท้ายเลี้ยง 4 เดือน (เซนติเมตร) 21.39±3.22a 20.23±2.74b 

น้ าหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัม/วัน) 3.11±0.17a 2.52±0.19b 

อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (เปอร์เซ็นต์/วัน) 1.97±0.04a 1.78±0.05b 

อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 39.58±5.86a 47.32±4.28a 

อัตราแลกเนือ้ 4.826a 4.843a 

ผลผลิต (กิโลกรัม) 28.39±1.05a 28.06±0.43a 
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ภาพที่ 1  น้ าหนัก (กรัม) ของปลานิลแดงเมื่อเริ่มการทดลอง ระยะเวลาเลี้ยง 2 เดือน และระยะเวลา 
              เลี้ยง 4 เดือน ในกระชังที่แขวนในบ่อพักน้ าเค็มของเกษตรกร  

ภาพที ่2  ความยาว (เซนตเิมตร) ของปลานลิแดงเมือ่เริม่การทดลอง ระยะเวลาเลีย้ง 2 เดอืน และระยะเวลาเลี้ยง  
            4 เดือน ในกระชังที่แขวนในบ่อพักน้ าเค็มของเกษตรกร 
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2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าเฉพาะในน้ าเค็ม 
ผลการตรวจสอบคณุภาพน้ า พบวา่ความเปน็กรด – ดา่ง อยูใ่นชว่งระหวา่ง 7.0 - 8.1 ความเปน็ดา่งอยู่

ระหว่าง 100 - 168 มิลลิกรัมต่อลิตร และความเค็มอยู่ระหว่าง 32 - 34 ส่วนในพัน (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติน้ าในบ่อพักน้ า ของปลานิลแดงปทุมธานีและปลานิลแดงชุมพร ที่เลี้ยงใน
กระชังที่แขวนในบ่อพักน้ าเค็มของเกษตรกร ระยะเวลาการเลี้ยง 4 เดือน   

 

 
 

พารามิเตอร์ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ± sd 

ความเป็นกรด - ด่าง 7.0 8.1 7.7±0.61 

ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 100 168 129±35.09 

ความเค็ม (ส่วนในพัน) 32 34 33.3±1.15 

 การเจริญเติบโตโดยพิจารณาจากน้ าหนักและความยาว ของการเลี้ยงปลานิลแดงที่ทนทานต่อความ
เค็ม ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าปทุมธานี ร่วมกับปลานิลแดงพันธุ์ปรับปรุง ของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร ในบ่อพักน้ าเค็มของเกษตรกร พบว่าการเจริญเติบโต (น้ าหนักเฉลี่ย 
ความยาวเฉลี่ย น้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ) มคีวามแตกตา่งกนั โดยปลานลิแดง
ปทมุธานมีคีา่การเจรญิเตบิโต มากกวา่ปลานลิแดงชุมพรอย่างมีนัยส าคัญ อัตรารอดตายพบว่าปลานิลแดงจากทั้ง 2 
แหล่ง แม้อัตรารอดตายจะไม่แตกต่างกัน แต่อัตรารอดตายมีค่าน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากความเค็มของ
น้ ามีค่าสูงกว่า 30 ส่วนในพันส่วน ซึ่งจัดเป็นพ้ืนที่น้ าเค็ม เมื่อน าสัตว์น้ าจืดไปปล่อยลงเลี้ยงในแหล่งน้ าดังกล่าว 
ส่งผลใหค้า่พารามเิตอร์ตา่ง ๆ ของการเจริญเติบโตมีค่าน้อย ซึง่เปน็ไปในแนวทางเดยีวกนักบั EL-Zaeem et. al 
(2012) ทดลองเลี้ยงปลานิลแดง ปลานิล ปลาลูกผสมระหว่างแม่ปลานิลแดงกับพ่อปลานิล และแม่ปลานิลกับพ่อ
ปลานิลแดง โดยเลี้ยงในน้ าจืด (0 ppt) น้ าความเค็ม 16 ppt และ 32 ppt โดยน้ าหนักตัวเริ่มต้นไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ เปลี่ยนถ่ายน้ าบางส่วนทุกวัน และเปลี่ยนถ่ายน้ าทั้งหมด 3 วัน/ครั้ง 60 วันแรกให้อาหารที่มีปริมาร
โปรตีนมากกว่า 38 % หลังจากนั้นให้อาหารที่มีปริมาณโปรตีนมากกว่า 32 % พบว่าลูกปลาที่เลี้ยงในน้ าจืด มี
น้ าหนักตัว น้ าหนักเพ่ิมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ มากกว่าลูกปลาที่เลี้ยงในน้ าที่มีความเค็ม 16 และ 
32 ppt ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05)  

วิจารณ์ผลการทดลอง 
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Pongthana, et. al (2010) เลี้ยงลูกปลานิลแดงสายพันธุ์มาเลเซีย สายพันธุ์สเตอริง สายพันธุ์ไต้หวัน และสาย
พันธุ์ไทยที่ความเค็ม 0 และ 30 ppt พบว่าปลานิลแดงที่เลี้ยงในน้ า 30 ppt มีอัตราการเจริญเติบโตต่ ากว่าปลา
นิลแดงท่ีเลี้ยงในน้ า 0 ppt (p<0.001) ทุกสายพันธุ์ และปลานิลแดงเพศผู้เจริญเติบโตกว่าปลานิลแดงเพศเมีย
อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.001) และเม่ือพิจารณาคุณภาพน้ า พบว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ าเฉลี่ย 7.7 (7.0 
– 8.1) ซึ่งเป็นค่าท่ีเหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีค่าอยู่ระหว่าง 6.5 – 8.5 ค่าความเป็นด่างของน้ าเฉลี่ย 129 
(100 – 168) มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นค่าความเป็นด่างที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลา ซึ่งมีค่าความเป็นด่างระหว่าง 
100 – 120 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) ค่าความเค็มของน้ าเฉลี่ย 33.3 (32 – 34) ส่วนในพัน
ส่วน เป็นค่าความเค็มที่ไม่เหมาะสม ต่อการเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ถึงแม้ว่าปลานิลแดงปทุมธานี จะเป็นปลาที่ผ่าน
การปรับปรุงพันธุ์ ให้ทนทานต่อความเค็มระหว่าง 25 – 30 ส่วนในพันส่วน  

