บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น ตาม ว 10 (ตําแหน่งที่กรอบตําแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ)

ลําดับ
ที่

1

สังกัด/ชื่อ-สกุล

เลขที่
เลขที่
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ที่ขอ
ปัจจุบัน
คัดเลือก

ตําแหน่ง
ที่ขอ
คัดเลือก

โครงร่างผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ชื่อเรื่อง

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
กลุ่มงานวิจัยระบบและการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
นางอรัญญา อัศวอารีย์
754
754
นักวิชาการประมง 1.ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณจุลินทรีย์
ชํานาญการพิเศษ ไนตริไฟอิงแบคทีเรียต่อคุณภาพน้ําและ
ผลผลิตของปลากะรังดอกแดง
(Epinephelus coioides Hamilton,
1822) ในระบบน้ําหมุนเวียน

ม.ค. - ธ.ค. 50

ผู้ร่วมดําเนินการ

1.นางอรัญญา อัศวอารีย์
2.นางสาววลีรัตน์ มูสิกะสังข์
3.นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร

สัด
ส่วน

60% เทคนิคและการจัดการอนุบาล
20% ลูกปลากะพงขาวอายุ 1 ถึง 60 วัน
20% ในระบบน้ําหมุนเวียน

2.การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง
(Epinephelus coioides Hamilton,
1822) ระยะวัยรุ่นให้ได้ขนาดตลาด
ในระบบน้ําหมุนเวียน

ม.ค. 49 - มี.ค. 51 1.นางอรัญญา อัศวอารีย์
2.นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
3.นายนิคม ละอองศิริวงศ์

60%
20%
20%

3.การประเมินผลผลิตกุ้งกุลาดํา
(Penaeus monodon Fabricius,
1798) ที่ได้จากการทําฟาร์มทะเล
โดยชุมชนในทะเลสาบสงขลา

ต.ค. 47 - มี.ค. 50 1.นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
2.นางอรัญญา อัศวอารีย์
3.นางประมัยพร ทองคณารักษ์

40%
30%
30%

หน้าที่ 1

โครงร่างข้อเสนอแนวคิด
เพื่อพัฒนางาน

เอกสารหมายเลข ๓
โครงรางการเสนอผลงาน เรื่องที่ ๑
๑. ชื่อผลงาน ความสัมพันธระหวางปริมาณจุลินทรียไ นตริไฟอิงแบคทีเรียตอคุณภาพน้ําและผลผลิตของ
ปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton,1822) ในระบบน้ําหมุนเวียน
๒. ระยะเวลาที่ดําเนินการ มกราคม 2550 – ธันวาคม 2550
๓. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
๑) การนําเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
๒) การจัดการระบบการเลี้ยงใหมีประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานผลผลิต เชน การพัฒนา
ระบบการเพาะเลี้ยงที่ความหนาแนนสูง
๓) การพัฒนาจุลินทรียเพื่อการปรับปรุงในระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
๔. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
๔.๑ การเตรียมงานและวางแผนการทดลอง จัดสรางระบบน้ําหมุนเวียน หาวัสดุกรองในการ
บําบัดน้ําที่มีประสิทธิภาพ ราคาต่ําและหางายในทองถิ่น การเตรียมพันธุปลากะรังดอกแดง ฝกการกิน
อาหารและปรับสภาพกับสิ่งแวดลอม
๔.๒ การดําเนินการทดลอง ทดสอบประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ํากอนการทดลองเลี้ยง โดยให
ระบบบําบัดหมุนเวียนน้ํากอนการทดลอง ตรวจเช็คปริมาณ จุลินทรียไนตริไฟอิงแบคทีเรียเริ่มตนและ
คุณภาพน้ําใหเหมาะสมกอนนําปลาลงเลี้ยง เปนเวลาอยางนอย 1-2 สัปดาห เพื่อใหคุณภาพน้าํ และระบบ
การบําบัดคงที่ หลังจากนั้นทําการชั่งวัดปลาเพื่อนําลงเลี้ยงทดลอง ในแตบอ เก็บขอมูลน้ําหนักปลา เพื่อ
นํามาคํานวณหาเปอรเซ็นตการใหอาหารตอไป
๔.๓ การเก็บขอมูล โดยเก็บตัวอยางน้ํา ตรวจวัดคุณภาพน้ําทั่วไปในระบบ ตรวจวัดปริมาณ
สารประกอบ อนิ น ทรี ยไ นโตรเจน ศึ ก ษาปริม าณไนตริ ไ ฟอิ ง แบคทีเ รีย กลุ ม Ammonia-Oxidizing
Bacteria (AOB) และไนตริไฟอิงแบคทีเรียกลุม Nitrite-Oxidizing Bacteria (NOB) ทุกสัปดาห และทํา
การชั่งน้ําหนักปลาทุกตัว เดือนละครั้ง ตลอดระยะเวลาการทดลองทั้งสิ้น 5 เดือน นําขอมูลที่ไดหาคา
อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอด อัตราการแลกเนื้อ และผลผลิตสุดทายเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
๔.๔ การวิเคราะหขอมูล
๕. ผูรวมดําเนินการ (ถามี)
๑. นางอรัญญา อัศวอารีย
๒. น.ส.วลีรัตน มูสิกะสังข
๓. นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร

