บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น ตาม ว 10 (ตําแหน่งที่กรอบตําแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ)
ลําดับ
ที่

สังกัด/ชื่อ-สกุล

เลขที่
เลขที่
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ที่ขอ
ปัจจุบัน
คัดเลือก

โครงร่างผลการดําเนินงานที่ผ่านมา

ตําแหน่ง
ที่ขอ
คัดเลือก

ระยะเวลาดําเนินการ

ชื่อเรื่อง

ผู้ร่วมดําเนินการ

สัด
ส่วน

โครงร่างข้อเสนอแนวคิด
เพื่อพัฒนางาน

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช
นายสรรเสริญ ช่อเจี้ยง
920
920

นักวิชาการประมง 1.ความเป็นด่างของน้ําที่เหมาะสม
ชํานาญการพิเศษ ต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย
ของลูกปูทะเล

ต.ค. 51 - ก.พ. 52 1.นายสรรเสริญ ช่อเจี้ยง

70% การวิจัยการเลี้ยงกุ้งทะเล

2.ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วย

20% ระบบธรรมชาติและระบบ

3.นางรัชฎา ขาวหนูนา

10% กึ่งพัฒนา มาตรฐานอินทรีย์

(Scylla paramamosain

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

Estampador, 1949)
1.ประสิทธิภาพของผงขมิ้นชันต่อ

ต.ค. 49 - ก.ย. 50 1.นางจําเริญศรี ถาวสุวรรณ

40%

การกระตุ้นภูมิคุ้มกันและความต้านทาน

2.นายสรรเสริญ ช่อเจี้ยง

30%

เชื้อแบคทีเรียในกุ้งกุลาดํา

3.นายพิเชต พลายเพชร

20%

(Penaeus monodon Fabricius,

3.นายประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ

10%

1798)
(Efficiency of Turmeric (Curcuma
longa Linn.) Powder on Immune
Responses and Bacterial Resistance
in Black Tiger Shrimp (Penaeus
monodon Fabricius, 1798))
หน้าที่ 1

ลําดับ
ที่

2

สังกัด/ชื่อ-สกุล

เลขที่
เลขที่
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ที่ขอ
ปัจจุบัน
คัดเลือก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
นางสาวพัชรี ซุ่นสั้น
987

987

ตําแหน่ง
ที่ขอ
คัดเลือก

โครงร่างผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ระยะเวลาดําเนินการ

ชื่อเรื่อง

นักวิชาการประมง 1.ผลการเสริม Schizochytrium

ผู้ร่วมดําเนินการ

ต.ค. 51 - ก.ย. 52 1.นางสาวพัชรี ซุ่นสั้น

ชํานาญการพิเศษ limacinum (D.Honda & Yokochi,

สัด
ส่วน

โครงร่างข้อเสนอแนวคิด
เพื่อพัฒนางาน

60% การเพิ่มผลผลิตหอยชักตีน

2.นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์

20% ในธรรมชาติแบบยั่งยืน

1998) ในอาหารต่อการเจริญเติบโต

3.นางสาวจําเริญศรี พวงแก้ว

10% โดยการปล่อยเสริมหอยชักตีน

อัตรารอดตาย และความทนทานของกุ้งขาว

4.นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์

10% จากการเพาะพันธุ์และการ

(Litopenaeus vannamei Boone,

จัดการร่วมกับชุมชน

1931) ระยะวัยอ่อน
2.การสะสมและการขับทิ้งไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสของปลากะพงขาว (Lates
calcarifer Bloch, 1790) ที่เลี้ยงด้วย
อาหารเม็ดแห้งและอาหารปลาสด

หน้าที่ 2

ต.ค. 52 - มี.ค.54

1.นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์

60%

2.นางสาวพัชรี ซุ่นสั้น

40%
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เอกสารหมายเลข 3
โครงรางการเสนอผลงาน
1. ชื่อผลงาน 1. ความเปนดางของน้ําที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปูทะเล (Scylla
paramamosian Estampador, 1949)
Optimum Alkalinity on Growth and Survival Rate of Young Mud Crab (Scylla paramamosian
Estampador, 1949)
2 ระยะเวลาที่ดําเนินการ ระหวางเดือนตุลาคม 2551 - เดือนกุมภาพันธ 2552
3 ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
3.1 ความรูเกี่ยวกับการเพาะและอนุบาลปูทะเล
3.2 ความรูเกี่ยวกับเคมีของคุณสมบัติของน้ํา
3.3 แนวคิดในการจัดการคุณสมบัตทิ างเคมีของน้ําในการอนุบาลลูกปูใหเหมาะสมสอดคลองกับการ
พัฒนาของลูกปูแตละระยะ
4 สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
ไดแบงการศึกษาออกเปน 2 ชวง คือ ชวงแรกอนุบาลลูกปูทะเลตั้งแตระยะ Zoea I ถึงระยะ Crab I
และนําลูกปูทะเลระยะ Crab I ที่เหลือรอดของแตละชุดทดลองมาอนุบาลตอถึงระยะ Crab III โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design) การทดลองในแตละชวงแบงออกเปน 3 ชุดทดลอง
(Treatment) ชุดทดลองละ 3 ซ้ํา (Replication) ดังนี้
ชุดทดลองที่ 1 อนุบาลลูกปูทะเลดวยน้ําทะเลที่ความเปนดาง 100 มิลลิกรัมตอลิตร
ชุดทดลองที่ 2 อนุบาลลูกปูทะเลดวยน้ําทะเลที่ความเปนดาง 150 มิลลิกรัมตอลิตร
ชุดทดลองที่ 3 อนุบาลลูกปูทะเลดวยน้ําทะเลที่ความเปนดาง 200 มิลลิกรัมตอลิตร
การดําเนินการทดลอง มีการดําเนินการดังตอไปนี้
1. การเตรียมน้ําทะเล โดยนําน้ําทะเลธรรมชาติที่ผานการบําบัดและฆาเชื้อโรคดวยสารแคลเซียมไฮ
โปคลอไรท [Ca(OCl)2] ความเขมขน 20 สวนในลาน (ppm) มาปรับความเปนดางใหไดตามตองการดวยแคลเซียม
ออกไซด (CaO) และนํามาใชภายในเวลา 1 สัปดาห
2. การเตรียมบอ โดยใชบอขนาด 5x2x1 เมตร (ปริมาตร 10 ลูกบาศกเมตร) ใสน้ําทะเลที่ปรับคา
ความเปนดางของแตละชุดทดลอง พรอมทั้งเพิ่มระบบใหอากาศผานสายอากาศ และหัวทรายกระจายทั่วทั้งบอ
ตลอดการทดลอง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
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3. ลูกปูที่ใชในการทดลอง ชวงแรกใชลูกปูทะเลที่ฟกจากไขชุดเดียวกัน นํามาอนุบาลในบอ
คอนกรีตที่เตรียมไวในแตละชุดทดลองจํานวน 150,000 ตัวตอบอ สวนชวงที่ 2 ใชลูกปูที่เหลือรอดจากการอนุบาล
ในชวงที่ 1 ของแตละชุดทดลองมาอนุบาลตอ โดยใชลูกปูบอละ 4,500 ตัว คิดเปนความหนาแนน 450 ตัวตอ
ตารางเมตร
4. อาหารที่ใหเปนแพลงกตอนพืชชนิด Chlorella sp. แพลงกตอนสัตวชนิด Rotifer และ Artemia sp.
เนื้อหอยแมลงภู เนื้อปลาหลังเขียว และปลาขางเหลืองสดสับละเอียดโดยใหอาหาร วันละ 2-3 ครั้ง ในปริมาณที่
ม า ก เ กิ น พอ (สั งเกตอาหารที่ เหลื อหลั งการให อาหาร 1 ชั่ วโมง) ตามขนาดของลู กปู ที่ โตขึ้ น
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การใหอาหารและจัดการบอในการอนุบาลลูกปูทะเล
ระยะลูกปู
Zoea I

Zoea II-V

Megalopa
Crab I
Crab I-III

ชนิด
- Chlorella sp.
(เซลล/มิลลิลิตร)
- Rotifer
- Artemia sp.
- แรกฟก
- อายุ 2-3 วัน
- Artemia sp. อายุ 2-4 วัน
- หอยแมลงภูและ ปลาสดบด
- หอยแมลงภูและ ปลาสดบด
- หอยแมลงภูและ ปลาสดบด

การใหอาหาร
ปริมาณ
(ตัว/มิลลิกรัม)
1.5-2.0x105

ความถี่
(มื้อ)
1

2

3

2-4
1-2
1-2
ปริมาณที่มากเกินพอ
ปริมาณที่มากเกินพอ
ปริมาณที่มากเกินพอ

3
3
3
3
2
2

5. การจัดการบอ
- การทดลองช ว งแรก โดยเติ ม น้ํ า ทะเลที่ ป รั บ ความเป น ด า งในปริ ม าณเริ่ ม ต น 3 ตั น ต อ บ อ
หลังจากนั้นจึงเติมน้ําวันละ 1 ตันจนครบปริมาตร 9 ตัน พรอมทั้งดูดตะกอนและถายเปลี่ยนน้ําในปริมาณ 1
ลูกบาศกเมตรทุกวัน
- การทดลองชวงที่ 2 โดยเติมน้ําทะเลที่ปรับความเปนดางในปริมาตร 9 ตันตอบอ พรอมทั้งดูด
ตะกอนและถายเปลี่ยนน้ําในปริมาณ 1 ลูกบาศกเมตรทุกวัน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กองการเจาหนาที่
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6. วัสดุหลบซอน โดยใชสาหรายเทียมทําดวยอวนไนลอนขนาดตา 1.50 เซนติเมตร ตัดเปนชิ้นขนาด
5 X15-15 X 20 เซนติเมตร ผูกรอยเปนพวงแขวนตามระดับความลึกของบอใหกระจายทั่วบอ
7. การตรวจสอบคุณภาพน้ํา โดยเก็บตัวอยางน้ําในบอทดลองทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนระยะพัฒนา
ของลูกปูทะเลเพื่อวิเคราะหคุณภาพน้ํา โดยใชเครื่องมือและวิธีการดังนี้
- วัดความเค็มดวยเครื่องวัดแบบหักเหแสง (salino-refractometer) ยี่หอ Atago
- วัดอุณหภูมิดวย thermometer ชนิดปรอท
- วัด pH ดวย pH meter ยี่หอ WTW รุน pH 526
- วิเคราะหปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา (DO) และความเปนดาง ดวยวิธีการไตรเตรท (APHA,
AWWA and WPCF, 1980)
- วิเคราะหปริมาณแอมโมเนียและไนไตรท ตามวิธี phenol hypochlorite และวิธีการ
diazotization (Strickland and Parsons, 1972)
8. การเก็บรวบรวมขอมูลในการทดลองแตละชวง โดยนําลูกปูทะเลที่เขาระยะ Crab I ในการทดลอง
ชวงที่1 และ ลูกปูทะเลที่เขาระยะ Crab III ในการทดลองชวงที่ 2 มาชั่งน้ําหนักของลูกปูในแตละบอ
( Y ก รั ม ) แ ล ว สุ ม ตั ว อ ย า ง ลู ก ปู ท ะ เ ล บ อ ล ะ 30 ตั ว พ ร อ ม ทั้ ง เ ติ ม น้ํ า ท ะ เ ล ที่ ป รั บ อุ ณ ห ภู มิ ไ ว ที่
15-17 องศาเซลเซียส เพื่อใหลูกปูลดการเคลื่อนไหว จากนั้นจึงนํามาชั่งน้ําหนัก (X กรัม) ดวยเครื่องชั่งไฟฟา
ทศนิยม 3 ตําแหนง และวัดความกวางกระดองดวยเวอรเนียคาลิเปอร แลวประเมินจํานวนลูกปูในบอทั้งหมด ตาม
สูตร
30Y
จํานวนลูกปูทงั้ หมดในแตละบอทดลอง (ตัว) =
X
การคํานวณอายุในการพัฒนาเขาสูแตละระยะของตัวออนลูกปูทะเล โดยบันทึกวันที่ลูกปูเริ่มเขาและ
วันสุดทายของระยะนั้นๆ
การวิเคราะหขอมูล โดยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) ของตัวแปร ไดแก การ
เจริญเติบโต และอัตรารอดตายของลูกปูทะเลในแตละชุดทดลอง และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยใช Duncan, s New
Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (จรัญ, 2534) ดวยโปรแกรม SPSS 14.0 for Windows
Evaluation Version
5 ผูรวมดําเนินการ (ถามี) 1.นายสรรเสริญ ชอเจี้ยง
2.วาที่ ร.ต.ชัยรัตน พุมชวย
3. นางรัชฎา ขาวหนูนา

สัดสวนงาน 70 เปอรเซ็นต (หัวหนาโครงการ)
สัดสวนงาน 20 เปอรเซ็นต
สัดสวนงาน 10 เปอรเซ็นต