สรุปผลการทดลอง 
 

               จากการเลี้ยงปลานิลแดงในฟาร์มเกษตรกร อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร พบว่าการเจริญเติบโต
โดยน้ าหนักและความยาว และผลผลิตของปลานิลแดงปทุมธานี มีค่ามากกว่าปลานิลแดงชุมพร  
 

ค าขอบคุณ 
 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า ที่ให้การสนับสนุน
โครงการวิจัยนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการวิชาการระดับกองด้านพันธุกรรมสัตว์น้ า ที่ได้ให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็น
ต่าง ๆ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขและให้ค าแนะน า จนรายงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณ
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ภาคผนวก 
 

ตารางผนวกที ่1  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนกัและความยาว ของปลานิลแดงปทมุธานีและปลานลิแดง
ชุมพรเริ่มการทดลอง        

ตารางผนวกที ่2  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนน้ าหนกัและความยาว ของปลานลิแดงปทมุธานแีละปลานลิแดง
ชุมพรที่เลี้ยงในกระชังที่แขวนในบ่อพักน้ าเค็มของเกษตรกร ระยะเวลาการเลี้ยง 2 เดือน    

  สายพันธุ์ Mean S.D. n t - Value t - prob 

น้ าหนัก ปลานิลแดงปทุมธานี 113.19 53.33 120 0.37 0.710 
  ปลานิลแดงชุมพร 110.85 43.39 120     
ความยาว ปลานิลแดงปทุมธานี 20.09 19.67 120 1.51 0.134 
  ปลานิลแดงชุมพร 17.36 2.29 120     

  สายพันธุ์ Mean S.D. n t - Value t - prob 

น้ าหนัก ปลานิลแดงปทุมธานี 38.02 25.18 120 -0.700 0.485 
  ปลานิลแดงชุมพร 40.07 19.90 120     
ความยาว ปลานิลแดงปทุมธานี 11.90 2.40 120 -1.629 0.105 
  ปลานิลแดงชุมพร 12.37 2.06 120     

ตารางผนวกที ่3 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนน้ าหนกัและความยาว ของปลานลิแดงปทมุธานแีละปลานลิแดง 
ชุมพรที่เลี้ยงในกระชังที่แขวนในบ่อพักน้ าเค็มของเกษตรกร ระยะเวลาการเลี้ยง 4 เดือน     

  สายพันธุ์ Mean S.D. n t - Value t - prob 

น้ าหนัก ปลานิลแดงปทุมธานี 213.49 80.67 133 4.27 0.000 
  ปลานิลแดงชุมพร 176.49 64.50 159     
ความยาว ปลานิลแดงปทุมธานี 21.39 3.22 133 3.28 0.001 
  ปลานิลแดงชุมพร 20.23 2.74 159     
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ตารางผนวกท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักเพ่ิมต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะของ 
                    ปลานิลแดงปทุมธานีและปลานิลแดงชุมพร ที่เลี้ยงในกระชังที่แขวนในบ่อพักน้ าเค็มของ 
                    เกษตรกร ระยะเวลาการเลี้ยง 4 เดือน     

  สายพันธุ์ Mean S.D. n t - Value t - prob 

น้ าหนัก ปลานิลแดงปทุมธานี 3.11 0.17 4 4.548 0.004 
  ปลานิลแดงชุมพร 2.53 0.19 4     
ความยาว ปลานิลแดงปทุมธานี 1.98 0.04 4 5.746 0.001 
  ปลานิลแดงชุมพร 1.78 0.05 4     

ตารางผนวกท่ี 5  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตรารอดตาย ของปลานิลแดงปทุมธานีและปลานิลแดง 
                    ชุมพรที่เลี้ยงในกระชังที่แขวนในบ่อพักน้ าเค็มของเกษตรกร ระยะเวลาการเลี้ยง 4 เดือน     

  สายพันธุ์ Mean S.D. n t - Value t - prob 

น้ าหนัก ปลานิลแดงปทุมธานี 39.58 5.86 4 -2.13 0.077 
  ปลานิลแดงชุมพร 47.32 4.28 4     

ตารางผนวกท่ี 6  ผลการวิเคราะห์อัตราแลกเนื้อของปลานิลแดงปทุมธานี และปลานิลแดงชมุพรทีเ่ลีย้งใน 
                    กระชงัทีแ่ขวนในบอ่พักน้ าเคม็ของเกษตรกร ระยะเวลาการเลีย้ง 4 เดอืน     

  สายพันธุ์ Mean S.D. n t - Value t - prob 

น้ าหนัก ปลานิลแดงปทุมธานี 4.8260 1.71603 4 -.019 0.986 
  ปลานิลแดงชุมพร 4.8424   .53802 4     

ตารางผนวกท่ี 7  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนผลผลิต ของปลานิลแดงปทุมธานีและปลานิลแดงชุมพร 
                    ที่เลี้ยงในกระชังที่แขวนในบ่อพักน้ าเค็มของเกษตรกร ระยะเวลาการเลี้ยง 4 เดือน     

  สายพันธุ์ Mean S.D. n t - Value t - prob 

น้ าหนัก ปลานิลแดงปทุมธานี 7.10 1.05 4 0.15 0.889 
  ปลานิลแดงชุมพร 7.02 0.43 4     
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ภาคผนวก 
ตารางผนวก 1  รายชือ่เกษตรกรกจิกรรม ตรวจสอบและรบัรองคณุภาพสนิคา้ประมง ประเภทฟารม์เลีย้งสตัวน์้ า