สัดสวนงาน 60%
สัดสวนงาน 20%
สัดสวนงาน 20%

๖. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
รวมคิดแผนงาน วางแผนการทดลอง เตรียมอุปกรณ เก็บรวบรวมขอมูล กํากับดูแลและแกปญหา
ในระหวางการทดลอง รวมปฎิบัติงานระหวางการทดลอง วิเคราะหขอมูลบางสวน และเขียนรายงาน
๗. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
ได ท ราบถึ ง ความสั ม พั น ธ ของป จ จั ย ต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระบบการเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ในระบบน้ํ า
หมุนเวียน เชน ปริมาณแอมโมเนีย มีความสัมพันธเชิงบวก กับอัตราการเจริญเติบโต ซึ่งเปนผลมาจากการกิน
อาหารและการขับถายของเสีย จึงจําเปนตองมีการจัดการเพื่อกําจัดของเสียที่เกิดขึ้นในระบบการเลี้ยงในน้ํา
หมุ น เวี ย นโดยการ ซึ่ ง งานวิ จั ย นี้ ส ามารถคํ า ตอบที่ เ ป น แนวทางในการจั ด การเลี้ ย งสั ต วน้ํ า ในระบบน้ํ า
หมุนเวียนได
๘. การนําไปใชประโยชน
นําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปประยุกตใชกับการเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียน เพื่อเปนแนวทาง
ดานการจัดการ ในการใหอาหาร การปรับใชอัตราการไหลเวียนของน้ําในระบบ การจัดการระบบบําบัดน้ํา
เพื่อใหเกิดสมดุลกับการขับถายของเสีย และไมเปนการสิ้นเปลืองตนทุน
๙. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
การเตรียมสรางระบบน้ําหมุนเวียน และการเตรียมพันธุสัตวน้ําที่จะใหมีความสอดคลองกับ
แผนการดําเนินงาน และการจัดการในระบบน้ําหมุนเวียนเพื่อที่จะใหประสิทธิภาพในการบําบัดหรือการ
กําจัดของเสียออกจากระบบการเลี้ยงใหอยูในสภาพที่ไมเปนพิษตอสัตวน้ํา
๑๐. ขอเสนอแนะ ควรมีการพัฒนาระบบการเลี้ยงสัตวน้ําแบบปดน้ําหมุนเวียนใหมากขึ้น และหาแนวทางลด
ตนทุนของการเพาะเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียน เพื่อสงเสริมเกษตรกรที่มีทุนนอย หรือเกษตรกรรายยอย
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

(นางอรัญญา อัศวอารีย)
ผูเสนอผลงาน
……../………./…………..

ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความ
เปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………….
(น.ส.วลีรัตน มูสิกะสังข)
ผูรวมดําเนินการ
……../………./…………..

ลงชื่อ………………………….
(นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร)
ผูรวมดําเนินการ
……../………./…………..