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
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6 สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูป ฏิบตั ิ
1. การวางแผนการทดลอง
10 %
2. ดําเนินการทดลอง
30 %
3. เก็บรวบรวมขอมูล
15 %
4. วิเคราะหขอมูล
5%
5.เขียนรายงานผลการทดลองเพื่อพิมพเผยแพร 10 %
7 ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
ทราบความเป น ด า งที่ เ หมาะสมของน้ํ า ทะเลสํ า หรั บ การอนุ บ าลลู ก ปู ท ะเลชนิ ด ปู ข าว คื อ ที่ 1 00
มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งจะทําใหลูกปูมีพัฒนาการ อัตรารอดตาย และการเจริญเติบโตสูงสุด
นอกจากนี้จากการศึกษาทราบไดวาการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของลูกปูทะเลขึ้นอยูกับปจจัย
อื่นๆ อีก เชน อาหาร ความหนาแนน และเทคนิคในการอนุบาล รวมทั้งมีแนวทางในการศึกษาดานอื่นๆ ที่จะ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงปูทะเลตอไป
8 การนําไปใชประโยชน
เผยแพรผลการอนุบาลลูกปูทะเล ซึ่งประกอบดวยการเตรียมน้ํา, วัสดุเกาะ และอาหาร การเจริญเติบโต
อัตราการรอดตาย คุณภาพน้ํา และเทคนิคการอนุบาล ใหกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของและเกษตรกรผูสนใจ
การเพาะพันธุปูทะเล เพื่อใชประโยชนในการพัฒนาการเพาะพันธุ การเลี้ยงปูทะเลตอไป
9 ความยุง ยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
การเตรียมน้ําที่ระดับความเปนดาง 3 ระดับ ตองเตรียมใหมีปริมาณเพียงพอสอดคลองกับการใชงาน
และขอมูลการอนุบาลลูกปูทะเลยังมีการศึกษานอย จึงตองดูแลจัดการอยางใกลชิด เพื่อใหลูกปูมีอัตรารอดสูง มี
จํานวนลูกปูมากพอสําหรับการอนุบาลชวงที่ 2 นอกจากนี้ตองคอยติดตามสังเกตการเปลี่ยนระยะของลูกปูอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งมีความยุงยากในการชั่งน้ําหนักและวัดความยาวของกระดอง
10 ขอเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในบทบาทที่แทจริงของความเปนดางตอระบบและขบวนการชีวเคมีที่เกิดขึ้น
ภายในรางกายของลูกปูทะเล นอกเหนือจากบทบาทตอสภาพแวดแวดลอมในน้ํา ซึ่งเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปแลว
วา ความเปนดาง คือ ความสามารถในการทําใหกรดเปนกลาง จึงมีความสําคัญตอการควบคุมความเปนกรด-ดาง
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ของน้ําไมใหมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก นอกจากนี้แลว อัตรารอดตายของลูกปูทะเลยังต่ํามาก เมื่อเทียบกับสัตวน้ํา
เศรษฐกิจชนิดอื่นในกลุมเดียวกันที่มีการเพาะขยายพันธุระดับพาณิชย เชน กุงกุลาดํา และกุงขาว เปนตน จึงควรมี
การศึกษาอยางเปนระบบ ทั้งทางดานพันธุกรรม ชีววิทยา อาหาร สิ่งแวดลอม และการจัดการตั้งแตการผลิตแม
พันธุ การอนุบาลและการเลี้ยงลูกปูทะเลกอนระยะเต็มวัย เพื่อการพัฒนาขยายผลสูธุรกิจการเพาะเลี้ยงปูทะเลอยาง
จริงจังตอไป
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ
(นายสรรเสริญ ชอเจี้ยง)
ผูเสนอผลงาน
………. / ………… / ………….
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริง
ทุกประการ
ลงชื่อ วาที่ ร.ต.…………………….
(ชัยรัตน พุมชวย)
ผูรวมดําเนินการ
…./ ………… / ………

ลงชื่อ………………………….
(นาง รัชฎา ขาวหนูนา)
ผูรวมดําเนินการ
.. …./ ………….. / ………

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………………..
ลงชื่อ…………………………….
(....………………………….)
(……..………………………….)
ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงชายฝงนครศรีธรรมราช ผูอํานวยการสํานัก/กอง
……../………./…………..
……../………./…………..
(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)
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โครงรางการเสนอผลงาน
1.ชื่อผลงาน 2. ประสิทธิภาพของผงขมิ้นชันตอการกระตุนภูมิคุมกันและความตานทานเชื้อแบคทีเรียใน
กุงกุลาดํา (Penaeus monodon Fabricius, 1798)
Efficiency of Turmeric (Curcuma longa Linn.) Powder on Immune Responses and Bacterial
Resistance in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798)
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ ระหวางเดือนตุลาคม 2549 - เดือนกันยายน 2550
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
3.1 ความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติของสมุนไพรผงขมิ้นชัน
3.2 ความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ําที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุงกุลาดํา
3.3 ความรูในการเตรียมอาหารที่ใชในการทดลอง
3.4 ความรูในการทดสอบประสิทธิภาพของผงขมิ้นชันตอการตอบสนองของภูมิคุมกัน
3.5 ความรูในการทดสอบความสามารถในการกําจัดเชื้อแบคทีเรียออกจากกระแสเลือด
3.4 แนวคิดในการนําสมุนไพรไทยมาใชในการปองกันและรักษาโรคในกุงกุลาดํา ซึ่งไมมีผลของ
สารเคมีตกคางในตัวกุง
4. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
วิธีดําเนินการ
1. การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design; CRD) ซึ่งมี 4 ชุดการทดลอง ชุด
การทดลองละ 3 ซ้ํา ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 ชุดควบคุม อาหารไมผสมผงขมิ้นชัน
ชุดการทดลองที่ 2 อาหารผสมผงขมิ้นชันที่ระดับ 0.5%
ชุดการทดลองที่ 3 อาหารผสมผงขมิ้นชันที่ระดับ 1.0%
ชุดการทดลองที่ 4 อาหารผสมผงขมิ้นชันที่ระดับ 2.0%
2. การเตรียมสัตวทดลอง
นํากุงกุลาดําอายุประมาณ 80 วัน จากฟารมเลี้ยงของเกษตรกรซึ่งมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคจํานวน
1,200 ตัว มาเลี้ยงในถังไฟเบอรกลาสขนาด 1,000 ลิตร จํานวน 2 ถัง ซึ่งบรรจุน้ําทะเลความเค็ม 20 พีพีที เปนเวลา
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2 สัปดาห โดยใชอาหารชุดควบคุม เพื่อปรับสภาพใหกุงคุนเคยกับสภาวะแวดลอมใหม หลังจากนั้นคัดเลือกกุงทีม่ ี
ขนาดน้ําหนักอยูในชวง 13.71±0.02 กรัม นําไปเลี้ยงในบอทดลองซึ่งเปนบอคอนกรีตความจุ 500 ลิตร (ใสน้ํา
ทะเลความเค็ม 20 พีพีที ปริมาตร 450 ลิตร) บอละ 60 ตัว จํานวน 12 บอ
3. การเตรียมอาหารทดลอง
เตรียมอาหารทดลองตามวิธีการที่ดัดแปลงมาจากณัฐพงษและคณะ (2553) โดยนําอาหารกุงกุลาดําที่
ขายในทองตลาดมาบดใหละเอียดเพื่อนํามาเตรียมอาหารทดลอง 4 สูตร แตละสูตรประกอบดวยอาหารกุงที่
บดละเอียดแลว 97% สารเหนียว (แอลฟาสตาช) 1% ผงขมิ้นชันที่ระดับตางๆ ไดแก 0, 0.5, 1.0 และ 2.0% และใช
เซลลูโลสเปนสารเติมเต็ม ผสมใหเขากัน อัดเม็ดและนําไปอบแหง กอนนําไปใชเลี้ยงกุงทดลองเก็บตัวอยางอาหาร
ไปวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการพื้นฐานไดแก โปรตีน ไขมัน เถา เยื่อใย และคารโบไฮเดรต ที่สถาบันวิจัยอาหาร
สัตวน้ําชายฝง กรมประมง ผงขมิ้นชันที่ใชในการเตรียมอาหารทดลองมีปริมาณ เคอรคูมินอยด 8.72% w/w
(วิเคราะหโดยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร) ซึ่งผานเกณฑมาตรฐานสมุนไพรของ Thai Herbal
Pharmacopoeia (1995, อางตามปรีชาและคณะ, 2549) ที่กําหนดใหวัตถุดิบขมิ้นชัน (ผงแหง) มีปริมาณน้ํามันหอม
ระเหย ไมนอยกวา 6% v/w และมีปริมาณเคอรคูมินอยด ไมนอยกวา 5% w/w
4. การเลี้ยงสัตวทดลอง การเก็บตัวอยาง และการวิเคราะหตัวอยาง
เลี้ยงกุงทดลองดวยอาหาร 4 ชุดๆ ละ 3 บอ เปนเวลา 28 วัน ใหอาหารประมาณ 5% น้ําหนักตัว วันละ 3
ครั้ง (8:30 น. 13:30 น. และ 19:30 น.) หลังใหอาหารมื้อแรกของแตละวัน ตรวจวัดคุณภาพน้ําไดแก ความเค็ม
อุณหภูมิ และออกซิเจน หลังจากนั้นถายน้ํา 70-80% ทุกวัน และเก็บตัวอยางน้ําทุกวันจันทรกอนถายน้ําเพื่อ
ตรวจวัดคาแอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท พีเอช และอัลคาไลน และควบคุมคุณภาพน้ําใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม
สําหรับการเลี้ยงสัตวน้ํา
4.1 ทดสอบประสิทธิภาพของผงขมิ้นชันตอการตอบสนองของภูมิคุมกัน
หลังเลี้ยงกุงดวยอาหารทดลอง 28 วัน สุมตัวอยางกุงชุดการทดลองละ 12 ตัวมาเจาะเลือดจากแองเลือด
บริเวณโคนขาเดินคูที่ 3 ดวยกระบอกฉีดยาขนาด 1 มิลลิลิตร หัวเข็มขนาด 26G1/2 นิ้ว เพื่อตรวจวัดการ
ตอบสนองของภูมิคุมกันดังนี้
1. ปริมาณเม็ดเลือดรวม (Total Haemocyte Count: THC) และปริมาณเม็ดเลือดแยกตามชนิด
(Differential Haemocyte Count; DHC)
นําเลือดกุงที่เจาะไดจากกุงแตละตัว 40 ไมโครลิตร มาเจือจางดวย Formalin 10% (ใน 50% เอทานอล) ใน
อัตราสวน 1:1 นําไปนับจํานวนเม็ดเลือดรวมโดยใชสไลดนับเม็ดเลือด (Hemacytometer) คํานวณปริมาณเม็ด
เลื อดที่ นั บ ได เ ป น จํ า นวนเซลล ตอ มิ ล ลิ ลิ ต ร สํา หรั บ การแยกเม็ด เลื อ ดแต ล ะชนิ ด ดู ด ตั ว อยา งเลื อ ดที่ผ สมใน
ฟอรมาลิน 40 ไมโครลิตรมาผสมกับสียอม Rose Bengal (1.2% ใน 50% เอทานอล) 40 ไมโครลิตร บมที่
และนํ า ไปยอ มสี ต ามวิ ธี ก ารของ
อุ ณ หภู มิห อง 20 นาที หลัง จากนั้ น นํ า ตั ว อย า งเกลี่ ย บนสไลด (Smear)
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Sritunyalucksana et al. (2005) นับตัวอยางเม็ดเลือดประมาณ 200 เซลล และนํามาคํานวณปริมาณของเม็ดเลือดแต
ละชนิด ไดแก ไฮยาลินเซลล เซมิแกรนูลารเซลล และลาจแกรนูลารเซลล
2. การสรางอนุมูลอิสระซุปเปอรออกไซดแอนไอออน (Superoxide anion production) ของเซลลเม็ด
เลือด
นําเลือดกุงที่เจาะไดจากกุงแตละตัว 20 ไมโครลิตร ผสมกับอาหารเลี้ยงเม็ดเลือด 2xL-15, pH 7.4 ที่มีสาร
กันการแข็งตัวของเลือด (3% L-cysteine) 20 ไมโครลิตร หลังจากนั้นเติม 2xL-15 ที่มี Fetal calf serum (FCS) 5%
ปริมาณ 1,360 ไมโครลิตร แลวใชไมโครปเปตดูดเลือดที่เจือจางแลว 100 ไมโครลิตรใสในถาดหลุม (96 wells
plate) ตัวอยางละ 9 หลุม นําไปบมที่ 25 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง ลางเซลล 3 ครั้ง ดวย 2xL-15 แลวเติม 2xL15, nitroblutetrazolium (NBT) และ zymosan อยางละ 3 หลุมๆ ละ 100 ไมโครลิตร ตามลําดับ นําไปบมในที่มืดที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นดูดสารแตละหลุมทิ้ง 100 ไมโครลิตร และตรึงเซลล (Fix
cell) ดวย absolute methanol ปริมาตร 100 ไมโครลิตร นาน 3 นาที แลวลางดวย methanol 70% 3 ครั้งๆ ละ 100
ไมโครลิตร ทิ้งใหแหง นํามาเติม 2 M KOH 140 ไมโครลิตร และ dimethylsulfoxide (DMSO) 120 ไมโครลิตร
วางทิ้งไว 5 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงที่ 620 นาโนเมตร และคํานวณคาซุปเปอรออกไซดแอนไอออนหลังจาก
กระตุนดวย zymosan ดังนี้
Stimulated O2- = OD620nm of zymosan - OD620nm of NBT
3. การทํางานของเอนไซมฟน อลออกซิเดส (Phenoloxidase activity, PO)
นําเลือดกุงที่เจาะไดจากกุงแตละตัว 150 ไมโครลิตร มาผสมกับ Cacodylate buffer (CAC buffer) 150
ไมโครลิตร นําไปทําใหแข็งโดยใชน้ําแข็งแหงและเก็บตัวอยางที่ -80 องศาเซลเซียสเพื่อรอวิเคราะห เมื่อตองการ
วิเคราะหนําตัวอยางมาละลายและบดดวยหัวบดแกวกอนนําไปเหวี่ยงที่ความเร็ว 16,000 xg นาน 10 นาที แยก
สารละลายสวนใส (Haemolysate; HLS) มาวิเคราะหปริมาณโปรตีนโดยวิธีของ Lowry et al. (1951) และ
วิเคราะหคาการทํางานของเอนไซมฟนอลออกซิเดส ตามวิธีการที่ดัดแปลงจาก Leonard et al. (1985) และ
Hernández-López et al. (1996) โดยใช L-DOPA (L-dihydroxyphenyl alanine) เปนสารตั้งตนของปฏิกิริยาดังนี้
นํา HLS ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ใสในถาดหลุม (96 wells plate) ตัวอยางละ 3 หลุม เติม Trypsin ความเขมขน 1
มิ ล ลิ ก รั ม / มิ ล ลิ ลิ ต ร ห ลุ ม ล ะ 50 ไ ม โ ค ร ลิ ต ร เ พื่ อ ก ร ะ ตุ น ป ฏิ กิ ริ ย า
วางทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 10 นาที เติมสารตั้งตน L- DOPA ความเขมขน 3 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร หลุมละ 50
ไมโครลิ ต ร วางทิ้ ง ไว ที่ อุ ณ หภู มิ ห อ ง 10 นาที จากนั้ น นํ า ไปวั ด ค า การดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 490
นาโนเมตร ทุกๆ 2 นาที เปนเวลา 20 นาที นําคาการเปลี่ยนแปลงการดูดกลืนแสงมาคํานวณคาหนวยตอนาที ของ
เอนไซม (unit/min) และนําคาปริมาณโปรตีนมาคํานวณคาการทํางานของเอนไซมฟนอลออกซิเดส โดยรายงาน
เปนหนวย/นาที/มิลลิกรัมโปรตีน (unit/min/mg protein) กําหนดให 1 หนวย คือความสามารถของเอนไซมฟนอ
ลออกซิเดสที่สามารถเปลี่ยน L-DOPA ไปเปนโดปามีน (dopamine) ดวยการดูดกลืนแสง 0.001
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4.2 ทดสอบความสามารถในการกําจัดเชื้อแบคทีเรียออกจากกระแสเลือด
หลังจากเลี้ยงกุงดวยอาหารทดลอง 28 วัน นํากุงแตละชุดการทดลอง ๆ ละ 12 ตัว มาฉีดเชื้อแบคทีเรีย V. harveyi
ระดับที่ทําใหกุงตาย 50% ภายในระยะเวลา 14 วัน (107 CFU/มิลลิลิตร) ตัวละ 0.1 มิลลิลิตร นําไปเลี้ยงในตูกระจก
45 ลิตร และเก็บตัวอยางกุงที่ 30, 60, 120 และ 180 นาทีหลังฉีดเชื้อเพื่อตรวจสอบปริมาณแบคทีเรียในเลือด โดย
นําเลือดที่เจาะไดจากกุงแตละตัวมาเจือจางครั้งละ 10 เทา ดวยสารละลายเกลือ 1.5 % ปลอดเชื้อ และนํามาเกลีย่ บน
อาหารเลี้ยงเชื้อ thiosulfate citrate bile salts sucrose agar (TCBS agar) 20 ไมโครลิตร ความเขมขนละ 3 ซ้ํา
นําไปบมที่ 35 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนับจํานวนเชื้อที่ขึ้นบน TCBS และนํามาคํานวณหาปริมาณ
แบคทีเรียในกระแสเลือดโดยรายงานเปนหนวย Log CFU/ มิลลิลิตรเลือด
4.3 การทดสอบความสามารถในการตานทานเชื้อแบคทีเรีย
เตรียมเชื้อแบคทีเรีย V. harveyi ซึ่งเปนเชื้อกอโรคที่มีความรุนแรงสําหรับกุงกุลาดํา โดยปรับความเขมขนเชื้อให
ไดระดับที่ทําใหกุงตาย 50% ภายในระยะเวลา 14 วัน (107 CFU/มิลลิลิตร) นําไปฉีดเขาใตกลามเนื้อกุงทดลอง 15
ตัวตอชุดการทดลอง ตัวละ 0.1 มิลลิลิตร และตรวจนับอัตราการตายเปนระยะเวลา 14 วัน นํากุงที่แสดงอาการปวย
มาเขี่ยเชื้อบนอาหาร TCBS เพื่อยืนยันสาเหตุการตายของกุง
การวิเคราะหขอ มูลทางสถิติ
วิเคราะหความแตกตางของชุดการทดลอง โดยใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance)
ตามแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design, CRD) และเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ย โดยใชวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
5. ผูรวมดําเนินการ (ถามี) 1. นางจําเริญศรี ถาวรสุวรรณ
2. สรรเสริญ ชอเจี้ยง
2. นายพิเชต พลายเพชร
3. นายประดิษฐ ชนชื่นชอบ