ตามมาตรฐานขัน้ปลอดภยั (safety Level) และฟารม์เพาะพันธุแ์ละอนบุาลสตัวน์้ าจดืตาม
มาตรฐานการปฏบิตัทิางประมงทีด่ ี(GAP)  ป ีพ.ศ. 2557 -  2558 

ปีงบประมาณ  2557 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล อ าเภอ เลขที่ใบรับรอง 

1 นายสมพิศ โพธิ์ศรี ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-49-00009 

2 นางจรัส รัตนสิงหน ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-51-00001 

3 นายสุนิน ยิ้มศรี ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-51-00002 

4 นายสุรสิทธิ์ ชาวสมุทร ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-51-00003 

5 นายสมเนตร พุ่มสุวรรณ ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-49-00002 

6 นายสังวาล ใยบัวทอง ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-49-00001 

7 นายนุกูล พุ่มพัว ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-53-00001 

8 นางบ ารุง รามราช ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-53-00008 

9 นายบุญสิน ประสมชิต ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-53-00012 

10 นายนิคม กิมเซียะ ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-53-00014 

11 นายส าราญ เดชเกิด ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-53-00015 

12 นางกี ทิพย์สนิท ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-53-00030 

13 นายสมาน วงค์นาญาติ ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-57-00031 

14 นางสายใจ กิวหลิม ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-47-00015 

15 นางอรุณ โพธิ์งาม ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-55-00022 

16 นายวีรพล สุวรรณพรม ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-55-00024 

17 นางสาวพนารัตน์ คงใหม่ ท่าแซะ 86203-86-SLF0-03-55-00001 

18 นางสายรุ้ง สายสนิท ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-51-00004 

19 นางจินดา บุญล้ า ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-49-00011 

20 นายอดิศักดิ์ ผลพฤกษา สว ี 86203-86-SLF1-03-51-00009 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล อ าเภอ เลขที่ใบรับรอง 

21 นายบุญลาภ มากสวี สว ี 86203-86-SLF1-03-51-00011 

22 นายสมใจ วีระกูล สว ี 86203-86-SLF1-03-53-00002 

23 นายทวี เกตุรัตน์ สว ี 86203-86-SLF1-03-53-00003 

24 นางเพ็ญพัศ  เกิดผล สว ี 86203-86-SLF1-03-53-00016 

25 นางนิสา ทองมี สว ี 86203-86-SLF1-03-53-00020 

26 นางดวงฤดี เนาวบุตร สว ี 86203-86-SLF1-03-53-00022 

27 นางอังคณา วรรณนิยม สว ี 86203-86-SLF1-03-53-00024 

28 นางกัลยา พรมขวัญ สว ี 86203-86-SLF1-03-53-00027 

29 นายบุรินทร์ สุทธิพร สว ี 86203-86-SLF1-03-53-00029 

30 นางจรรยา  ทองอยู่ สว ี 86203-86-SLF1-03-53-00031 

31 นายสมโชค พวงมาลา สว ี 86203-86-SLF1-03-53-00032 

32 นางเรณู นุ้ยสุข ทุ่งตะโก 86203-86-SLF1-03-53-00017 

33 นายกิตติ ศรีสุบัติ ทุ่งตะโก 86203-86-SLF1-03-53-00018 

34 นายเสน่ห์ น้อยโกสัย ทุ่งตะโก 86203-86-SLF1-03-53-00019 

35 นายอมร ศิริเดชขจร ทุ่งตะโก 86203-86-SLF1-03-53-00028 

36 นายเอี่ยม  มีศรี พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00001 

37 นางหนูเขียน  ขาวพิมล พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00002 

38 นายบุญสุข ทิพย์มนตรี พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00003 

39 นายชูศักดิ์   บุญสิน พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00004 

40 นายราย  สมบุญ พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00005 

41 นายวินัย  พลเสน พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00006 

42 นายประสาท  คชาเศรฐ พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00007 

43 น.ส. วราภรณ์  เศรษฐสงค์ พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00008 

44 นายประเสริฐ  แสงศรี พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00009 

45 นายเนาวรัตน์  ขนอม พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00010 

 ตารางผนวก 1 (ต่อ) 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล อ าเภอ เลขที่ใบรับรอง 

46 นายสิทธิชัย  โฮ่เลี่ยน พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00011 

47 นายสุชีพ  เจียมวิจิตร พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00012 

48 นายสมุจจัย  พรพงษ์ พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00013 

49 นายวินัย  ยอดอุดม พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00014 

50 นายวันดี  ปักกาละโถ พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00015 

51 นายส านวน  สมภักดี พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00016 

52 นายประสิทธิ์  แหวนมุข พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00017 

53 นายสฤษดิ์  อาสนไชย พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00018 

54 นายสมพร  ปักกาละโถ พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00018 

55 นายสวัสดิ์ ปักกาละโถ พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00020 

56 นายเจริญ  เจริญทรัพย์ พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00021 

57 นายถนัด  ต่อมกระโทก พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00022 

58 นายบพิตร  อาสนไชย พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00023 

59 นายวิทยา  แสนมณี พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00024 

60 นายสงคราม  ส าเภา พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00025 

61 นายสุทธิศักดิ์  ด่านสวัสดิ์ พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00027 

62 นายสมพร  พัฒณ์ชิต พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00026 

63 นายวิเชียร  คงสกุล พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00028 

64 นายสมศักดิ์  เพชรเลิศ พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00029 

65 นายสุรศักดิ์  มาลาศรี พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-57-00030 

66 นางสาวเพ็ญศรี สายช่วย พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-55-00001 

67 นายเพื่อม ใจสุข พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-55-00002 

68 นางจ าปา ใจกว้าง พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-55-00003 

69 นายพาณิชย์ สายช่วย พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-55-00004 

70 นายวินัย สายช่วย พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-55-00005 

 ตารางผนวก 1 (ต่อ) 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล อ าเภอ เลขที่ใบรับรอง 

71 นายสุเชาว์ รถสุวรรณ พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-55-00006 