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………….
ลงชื่อ………………………….
(นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร)
(………………………….)
ตําแหนง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ผูอํานวยการสํานัก/กอง
……../………./…………..
……../………./…………..
(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)

โครงรางการเสนอผลงาน เรื่องที่ ๒
๑. ชื่อผลงาน การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton,1822) ระยะวัยรุนใหไดขนาด
ตลาดในระบบน้ําหมุนเวียน
๒.ระยะเวลาที่ดําเนินการ มกราคม 2549 ถึงเดือนมีนาคม 2551
๓. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
๑) เพิ่มประสิทธิภาพดานผลผลิตสูงขึ้น เชน การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงที่ความหนาแนนสูง
๒) สามารถใหผลตอบแทนตอการลงทุนตอระยะเวลา
๔. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
๔.๑ อุปกรณและวิธีการ
๑) ชุดระบบน้ําหมุนเวียน ประกอบดวยบอเลี้ยงปริมาตรน้ํา 4 ลูกบาศกเมตร จํานวน 8 บอและบอ
บําบัดขนด 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 3 บอ ประกอบดวย บอตกตะกอนสารแขวนลอย บอไบโอฟลเตอร
ซึ่งบรรจุดวยไบโอบอลพลาสติกรูปทรงกระบอก อิฐมอญ กรวดทราย และบอสาหรายพวงองุน น้าํ หนัก
เปยก 10 กิโลกรัม บอพักน้าํ ขนาด 150 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 บอ ปมสูบน้ําทอขนาด 3 นิ้ว โดยติดตั้ง
ปมสูบน้ําจากบอบําบัด 1 ตัว และปมดูดน้ําเขาบอเลี้ยงที่บอพักน้ํา 1 ตัว มีอัตราการไหลเวียนของน้ําเขา
บอเลี้ยง 30 ลูกบาศกเมตรตอวัน ควบคุมการไหลโดยทามเมอร ในชุดการทดลองทีอ่ ัตราความหนาแนน
ตางกัน สวนในชุดการทดลองที่ระดับอัตราการไหลเวียนของน้ําตางกัน ประกอบดวยบอเลีย้ งปริมาตรน้ํา
4 ลูกบาศกเมตร จํานวน 4 บอ พรอมชุดระบบบําบัด อัตราการไหลเวียนของน้ําเขาบอเลี้ยง 30 ลูกบาศก
เมตรตอวันหรือ 750 เปอรเซนตตอวัน และอัตราการไหลเวียนของน้ําเขาบอเลี้ยง 20 ลูกบาศกเมตรตอวัน
หรือ 500 เปอรเซนตตอวัน ตามลําดับ
๒) เตรียมตัวอยางปลากะรังดอกแดง ขนาด 5-7 นิ้ว โดยนํามาเลี้ยงในบอไฟเบอรขนาด 5 ลูกบาศก
เมตร ที่ปริมาตรน้ํา 4 ลูกบาศกเมตร ใชน้ําทะเลความเค็ม 28-31 สวนในพัน ที่ผานการกรองกอนนํามาใช
และใหอาหารเม็ดลอยน้ํา (โปรตีน 38.30 เปอรเซนต) เปนอาหารวันละ ครั้งจนอิ่ม หลังจากนัน้ คอยๆ
ปรับการเลี้ยงใหเขาสูระบบน้าํ หมุนเวียนเปนเวลาประมาณ 2 เดือน จนปลาสามารถปรับตัวและไมมีโรค
จึงนํามาเลี้ยงในถังที่จะทําการทดลอง น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มตน 125.7 กรัม ความยาวปลาเฉลี่ยเริ่มตน
19.5 เซนติเมตร
๔.๒ การวางแผนการทดลอง แบงการทดลองออกเปน 2 สวน คือ