สัดสวนงาน
สัดสวนงาน
สัดสวนงาน
สัดสวนงาน

40 เปอรเซ็นต (หัวหนาโครงการ)
30 เปอรเซ็นต
20 เปอรเซ็นต
10 เปอรเซ็นต

6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
1. การวางแผนการทดลอง
10 %
2. วิเคราะหขอมูล
10 %
3..เขียนรายงานผลการทดลองเพื่อพิมพเผยแพร 10 %
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7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
จากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการใชผงขมิ้นผสมในอาหารกุงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของภูมิคุมกันและปองกันโรคติดเชื้อแบคทีเรีย V. harveyi ในกุงกุลาดําโดยไมตองผานขั้นตอนการสกัด
สารสําคัญ ซึ่งสามารถชวยลดระยะเวลาและคาใชจายในการสกัดสาระสําคัญได โดยพบวาการใชผงขมิ้นชันผสม
ในอาหารสําหรับเลี้ยงกุงกุลาดําที่ระดับ 0.5% (5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม) มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเพิ่มปริมาณ
เม็ดเลือดรวม ปริมาณเม็ดเลือดชนิดตางๆ รวมทั้งการทํางานของเอนไซมฟนอลออกซิเดสและประสิทธิภาพการ
กําจัดเชื้อแบคทีเรีย สงผลใหกุงสามารถตานทานเชื้อแบคทีเรียไดดีที่สุด ดังจะเห็นไดจากอัตรารอดตายสูงสุด
หลังจากกุงไดรับเชื้อแบคทีเรีย V. harveyi อยางไรก็ตามการใชขมิ้นชันระดับที่สูงเกินไปถึง 2.0% ทําให
ประสิทธิภาพการทํางานของภูมิคุมกัน เชนการผลิตซุปเปอรออกไซดแอนไอออนลดลง อยางไรก็ตามควรมีการ
วิจัยเพิ่มเติมถึงการใชผงขมิ้นในระดับความเขมขนที่นอยกวา 0.5% เพื่อเปนการลดตนทุน ซึ่งคณะผูวิจัยจะดําเนิน
การศึกษาตอไป
8. การนําไปใชประโยชน
เผยแพรผลของประสิทธิภาพของผงขมิ้นชันตอการกระตุนภูมิคุมกันและความตานทานเชื้อแบคทีเรีย
ในกุงกุลาดํา ใหกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของและเกษตรกรผูสนใจการเลี้ยงกุงกุลาดําเพื่อใชประโยชนในการ
พัฒนาการเลี้ยงกุงกุลาดําตอไป
9. ความยุง ยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
ขั้นตอนในการเตรียมอาหารในแตละสูตร โดยแตละสูตรประกอบดวยอาหารกุงที่บดละเอียดแลว
97% สารเหนียว (แอลฟาสตาช) 1% ผงขมิ้นชันที่ระดับตางๆ ไดแก 0, 0.5, 1.0 และ 2.0% และใชเซลลูโลสเปน
สารเติมเต็ม ผสมใหเขากัน อัดเม็ดและนําไปอบแหง กอนนําไปใชเลี้ยงกุงทดลองเก็บตัวอยางอาหารไปวิเคราะห
คุณคาทางโภชนาการพื้นฐานไดแก โปรตีน ไขมัน เถา เยื่อใย และคารโบไฮเดรต ที่สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ํา
ชายฝง กรมประมง ผงขมิ้นชันที่ใชในการเตรียมอาหารทดลองมีปริมาณ เคอรคูมินอยด 8.72% w/w (วิเคราะหโดย
คณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลา นคริ น ทร ) ซึ่ ง ผ า นเกณฑ ม าตรฐานสมุ น ไพรของ Thai
Herbal
Pharmacopoeia (1995, อางตามปรีชาและคณะ, 2549) ที่กําหนดใหวัตถุดิบขมิ้นชัน (ผงแหง) มีปริมาณน้ํามันหอม
ระเหย ไมนอยกวา 6% v/w และมีปริมาณเคอรคูมินอยด ไมนอยกวา 5% w/w มีความยุงยากในการเตรียม
พอสมควร
การทดสอบประสิทธิภาพของผงขมิ้นชันตอการตอบสนองของภูมิคุมกัน ตองใชทักษะและความ
ชํ า นาญในการปฏิ บั ติ ม าก พร อ มทั้ ง ต อ งนํ า ไปวิ เ คราะห เ พื่ อ หาค า ต า งๆ เช น ปริ ม าณเม็ ด เลื อ ดรวม (Total
Haemocyte Count: THC) และปริมาณเม็ดเลือดแยกตามชนิด (Differential Haemocyte Count; DHC) การสราง
อนุมูลอิสระซุปเปอรออกไซดแอนไอออน (Superoxide anion production) ของเซลลเม็ดเลือด การทํางานของ
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เอนไซมฟนอลออกซิเดส (Phenoloxidase activity, PO) การทดสอบความสามารถในการกําจัดเชื้อแบคทีเรียออก
จากกระแสเลือด การทดสอบความสามารถในการตานทานเชื้อแบคทีเรีย มีความยุงยากและซับซอนไมนอย
10. ขอเสนอแนะ
ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมถึงการใชผงขมิ้นในระดับความเขมขนที่นอยกวา 0.5% เพื่อเปนการลด
ตนทุน ซึ่งคณะผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาตอไป
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ
(นายสรรเสริญ ชอเจี้ยง)
ผูเสนอผลงาน
………. / ………… / ………….
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ .……………………….
( นาง จําเริญศรี ถาวรสุวรรณ)
ผูรวมดําเนินการ
…./ ………… / ………

ลงชื่อ…………………………. ลงชื่อ ......................................................
(นาย พิเชษ พลายเพชร )
(นาย ประดิษฐ ชนชืน่ ชอบ)
ผูรวมดําเนินการ
ผูรวมดําเนินการ
…./ ………… / ………
.. …./ ………….. / ………

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………………..
ลงชื่อ…………………………….
(นาย กอเกียรติ กูลแกว )
(……..………………………….)
ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงชายฝงนครศรีธรรมราช ผูอํานวยการสํานัก/กอง
……../………./…………..
……../………./…………..
(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง

22

เอกสารหมายเลข 4
โครงรางขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นาย สรรเสริญ ชอเจี้ยง
เพื่อประกอบการแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงนักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ 920
สํานักวิจยั และพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง
เรื่อง การวิจยั การเลี้ยงกุงทะเลระบบธรรมชาติและระบบกึ่งพัฒนา มาตรฐานอินทรียในจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลักการและเหตุผล
ปจจุบันสินคาเกษตรอินทรียมีแนวโนมเปนที่ตองการของตลาดโลกมากขึ้นเปนลําดับ เพราะมีความ
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และไมทําลายสิ่งแวดลอม ดังนั้นการเลี้ยงกุงทะเลระบบธรรมชาติและระบบกึ่งพัฒนา
มาตรฐานอินทรีย จึงเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถตอบสนองความตองการของตลาดโลกไดเปนอยางดี
คํานิยาม การเลี้ยงกุงทะเลอินทรียระบบธรรมชาติ หมายถึง การเลี้ยงกุงทะเลภายใตกระบวนการผลิต
มาตรฐานที่มีการดันน้ําจากแหลงธรรมชาติเขาบอในชวงน้ําขึ้นทิ้งชวงเวลาใหลูกกุงที่เขามาเติบโตตามธรรมชาติ
จนถึงระยะเก็บเกี่ยว
คํานิยาม การเลี้ยงกุงทะเลอินทรียระบบกึ่งพัฒนา หมายถึง การเลี้ยงกุงทะเลภายใตกระบวนการผลิต
มาตรฐานอินทรีย ที่มีการดันน้ําจากแหลงธรรมชาติเขาบอในชวงน้ําขึ้น มีการปลอยลูกกุงเสริมในอัตราความ
หนาแนนไมเกิน 10 ตัว/ลบม. และมีการใหอาหารและอากาศหรือไมก็ได
จากนิยามดังกลาว จะเห็นวาจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตกุงทะเลอินทรีย
ทั้งนี้เพราะในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่การเลี้ยงกุงทะเลระบบธรรมชาติและระบบกึ่งพัฒนาจํานวนมาก
8,000 - 10,000 ไร และเปนโอกาสดีในการปรับเปลี่ยนเปนการเลี้ยงกุงทะเล มาตรฐานอินทรีย เพราะตลาดโลกมี
ความตองการสินคาเกษตรอินทรียสูงขึ้น
แมจังหวัดนครศรีธรรมราชมีศักยภาพเชิงพื้นที่ ในการผลิตกุงทะเลระบบธรรมชาติและระบบกึ่งพัฒนา
ใหไดมาตรฐานอินทรีย แตก็ยังขาดขอมูลทางวิชาการเชิงประจักษในหลายๆดาน เชน ปจจุบันลูกพันธุกุงทะเลวัย
ออนที่เขามาในนากุงธรรมชาติขณะดันน้ํามีปริมาณเปลี่ยนแปลงอยางมากและเห็นไดชัดเจน แหลงน้ําชายฝงมี
สภาพเปลี่ยนแปลงไป และคุณภาพน้ําที่เปลี่ยนแปลงไป หรืออาหารธรรมชาติที่ใชห ลอเลี้ย งลูกกุงวัยออนก็
เปลี่ยนแปลงไป หรือแมกระทั่งผลผลิตที่เกิดขึ้นก็เปลี่ยนแปลงไปแตกตางจากในอดีตที่ผานมา
ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีการศึกษาวิจัยในประเด็นปญหาดังกลาวขางตน เพื่อใหไดขอมูลเชิงประจักษ
ดานวิชาการและนําไปสูการปรับปรุงผลผลิตเพิ่มขึ้น เชนทําการศึกษาวิจัยการสรางหวงโซอาหารโดยการปลูก
สาหรายแนวขาวังของนากุงในแปลงนากุงระบบธรรมชาติ หรือการปลอยกุงทะเลสายพันธุทองถิ่น เชน กุงกุลาดํา
กุงแชบวยที่ไดจากโรงเพาะฟกเสริมลงไปในอัตราเทาไหร และระยะเวลาหางกันมากนอยแคไหนจึงจะเหมาะสม
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สําหรับการเลี้ยงกุงทะเลระบบธรรมชาติและระบบกึ่งพัฒนา ผลผลิตที่ไดรับควรจะไดจํานวนเทาไรจึงจะคุมคาใน
การลงทุน เปนตน เพื่อพัฒนานําไปสูการปรับเปลี่ยนใหไดมาตรฐานอินทรียตอไป
บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ
เมื่อพิจารณาสภาพพื้นฐานทั่วไป พื้นที่การเลี้ยงกุงทะเลระบบธรรมชาติและระบบกึ่งพัฒนาในจังหวัด
นครศรีธรรมราช นํามาพิจารณารวมกับพันธกิจของกรมประมงในการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานสินคาประมง
ใหไดมาตรฐานสากล และเพิ่มศักยภาพการแขงขันไดของสินคาในตลาดโลก ซึ่งดําเนินการภายใตแผน
งบประมาณการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ผลผลิตการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และสอดคลองหนาที่
ความรั บ ผิ ด ชอบในบทบาทนั ก วิ ช าการประมงของศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาประมงชายฝ ง นครศรี ธ รรมราช
ประสบการณในการทํางานทั้งทางดานการเพาะและเลี้ยงกุงทะเล มาทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน(จุด
แข็ง– จุดออน) และสภาพแวดลอมภายนอก (โอกาส–อุปสรรค) สําหรับการเลี้ยงกุงทะเลระบบธรรมชาติและ
ระบบกึ่งพัฒนาใหไดมาตรฐานอินทรียของจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถวิเคราะหไดดังนี้
สภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็ง– จุดออน )
จุดแข็ง
1.จัง หวั ด นครศรี ธรรมราชมีพื้น ที่การเลี้ย งกุ งทะเลระบบธรรมชาติแ ละระบบกึ่งพัฒ นาเปน
จํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ดังนั้นสามารถที่จะพัฒนาและปรับเปลี่ยนการเลี้ยงเขาสูมาตรฐาน
อินทรียไดไมยากนัก
2. ในการเลี้ ย งกุ ง ทะเลระบบธรรมชาติ แ ละระบบกึ่ ง พั ฒ นา มาตรฐานอิ น ทรี ย จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช มีหนวยงานของกรมประมงคือศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงนครศรีธรรมราช โดยเปน
หนวยงานที่ทํางานทางดานวิชาการ ศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย และสงเสริมทางดานการเพาะเลี้ยงกุงทะเล ทั้งกุง
แชบวย กุงกุลาดํา และสัตวน้ําชายฝงอื่นๆเชน ปลากะพงขาว ตั้งแตป พ.ศ. 2527 และเปนหนวยงานที่ใหบริการ
ทางดานวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การตรวจวัดคุณภาพน้ําในบอเลี้ยงของเกษตรกร
การตรวจวินิจฉัยโรคสัตวน้ํา การใหคําแนะนําในการปองกันและรักษาโรคสัตวน้ําใหกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช
3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงนครศรีธรรมราชมีองคความรูมี
ความเขาใจในขั้นตอนกระบวนการผลิตกุงทะเลมาตรฐานอินทรีย และเจาหนาที่สามารถเขาถึงพื้นที่ที่มีการเลี้ยง
กุงทะเลระบบ เนื่องจากมีขอมูลพื้นที่การเลี้ยงกุงทะเลทั้งหมดในจังหวัดนครศรีธรรมราช
จุดออน
1. ปจจุบันยังไมมีฟารมตัวอยางของเกษตรกรที่เลี้ยงกุงทะเลระบบธรรมชาติและระบบกึ่งพัฒนา
มาตรฐานอินทรียเพื่อเปนตนแบบใหกับเกษตรกรรายอื่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช
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2. ขาดขอมูลเชิงประจักษทางดานวิชาการ ของการเลี้ยงกุงทะเลระบบธรรมชาติและระบบกึ่ง
พัฒนาที่เปนปจจุบัน เชน การสรางอาหารธรรมชาติเพื่อเปนหวงโซอาหารลูกกุงวัยออน การปลอยลูกกุงในอัตรา
และหวงเวลาที่เหมาะสม การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่คุมทุน หรือคุณภาพน้ําที่เสื่อมโทรมลง สามารถที่จะปรับปรุงได
ดวยวิธีการอยางไร เปนตน
สภาพแวดลอมภายนอก (โอกาส–อุปสรรค)
โอกาส
1. แนวโนมการบริโภคอาหารของประชากรโลกยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น
2. แนวโน ม และคานิ ย มในการบริโ ภคอาหารทะเลเพื่อสุ ข ภาพของประชากรโลกมีม ากขึ้ น
โดยเฉพาะในประเทศที่มีกํ าลั งซื้อสูง ก็ มีแ นวโนมบริ โภคสิน คา เกษตรอิ น ทรี ยสูงขึ้น ตามไปดว ย เพราะถู ก
สุขลักษณะ มีความปลอดภัย และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. สินคากุงทะเลจากประเทศไทยเปนที่รูจักในบรรดาประเทศผูนําเขามาชานาน
4. รัฐมีนโยบายสงเสริมใหมีการผลิตกุงทะเลมาตรฐานอินทรียมากขึ้น เพราะเปนที่ตองการของ
ตลาดโลก สามารถนํารายไดเขาประเทศเปนจํานวนมาก
5. ผูบริโภคขาดความเชื่อมั่นตอการควบคุมมาตรฐานของประเทศคูแขงของไทย โดยเฉพาะกุง
ทะเลจากประเทศจีนและเวียตนาม ที่มีการตรวจพบการปนเปอนของสารตกคางและสิ่งแปลกปลอมในสินคากุง
อุปสรรค
1. เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงทะเลขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเลี้ยงกุงทะเลมาตรฐาน
อินทรีย
2. เกษตรกรผู เ พาะเลี้ ย งกุ ง ทะเลยั ง ยึ ด ติ ด อยู กั บ การเลี้ ย งแบบเดิ ม ๆโดยไม คํ า นึ ง ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกซึ่งมีพลวัตรตลอดเวลา
3. เกษตรกรขาดความเชื่อมั่น และไมมั่นใจในผลผลิตกุงทะเลมาตรฐานอิน ทรียว าสามารถ
จําหนายไดราคาดีกวาปกติ ทําใหขาดแรงจูงใจที่จะปรับเปลี่ยน
4. เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงทะเลในพื้นที่ขาดการรวมกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ทําใหขาดโอกาสในการรับรูและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน รวมถึงขาดอํานาจในการตอรองราคาผลผลิต
ดังนั้น ขาพเจามีขอเสนอแนวคิดดังนี้
1. ศึกษา วิจัยการนํากุงสายพันธุทองถิ่นไดแก กุงกุลาดํา กุงแชบวย มาปลอยเสริมทดแทน โดย
ทดลองปลอยในอัตราสวนที่แตกตางกัน และความถี่ของระยะเวลาที่ทําการปลอยในการปลอยเสริมแตละครั้ง
พรอมเก็บขอมูลเพื่อทําการวิเคราะหตอไป เปนตน
2. ศึกษา วิจัยการปรับปรุงคุณภาพน้ําในนากุงทะเลระบบธรรมชาติและระบบกึ่งพัฒนาใหมี
คุณภาพดีขึ้น โดยทําการตกตะกอนน้ํากอนที่จะเขาสูนากุง เพื่อจะไดรับน้ําคุณภาพดีขึ้น เปนตน
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3. ศึกษา วิจัยการกระตุนใหเกิดหวงโซอาหารธรรมชาติ โดยอาจจะใชการปลูกสาหรายทะเล
บริเวณขาวังของนากุงธรรมชาติเพื่อเปนอาหารสําหรับลูกกุงทะเลวัยออน เปนตน
4. ศึกษาแนวทางการจัดการใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดของการเลี้ยงกุงทะเล
ระบบธรรมชาติและระบบกึ่งพัฒนา เพื่อนําไปพัฒนาเขาสูการเลี้ยงกุงทะเลมาตรฐานอินทรียตอไป
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบปญหาความลมเหลวของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลระบบธรรมชาติและระบบกึ่งพัฒนาใน
ปจจุบัน
2. นําผลการวิจัยเผยแพร ถายทอดแกเกษตรกร
3. สามารถพัฒนาแนวทางในการเลี้ยงกุงทะเลระบบธรรมชาติและระบบกึ่งพัฒนาใหมีมาตรฐาน
อินทรียได
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ไดผลงานวิจัยจํานวน 4 เลม และคูมือการเลี้ยงกุงทะเลระบบธรรมชาติและระบบกึ่งธรรมชาติ
มาตรฐานอินทรีย 1 เลม
2. พัฒนาใหมีฟารมตัวอยางการเลี้ยงกุงทะเลระบบธรรมชาติและระบบกึ่งพัฒนา มาตรฐาน
อินทรียไมนอยกวา 3 ฟารม
3. ฝกอบรมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลระบบธรรมชาติและระบบกึ่งพัฒนา ใหเขาใจหลักการและ
ขอกําหนดของการเลี้ยงกุงทะเลใหไดมาตรฐานอินทรียในจังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวน 20 ราย
ลงชื่อ ……………………..….....
(นาย สรรเสริญ ชอเจี้ยง)
ผูเสนอแนวคิด
............./................../.................
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เอกสารหมายเลข 3
โครงรางการเสนอผลงาน
1. ชื่อผลงาน เรื่องที่ 1 ผลการเสริม Schizochytrium limacinum (D.Honda & Yokochi, 1998) ในอาหารตอการ
เจริญเติบโต อัตรารอดตาย และความทนทานของกุงขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ระยะวัยออน
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ 1 ป (ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552)
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
ในปจจุบันเกษตรกรไดหันมาเลี้ยงกุงขาวกันมาก เนื่องจากเลี้ยงงาย มีการเจริญเติบโตดี มีอัตรารอด
สูงกวากุงกุลาดํา มีความแข็งแรงทนทาน และยังไมคอยเปนโรค วิธีการเลี้ยงและการจัดการในการเลี้ยงไม
ยุงยากเลี้ยงไดในน้ําความเค็มต่ํา สามารถเลี้ยงไดในอัตราที่หนาแนนกวากุงกุลาดําแตเนื่องจากกุงขาวเปนกุง
ชนิดใหมที่นําเขามาเลี้ยงในประเทศไทยไดไมนาน จึงทําใหเกษตรกรที่หันมาเลี้ยงกุงขาว อาจมีความรูไม
เพียงพอในเรื่องการจัดการตางๆรวมทั้งในเรื่องการจัดการทางดานอาหาร การใหอาหาร ความตองการ
สารอาหารของกุงขาว ซึ่งความตองการสารอาหารของกุงขาวจะไมแตกตางกับกุงกุลาดําในเชิงคุณภาพ แตจะ
มีความแตกตางกันในเชิงปริมาณ การใหอาหารที่ไมเหมาะสมจะทําใหกุงมีการเจริญเติบโตผิดปกติหรือการ
ใหอาหารที่มีสารอาหารมากเกินความตองการ ก็จะทําใหตนทุนในการเลี้ยงกุงเพิ่มขึ้น และอาหารสวนทีเ่ หลือ
อาจจะสงผลตอคุณภาพน้ําในบอ ทําใหเกิดการเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วของแพลงกตอน เราจึงจําเปนตอง
ทราบความตองการสารอาหารของกุงขาว เพื่อที่จะไดจัดการกับอาหารใหมีคุณภาพและปริมาณสารอาหารที่
เหมาะสมกับกุงขาว ในสวนของลูกกุงขาว ถาลูกกุงที่นํามาเลี้ยงมีคุณภาพ แข็งแรง สามารถตานทานโรคได
ทําใหระบบการเลี้ยงกุงยั่งยืนมากขึ้น การนํา Schizochytrium limacinum มาเสริมในระบบการอนุบาลลูกกุง
จึงเปนแนวทางหนึ่งในการทดลองครั้งนี้
4. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
วิธีดําเนินการทดลอง
การทดลองที่ 1 : การเสริม S. limacinum ในการอนุบาลลูกกุงขาวระยะนอเพลียสถึงระยะโพสตลารวา 15
1. ดําเนินการทดลองในโรงเพาะฟกของเอกชนในเขตจังหวัดกระบี่ โดยแบงการทดลองเปน 2 ชุด
(Treatments) ไดแก ชุดที่ไมเสริม S. limacinum (ชุดควบคุม) กับชุดเสริม S. limacinum แตละชุดมี 3 ซ้ํา
(Replications) ปลอยนอเพลียส 2,200,000 ตัวตอบอ ที่มีความจุน้ํา 18 ตัน จํานวน 6 บอ การใหอาหารในการ
อนุบาลดําเนินการตามตารางที่ 1
2. อนุบาลลูกกุงจากระยะนอเพลียสถึงระยะโพสตลารวา 15 ใหอาหารวันละ 4 มื้อ เปลี่ยนถายน้ํา
วันละ 10-30 %โดยมีการควบคุมอุณหภูมิใหอยูในชวง 32-33 ๐C ตลอดการทดลอง ทําการเก็บขอมูลระยะเวลา
ในการพัฒนาการในแตละระยะและอัตรารอดตายของลูกกุง จนถึงระยะโพสตลารวา 15 โดยการสุมนับ
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จํานวนดวยถวยแกวปริมาตร 500 มิลลิลิตร จํานวน 5 ครั้ง จากนั้นสุมลูกกุงบางสวนมาทดสอบความทนทาน
ตอความเครียดรูปแบบตางๆ สวนที่เหลือนําไปทดลองเลี้ยงตอไปในการทดลองที่ 2
3. การทดสอบความทนทานตอความเครียด
3.1 การทดสอบความทนทานในการขนสงโดยนําลูกกุงระยะโพสตลารวา 15 จากแตละบอ
มาบรรจุในถุงพลาสติกขนาด 34.5 x 58.0 ซม. จํานวน 10 ถุง ใสน้ําทะเลที่มีความเค็ม 20 ppt ปริมาตร 2 ลิตร
ใสลูกกุงถุงละ 1,500 ตัว ใสออกซิเจนปริมาณ 14.87 ± 2.32 มก./ล (โดยวิธีไตเตรท) มัดปากถุงใหแนน แลว
ขนสงโดยรถยนต จากจังหวัดกระบี่ไปยังสถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําชายฝงจังหวัดสงขลา ซึ่งมีระยะทาง
ประมาณ 350 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง หลังจากนั้นสุมตัวอยางกุงแตละชุดจํานวน 3 ถุง ทํา
การนับและบันทึกอัตราการตายของลูกกุง
3.2 การทดสอบความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงความเค็มโดยฉับพลัน นําลูกกุงขาวที่
ขนสงมาจากจังหวัดกระบี่ ที่มีความเค็มของน้ําในการขนสง 20 ppt มาทดสอบโดยเตรียมบีกเกอรขนาด 1
ลิตร จํานวน 6 ใบ ใสน้ําทะเลที่มีความเค็ม 5 ppt ปริมาตร 700 มิลลิลิตรใสลูกกุงที่อนุบาลดวยการเสริม
S. limacinum และไมเสริม S. limacinum บีกเกอรละ 100 ตัว นับจํานวนลูกกุงที่รอดตายที่เวลา 3 และ 48
ชั่วโมง
3.3 การทดสอบความทนทานตอฟอรมาลิน เตรียมบีกเกอรขนาด 1 ลิตร จํานวน 6 ใบ ใส
ฟอรมาลิน 200 ppm ที่ความเค็ม 20 ppt นับจํานวนลูกกุงที่ขนสงมาจากจังหวัดกระบี่ทั้งแบบที่เสริมและไม
เสริม S. limacinum ใสบีกเกอรละ 100 ตัว ทิ้งไว 3 ชั่วโมง แลวจึงนับจํานวนลูกกุงที่รอดตาย
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ตารางที่ 1 การใหอาหารและการจัดการบออนุบาลลูกกุงขาว (L. vannamei) ระยะตาง ๆ
ชนิดอาหาร
ปริมาณลูก จํานวน
ระยะ
(มื้อ)
กุง
ชุดการทดลองที่ 1
ชุดการทดลองที่ 2
(ลานตัว)
Zoea 1-2