72 นายสนิท มณุโชติ พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-55-00007 

73 นางจิรภา  พูลสวัสดิ์ พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-55-00008 

74 นางวันเพ็ญ สมหวัง พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-55-00009 

75 นายเชาวน์ จันทร์เพ็ง พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-55-00010 

76 นายประคิ้น มณีรัตน์ พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-55-00011 

77 นางรุ่งนภา โพธิ์สังข์ พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-55-00012 

78 นางวรรณา วณีรัตน์ พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-55-00013 

79 นายธงชัย วังสว่าง พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-55-00014 

80 นางเบญจวรรณ เปรินทร์ พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-55-00015 

81 นายณรงค์ชัย อรชุน พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-55-00016 

82 นางสุจิลา จันทร์สองศรี พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-55-00017 

83 นายสุภาพ เรืองทอง พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-55-00018 

84 นายโสภณ เรืองทอง พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-55-00019 

85 กัญญารัตน์ พรหมภินันท์ เมือง 86203-86-SLF1-03-57-00032 

86  นางล าจวน เพาะพฤกษา เมือง 86203-86-SLF1-03-53-00007 

87 นางบุญน า บรรลุ เมือง 86203-86-SLF1-03-53-00006 

88  นายด ารงค์ ทันนาเขตต์ เมือง 86203-86-SLF1-03-47-00020 

89 นายสุคนธ์ คณะครุฑ เมือง 86203-86-SLF1-03-53-00005 

90 นายวุฒิชัย ลิ่มวนิชกุล หลังสวน 86203-86-SLF1-03-53-00033 

91 นายสุธรรม หนูนวล หลังสวน 86203-86-SLF1-03-53-00034 

92 นายสุทิน วงศ์วานิชย์ หลังสวน 86203-86-SLF1-03-53-00035 

93 นายณัฐวุฒิ ตั่งอ่ัน หลังสวน 86203-86-SLF1-03-57-00033 

94 นางวิลาวัลย์ หวานคง ละแม 86203-86-SLF1-03-53-00021 

 ตารางผนวก 1 (ต่อ) 
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ล าดับ ชื่อ - ที่อยู่ อ าเภอ ใบรับรองการผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย 

1 นายพโยม  ทองเกลี้ยง  ปะทิว 86203-86-SLF1-03-54-00001 
2 นายเสนาะ  พริ้มพราย  ปะทิว 86203-86-SLF1-03-54-00004 
3 นายปราณี  มณีนวล  ปะทิว 86203-86-SLF1-03-54-00013 
4 นางจันชะนา  ไชยโคตร  ปะทิว 86203-86-SLF1-03-54-00020 
5 นายก าธร ส าราญอินทร์  ปะทิว 86203-86-SLF1-03-54-00021 
6 นายพิทักษ์  สวัสดี  พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-54-00024 
7 นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์  พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-54-00025 
8 นางสุวณี  สวัสดี   พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-54-00026 
9 นายธวัช  ช่วยสวัสดิ์  พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-54-00027 
10 นายชิงชัย  เปียรักษา  พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-54-00028 
11 นายโกวิทย์  แดงหนองหิน  พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-54-00029 
12 นายนรินทร์  แดงหนองหิน  พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-54-00030 
13 นางส านวน  สิทธิ์ศักดิ์ พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-54-00031 
14 นายวิชาญ  คงกระพันธ์  พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-54-00033 
15 นายอโน  ยอดทอง  พะโต๊ะ 86203-86-SLF1-03-54-00036 
16 นายสมพร  เอี่ยมจัด  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-54-00042 
17 นายบุญสม  พรหมจันทร์  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-54-00045 
18 นายสมโชค  ทองทับ  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-54-00047 
19 นายบุญสิน  ผุดโรย ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-54-00048 
20 นายพรมลี  ผุดโรย  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-54-00049 

ปีงบประมาณ  2558 

 ตารางผนวก 1 (ต่อ) 
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ล าดับ ชื่อ - ที่อยู่ อ าเภอ ใบรับรองการผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย 

21 นายบุญช่วย  จิตรตรีโภชน์ ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-54-00050 
22 นายพวน  สงวนศิลป์  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-54-00051 
23 นายอั้น  เพชรแก้ว  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-54-00052 
24 นางสาวเรไร  เพชรแก้ว  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-54-00053 
25 นายสถาพร  สินเพชร  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-56-00002 
26 นางจ ารัส  สมยัง  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-56-00003 
27 นางศรีสุวรรณ  สอนสุภา  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-56-00004 
28 นายธรรมูญ  ยังกิว  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-56-00005 
29 นายอภิสิทธิ์  หนูยศ  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-56-00006 
30 นางสุกรี  เยาวหลี  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-56-00007 
31 นางเจริญสุข  พิณวานิช ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-56-00008 
32 นางสถาพร  น้อยจีน  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-56-00009 
33 นางศรีนวล  นาคพิมล ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-56-00010 
34 นางกนกวรรณ  ศิลปศร  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-56-00011 
35 นางบรรจง  มณีแดง  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-56-00012 
36 นางสมสละ  ชูมาก ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-56-00013 
37 นางลัดดาวรรณ  ช่วยชูหนู  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-56-00014 
38 นางสาววาสนา  นวลศิริ  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-56-00015 
39 นางสุริยา  ชนะแดง  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-56-00016 
40 นายส าราญ  นาคบุตร  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-56-00017 
41 นายสุรินทร์  กัลชนะ  หลังสวน 86203-86-SLF1-03-56-00018 
42 นายถัน  ปั้นทองค า   สว ี 86203-86-SLF1-03-58-00001 
43 นายอุดร  แสงศิลป์  ปะทิว 86203-86-SLF1-03-58-00002 
44 นายประทิน  หลวงฤทธิ์  ปะทิว 86203-86-SLF1-03-58-00003 
45 นายมาโนช  แก้วไทรดวง  ทุ่งตะโก 86203-86-SLF1-03-58-00004 