๑) ที่อัตราการไหลเวียนน้ําตางกัน 2 ระดับ คือ 750 และ 500 เปอรเซนตตอวัน โดยที่อัตราการ
หมุนเวียนของน้ําเขาไปยังบอเลี้ยง 30 และ 20 ลูกบาศกเมตรตอวัน ตามลําดับ ที่อัตราความหนาแนน 40
ตัวตอลูกบาศกเมตร หรือ 160 ตัวตอบอ ชุดการทดลองละ 2 ซ้ํา
๒) ที่ความหนาแนนตางกัน 4 ระดับ คือ 30, 40, 50 และ 60 ตัวตอลูกบาศกเมตร หรือ 120, 160,
200 และ 240 ตัวตอบอ ชุดการทดลองละ 2 ซ้ํา ที่อัตราการไหลเวียนของน้ํา 500 เปอรเซนต ตอวัน
๓) ระยะเวลาดําเนินการทดลอง ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2549 ถึงเดือนเมษายน 2550
๔) สถานที่ทําการทดลอง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
๔.๓ การวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ทําการตรวจวัดคุณภาพน้าํ และเก็บตัวอยางแตละจุด ทุก 2 สัปดาห คือ ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
น้ํา (DO) ความเค็ม อุณหภูมิ และความเปนกรดเปน และเก็บตัวอยางน้ําปริมาตรขวดขนาด 1 ลิตร เพื่อ
นําไปวิเคราะหคุณภาพน้ําในหองปฏิบัติการ คือ แอมโมเนียรวมวิเคราะห ไนไตรท ไนเตรท ไนโตรเจน
รวม (Total Nitrogen; TN) และฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus : TP)
๔.๔ การเก็บรวบรวมขอมูลการเจริญเติบโต
เก็บขอมูลดานการเจริญเติบโต โดยสุมปลาแตละถังๆ ละ 30 ตัว มาชั่งน้ําหนัก (กรัม) และวัด
ความยาว (นิ้ว) เดือนละครั้ง จนครบ 8 เดือน ใชน้ํามันกานพลูความเขมขน 20 สวนในลานสวน ทําการ
สลบปลากอนชั่งน้ําหนัก บันทึกขอมูลการใหอาหารทุกครั้ง ตั้งแตเริ่มทดลองจนถึง เดือนที่ 5 ใหกนิ
อาหารเม็ดสําเร็จรูป และเดือนที่ 6 จนสิน้ สุดการทดลองใหกนิ อาหารปลาสด หาอัตราการรอดตาย โดย
นับจํานวนปลาทุกหนวยทดลองเมื่อสิ้นสุดการทดลอง นําคาน้ําหนักที่ไดไปคํานวณหาน้ําหนักเฉลี่ยตอ
ตัวของปลา (average body weight) น้ําหนักเพิ่ม (body weight gain) อัตราการเจริญเติบโต (growth rate)
และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (food conversion ratio, FCR)
๔.๕ การคํานวณประสิทธิภาพในการบําบัด
ประสิทธิภาพในการบําบัด (removal efficiency) ในระบบน้ําหมุนเวียน คํานวณไดจากความ
แตกตางระหวางคุณภาพน้ําที่เขาและออกจากระบบบําบัด
๔.๖ การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหความแปรปรวนของอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ผลผลิต และคุณภาพน้ํา
ระหวางชุดการทดลองโดยวิธี Analysis of variance (ANOVA) และ Duncan,s new multiple range test ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซนต โดยใชโปรแกรม SPSS for window ในชุดของการทดลองที่ระดับ

ความหนาแนนตางกัน สวนที่ระดับอัตราการไหลเวียนตางกันใชวิธีวิเคราะห T – test ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอรเซนต
๕. ผูรวมดําเนินการ (ถามี)
๑. นางอรัญญา อัศวอารีย
๒. นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
๓. นายนิคม ละอองศิริวงศ

