
  
 

การเลี้ยงสัตว์น้้าเพ่ืองานทดลองทางวิทยาศาสตร์  ของคณะเทคโนโลยีทางทะเล มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้สัตว์น้้ากินดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่เครียด การด้าเนินงานด้านการเลี้ยงของ
คณะเป็นระบบการเลี้ยงแบบดั้งเดิม (Conventional) ซึ่งประกอบด้วยการเลี้ยงในอาคาร และการ
เลี้ยงกลางแจ้ง หรือบ่อดิน ทางคณะฯ จึงมีการออกแบบโครงสร้าง และระบบการจัดการ ดังนี้ 
 
1. การออกแบบโครงสรา้งศนูยว์จิยัเทคโนโลยีทางทะเล 

1.1 การสา้รองน้้าใหเ้พยีงพอ  
 การใช้ระบบเปิดที่สูบน้้าเข้าโดยตรงจากแหล่งน้้าธรรมชาติ  เข้าสู่บ่อเก็บน้้าส้ารอง 

เพ่ือให้มีปริมาณน้้าใช้อย่างเพียงพอตลอดปี ในการส้ารองน้้านั้น มีทั้งบ่อเก็บกักน้้าจืดและน้้าเค็มไว้ใช้
ในฟาร์ม นอกฤดูกาลด้วย และมีคูน้้าล้อมรอบฟาร์ม ซ่ึงสามารถใช้ประโยชน์เป็นพ้ืนที่ฟ้ืนฟูสภาพนิเวศ
ฟาร์มไดอี้กด้วย 

ภาพที ่1 การส้ารองน้้าโดยใช้อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 การส้ารองน้้าโดยใช้คูน้้าล้อมรอบศูนย์วิจัย 

การดแูลสตัว์น้า้เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ 
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1.2 วางระบบป้องกนัการติดเชื้อ  
 การจัดหาพื้นที่ตั้งฟาร์มเพ่ือวางระบบป้องกันการติดเชื้อ ต้องมีการจัดการและเฝ้าระวัง

ดังนี้  
1) แบ่งสัดส่วนการใช้พ้ืนที่อย่างชัดเจน ต้าแหน่งวางอุปกรณ์ โรงซ่อมสร้าง เครื่องมือ 

พ้ืนที่เพาะเลี้ยง ที่รับรองแขก ที่พักอาศัย และห้องน้้า ก้าหนดช่องทางน้้าเข้าและระบายน้้าที่ สามารถ
รับน้้าเข้าได้จากน้้าขึ้นน้้าลงที่ไม่รับน้้าทิ้งกลับเข้าสู่ฟาร์ม นอกจากจะท้าให้ท้างานสะดวก ลดภาระ
แรงงาน แล้วยังท้าให้ศูนย์วิจัยได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม เป็นที่น่าเชื่อถือของเกษตรกรอีกด้วย  

2) และเนื่องจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเลมีพ้ืนที่กว้างมาก จึงออกแบบเป็นบ่อย่อย 
เพ่ือให้การจัดการผลิตแต่ละรุ่นได้ง่าย สามารถน้าสัตว์น้้าเข้าและออกจากแต่ละบ่อย่อยได้เป็นรุ่นๆ 
สามารถเปลี่ยนชนิดของสัตว์น้้าหรือพักบ่อได้เป็นส่วนๆ เพ่ือเป็นการตัดวงจรโรค โดยไม่ต้องหยุดงาน
ทั้งระบบ  

3) มีการจัดให้มีพ้ืนที่ท้าความสะอาด ฆ่าเชื้อ เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าพ้ืนที่  
 

1.3 วางแผนการใชพ้ลังงาน  
 ค่าใช้จ่ายในเรื่องพลังงานเป็นตัวแปรที่ส้าคัญของฟาร์มเลี้ยง เนื่องจากในการเลี้ยงสัตว์

น้้าจะต้องเปิดเครื่องให้อากาศเพ่ือเติมอากาศและหมุนเวียนมวลน้้า เกือบตลอด 24 ชั่วโมง โดยทาง
ศูนย์วิจัยฯ ได้ด้าเนินการวางแผนการใช้พลังงาน ดังนี้ 

1). เลือกต้าแหน่งการวางใบพัดตีน้้าเพื่อช่วยในการให้อากาศ และช่วยให้น้้าหมุนเวียน
ไปพร้อมๆกัน   

2). บ้ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้อย่างสม่้าเสมอ เพ่ือยืดอายุการใช้งาน ลดการสึกหรอ 
ลดความฝืด ซ่ึงสามารถลดค่าใช้จ่ายไดอี้กทางหนึ่ง  

   

\     
 

ภาพที ่3 ใบพัดตีน้้าภายในบ่อเลี้ยงสัตว์น้้าของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล 
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1.4 สว่นฟืน้ฟคูุณภาพน้า้หลังการใชง้าน 
 น้้าที่ผ่านการเลี้ยงจะถูกสูบลงบ่อบ้าบัดเพ่ือท้าการฟ้ืนฟูคุณภาพน้้า โดยการเติมอากาศ 

และท้ิงให้เกิดการตกตะกอน เพ่ือสามารถหมุนเวียนน้้าที่ผ่านการฟ้ืนฟูคุณภาพกลับมาพักและส้ารอง
ไว้ใช้ใหม่ได้  

  

 
 

ภาพที ่4 บ่อน้้าทิ้งและบ่อบ้าบัด 
 
1.5 การจัดการฟารม์อยา่งเปน็มติรกบัสิง่แวดล้อม  
 ไม่ทิ้งน้้า ไม่ทิ้งเลน ไม่ทิ้งน้้าเค็ม จากการเพาะเลี้ยงลงสู่แหล่งน้้าจืดหรือแหล่ง