 ตารางผนวก 1 (ต่อ) 
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ล าดับ ชื่อ - ที่อยู่ อ าเภอ ใบรับรองการผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย 

46 นายสุริยา  เข็มขาว  ทุ่งตะโก 86203-86-SLF1-03-58-00005 
47 นายเดชดนัย  แก้วไทรดวง  ทุ่งตะโก 86203-86-SLF1-03-58-00006 
48 นายฐานะ  นวลมุสิก  ทุ่งตะโก 86203-86-SLF1-03-58-00007 
49 นายฉลอง  ศรีใส  ทุ่งตะโก 86203-86-SLF1-03-58-00008 
50 นายบุญถิ่น  ทองดี  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00009 
51 นางวรรณา  ศรีบางแค   ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00010 
52 นายสมเดช  มีชัย  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00011 
53 นายนิยม  จันทร์วิเศษ  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00012 
54 นายเสรี  ยิ้มศรี  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00013 
55 นายสมชาย  วงษ์ทอง  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00014 
56 นายสุรินทร์  ฉิมฉลอง  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00015 
57 นายธีรยุทธ  คงน้อย  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00016 
58 นายอัมพร  เพชรแก้ว  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00017 
59 นายเฉลิม  อุทก  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00018 
60 นางสาวกาญจนา อุทก ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00019 
61 นายอรุณ  ทองทับ ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00020 
62 นางสาววิภา  สั่งสอน ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00021 
63 นายศุภฤกษ์  โสตฉัตร ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00022 
64 นายเลียบ  ธานา   ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00023 
65 นายสัมฤทธิ์  ศรีสุวรรณ   ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00024 
66 นางวันเพ็ญ  นุ่นแก้ว   ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00025 
67 นางฐิวิภา  จันทร์เย็น  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00026 
68 นางเสาวนี  นวลสะอาด   ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00027 
69 นายบรรจง  ช่วยด ารงค์   ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00028 
70 นายพวง  พันธ์เคลือบ   ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00029 

 ตารางผนวก 1 (ต่อ) 
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ล าดับ ชื่อ - ที่อยู่ อ าเภอ ใบรับรองการผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย 

70 นายพวง  พันธ์เคลือบ   ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00029 
71 นายอุบล  ดีชุม   ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00030 
72 นายอ าไพ  ทิพย์บัญฑิต   ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00031 
73 นางยินดี  จิตภิรมย์  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00032 
74 นายอ าพล  สมบุญ ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00033 
75 นายมานิตย์  กิติสัพต์   ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00034 
76 นางประนอม  เปล่งข า  ท่าแซะ 86203-86-SLF1-03-58-00035 
77 นายไพศาล  บุนนาค  หลังสวน 86203-86-SLF1-03-52-00001 
78 นายวิสูตร  บุนนาค  หลังสวน 86203-86-SLF1-03-52-00002 
79 นายณรงค์ชัย  วิชัยดิษฐ์  หลังสวน 86203-86-SLF1-03-52-00003 
80 นายนรินทร  แดงรัตน์  หลังสวน 86203-86-SLF1-03-52-00005 
81 นายชุมพล พรหมเรือง  หลังสวน 86203-86-SLF1-03-52-00007 
82 นายศรายุทธ  มัยกูล  หลังสวน 86203-86-SLF1-03-52-00009 
83 นายชาญชัย  กิ่งแก้ว  หลังสวน 86203-86-SLF1-03-52-00010 
84 นางละออง  ดวงแปูน หลังสวน 86203-86-SLF1-03-52-00017 
85 นางหวานใจ  ศรีวารินทร์  หลังสวน 86203-86-SLF1-03-52-00019 
86 นายนิยม  ยิ้มอนันต์  หลังสวน 86203-86-SLF1-03-52-00020 
87 นายประจักษ์  สร้างแก้ว หลังสวน 86203-86-SLF1-03-52-00021 
88 นายณรงค์  พรหมเรือง  หลังสวน 86203-86-SLF1-03-52-00023 
89 นายปัญญา  ราชเจริญ  หลังสวน 86203-86-SLF1-03-52-00025 

 ตารางผนวก 1 (ต่อ) 
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รายงานประจ าปี 2557 -  2558  

ตารางผนวก 2 แผน/ผลผลิตพันธุ์สัตว์น ้าจืด ปีงบประมาณ  2557  - 2558 

กิจกรรม 

รวม ปีงบประมาณ  2557 

หน่วย
นับ 

 รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พันตัว แผน 7,200 10 10 1,132 12 12 112 1,532 362 562 562 2,232 662 
1. กจิกรรมผลติพนัธุส์ตัวน์ า้จดื  

พันตัว ผล 7,744 - 180 2,370 - - 150 1,920 170 500 114 2,340 - 

1.1 รวมผลติปลาปรบัปรงุพนัธุ ์ พันตัว แผน 4,200 10 10 432 12 12 112 832 262 362 362 1,332 462 

1.1.1 ปลาตะเพียนขาว สพก. พันตัว แผน 1,900 - - - - - 100 500 100 200 200 600 200 

 พันตัว ผล 1,419 - 20 90 - - 80 - 140 500 59 530 - 

1.1.2  ปลานิลจิตรลดา3 พันตัว แผน 180 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 

 พันตัว ผล 190 - 30 - - - 20 140 - - - - - 

1.1.3  ปลานิลแดง สพก. พันตัว แผน 20 - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 พันตัว ผล 10 - - - - - - 10 - - - - - 

1.1.4  ปลายี่สกเทศ สพก พันตัว แผน 900 - - - - - - - 100 100 100 400 200 

 พันตัว ผล 660 - - - - - - - - - 55 605 - 

1.1.5  ปลาไน สพก. พันตัว แผน 850 - - 250 - - - 200 50 50 50 200 50 

 พันตัว ผล 755 - - 145 - - - 200 - - - 410 - 

1.1.6  ปลาหมอชุมพร 1 พันตัว แผน 350 - - 150 - - - 100 - - - 100 - 

 พันตัว ผล 435 - - 100 - - - 10 30 - - 295 - 



หน้า 80 
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กิจกรรม 
รวม ปีงบประมาณ 2557 