สัดสวนงาน 60%
สัดสวนงาน 20%
สัดสวนงาน 20%

๖. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
รวมคิดแผนงาน วางแผนการทดลอง เตรียมอุปกรณ เก็บรวบรวมขอมูล กํากับดูแลในระหวาง
การทดลอง ปฎิบัติงานระหวางการทดลอง รวมวิเคราะหขอมูล และเขียนรายงาน
๗. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
จากการทดลองได ท ราบถึ ง ระดั บ ความเหมาะสมของอั ต ราการไหลเวี ย นที่ ใ ช ใ นระบบน้ํ า
หมุนเวียนตอการเจริญเติบโตที่ดีของปลากะรังดอกแดง คือที่อัตราการไหลเวียน 500 เปอรเซ็นตตอวัน
ซึ่งเปนการประหยัดพลังงานไดสวนหนึ่ง และพบวาปลากะรังดอกแดงไมชอบลักษณะที่กระแสน้ําไหล
แรง
ในสวนของความหนาแนนที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลากะรังดอกแดงในระบบน้ําหมุนเวียน
พบวา ที่ระดับความหนาแนนที่ 60 ตัวตอตารางเมตร มีผลตออัตราการเจริญเติบโตที่ดี และมีแนวโนมที่
จะสามารถเพิ่มระดับความหนาแนนไดมากกวาที่ทดลอง หากมีการจัดการดานระบบการบําบัดน้ําใน
ระบบน้ําหมุนเวียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๘. การนําไปใชประโยชน
นํ า ข อ มู ล พื้ น ฐานจากการทดลองมาประยุ ก ต ใ ช ใ นการเลี้ ย งและนํ า ระบบการเลี้ ย งแบบน้ํ า
หมุนเวียนมาใชพัฒนาการเลี้ยงปลาในเชิงพาณิชย โดยสามารถเพิ่มระดับความหนาแนนเพื่อให
ผลตอบแทนที่คุมคาโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดของระบบน้ําหมุนเวียน
๙. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
การเตรียมสรางระบบน้ําหมุนเวียน และการเตรียมพันธุสัตวน้ําที่จะใหมีความสอดคลองกับ
แผนการดําเนินงาน และการจัดการเลี้ยงระหวางการทดลอง โดยเฉพาะการกําจัดของเสียที่เกิดขึ้นใน
ระบบการเลี้ยง

๑๐. ขอเสนอแนะ
ควรมีการพัฒนาระบบการเลี้ยงเพื่อใหไดผลผลิตที่สูงสุด เพื่อใหเกิดความคุมทุนและผลตอบแทน
ตอการลงทุนสูงสุด และควรมีการจัดการดานการใหอาหารปลาในการทดลอง เพือ่ ควบคุมประสิทธิภาพ
ดานอัตราการแลกเนื้อ เพื่อลดการสูญเสียอาหารในระหวางการเลี้ยง และสามารถลดตนทุนดานอาหารได
ดวย
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

(นางอรัญญา อัศวอารีย)
ผูเสนอผลงาน
……../………./…………..
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความ
เปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………….
(นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร)
ผูรวมดําเนินการ
……../………./…………..

ลงชื่อ………………………….
(นายนิคม ละอองศิริวงศ)
ผูรวมดําเนินการ
……../………./…………..

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………….
ลงชื่อ………………………….
(นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร)
(………………………….)
ตําแหนง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ผูอํานวยการสํานัก/กอง
……../………./…………..
……../………./…………..
(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)

โครงรางการเสนอผลงาน เรื่องที่ ๓
๑. ชื่อผลงาน การประเมินผลผลิตกุงกุลาดํา(Penaeus monodon Fabricius, 1798) ที่ไดจากการทําฟารมทะเล
โดยชุมชนในทะเลสาบสงขลา
๒.ระยะเวลาที่ดําเนินการ ตุลาคม 2547 – มีนาคม 2550
๓. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
๑) การประเมินผลผลิตกุงกุลาดําที่แหลงน้ําธรรมชาติ จากการจับคืน ในความสัมพันธระหวาง
ผลผลิตตอจํานวนที่ปลอยและระดับความเค็มของน้ําที่ปลอย
๒) เพื่อหาศักยภาพดานอัตรารอดที่ทําใหผลผลิตสูงสุด
๔. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
๔.๑ การสํารวจและคัดเลือกพื้นที่
สํารวจและคัดเลือกพื้นที่ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและความพรอมของชุมชน การ
ปลอยลูกกุงกุลาดํา ไดดําเนินการปลอยบริเวณทะเลสาบตอนใน และบริเวณทะเลสาบตอนนอก บริเวณที่
ปลอยตองมีความเค็มไมต่ํากวา 5 ppt โดยปรับความเค็มของน้ําที่ใชลําเลียงลูกกุงใหใกลเคียงกับความเค็ม
ของน้ําบริเวณแหลงที่จะปลอย
๔.๒ การติดตามประเมินผล
ติดตามประเมินผลเปนประจําทุกเดือน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2547 ถึง เดือนเมษายน 2549
โดยการสุมตัวอยางผลผลิตกุงกุลาดําที่ชาวประมงจับมาขายที่แมคาประจําหมูบาน ตลาดสด โดยเครือ่ งมือ
อวนสามชั้น ไซ โดยมีจุดสํารวจตัวอยางทัง้ สิ้น 50 จุด ครอบคลุมพื้นที่ ทะเลนอย ทะเลหลวง ทะเลสาบ
ตอนใน ทะเลสาบตอนนอก ทําการสุมตัวอยางมาชั่ง น้ําหนักและวัดความยาว (Total length ) ตรวจเช็ค
พรอมทั้งตรวจเช็คสภาพความเค็มของน้ํา ในบริเวณที่ทําการติดตามประเมินผลเปนประจําทุกเดือน
๔.๓ การวิเคราะหขอมูล
๑) นําขอมูลการสํารวจผลผลิตกุงกุลาดําของแตละตําบลมารวมกัน แลวคํานวณผลผลิต โดย
การนําผลผลิตที่จับไดใน 1 วัน คูณดวยจํานวนวันที่ทําการประมง (25 วัน)ใน 1 เดือน
๒) นําขอมูลความยาวของกุงกุลาดําระหวางเดือนเมษายน 2548 ถึงเดือนเมษายน 2549 มา
แจกแจงความถี่ โดยกําหนดใหความยาวเหยียด (Total length) 8.0 – 31.5 เซนติเมตร แตละชวงความยาว
หางกัน 0.5 เซนติเมตร