Zoea 3

คีโตเซอรอส 0.25 คีโตเซอรอส 0.25 ตัน +
สไปรูไลนา 2 กรัม +
ตัน + สไปรูไลนา
S. limacinum 100 cc
2 กรัม
เติมลงในบอ
คีโตเซอรอส 0.25 คีโตเซอรอส 0.25 ตัน +
ตัน + สไปรูไลนา 5 สไปรูไลนา 5 กรัม +
กรัม + อารทีเมียลวก อารทีเมียลวก 10 กรัม +
S. limacinum 123 cc แช
10 กรัม
อารทีเมียกอนให 1 ชม.

Mysis 1-2

คี โ ตเซอรอส 0.25
ตัน+สไปรูไลนา 5
กรัม + เฟลค 10 กรัม
+ อารทีเมียลวก
10 กรัม

Mysis 3

เฟลค 15 กรัม +
อารทีเมียลวก
10 กรัม

Post Larva 1-5

เฟลค 15 กรัม +
อารทีเมีย 20 กรัม

Post Larva 6-15

เฟลค 15 กรัม +
อารทีเมีย 40 กรัม

คีโตเซอรอส 0.25 ตัน +
สไปรูไลนา 5 กรัม + เฟลค
10 กรัม + อารทีเมียลวก
10 กรัม + S. limacinum
123 cc แชอารทีเมียกอน
ให 1 ชม.
เฟลค 15 กรัม + อารทีเมีย
ลวก 10 กรัม + S.
limacinum 182 cc แชอาร
ทีเมียกอนให 1 ชม.
เฟลค 15 กรัม + อารทีเมีย
20 กรัม + S. limacinum 46
cc แชอารทีเมียกอนให 1
ชม.
เฟลค 15 กรัม + อารทีเมีย
40 กรัม + S. limacinum
46 cc แชอารทีเมียกอน
ให 1 ชม.

การจัดการบอ

1

4

เปลี่ยนถายน้ําวันละ
30 % ของปริมาตรน้ํา
ในบอทุกวัน

1

4

เปลี่ยนถายน้ําวันละ
30 % ของปริมาตรน้ํา
ในบอทุกวัน

1

4

เปลี่ยนถายน้ําวันละ
30 % ของปริมาตรน้ํา
ในบอทุกวัน

1

4

เปลี่ยนถายน้ําวันละ
30 % ของปริมาตรน้ํา
ในบอทุกวัน

1

4

1

4

เปลี่ยนถายน้ํา 2 วัน/
ครั้งครั้งละ 50 %
ของปริมาตรน้ําใน
บอ
เปลี่ยนถายน้ํา 2 วัน/
ครั้งครั้งละ 50 %
ของปริมาตรน้ําใน
บอ
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3.4 การทดสอบความตานทานตอเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว นําลูกกุงที่ขนสงมาจากจังหวัด
กระบี่ มาทดสอบความตานทานตอเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวโดยเตรียมบีกเกอรขนาด 1 ลิตร ใสน้ําทะเลความ
เค็ม 20 ppt ปริมาตร 700 มิลลิลิตรใสเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) ในความเขมขน 1x10-6 เทาของเชื้อ
เริ่มตนที่ความเขมขน 100 LD50 ตามวิธีของ Hemtanon et al. (2005) ใสลูกกุงจากการทดลองแบบเสริมและ
ไมเสริม S. limacinum ลงบีกเกอรละ 100 ตัว แบบละ 3 บีกเกอร แชลูกกุงในน้ําที่มีเชื้อตัวแดงดวงขาวนาน
24 ชั่วโมง แลวทําการเปลี่ยนถายน้ํา อนุบาลลูกกุงตอไปอีก 7 วัน เก็บขอมูลการตาย และนําลูกกุงที่ตายไป
ทดสอบดวยวิธี PCR เพื่อยืนยันสาเหตุการตายเนื่องจากเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวหรือไม
การทดลองที่ 2 : การเสริม S. limacinum ในการอนุบาลลูกกุงขาวระยะโพสตลารวา 16 ถึง
ระยะโพสตลารวา 45
นําลูกกุงขาวระยะโพสตลารวา 16 จากการทดลองชุดที่ 1 ทั้งแบบเสริมและไมเสริม
S.
limacinum มาดําเนินการทดลอง โดยแบงการทดลองออกเปน 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 (NN) นําลูกกุงขาวระยะโพสตลารวา 16 ที่ไมเสริม S. limacinum มาอนุบาลตอ
จนถึงระยะโพสตลารวา 45 โดยใหอาหารลูกกุงขาวเบอร 1 ที่ไมเสริม S. limacinum
ชุดการทดลองที่ 2 (NS) นําลูกกุงขาวระยะโพสตลารวา 16 ที่ไมเสริม S. limacinum มาอนุบาลตอ
จนถึงระยะโพสตลารวา 45 โดยใหอาหารลูกกุงขาวเบอร 1 ที่เสริม S. limacinum (รายละเอียดตาม 1.3)
ชุดการทดลองที่ 3 (SN) นําลูกกุงขาวระยะโพสตลารวา 16 ที่เสริม S. limacinum มาอนุบาลตอ
จนถึงระยะโพสตลารวา 45 โดยใหอาหารลูกกุงขาวเบอร 1 ที่ไมเสริม S. limacinum
ชุดการทดลองที่ 4 (SS) นําลูกกุงขาวระยะโพสตลารวา 16 ที่เสริม S. limacinum มาอนุบาลตอ
จนถึงระยะโพสตลารวา 45 โดยใหอาหารลูกกุงขาวเบอร 1 ที่เสริม S. limacinum (รายละเอียดตาม 1.3)
ดําเนินการอนุบาลลูกกุงขาวโพสตลารวา 16 ถึงโพสตลารวา 45 ในถังไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ
500 ลิตร โดยใสลูกกุงระยะโพสตลารวา 16 จากการทดลองที่ 1 ทั้งแบบอนุบาลดวยอาหารที่เสริมและไม
เสริมดวย S. limacinum ถังละ 5,000 ตัว ใหอาหารวันละ 4 ครั้ง ในเวลา 06.00, 09.00, 14.00 และ 20.00 น.
เปลี่ยนถายน้ํา 50 % ทุกวัน เก็บขอมูลไวศึกษาดังนี้
1. การเจริญเติบโต อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการรอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปนเนื้อ
ศึกษาการเจริญเติบโต อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตรารอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปน
เนื้อ ตามวิธีของ Everhart et al., (1975) และ Ricker (1979) อางตามสงา และคณะ (2546) ดังนี้
การเจริญเติบโตจําเพาะ (% / วัน) = (ln น้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย - ln น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน) x 100
ระยะเวลาการทดลอง (วัน)
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2. การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของอาหารที่ใชในการทดลอง
นําอาหารที่ใชในการทดลองทั้ง 2 ชุดการทดลอง และลูกกุงที่เสร็จสิ้นการทดลองจํานวนไมนอย
กวา 200 กรัมไปทําใหแหงดวยเครื่อง freeze dry แลวสงตัวอยางไปวิเคราะหองคประกอบทางเคมีที่บริษัท
หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด โดยวิเคราะหโปรตีนดวยเครื่อง Truspec CN carbon/nitrogen
determinator (Leco Corporation )ไขมันวิเคราะหดวยเครื่อง TFE 2000 fat extractor (Leco Corporation)
ปริมาณเถาวิเคราะหตามวิธีดัดแปลงจาก AOAC (1995) ใชเตาเผายี่หอ Carbolite CWF H00 และความชื้น วิเคราะห
ตามวิธีที่แนะนําโดย AOAC (1995)
3. วิเคราะหองคประกอบของกรดไขมันในอาหารทดลองและลูกกุงหลังสิ้นสุดการทดลอง
นําอาหารทดลองและลูกกุงที่สิ้นสุดการทดลอง ทําใหแหงดวยเครื่อง freeze dry ใหไดจํานวนไม
นอยกวา 50 กรัม แลวสงตัวอยางไปวิเคราะหที่บริษัทหองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งใชวิธี gasliquid chromatography ดวยเครื่อง Perkin Elmer Auto System XL
4. ทดสอบความทนทานตอความเครียดตาง ๆ ดังนี้
4.1 การทดสอบความทนทานตอการแชฟอรมาลิน
4.1.1 เตรียมถังพลาสติกขนาด 5 ลิตร จํานวน 12 ใบ ใสน้ําทะเลที่มีฟอรมาลินเขมขน
300 ppm ปริมาตร 3 ลิตร ใสลูกกุงโพสตลารวา 45 ที่เสร็จจากการทดลองถังละ 50 ตัว ทําการนับจํานวนลูก
กุงเหลือรอดหลังการทดลอง 3 ชั่วโมง และ 15 ชั่วโมง
4.2 การทดสอบความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงความเค็ม
4.2.1 นําลูกกุงขาวโพสตลารวา 45 ที่สิ้นสุดจากการทดลองมาทดสอบการเปลี่ยนแปลง
ความเค็ม โดยดําเนินการในถังพลาสติกความจุ 5 ลิตร ใชความเค็ม 0 ppt ใสลูกกุง 50 ตัว แชนาน 5 นาที นับ
อัตรารอดตายหลังสิ้นสุดการทดลอง
4.2.2 นําลูกกุงขาวโพสตลารวา 45 จํานวน 50 ตัว มาทดสอบการเปลี่ยนแปลงความเค็ม
โดยดําเนินการในถังพลาสติกขนาดความจุ 5 ลิตร ใชความเค็ม 5 ppt แชนาน 3 ชั่วโมง แลวนับอัตรารอดตาย
หลังสิ้นสุดการทดลอง
5. การวิเคราะหคุณภาพน้ํา
วิเคราะหคุณภาพน้ําสัปดาหละครั้ง โดยวัดคาความเปนกรด-ดางดวยเครื่องวัดความเปน
กรด-ดาง ยี่หอ WTW รุน pH 320 วัดความเปนดางดวยวิธี Potentiometric titration to pre-selected pH
(APHA, AWWA and WPCF, 1980) ความเค็มวัดดวยเครื่องวัดความเค็มแบบหักเหแสง (Refracto- salino
meter) รุน S/mill-E วัดคาอุณหภูมิน้ําดวยเทอรโมมิเตอรฺแบบปรอท วิเคราะหปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา
ดวยวิธี Azide modification method (APHA, AWWA and WPCF, 1980) ปริมาณแอมโมเนียวิเคราะหดวยวิธี
Modified indophenol blue (Sasaki and Sawada, 1980) ปริมาณออรโธฟอสเฟตใชวิธี Ascorbic acid method
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และปริมาณไนไตรทวิเคราะหดวยวิธี Diazotization method (Strickland and Parsons,1972)โดยใชเครื่อง
Spectrophotometer ยี่หอ Shimadzu รุน UV-1601
การวิเคราะหขอ มูล
เปรียบเทียบขอมูลชุดการทดลองที่ 1โดยใช Independent t-test และชุดการทดลองที่ 2 วิเคราะหความ
แปรปรวนของขอมูลโดยใช ANOVA แลวนําคาเฉลี่ยมาเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติดวยวิธี Duncan’s
multiple rage test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (อนันตชัย, 2542)
5. ผูรวมดําเนินการ (ถามี)
5.1 นางสาวพัชรี ซุนสั้น
สัดสวนงาน
Ms. Patcharee Soonson
5.2 นางสาวจูอะดี พงศมณีรัตน สัดสวนงาน
Ms. Juadee Pongmaneerat
5.3 นางสาวจําเริญศรี พวงแกว สัดสวนงาน
Ms. Jumroensri Puangkaew
5.4 นายไพบูลย บุญลิปตานนท สัดสวนงาน
Mr. Paiboon Bunlipatanon