หน่วย  รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.2  รวมผลติปลาอ่ืน  ๆ พันตัว แผน 3,000 - - 700 - - - 700 100 200 200 900 200 

1.2.1  ปลาตะเพยีนขาว พันตัว แผน 800 - - 250 - - - 250 - - - 200 100 

 พันตัว ผล 2,030 - 130 1,200 - - 50 650 - - - - - 

1.2.2  ปลายี่สกเทศ พันตัว แผน 500 - - - - - - 250 - - - 200 50 

 พันตัว ผล 450 - - - - - - 450 - - - - - 

1.2.3  ปลาไน พันตัว แผน 650 - - 150 - - - 150 100 - - 200 50 

 พันตัว ผล 670 - - 570 - - - 100 - - - - - 

1.2.4  ปลาหมอ พันตัว แผน 250 - - 100 - - - 50 - - - 100 - 

 พันตัว ผล 325 - - 165 - - - 160 - - - - - 

1.2.5 ปลาสวาย พันตัว แผน 100 - - 100 - - - - - - - - - 

 พันตัว ผล 100 - - - - - - - - - - 100 - 

1.2.6 ปลาแก้มช ้า พันตัว แผน 400 - - 100 - - - - - 100 100 100 - 

 พันตัว ผล 400 - - 100 - - - 200 - - - 100 - 

1.2.7 ปลาบ้า พันตัว แผน 300 - - - - - - - - 100 100 100 - 

 พันตัว ผล 300 - - - - - - - - - - 300 - 

ตารางผนวก 2 (ต่อ) 



รายงานประจ าปี 2557 -  2558  

หน้า 81 

กิจกรรม 

รวม ปีงบประมาณ 2557 

หน่วย
นับ 

 รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒. กิจกรรมผลิตพ่อแม่พันธุ ์ พันตัว แผน 22.40 - - - 1.50 2.00 6.60 7.70 2.60 1.00 1.00 - - 

 พันตัว ผล 24.35 - - 2.20 - 7.30 8.05 5.60 1.20 - - - - 

2.1  ปลานิลจิตรลดา 3 พันตัว แผน 5.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 

 พันตัว ผล 7.40 - - 1.10 - 2.20 1.10 3.00 - - - - - 

2.2  ปลานิลแดง พันตัว แผน 3.20 - - - - - 1.60 1.60 - - - - - 

 พันตัว ผล 3.40 - - - - 0.90 1.70 0.80 - - - - - 

2.3 ปลาตะเพียนขาว พันตัว แผน 3.20 - - - - - - 1.60 1.60 - - - - 

 พันตัว ผล 3.30 - - - - 0.90 1.60 0.80 - - - - - 

2.4  ปลาหมอ พันตัว แผน 7.00 - - - 1.50 2.00 2.00 1.50 - - - - - 

 พันตัว ผล 6.15 - - - - 3.30 1.65 - 1.20 - - - - 

2.5  ปลาไน พันตัว แผน 4.00 - - - - - 2.00 2.00 - - - - - 

 พันตัว ผล 4.10 - - 1.10 - - 2.00 1.00 - - - - - 

ตารางผนวก  2  (ต่อ) 
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ตารางผนวก 2 (ต่อ)  
 

กิจกรรม 

รวม ปีงบประมาณ  2558 

หน่วย
นับ 

 รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พันตัว แผน      8,000      10    110     1,982      12      12      112   1,482    362    462    462    2,332     662  
1. กจิกรรมผลติพนัธุส์ตัวน์ า้จดื  

พันตัว ผล      8,342      60        -       2,142      35        -        125   1,390      30       30    750    2,780    1,000  

1.1 รวมผลติปลาปรบัปรงุพนัธุ ์ พันตัว แผน      4,700     10   110        932     12     12     112     782   262    362    362   1,282      462  

1.1.1 ปลาตะเพียนขาว สพก. พันตัว แผน      2,600        -      100        600        -          -        100      500    100    200    200       600       200  

 พันตัว ผล      2,120        -          -          640        -          -            -        500        -          -      100       880          -    

1.1.2  ปลานิลจิตรลดา3 พันตัว แผน        180      10      10          30      10      10        10        30      10       10       10         30        10  

 พันตัว ผล        240      10        -            30      30        -            -            -          -          -          -         120        50  

1.1.3  ปลานิลแดง สพก. พันตัว แผน          20        -          -              2        2        2          2           2        2         2         2           2          2  

 พันตัว ผล        27        -          -              2        -          -            -            -          -          -          -           25          -    

1.1.4  ปลายี่สกเทศ สพก พันตัว แผน        900        -          -              -          -          -            -            -      100    100    100       400       200  

 พันตัว ผล      1,195        -          -              -          -          -            -            -          -          -         50       545       600  

1.1.5  ปลาไน สพก. พันตัว แผน        850        -          -          250        -          -            -        200      50       50       50       200  50        

 พันตัว ผล        910        -          -          250        -          -            -        210      30        -          -         320       100  

1.1.6  ปลาหมอชุมพร 1 พันตัว แผน        150        -          -            50        -          -            -          50        -          -          -           50          -    

 พันตัว ผล        240        -          -            70        -          -            -          50        -          -          -           70        50  
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กิจกรรม 

รวม ปีงบประมาณ 2558 

หน่วย
นับ 

 รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.2  รวมผลติปลาอ่ืน  ๆ พันตัว แผน  3,300       -         -       1,050       -         -           -       700   100    100    100   1,050      200  

1.2.1  ปลาตะเพยีนขาว พันตัว แผน  800       -          -         250        -          -            -        250        -          -          -         200       100  

 พันตัว ผล  1,000    50        -         590        5        -          75      250        -         30        -             -            -    

1.2.2  ปลายี่สกเทศ พันตัว แผน     500       -          -              -          -          -            -        250        -          -          -         200         50  