๓) วิเคราะหความสัมพันธระหวางผลผลิตกุงกุลาดํา และจํานวนลูกกุงที่ปลอยกับความเค็ม
ของน้ํา ในบริเวณทะเลสาบตอนในโดย Stepwise multiple regression analysis ใช SPSS V.10 ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 95%
๔) วิเคราะหความสัมพันธระหวาง อัตราการจับคืนของกุงกุลาดํากับความเค็มของน้ํา โดย
ใชขอมูลระหวางเดือนกุมภาพันธ 2548 ถึงเดือนกรกฎาคม 2548 นําขอมูลการปลอยเดือนแรก จับคูกับ
อัตราการจับคืนใน 4 เดือนตอมา โดยวิธี Simple linear regression ใช SPSS V.10
๕. ผูรวมดําเนินการ (ถามี)
๑. นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
๒. นางอรัญญา อัศวอารีย
๓. นางประมัยพร ทองคณารักษ

สัดสวนงาน 40%
สัดสวนงาน 30%
สัดสวนงาน 30%

๖. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
รวมคิดแผนงาน วางแผนการทดลอง เตรียมอุปกรณ กํากับดูแลในระหวางการสํารวจ รวม
ปฎิบัติงานระหวางการสํารวจ และเก็บรวบรวมขอมูล
๗. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
จากการทดลองไดทราบถึงผลผลิตสัตวน้ําที่ปลอย จากผลการจับคืน และระดับความความเค็ม
ของน้ําที่เหมาะสมตอการปลอยกุงกุลาดําที่สามารถทําใหอัตรารอดสูง และสามารถนําไปประยุกตใชใน
การปลอยพันธุสัตวน้ําชนิดอื่นๆ ได
๘. การนําไปใชประโยชน
นําขอมูลไปใชในการบริหารจัดการในการปลอยกุงกุลาดําในแหลงน้ําธรรมชาติ
๙. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
การยอมรับของชุมชนตอการปฎิบัติในการจับสัตวน้ําในขนาดที่ควรจับ ที่ทําใหผลผลิตที่ไดเกิด
ประโยชนสูงสุดและคุมคาที่สุด
๑๐. ขอเสนอแนะ
๑. ควรมีการคํานึงถึงสภาพแวดลอมตางๆ ในการปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อให
ไดผลผลิตที่สูง เชน ปจจัยดานความเค็มของน้ํา และขนาดของสัตวน้ําที่ควรปลอย ตลอดจนความถี่ในการ
ปลอยสัตวน้ํา

๒. ควรมี ก ารประเมิ น ความคุ ม ค า ทางเศรษฐกิ จ ความเป น ไปได ใ นการศึ ก ษาต น ทุ น และ
ผลตอบแทนของโครงการฯ เพื่อเปนคําตอบที่ชัดเจนตอชุมชนและหนวยงานภาครัฐ เพราะจะมีคําถาม
เกิดขึ้นเสมอวา การปลอยพันธุสัตวน้ําดังกลาวมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรหรือไม
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

(นางอรัญญา อัศวอารีย)
ผูเสนอผลงาน
……../………./…………..
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความ
เปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………….
(นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร)
ผูรวมดําเนินการ
……../………./…………..