60 % (หัวหนาโครงการ)
20 %
10 %
10 %

6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
วางแผนการทดลอง ดําเนินการทดลอง เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล เขียนรายงาน
7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
สามารถอนุบาลลูกกุงขาวให มีอัตราการรอดตายสูง อัตราการเจริญเติบโตดี แข็งแรง และมี
ทนทานตอความเครียดและความตานทานโรค ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตในโรงเพาะฟกได จะเปนประโยชนตอ
เกษตรกร ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการอนุบาลและการเลี้ยงสัตวน้ํา
8. การนําไปใชประโยชน
สามารถอนุบาลลูกกุงขาวใหมี อัตราการรอดตายสูง อัตราการเจริญเติบโตดี และแข็งแรง และมี
ทนทานต อ ความเครี ย ดและความต า นทานโรค อั น จะเป น ประโยชน ต อ กรมประมง เกษตรกร และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการอนุบาลและการเลี้ยงสัตวน้ํา นําไปประยุกตใชในการพัฒนาการเพาะและ
ขยายพันธุตอไปในอนาคต
9. ความยุง ยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
9.1 การเตรียมแพลงกตอนที่ปริมาณตางๆ ตามความตองการ
9.2 การสเปรยเคลือบเม็ดอาหารดวย Schizochytrium limacinum
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กองการเจาหนาที่

19

10. ขอเสนอแนะ
Schizochytrium sp. มี ศั ก ยภาพสู ง ในการนํ า มาใช ท ดแทนน้ํ า มั น ปลาเพื่ อ ใช เ พิ่ ม คุ ณ ค า ทาง
โภชนาการในอาหารสําหรับการเพาะและอนุบาลสัตวน้ํา
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………
(นางสาวพัชรี ซุนสั้น)
ผูเสนอผลงาน
……../…พ.ค.…./…2554………..
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ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความ
เปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………….
(นางสาวจูอะดี พงศมณีรัตน)
ผูรวมดําเนินการ
……../………./…………..

ลงชื่อ………………………….
(นางสาวจําเริญศรี พวงแกว)
ผูรวมดําเนินการ
……../………./…………..

ลงชื่อ………………………….
(นายไพบูลย บุญลิปตานนท )
ผูรวมดําเนินการ
……../………./…………..
ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………….
(………………………….)
ตําแหนง………………………..

ลงชื่อ………………………….
(………………………….)
ผูอํานวยการสํานัก/กอง

……../………./…………..

……../………./…………..

(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)
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เอกสารหมายเลข 3
โครงรางการเสนอผลงาน
1. ชื่อผลงาน เรื่องที่ 2 การสะสมและการขับทิ้งไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของปลากะพงขาว
(Lates calcarifer Bloch, 1790) ที่เลี้ยงดวยอาหารเม็ดแหงและอาหารปลาสด
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ 1.6 ป เดือน (ตุลาคม 252 – มีนาคม 2554)
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อการบริโภคในปจจุบัน นอกจากมุงเนนในดานมาตรฐานและความ
ปลอดภัยของอาหารแลว ยังมีประเด็นเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอมที่เกษตรกรตองปฏิบัติใหมีมาตรฐานเพื่อให
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีความยั่งยืนและสงผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมนอยทีส่ ดุ ซึง่
วิธีการปฏิบัติที่ดีอีกวิธีหนึ่งคือ การลดการขับถายของเสียจากการเลี้ยงสัตวน้ําลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ซึ่งใน
หลายประเทศไดใชเปนขอกําหนดในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (สุธาจรี, 2549) โดยทั่วไปของเสียจาก
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ถูกถายทิ้งลงสูแหลงน้ําธรรมชาตินั้น สวนใหญเกิดจากอาหารสวนที่ไมไดกินและของ
เสียที่เกิดจากอาหารที่ไมสามารถยอยหรือดูดซึมไปใชรวมถึงของเสียที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมของ
สัตวน้ํา ทั้งนี้เมื่ออาหารที่ใชเลี้ยงสัตวน้ําดอยคุณภาพหรือมีปริมาณสารอาหารที่ไมเหมาะสมตอความตองการ
และการนําไปใชประโยชนของสัตว น้ํา จะทําใหมีปริมาณของเสียเกิด ขึ้น จํานวนมาก สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมได การใชอาหารที่มีองคประกอบทางโภชนาการหลัก ไดแก โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรท และ
แรธาตุที่มีคุณภาพสูง มีสัดสวนปริมาณที่เหมาะสมตอความตองการของสัตวน้ํา ทําใหประสิทธิภาพการยอย
และการดูดซึมสารอาหารไปใชประโยชนไดดี รวมถึงขนาด คุณภาพความคงตัวของเม็ดอาหารที่ดี มีผลชวย
ลดปริมาณการขับถายของเสีย ลดการสูญเสียอาหาร และชวยลดตนทุนการผลิต ในทางตรงกันขามการให
อาหารที่มีคุณภาพต่ําในปริมาณมาก สงผลใหเกิดของเสียในรูปของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และตะกอนมาก
ขึ้น (เวียง, 2543) เมื่อของเสียจากการขับถายที่ไมไดรับการบําบัด ถูกถายเทออกสูแหลงน้ําธรรมชาติก็จะ
สงผลกระทบตอคุณภาพน้ําของแหลงน้ําในบริเวณนั้นๆ Tacon (1987) ไดรายงานวาปลาทั่วไปขับถาย
ไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียประมาณ 48 % ของไนโตรเจนที่ไดรับ ถึงแมความเขมขนของไนโตรเจนจะ
ไมทําใหเกิดพิษเฉียบพลันกับปลาที่เลี้ยงในบอหรือในกระชัง แตก็สามารถสรางมลพิษใหกับสิ่งแวดลอม
ภายนอกได เมื่อน้ําในบอเลี้ยงถูกระบายลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ดวยเหตุนี้ประเทศที่พัฒนาแลวไดพยายาม
สรางมาตรการ เพื่อควบคุมผลกระทบดานอาหารและโภชนาการของสัตวน้ํา เชน ปริมาณไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัส เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม คุณภาพน้ํา และสิ่งมีชีวิตในน้ํา
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4. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
วิธีดําเนินการทดลอง
1. อุปกรณและการเตรียมการทดลอง
1.1 อุปกรณการทดลอง
1) ตูทดลองขนาด 45x90x45 เซนติเมตร (กวางxยาวxสูง) จํานวน 12 ตู
2) กระชังขนาด 2×2×2 เมตร (กวางxยาวxลึก) จํานวน 6 กระชัง
1.2 ปลาทดลอง
ปลากะพงขาวที่ใชในการทดลองเปนปลาขนาด 5 นิ้ว ที่มสี ุขภาพแข็งแรงจากโรงเพาะฟกของ
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่
1.3 อาหารทดลอง
อาหารทดลองที่ใชศึกษาในครั้งนี้มี 2 ชนิด คืออาหารผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดแหงที่ใชสําหรับ
ปลาทะเลขนาดกลางทั่วไป และอาหารปลาสด ใชปลาหลังเขียวทั้งตัวที่เอาอวัยวะภายในออก แลวหั่นเปนชิ้น
เล็กๆ สําหรับการศึกษาประสิทธิภาพการยอยของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในอาหารเม็ดแหงสําเร็จรูปนั้น
จะทําการผสมโครมิกออกไซด ปริมาณ 1% ในอาหารผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดแหงสําหรับปลาทะเลดังกลาว
เพื่อเปนสารบงชี้ (Austreng, 1978)
2. วิธีดําเนินการทดลอง
2.1 ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการย อ ยไนโตรเจนและฟอสฟอรั ส ในปลากะพงขาวที่ เ ลี้ ย งด ว ย
อาหารเม็ดแหง : โดยคัดเลือกปลากะพงขาวขนาดความยาว ประมาณ 5 นิ้ว เลี้ยงในตูทดลองขนาด 45x90x45
เซนติเมตร (กวางxยาวxสูง) จํานวน 10 ตู ปริมาณปลา 15 ตัวตอตู เลี้ยงดวยอาหารเม็ดแหงผสมโครมิก
ออกไซด เปนระยะเวลา 30 วัน โดยใหอาหารวันละ 2 ครั้ง เชาและเย็นเวลา 09.00 และ15.00 น. ใหปลากิน
อาหารจนอิ่ม และเก็บรวบรวมมูลปลาเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการยอย
นํามูลปลาที่เก็บรวบรวมได แชแข็งที่ -20oC และทําใหแหงที่อุณหภูมิ 60oC วิเคราะหปริมาณ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโครมิกออกไซด ในอาหารและในมูลปลาแหง คํานวณประสิทธิภาพการยอย
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในอาหาร ตามวิธีที่อางโดย จูอะดี และคณะ (2546)
2.2 ศึกษาการเจริญเติบโต การสะสมและการขับทิ้งของไนโตรเจนและฟอสฟอรัส : คัดเลือก
ปลากะพงขาวขนาดความยาวประมาณ 5 นิ้ว เลี้ยงในกระชังขนาด 2×2×2 เมตร จํานวน 6 กระชัง ปริมาณปลา
200 ตัวตอกระชัง แบงเปน 2 ชุดการทดลอง โดยชุดที่ 1 เลี้ยงดวยอาหารเม็ดแหงผสมสําเร็จรูปสําหรับปลา
ทะเล จํานวน 3 กระชัง และชุดที่ 2 เลี้ยงดวยอาหารปลาสด จํานวน 3 กระชัง เปนระยะเวลา 45 วัน บันทึก
น้ําหนักปลาเริ่มตน น้ําหนักปลาหลังสิ้นสุดการทดลอง ปริมาณอาหารที่ปลากินทั้งหมด อัตรารอดตาย และ
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คํานวณอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (feed conversion ratio) ประสิทธิภาพอาหาร (feed efficiency ratio)
และประสิทธิภาพโปรตีน (protein efficiency ratio) ตามวิธี Watanabe (1988)
สุมเก็บตัวอยางปลาเริ่มตนจํานวน 20 ตัว ตอชุดการทดลอง และเก็บตัวอยางปลาหลังจากสิ้นสุด
การทดลอง จํานวน 20 ตัว ตอชุดการทดลอง เพื่อวิเคราะหปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และคํานวณ
อัตราการสะสมไนโตรเจนและฟอสฟอรัส (retention, as g/100 g intake) อัตราการขับทิ้งไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัส (excretion, as g/100 g intake) และปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่ถูกขับทิ้ง (excretion or
loading, as g/ kg fish production) ตามวิธีของ Watanabe (1988) ดังนี้
% Retention of N, P =

(ปริมาณ N, P ในปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – ปริมาณ N, P ในปลาเริ่มตน) X 100
ปริมาณ N, P ที่ปลาไดรับ

% Retention of N, P =
N0 , P0 และ N1, P1
W0 และ W1
NF , PF
Excretion of N, P =

100 x (N1 ,P1 W1 - N0 ,P0W0)
(NF ,PF FCR (W1 - W0) )

ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเริ่มตน และสิ้นสุดการทดลอง (%น้ําหนักเปยก)
น้ําหนักเริ่มตนและสิ้นสุดการทดลอง (g)
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในอาหารทดลองคิดจากน้ําหนักแหง (g/kg)
ปริมาณ N, P ที่ปลาไดรับ (g) – ปริมาณ N, P ที่สะสมในตัวปลา (g)
น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น (kg)