 พันตัว ผล     715       -          -              -          -          -            -        250        -          -      225         40       200  

1.2.3  ปลาไน พันตัว แผน     650       -          -         150        -          -            -        150    100        -          -         200         50  

 พันตัว ผล     645       -          -         220        -          -            -            -          -          -      125       300          -    

1.2.4  ปลาหมอ พันตัว แผน     350       -          -        200        -          -            -          50        -          -          -         100          -    

 พันตัว ผล     370       -          -           40        -          -            -          30        -          -      120       180          -    

1.2.5 ปลาสวาย พันตัว แผน     100       -          -        100        -          -            -            -          -          -          -             -            -    

 พันตัว ผล          -         -          -              -          -          -            -            -          -          -          -             -            -    

1.2.6 ปลาแก้มช ้า พันตัว แผน     500       -          -        250        -          -            -            -          -          -          -         250          -    

 พันตัว ผล     490       -          -        200        -          -          50      100        -          -      130         10          -    

1.2.7 ปลาบ้า พันตัว แผน     400       -          -         100        -          -            -            -          -      100    100       100          -    

 พันตัว ผล     390       -          -        100        -          -            -            -          -          -          -         290          -    

ตารางผนวก 2 (ต่อ)  
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กิจกรรม 

รวม ปีงบประมาณ 2558 

หน่วยนับ  รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒. กิจกรรมผลิตพ่อแม่พันธุ ์ พันตัว แผน  19.10        -          -              -          -     1.00     3.00     3.00   6.80    3.80    1.50           -            -    

 พันตัว ผล  19.60        -          -              -    2.50   5.80     8.80          -          -          -          -        2.50          -    

2.1  ปลานิลจิตรลดา 3 พันตัว แผน    3.00        -          -              -          -          -         1.0        1.0     1.0        -          -             -            -    

 พันตัว ผล    3.00        -          -              -          -          -       3.00          -          -          -          -             -            -    

2.2  ปลานิลแดง พันตัว แผน    3.00        -          -              -          -          -         1.0        1.0     1.0        -          -             -            -    

 พันตัว ผล    3.30        -          -              -          -          -       2.00          -          -          -          -        1.30          -    

2.3 ปลาตะเพียนขาว พันตัว แผน    3.00        -          -              -          -          -            -            -       1.0      1.0      1.0           -            -    

 พันตัว ผล    2.00        -          -              -    1.00   1.00          -            -          -          -          -             -            -    

2.4  ปลาหมอ พันตัว แผน    1.60        -          -              -          -          -            -            -       0.8      0.8        -             -            -    

 พันตัว ผล    1.60        -          -              -          -     0.80     0.80          -          -          -          -             -            -    

2.5  ปลาไน พันตัว แผน    0.50        -          -              -          -          -            -            -       0.5        -          -             -            -    

 พันตัว ผล    0.50        -          -              -          -          -       0.50          -          -          -          -             -            -    

ตารางผนวก 2 (ต่อ)  
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รายงานประจ าปี 2557 -  2558 

ตารางผนวก 3 แผนและผลการรับมอบพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้าพันธุ์ปรับปรุง  ประจ้าปีงบประมาณ  2557 - 2558 

ที่ หน่วยงาน 

ปลานิล ปลานิลแดง ปลาตะเพียนขาว ปลาหมอชุมพร 1 ปลาไน 

แผน 
(ตัว) 

ผล  
(ตัว) 

รับเมื่อ 
แผน  
(ตัว) 

ผล    
(ตัว) 

รับเมื่อ 
แผน   
(ตัว) 

ผล  
(ตัว) 

รับเมื่อ 
แผน 
 (ตัว) 

ผล 
(ตัว) 

รับเมื่อ 
แผน 
(ตัว) 

ผล            
(ตัว) 

รับเมื่อ 

1 ศพจ.ตรัง -   -   800 800 25 มี.ค. 57 -   1,000 1,000 25 มี.ค.57 

2 ศพจ.สุราษฎร์ธาน ี 1,000 3,100 21 ก.พ. 57 800 800 20 มี.ค. 57 800 800 20 มี.ค. 57 1,500 1,650 21 ก.พ.57 1,000 1,000 20 มี.ค. 57 

3 ศพจ.นครศรีธรรมราช 1,000 1,100 25 มี.ค. 57 800 900 25 มี.ค. 57 -   1,500 1,650 25 มี.ค. 57 -   

4 ศพจ.พัทลุง 1,000 1,000 10 เม.ย. 57 800 800 10 เม.ย. 57 800 800 10 เม.ย. 57 -   1,000 1,000 10 เม.ย.57 

5 ศพจ.ยะลา 1,000 1,100 20 ธ.ค. 57 -   -   -   1,000 1,100 20ธ.ค.57 

6 ศพจ. ปัตตาน ี 1,000 1,100 19 ก.พ. 58 800 900 19 ก.พ. 57 800 900 19 ก.พ. 57 1,500 1,650 19 ก.พ.57 -   

7 ศพจ.เชียงราย -   -   -   1,000 1,200 24 พ.ค. 57 -   

8 ศพจ.ชัยนาท -   -   -   1,000   -   

9 ศพจ.ลพบุร ี -   -   -   500   -   

 รวม 5,000 7,400  3,200 3,400  3,200 3,300  7,000 6,150  4,000 4,100  

ประจ้าปีงบประมาณ  2557  
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รายงานประจ าปี 2557 -  2558 

ท่ี หน่วยงาน 

ปลานิล ปลานิลแดง ปลาตะเพียนขาว ปลาหมอชุมพร 1 ปลาไน  ปลาย่ีสกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ 

แผน 
(ตัว) 

ผล  
(ตัว) 

รับเมื่อ 
แผน  
(ตัว) 

ผล    
(ตัว) 

รับเมื่อ 
แผน   
(ตัว) 

ผล  
(ตัว) 

รับเมื่อ 
แผน 
 (ตัว) 

ผล 
(ตัว) 

รับเมื่อ 
แผน 
(ตัว) 