ลงชื่อ………………………….
(นางประมัยพร ทองคณารักษ)
ผูรวมดําเนินการ
……../………./…………..

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………….
ลงชื่อ………………………….
(นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร)
(………………………….)
ตําแหนง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ผูอํานวยการสํานัก/กอง
……../………./…………..
……../………./…………..
(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)

เอกสารหมายเลข ๔
โครงรางขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นางอรัญญา อัศวอารีย
เพื่อประกอบการแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนง นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ 754
สํานักวิจยั และพัฒนาประมงชายฝง
เรื่อง เทคนิคและการจัดการอนุบาลลูกปลากะพงขาวอายุ 1 ถึง 60 วัน ในระบบน้ําหมุนเวียน
หลักการและเหตุผล
การเลี้ ย งและการผลิ ต ปลาทะเลจํ า เป น ต อ งมี ค วามก า วหน า และพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะปลากะพงขาวซึ่งยังเปนที่ตองการของตลาด แตไมมีความแนนอนและไมเพียงพอในการผลิตเชิง
พาณิชย ไมคงที่ในการผลิตแตละครั้ง ไมวาจะเปนการอนุบาลในบอดิน บอซีเมนตที่มีการเปลี่ยนถายน้ํา ซึ่ง
ตองสิ้นเปลืองน้ํา และมีการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพน้ํา ซึ่งลูกปลาวัยออนมีความออนแอตอสภาพแวดลอม
มาก และทุกระยะของลูกปลาวัยออนจะตายโดยการซ็อค ที่เปนปจจัยมาจากการจัดการและอาหาร ซึ่งใน
การศึกษาเบื้องตนของ อดุลย (2537) ไดอนุบาลลูกปลากะพงขาวโดยใชระบบกระแสน้ําไหลวนโดยจัดระบบ
การใหอากาศ (Aeration) เพื่อใหเกิดกระแสน้ําภายในบอ ซึ่งเปนบอคอนกรีตขนาดความจุน้ํา 12 ลูกบาศก
เมตร เปรียบเทียบกับการอนุบาลโดยระบบการใหอากาศแบบธรรมดาเปนบอควบคุม (Control) ใชลูกปลา
กะพงขาวอายุ 1 วัน เริ่มตน 400,000 ตัวตอบอ อาหารที่ใชในการอนุบาล คือ โรติเฟอร อารทีเมียและเนื้อปลา
หลังเขียวบดละเอียด ตามลําดับ อนุบาลลูกปลาตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งอายุ 40 วัน พบวา อัตรารอดตายของ
การนุบาลในบอทั้ง 2 แบบไมแตกตางกัน แตลูกปลากะพงขาวซึ่งอนุบาลในบอที่มีกระแสน้ําไหลวน มีอัตรา
การเจริญเติบโตดีกวาบอควบคุม (Control) และมีกลุมปลาซึ่งมีขนาดใหญจํานวนมากกวาการอนุบาลในบอ
ควบคุม
ซึ่งระบบน้ําหมุนเวียนสําหรับการอนุบาลลูกปลาวัยออน สามารถลดผลกระทบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตางๆ ไดดี เชน ความเค็มของน้ํา อุณหภูมิ มีผลตอการเจริญเติบโตของลูกปลา
อุณหภูมิที่เหมาะสม 26-29 เซลเซียส และถาต่ําไปกวานี้ปลาจะมีการเจริญเติบโตชา นิเวศนและเจนจิตต
(2535) พบวา ปจจัยดานอุณหภูมิมีผลตอการลดการตายของลูกปลากะพงขาว อายุ 12-30 วัน โดยให
อุณหภูมิในการอนุบาลเปน 34-35 องศาเซลเซียส มีผลตออัตรารอด 47% การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยาง

กะทันหันทั้งการลดและเพิ่มอุณหภูมิ มีผลทําใหระบบภูมิคุมกันต่ําลง นอกจากนั้นยังพบวาการลดอุณหภูมิมี
ผลทําใหระบบภูมิคุมกันต่ํากวาการเพิ่มอุณหภูมิ (Fry,1967) และ (Bly and Clem, 1992)
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ใหเกิดผลตอบแทนและความคุมทุนสูง จะตองมาจากผลผลิตสูง
ดังนั้นการจะไดมาซึ่งผลผลิตสูง จะต องเพิ่มระดับความหนาแนน สูง ทําใหเกษตรกรทั่ วไปมีแ นวโนม
ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงที่ระดับความหนาแนนต่ําในระบบเปดโดยใชน้ําจากธรรมชาติมาสูการเลี้ยงแบบพัฒนาที่
ระดับความหนาแนนสูง ในระบบปดที่มีการบําบัดและหมุนเวียนน้ํา ซึ่งการเลี้ยงในระบบปดสามารถควบคุม
ผลกระทบจากภายนอก ลดปญหาการเกิดโรคและยังเปนการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพโดยการบําบัด ดังนั้น
การอนุบาลลูกปลาวัยออนในระบบน้ําหมุนเวียนจะเปนแนวทางในการผลิตลูกปลาไดอยางตอเนื่องใน
ปริมาณเพียงพอความตองการเพื่อสนองการพัฒนาสูระบบการอนุบาลและการเลี้ยงเชิงพาณิชย
บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ
การอนุบาลสัตวน้ําวัยออนในระบบน้ําหมุนเวียน ชวยลดปญหาการเปลี่ยนถายน้ํา ความ
ยุงยากในขบวนการจัดการ ลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในรอบวัน ซึ่งปจจัยเหลานี้จะ
มีผลตอผลผลิตสัตวน้ําวัยออน ที่ทําใหผลผลิตไมเพียงพอตอความตองการของตลาด จากในอดีตที่ผานมา
การอนุบาลลูกปลากะพงขาวสวนใหญนิยมอนุบาลโดยการเปลี่ยนถายน้ําที่ระดับความหนาแนนต่ํา
ทําการศึกษาอัตราความหนาแนนที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลากะพงขาววัยออนจนเปน
ปลานิ้ว ในระบบน้ําหมุนเวียน โดยดูจากอัตรารอด เพื่อทดแทนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวแบบเปลี่ยนถาย
น้ํา หรือการอนุบาลในบอดิน
การใชวิธีหรือหลักการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในอดีต ที่มีการเปลี่ยนถายน้ําทําใหเกิดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม จะทําใหเกิดความยุงยากในการจัดการ อัตรารอดต่ํา ผลผลิตไมเพียงพอ ไมสอดคลอง
กับความตองการของเกษตรกร ตองมีการพัฒนาเทคนิคการอนุบาลสัตวน้ําที่สามารถเพิ่มความหนาแนนสูง
เพื่อความคุมทุนและผลตอบแทนที่ดีที่สุด และมีผลผลิตเพื่อสนองความตองการของเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอและตอเนื่อง
ผลที่คาดวาจะไดรับ
สามารถพัฒนาเทคนิคและการจัดการ เพื่อการอนุบาลลูกปลากะพงขาวอายุ 1 -60 วัน ใน
ระบบน้ําหมุนเวียน ไดอยางมีประสิทธิภาพและใหผลผลิตคงที่ สม่ําเสมอ เพื่อลดการขาดแคลนลูกปลากะพง
ขาวแกเกษตรกรตอไป

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ได ชุ ด ระบบน้ํ า หมุ น เวี ย นต น แบบในการพั ฒ นาการอนุ บ าลลู ก ปลากะพงขาวความ
หนาแนนสูง
2. ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบน้ําหมุนเวียนตนแบบตออัตราความหนาแนนที่ดีที่สุด
ใหผลตอบแทนสูง
3. จัดอบรมถายทอดความรูใหแกบุคลากรในหนวยงานของกรมประมงและเกษตรกร

(นางอรัญญา อัศวอารีย)
ผูเสนอแนวคิด