วิเคราะหคุณคาทางโภชนาการในอาหารเม็ดแหงและอาหารปลาสด และองคประกอบทางเคมี
ในปลากะพงขาวเริ่มตนและหลังสิ้นสุดการทดลอง ไดแกโปรตีน ไขมัน เถา ความชื้น และฟอสฟอรัส ตาม
วิธีดัดแปลงจาก AOAC (2005)
เก็บตัวอยางน้าํ ในบริเวณกระชังเลี้ยงปลาทดลองทั้งสองชุด สัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อวิเคราะห
คุณภาพน้ําตางๆ ดังนี้ ความเปนกรด-ดางดวยวิธี electrometric method โดยใชเครื่องมือวัดความเปนกรด-ดาง
(WTW รุน pH 320) ความเปนดางดวยวิธี potentiometric titration to pre-selected pH (APHA, AWWA and
WPCF, 1980) ความเค็มโดยใชเครื่องวัดความเค็มแบบหักเหแสง (refracto-salino meter) รุน S/mill-E
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้าํ ดวยวิธี azide modification method (APHA, AWWA and WPCF, 1980)
วิเคราะหปริมาณแอมโมเนียดวยวิธี modified indophenol blue (Sasaki and Sawada, 1980) ปริมาณออรโธ
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ฟอสเฟตดวยวิธี ascorbic acid method (Strickland and Parson, 1972) และวัดปริมาณไนไตรทดว ยวิธีของ
diazotization method (Strickland and Parson, 1972)
2.3 ศึกษากิจกรรมเอนไซมในปลากะพงขาว : เมื่อสิ้นสุดการทดลอง เก็บตัวอยางตับและ
ทางเดินอาหารของปลากะพงขาว ทั้ง 2 ชุดการทดลอง เพื่อวิเคราะหหาปริมาณโปรตีนรวมตามวิธีของ
Lowry et al. (1951) และวิเคราะหหากิจกรรมเอนไซมโปรติเอส ตามวิธีของ Vega-Villasante (1999)
เอนไซมไลเปส ตามวิธีของ Markweg-Hank Manuela (1995) และเอนไซมอะไมเลส ตามวิธีของ Bernfled
(1951) โดยที่คากิจกรรมเอนไซม 1 หนวย มีความหมาย ดังนี้
ไลเปส (1 หนวย) หมายความวา ความสามารถในการปลดปลอย nitrophenol 1 มิลลิโมลใน
เวลา 1 นาที เมื่อมีเอนไซม 1 มิลลิกรัมโปรตีน
อะไมเลส (1 หนวย) หมายความวา ความสามารถของเอนไซมที่ปลดปลอย maltose 1 ไมโคร
โมลในเวลา 1 นาที เมื่อมีเอนไซม 1 มิลลิกรัมโปรตีน
โปรติเอส (1 หนวย) หมายความวา คาการดูดกลืนแสงในเวลา 1 ชั่วโมงเมื่อมีเนื้อเอนไซม 1
มิลลิกรัมโปรตีน
2.4 ศึกษาการละลายสูญเสียของอาหารเม็ดแหงและอาหารปลาสด : ชั่งอาหารเม็ดแหงที่ใชใน
การทดลองและอาหารปลาสด ปริมาณ 50 กรัม ใสในภาชนะที่บรรจุน้ําทะเลประมาณ 2 ลิตร แชทิ้งไวเปน
ระยะเวลา 5, 10 และ 15 นาที แลวนําอาหารทั้งหมดไปอบจนแหงที่ 100oC หาน้ําหนักอาหารที่หายไป และ
คํานวณปริมาณการละลายสูญเสียของอาหาร (% feed loss) ทําการวิเคราะหปริมาณไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสในอาหารเม็ดแหงและอาหารปลาสด ทั้งกอนและหลังแชในน้ําทะเลที่ระยะเวลา 10 นาที ตาม
วิธีการของ AOAC (2005) คํานวณปริมาณสารอาหารที่สูญเสีย (% nutrient loss)
นําตัวอยางน้ําในภาชนะไปวิเคราะหหาปริมาณไนโตรเจนรวม (TN) และฟอสฟอรัสรวม (TP)
โดยวิธี Alkaline Persulfate Oxidation (Grasshoff et al., 1983) และวัดคุณภาพน้ําตางๆ ไดแก ความเปนกรดดาง ความเปนดาง ความเค็ม ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา ปริมาณแอมโมเนีย ปริมาณออรโธฟอสเฟต
ปริมาณไนไตรท ตามวิธีและเครื่องมือที่ไดกลาวมาแลวขางตน
3. การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลทั้งหมดที่รวบรวมไดมาทําการวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลแบบ (ANOVA)
และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางชุดทดลองดวยวิธี Least Significant Different (LSD) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% และทดสอบทางสถิติดวย T-Test (Independent-Samples T-test) โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Windows versions11 (Statistical Package for the Social Science for Windows)
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5. ผูรวมดําเนินการ
5.1 นางสาวจูอะดี พงศมณีรัตน
สัดสวนงาน
60 % (หัวหนาโครงการ)
Ms. Juadee Pongmaneerat
5.2 นางสาวพัชรี ซุนสั้น
สัดสวนงาน
40%
Ms. Patcharee Soonson
6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
วางแผนการทดลอง ดําเนินการทดลอง เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเขียนรายงาน
7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
สามารถใชเปนแนวทางในการศึกษา ประสิทธิภาพการยอย และปริมาณการขับทิ้งไนโตรเจน
และฟอสฟอรัสของปลาชนิดอื่นๆได เปนขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณการทําการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหเหมาะสม ควบคุมความหนาแนนของแหลงเลี้ยงสัตวน้ํา ใหพอเหมาะกับศักยภาพของ
พื้นที่ ปองกันการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและเพื่อใหกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีความยั่งยืนตอไป
8. การนําไปใชประโยชน
8.1 สามารถใชเปนขอมูลเบื้องตนในการประเมินการขับทิ้งไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในการเลี้ยง
ปลากะพงขาวในกระชังได
8.2 ใชผลการวิจัยประเมินการขับทิ้งของเสียและผลกระทบสภาวะสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนเกณฑใน
การกําหนดมาตรการ การควบคุมความแนนหนาของแหลงเลี้ยงสัตวน้ําใหเหมาะสม ในการกํากับดูแลดาน
สิ่งแวดลอมและลดปญหามลภาวะในแหลงน้ํา ซึ่งจะนําไปสูการรักษาสมดุลของสิ่งแวดลอม และชวยให
ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีความยั่งยืนตอไป
9. ความยุง ยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
9.1 การศึกษาประสิทธิภาพการยอยของอาหารสําเร็จรูปใชอาหารสําเร็จรูปผสมโครมิกออกไซด
ปริมาณ 1 % ในวัตถุดิบอาหารโดยอาหารสําเร็จรูปจะนํามาทําการผสมและอัดเปนเม็ดอาหารใหมอีกครั้ง
9.2 การเก็บรวบรวมมูลปลาหลังจากใหอาหารทุกมื้อเก็บไดยาก
10. ขอเสนอแนะ
10.1 สวนใหญยังนิยมใชปลาสดเปนอาหารเลี้ยงปลากะพงขาว ซึ่งเปนการใชทรัพยากรสัตวน้ําที่
ไมคุมคา ปลาที่เลี้ยงติดเชื้อและเกิดโรคงาย กอใหเกิดปญหามลภาวะในแหลงน้ํา
10.2 ควรกําหนดมาตรการหรือการควบคุมความหนาแนนของแหลงเลี้ยงสัตวน้ําใหพอเหมาะกับ
ศักยภาพของพื้นที่ เพื่อปองกันการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และใหกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีความ
ยั่งยืน
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ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………
(นางสาวพัชรี ซุนสั้น)
ผูเสนอผลงาน
……../………./…………..
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความ
เปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………….......
(นางสาวจูอะดี พงศมณีรัตน)
ผูรวมดําเนินการ
……../………./…………..
ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ……………...…………….
(...........................................)
ตําแหนง .......................................
……../………./…………..
(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)