ผล            
(ตัว) 

รับเมื่อ       

1 
ศพจ. 
ปัตตานี 

1,000 1,000 12 มี.ค. 
58 

1,000 1,300 5 ส.ค. 
58 

   - 1,200 5 ส.ค. 58 1,000 1,000 12 มี.ค. 
58 

1,000 1,000 ม.ค 58    

2 
ศพจ. ยะลา          1,500 1,500 ม.ค. 58          

3 

ศพจ. 
นครศรีธรรม
ราช 

1,000 1,000 11 มี.ค. 
58 

1,000 1,000 11 มี.ค. 
58 

500 500 11 มี.ค. 
58 

1,000 1,000 11 ก.พ. 58 500 500 11 มี.ค. 
58 

1,000 1,000 11 ก.พ. 
58 

800 800 11 ก.พ. 
58 

4 
สพจ.          2,000 2,000 13 ก.พ. 58          

5 

ศพจ. 
กาญจนบุรี 

         1,000 1,000 25 ก.พ. 58          

6 

ศฑจ. พัทลุง 1,000 1,000 13 มี.ค. 
58 

1,000 1,000 13 มี.ค. 
58 

   1,000 1,000 13 มี.ค. 58       800 800 13 มี.ค. 
58 

3,000 3,000  3,000 3,300  500 500  6,500 7,700  1,500 1,500  3,000 2,000  1,600 1,600  รวม 

ตารางผนวก 3 (ต่อ) 

ประจ้าปีงบประมาณ  2558 
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แนะน าโครงการ ‘การจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ปลานิลตามหลักพันธุศาสตร์’ จังหวัดปัตตานี ก.พ. 57 

 

 
 

สนับสนุนลูกพันธุ์ปลาปล่อยแหล่งน้ า เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 13 เม.ย. 2557  
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ภาพกิจกรรม  2557 

ร่วมพิธีปิดอ่าวไทย 12 ก.พ. 57  
 (มาตรการห้ามจับปลาในฤดูปลามีไข่ วางไข่ เลี้ยงลูก 15 ก.พ. – 15 พ.ค. ของทุกปี)  
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บรรจุพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 58 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร  ‘พัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เข้าสู่ Smart Farmer’ 9 ก.ค. 57 

จัดอบรมเกษตรกร โครงการ ‘การเตรียมความพร้อมผู้เพาะพันธุ์สัตว์น้ าสู่ประชาคมอาเซียน’ 26 มี.ค. 57 



รายงานประจ าปี 2557 - 2558 
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ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ 

4 พฤศจิกายน 2557 วันท าบุญศูนย์ ฯ  
กิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระ ปล่อยปลา และพัฒนาบริเวณวัดถ้ าเขาม้ายัง 



รายงานประจ าปี 2557 - 2558 
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ร่วมโครงการฟื้นฟูกุ้งก้ามกรามในล าน้ าสวี   2 ธ.ค. 57 

บรรจุพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 57 

ร่วมท าความสะอาดสะพานปลา 18 ธ.ค. 57 



รายงานประจ าปี 2557 - 2558 
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จัดอบรมเกษตรกร โครงการ ‘การเตรียมความพร้อมผู้เพาะพันธุ์สัตว์น้ าสู่ประชาคมอาเซียน’  
22-23 ธ.ค. 57 

เกษตรกรจากจังหวัดนครศรธีรรมราชมาดูงาน 1 ม.ค. 58 

ภาพกิจกรรม 2558 

เกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีดูงาน 4 ก.พ. 58 



รายงานประจ าปี 2557 - 2558 
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ลูกเสือโรงเรียนท่าข้าม ชุมพร เข้าศึกษาดูงาน 5 - 6 ก.พ. 58 

สร้างกระชังเลี้ยงปลา โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ตชด บ้านห้วยเหมือง ก.พ. 58 

ซ่อมแซมบ่อเลี้ยงปลา โรงเรียน ตชด. บ้านควนสามัคคี ก.พ. 58 

ซ่อมแซมกระชังและบ่อเลี้ยงปลา โรงเรียน ตชด. สิริราษฎร์ ก.พ. 58 
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นายทหารพัฒนาเข้ามาดูงาน 25 มี.ค. 58 

ร่วมจัดนิทรรศการมาตรการปิดอ่าว 15 ก.พ. 58 

ร่วมแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์  ระหว่าง เดือน มี.ค. 58 -  เม.ย. 58 

บรรจุพันธุ์ปลาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ ฯ 2 เม.ย. 58  
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บรรจุพันธุ์ปลาปล่อยปล่อยแหล่งน้ าธรรมชาติ  เนื่องในวันสงกรานต์ 13 เม.ย. 58 

ติดตามโครงการอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามในล าน้ าสวี  16 - 17 พ.ค. 58 

พิธีรับเหรียญพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
โดยผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ นางอารีย์ โสมวดี เป็นประธานในพิธี 5 มิ.ย. 58 
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ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้โลก 26 มิ.ย. 58 

นักเรียนโรงเรียนคลองสง จ. สุราษฎร์ธานี จ านวน 222 คน เข้าทัศนศึกษาดูงาน 6 ส.ค. 58 
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บรรจุพันธุ์ปลาปล่อยปล่อยแหล่งน้ าธรรมชาติ  เนื่องในแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 58 

บรรจุพันธุ์ปลาปล่อยปล่อยแหล่งน้ าธรรมชาติ  เนื่องในกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ 16 ส.ค. 58 

ร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรแฟร์ ของดีเมืองชุมพร 21 –24 ส.ค. 58 



รายงานประจ าปี 2557 - 2558 

หน้า 97 

ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ าจืด เนื่องในโอกาสนายพลากร สุวรรณรัตน์ ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ หนองใหญ่ 26 ส.ค. 58 

ร่วมบรรจุพันธุ์ปลาเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 4 ก.ย. 58 

ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าโครงการอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามในล าน้ าตะโก 21 ส.ค. 58 