ลงชื่อ………………………….
(………………………….)
ผูอํานวยการสํานัก/กอง
……../………./…………..
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เอกสารหมายเลข 4
โครงรางขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นางสาวพัชรี ซุนสั้น
เพื่อประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ 987
สํานัก/กอง สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง
เรื่อง
การเพิ่มผลผลิตหอยชักตีนในธรรมชาติแบบยั่งยืนโดยการปลอยเสริมหอยชักตีนจากการ
เพาะพันธุและการจัดการรวมกับชุมชน
หลักการและเหตุผล : จากการที่หอยชักตีนถูกจับมาใชประโยชนเปนจํานวนมาก ปริมาณในธรรมชาติจึง
ลดลงอยางรวดเร็ว รวมไปถึงการทําประมงที่ผิดกฎหมายและการจับหอยที่มีขนาดเล็กเกินไปมาใชประโยชน
ยิ่งทําใหประชากรหอยชักตีนเขาสูภาวะวิกฤตเร็วขึ้น หากเปนเชนนี้ตอไปคาดวาหอยชักตีนอาจสูญพันธุใน
เวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นการวางแผนการใชประโยชนควบคูกับการอนุรักษหอยชนิดนี้ จึงตองดําเนินการไป
พรอมๆ กัน ทั้งนี้ เมื่อป 2543 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ไดเพาะขยายพันธุหอยชักตีนไดสําเร็จ
และไดปลอยเสริมลงในแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิตประมาณ 2-3 ครั้ง ในบริเวณเกาะศรีบอยา อําเภอ
เหนือคลอง และบานทาเลน ตําบลเขาทอง อําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ โดยใหชาวประมงบริเวณที่ทําการ
ประมงมีสวนรวมในการปลอย แตผลผลิตในครั้งนั้นไดไมมากนักเนื่องจากเปนการดําเนินการครั้งแรก ซึ่ง
ประสบปญหาหลายอยาง เชน ลูกหอยมีขนาดเล็กและจํานวนที่ปลอยมีปริมาณนอยเกินไป
เพื่อใหสอดคล องกับนโยบายของจังหวัดกระบี่ ที่จะอนุรัก ษห อยชั กตีนใหมีใชอยางยั่งยืน
ขาพเจาจึงหาแนวทางในการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัย การเพาะเลี้ยงหอยชักตีนรวมทั้งเพิ่มผลผลิต
หอยชักตีนในธรรมชาติแบบยั่งยืน โดยการปลอยเสริมหอยชักตีนจากการเพาะพันธุที่มีขนาดประมาณ 1-2
เซนติ เ มตรขึ้ น ไป เพราะลู ก หอยขนาดนี้ จ ะมี ค วามแข็ ง แรงและทนทานต อ การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดลอมไดดี เหมาะที่จะนําไปปลอยเสริมในแหลงที่มีหญาทะเล โดยจะทําการสรางจิตสํานึกใหชมุ ชน
ชวยกันมีสวนรวมในการดูแลและอนุรักษควบคูกันไปดวย
บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ
เมื่อพิจารณาถึงการเพาะพันธุหอยชักตีนในปจจุบัน มีหนวยงานของกรมประมงหลายแหงที่
สามารถเพาะพันธุไดแตยังไมมีการเลี้ยงในเชิงพาณิชย ลูกหอยที่เพาะพันธุไดสวนใหญจะปลอยเสริมใน
ธรรมชาติ แตการปลอยเสริมในธรรมชาติยังไดผลไมดีพอ อาจเนื่องจากลูกหอยที่นํามาปลอยมีขนาดเล็กและ
จํ า นวนน อ ยเกิ น ไป จึ ง มี แ นวทางเพิ่ ม ผลผลิ ต หอยชั ก ตี น ในธรรมชาติ แ บบยั่ ง ยื น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ป จ จั ย
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกใหสอดคลองกับสมดุลธรรมชาติโดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังนี้
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1. การเพาะพันธุ และวงจรชีวิตการสืบพันธุ
หอยชักตีนเปนสัตวแยกเพศ สามารถจําแนกเพศไดชัดเจนโดยหอยเพศผูจะปรากฏอวัยวะเพศ
(penis)เปนติ่งแบน ยื่นออกมาจากบริเวณใตโคนหนวดดานขวา สวนหอยเพศเมียจะไมปรากฏติ่งแบน
พอแมพันธุหอยชักตีนที่สมบูรณสามารถผสมพันธุไดตองมีขนาดใหญเพียงพอที่จะสามารถ
ผสมพันธุได (mature) ทั้งเพศผูและเพศเมีย จะมีความยาวเฉลี่ย 4.98 + 0.45 เซนติเมตรและน้ําหนักเฉลี่ย
19.07 + 6.26 กรัม โดยมีอายุประมาณ 6-8 เดือน ขึ้นอยูกับความสมบูรณของอาหารที่หอยชักตีนกินและ
สภาพแวดลอมของดินและน้ํา การผสมพันธุเปนการผสมภายในรางกาย โดยหอยชักตีนเพศผูจะสอดอวัยวะ
เพศผู (penis) เขาไปในตัวเมียแลวปลอยน้ําเชื้อผสมกับไข ไขที่ไดรับการผสมแลว (fertilized eggs) ตัวเมียจะ
สรางฝกไข (egg capsule) มาหอหุมไขดังกลาว กอนถูกปลอยสูภายนอก ซึ่งหอยเพศเมียจะมีตอมที่เรียกวา
pedal gland ที่บริเวณเทาทําหนาที่ผลิตเมือกสําหรับยึดติดกับวัสดุ
หอยชักตีนสามารถวางไขเองตามธรรมชาติ แตวางไขไดไมกี่ครั้งทําใหไดไขในปริมาณนอย
และไมสามารถควบคุมหอยใหวางไขในชวงที่ตองการได (พัชรีและคณะ, 2550)การกระตุนหอยชักตีนให
วางไขตามที่ตองการ โดยเลียนแบบวิธีธรรมชาติใหไดมากที่สุด ซึ่งวิธีการดังกลาวใชไดผลมาแลวกับหอย
หลายชนิด (กรมประมง, 2536) ลักษณะไขหอยชักตีนจะเปนสายยาวขด ๆ คลาย เสนบะหมี่ จะมีสีขาวขุน ๆ
ฝกไขที่ถูกปลอยออกมาติดกับพื้นหรือวัสดุรองพื้นจะเริ่มพัฒนาตัวเองโดยการแบงเซลล เพิ่มจํานวนเซลล
และฟกออกมาเปนตัวออนที่วายน้ําได ลักษณะคลายผีเสื้อ เรียกวา “veliger larvae” (ดังรูป) มีขนาด 270-300
ไมครอน โดยใชเวลา 3-5 วัน อัตราการฟกประมาณ 60-70%
ลูกหอยวัยออนระยะ veliger larvae นี้จะมีรูปรางคลายผีเสื้อ ลองลอยอยูกลางน้ําโดยมี velum
ซึ่งจะมีขน (cilia) คอยพัดโบกเพื่อชวยในการลอยตัวและพัดอาหารเขาปาก อาหารของลูกหอยระยะนี้ จะกิน
สาหรายเซลลเดียวจําพวกไดอะตอม (diatom)ไดแกไอโซไคซิส (Isochrysis sp.) คีโตเซอรอส (Chaetoceros
sp.) เตตราเซอมิส (Tetraselmis sp.) ลูกหอยจะพัฒนาตัวเองโดยมีขนาดใหญขึ้น จนมีขนาดประมาณเกือบ 1
มม. ก็จะเริ่มลงสูพื้น (settle) การลงสูพื้นเร็วหรือชาขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ประกอบกัน ไดแก ความหนาแนน
ของลูกหอย, อาหาร, คุณสมบัติของน้ํา ฯลฯ ใชเวลาประมาณ 13-20 วัน ลูกหอยที่ลง สูพื้นจะมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปรางและพฤติกรรมการกินอาหารและการอาศัยอยางสิ้นเชิง การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้
เรียกวา “metamorphosis” เริ่มแรกที่ลูกหอยมีขนาดประมาณ 1 มม. อัตรารอดประมาณ 1-5% เริ่มเคลื่อนที่ไป
มาอยูบริเวณพื้นบอและเริ่มเกาะกินเนื้อปลาหรือเนื้อหอย หรือซากสัตวอื่น ๆ ไดบางแลว หลังจากนั้นปกจะ
หดมีเทายื่นออกมาเหมือนตัวแม ขนาดประมาณ 1-3 มม.
ลูกหอยชักตีนเมื่อเริ่มคืบคลานไดแลวจะมีพฤติกรรมเหมือนตัวเต็มวัยคือจะฝงตัวอยูใตดินทราย
ปนโคลน และโผลขึ้นมากินอาหารโดยใชงวงยาวยื่นออกมาดูดอาหารจําพวกซากสัตวที่ตายแลว เรียกลูกหอย
ระยะนี้วา “early juvenile” (ดังรูป) ขนาดตัวเริ่มใหญขึ้นเมื่อเวลาผานไป ถาอาหารสภาพแวดลอมมีความ
เหมาะสมใชเวลาประมาณเกือบ 1 เดือน จะมีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ลูกหอยชักตีนขนาดนี้จะมี ความ
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แข็งแรงและทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมไดดีมาก เหมาะที่จะนําไปเลี้ยงเปนหอยขนาดที่
ตลาดตองการ
ลูกหอยชักตีนขนาด 1 เซนติเมตร ใชเวลาประมาณ 6-8 เดือน ก็จะเปนหอยชักตีนขนาด
ประมาณ 4 เซนติเมตร ซึ่งมีความสมบูรณเพศพรอมจะสืบพันธุได
หอยชักตีนที่นํามาบริโภคเปนอาหารมีคุณคาทางอาหาร ดังนี้
หอยธรรมชาติ
โปรตีน
68.08%
ไขมัน 4.15%
คารโบไฮเดรต 14.4%
เถา 13.56%
โปรตีน
62.76%
ไขมัน 3.94%
หอยจากการเพาะพันธุ
คารโบไฮเดรต 5.7%
เถา 5.7%
จะเห็ น ได ว า คุ ณ ค า ทางโภชนาการของหอยชั ก ตี น จากธรรมชาติ กั บ หอยชั ก ตี น จากการเพาะพั น ธุ
มีคาไมแตกตางกัน สถานการณในปจจุบันความนิยมบริโภคหอยชักตีนมีมากขึ้นทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและ
ตางประเทศ ราคาในทองตลาดจึงเพิ่มสูงขึ้น
พฤติกรรมการกินอาหาร
หอยชักตีนเปนสัตวที่ชอบออกหาอาหารกินตอนกลางคืน โดยในเวลาปกติหอยชักตีนจะฝงตัว
อยูใตทรายปนโคลนที่พื้นทะเล หอยชักตีนจัดเปนสัตวอยูในจําพวกกินซาก (scarventure) โดยชอบกิน
ซากสัตวมากกวาซากพืช หอยชักตีนจะยื่นงวง (proboscis) ออกมาจากปากแลวไปดูดกินซากสัตวจนอิ่ม
แลวจะเคลื่อนที่ไปมา สักพักก็จะกลับไปฝงตัวตามเดิม
2. การปลอยเสริมในแหลงน้ําธรรมชาติ
หอยชักตีนเปนสัตวทะเลที่ชอบออกหาอาหารตอนกลางคืนโดยในเวลากลางวันจะฝงตัวอยูใต
ดินทรายปนโคลน พบกระจายอยูทั่วไปบริเวณที่มีหญาทะเลที่ระยะหางจากชายฝง 50-1000 เมตร หอยชักตีน
จัดเปนสัตวอยูในพวกกินซาก (scavenger) โดยชอบกินซากสัตว มากกวาซากพืช จากการสํารวจการทําการ
ประมงหอยชักตีนในเขตจังหวัดกระบี่ พบวามีชุกชุมอยูทั้งหมด 3 อําเภอ คือ อําเภอเมืองกระบี่ (บานอาวทึง
บานทาเลน) อําเภอเหนือคลอง (เกาะปู เกาะศรีบอยา)และอําเภออาวลึกและทั้ง 3 แหลงเปนแหลงที่มีความ
เหมาะสมในการอยูอาศัยและการเจริญเติบโตของหอยชักตีนเพราะมีทั้งแนวหญาทะเลและลูกหอยธรรมชาติ
อยูจํานวนมาก เหมาะสําหรับลูกหอยชักตีนขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร ที่ไดจากการเพาะพันธุมาเสริมเพื่อ
เพิ่มปริมาณในธรรมชาติใหมากขึ้นทันกับความตองการของตลาด
การกําหนดพื้นที่สํารวจในจังหวัดกระบี่ กําหนดสํารวจเปน 3 อําเภอคือ อําเภอเมือง กําหนด
แนวสํารวจเปน 2 แนว และแตละแนวกําหนดสถานีสํารวจ 3 สถานี อําเภอเหนือคลอง กําหนดแนวสํารวจ
เปน 5 แนว และแตละแนวกําหนดสถานีสํารวจ 3 สถานีและอําเภออาวลึก กําหนดแนวสํารวจเปน 1 แนว
แนวกําหนดสถานีสํารวจ 3 สถานี
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3. จัดแบงเขตพื้นที่เลี้ยงหอยชักตีนในเชิงอนุรักษและกําหนดเขตอนุบาลตัวออนในแนวหญาทะเล
1. สํานักงานประมงจังหวัดดําเนินการจัดทําประชาคมชุมชนที่มีสวนไดสวนเสียในเขตพื้นที่
อนุรักษ โดยนําเสนอความรูทางวิชาการ แสดงใหเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินโครงการนี้
2. วางทุนแสดงแนวอนุรักษหอยชักตีนในเขตอําเภอเมืองจํานวน 5 ไร เขตอําเภอเหนือคลอง
จํานวน 5 ไร และเขตอําเภออาวลึก จํานวน 5 ไร โดยใชเครื่อง GPS อานคาพิกัด และแนวเขตหางฝง
200 เมตร
3. ติดประกาศประชาสัมพันธเขตอนุรักษหอยชักตีนใหทราบโดยทั่วกัน
4. กําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในพื้นที่เขตอนุรักษ เชน การทําการประมงโดยการเดิน
เก็บไมใชเครื่องมือทําการประมงอื่นๆ และเนนการจับหอยขนาดใหญขึ้นมาจําหนาย
4. จัดการโดยใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษ
1. ทําการจัดอบรมหรือสัมมนาเบื้องตนเกี่ยวกับการอนุรักษหอยชักตีน ใหความรูในเรื่องผลการ
ทําการประมงที่ไมถูกตองจะทําลายทรัพยากรหอยชักตีนอยางรุนแรงเพราะจะทําลายทั้งตัวออน
และไขหอย หากจับในขนาดที่เหมาะสมจะทําใหไดผลทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และเนนการจับลูก
หอยขนาดเล็กขึ้นมาจําหนาย
2. ใหชุมชนมีสวนรวมในเขตอนุรักษพันธุหอยชักตีนโดยทําใหชุมชนมี ความคิดวาทรัพยากร
หอยชักตีนเปนของชุมชนเอง
3. สรางจิตสํานึกใหชุมชนชวยกันดูแล และอนุรักษพันธุหอยชักตีนใหมีใชแบบยั่งยืน
5. เก็บขอมูลผลผลิต
การเก็บตัวอยาง
การเก็บตัวอยางแตละสถานีสํารวจ โดยวิธีสุมตัวอยางในพื้นที่ 1 ตารางเมตร โดยทํากรอบดวย
ทอพีวีซี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 นิ้ว กลาง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ตัวอยางที่ไดจะนํามาชั่งน้ําหนักเปนกรัม
วัดขนาดความยาวเปนเซนติเมตร และนับจํานวนหอยชักตีนที่สุมไดทั้งหมด
การเก็บตัวอยางน้ํา ดิน และแพลงกตอน
ตัวอยางน้ําที่เก็บจากแหลงสํารวจแตละสถานีสํารวจ มาทําการวิเคราะหคุณสมบัติของน้ําดังนี้
ความเค็มใช Salinometer ยี่หอ ATAGO รุน S/Mill-E ความเปนดางใชวิธีของ APHA (1980) ออกซิเจนที่
ละลายในน้ําใชวิธีของ APHA (1980) ความเปนกรดเปนดาง ใช Portable pH meter ยี่หอ Denver Instrument
รุน Model 50 (pH/ion/conductivity meter) แอมโมเนีย, ฟอสเฟต,ไนไตรท ใชวิธีของ Strichland and
Parsons (1972)
การเก็บตัวอยางดินใชเครื่องเก็บดิน แบบ Ekman จํานวน 10 กิโลกรัม ในแตละแนวสํารวจเพื่อ
หาคาความเปนกรดเปนดางของดิน ปริมาณสารอินทรียในดิน ลักษณะของเนื้อดิน
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การเก็บตัวอยางแพลงกตอน โดยใชกระบอกเก็บตัวอยางน้ําขนาด 10 ลิตรที่ระดับความลึก 50
เซนติเมตร ผานถุงลากแพลงกตอนขนาด 10 ไมครอน ของตัวอยางดวยน้ํายาฟอรมาลิน 5% เพื่อนําไป
วิเคราะหชนิด และนับปริมาณ
ทําแบบสอบถามขอมูลจากชาวประมงที่ทําการประมงหอยชักตีน และสํารวจความพึงพอใจของ
ชาวประมงจากการปลอยลูกหอยเสริมในธรรมชาติ
ทั้งนี้ จากแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนขอพิจารณาตางๆ พบวาการเพิ่มผลผลิตหอยชักตีนใน
ธรรมชาติแบบยั่งยืนโดยการปลอยเสริมหอยชักตีนจากการเพาะพันธุและการจัดการรวมโดยชุมชน สามารถ
ดําเนินการได ซึ่งขอพิจารณาดังกลาวสอดรับกับผลของการวิเคราะหศักยภาพ ดังนี้
จุดเดน

จุดดอย

1.ปริมาณความตองการในการบริโภคหอยชักตีนมีมาก ทั้งผูบริโภคทองถิ่น และ
ในหมูนักทองเที่ยว เนื่องจากเปนเมนูแนะนําที่เปนที่รูจักและติดตลาดแลว
2. ราคาจํ าหน า ยของหอยชั ก ตี น อยู ใ นระดั บ ที่ สู ง กว า หอยแครง หอยแมลงภู
เนื่องจากปริมาณมีนอยและมีเปนฤดูกาล ประชาชนในทองถิ่นจึงใหความสนใจ
ในการที่จะเพิ่มผลผลิต และบริหารจัดการดานการใชประโยชน
3. จังหวัดกระบี่ใหความสําคัญกับหอยชักตีน และถือเปนสัตวเศรษฐกิจที่จะชวย
ประชาสัมพันธควบคูไปกับการทองเที่ยว จึงมีนโยบายในการผลักดันดานการ
เพิ่มผลผลิตและการอนุรักษอยางชัดเจน
4. แนวทางการดําเนินงานเปนการเนนการผสมผสานแผนการจัดการและการ
อนุรักษของหนวยงานตางๆ ของรัฐ รวมกับประชาชนในทองถิ่น เพื่อใหเกิดการ
ประสานงานและการดําเนินการที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน และกอใหเกิดความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักในการอนุรักษ และการใชประโยชนจากทรัพยากรหอยชักตีน
ให เ หมาะสม เพื่ อ มิ ใ ห เ กิ ด ผลกระทบต อ ความสมดุ ล ของทรั พ ยากร ซึ่ ง เป น
แนวทางที่อยูในกระแสความตองการของชุมชนในทองถิ่นอยูแลว
1. เปนสัตวน้ําที่คอนขางจะหายากและอาจจะสูญพันธุไปจากนานน้ําไทยเพราะ
การเจริญเติบโตชา และสิ่งแวดลอมตองเหมาะสม
2. ลูกหอยมีปริมาณไมเพียงพอกับความตองการของตลาดทําใหมีการจับลูกหอย
ตัวเล็กขึ้นมาใชประโยชนกันมาก
3. มีการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ทําใหมีการทําลายแหลงเจริญพันธุของลูก
หอย
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ขอเสนอ
ควรมีการศึกษา และวิเคราะหขอมูลทางวิชาการในดานตางๆ เพื่อนํามาใชเปนองคความรู ใน
การจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรหอยชักตีนในจังหวัดกระบี่อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนหา
แนวทางในการเพิ่มเติมมาตรการเขมงวดเรื่องการใชเครื่องมือทําการประมงที่ผิดกฎหมายอยางจริงจังและชัก
จูงใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรหอยชักตีนใหคุมคา
ผลที่คาดวาจะไดรับ
5.1 เพิ่มผลผลิตลูกหอยชักตีนในธรรมชาติใหมีปริมาณเพียงพอกับความตองการของตลาดตลอดไป
5.2 ชุมชนในพื้นที่ทําการประมงมีความรู ความเขาใจ ในการอนุรักษแบบรักษาสมดุลนิเวศ และ
สามารถประกอบเป นอาชี พมีรายไดที่มั่นคงจากการทําการประมง สามารถใชชีวิตไดแบบ
พอเพียง โดยการประกอบอาชีพไมกระทบตอสิ่งแวดลอม
5.3 เพื่อใหชุมชนมีจิตสํานึกที่จะชวยกันอนุรักษหอยชักตีนใหคงอยูเปนเอกลักษณหนึ่งของจังหวัด
กระบี่
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ผลผลิตหอยชักตีนในธรรมชาติเพิ่มขึ้น 10 เปอรเซ็นต
6.2 คุณภาพของสิ่งแวดลอมบริเวณที่ทําการประมงหอยชักตีนมีความสมดุลนิเวศที่ดีขึ้น
6.3 ความพึงพอใจของชุมชนในพื้นที่ที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ลงชื่อ

---------------------------(นางสาวพัชรี ซุนสั้น)
ผูเสนอแนวคิด
พฤษภาคม 2554
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