เกษตรกรรม ไม่ก่อความเดือดร้อน ร้าคาญต่อราษฎรที่อยู่ข้างเคียง ไม่มีมลภาวะทางเสียง และไม่ก่อ
ทัศนียภาพที่ไม่น่าดู ไม่ถากถาง เผา ท้าลายความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสัตว์หรือก่อ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควรมีการวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้ง มีระบบไม่ลอกเลน หรือมีระบบบ้าบัด 
เลนน้าไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง 

 
2. การจดัการน้้าภายในศนูยว์จิยัเทคโนโลยีทางทะเล  

น้้ามีส่วนส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของตัวสัตว์น้้าเองในทุกเรื่อง เช่น การกินอาหาร การสืบพันธุ์ 
การเคลื่อนไหว การหายใจ รวมถึงการขับถ่าย ดังนั้นจึงจ้าเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของน้้า
ที่ส้าคัญบางประการ เพ่ือการจัดการเฝ้าระวังให้ถูกต้อง  

อุปกรณ์พ้ืนฐานที่จ้าเป็นต่อการตรวจสอบคุณภาพน้้า มีดังนี้ เครื่องมือวัดค่าคุณสมบัติน้้าทาง
ฟิสิกส์ ได้แก่ เทอร์โมมิเตอร์ชนิดบันทึกอุณหภูมิสูงสุดต่้าสุดในรอบวัน กล้องวัดความเค็ม เป็นต้น ส่วน
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เครื่องมือวัดค่าคุณสมบัติน้้าทางเคมี ได้แก่ เครื่องวัดออกซิเจนที่ละลายในน้้า  เครื่องวัดความเค็ม
กรด-ด่าง (pH)  เป็นต้น  

 
2.1 ความเค็ม (Salinity) 
 กุ้งกุลาด้าเป็นกุ้งทะเลที่มีความสามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของความเค็มได้ใน

ช่วงกว้าง  และถ้าความเค็มเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างช้าๆ จะสามารถปรับตัวอยู่ที่ความเค็มเป็นศูนย์
เป็นเวลานานประมาณ 30 วัน หรือความเค็มที่เพ่ิมขึ้นจนถึง 45 พีพีที (ส่วนในพันส่วน) แต่ความเค็ม
ที่เหมาะสมและการเจริญเติบโตดีที่สุด  อยู่ระหว่าง 15-20 พีพีท ี 

  
2.2 อุณหภมู ิ 
 เมื่อน้าสัตว์น้้ามาเพาะเลี้ยงในที่จ้ากัด โดยเฉพาะในบ่อขนาดเล็ก การเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิของน้้าอย่างกะทันหันจากการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล และลมฟ้าอากาศ มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของสัตว์น้้า จึงจ้าเป็นต้องมีมาตรการในการรับมือที่ถูกต้อง เช่น การควบคุมปริมาณอาหาร การรักษา
ระดับความเค็มของน้้า เป็นต้น 

  
2.3 ความเปน็กรด-ด่างของน้า้ (pH)  
 พีเอชของน้้าทะเลในธรรมชาติทั่วๆ ไปจะมีค่าอยู่ระหว่าง 7.0-8.5 ซึ่งเป็นช่วงที่

เหมาะสมส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ในกรณีที่พีเอชของน้้ามีค่าสูงหรือต่้ากว่าช่วงที่เหมาะสมจะมี
ผลท้าให้สัตว์น้้ามีการเจริญเติบโตที่ช้าลงและอาจท้าให้สัตว์น้้าไม่สามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้ถ้าพีเอชของ
น้้ามีค่าสูงหรือต่้ากว่าช่วงที่เหมาะสมมาก 

  ส้าหรับการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชของน้้าในบ่อเลี้ยงในรอบวันนั้น จะขึ้นอยู่กับ
กระบวนการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืชและกระบวนการหายใจของสัตว์น้้าและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 
ในน้้าเป็นหลัก โดยในช่วงเวลากลางวันแพลงก์ตอนพืชจะมีการสังเคราะห์แสงซึ่งจ้าเป็นต้องใช้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการดังกล่าว จึงมีการดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้้าไปใช้ ท้าให้
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้้าลดลง ส่งผลท้าให้ค่าพีเอชของน้้าสูงขึ้นเรื่อยๆจนสูงสุดในช่วง
บ่าย ในทางตรงกันข้ามในช่วงเวลากลางคืนซึ่งสัตว์น้้าและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ รวมทั้งแพลงก์ตอนพืชยังคง
หายใจโดยมีการใช้ออกซิเจนและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาตลอดเวลา ประกอบกับใน
ช่วงเวลากลางคืนไม่มีกระบวนการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืชที่ดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไป
ใช้ ท้าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมอยู่ในน้้าเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม
อยู่ในน้้ามากจึงท้าให้เกิดกรดคาร์บอนิก (Carbonic Acid) มาก จึงท้าให้พีเอชของน้้าลดลงและต่้าสุด
ในตอนเช้าตรู่ 
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  ดังนั้นในการเลี้ยงกุ้งนอกจากจะต้องรักษาระดับค่าพีเอชของน้้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสมส้าหรับกุ้งแล้ว ยังต้องรักษาให้พีเอชของน้้าในรอบวันไม่เปลี่ยนแปลงมากจนเกินไป การ
เปลี่ยนแปลงพีเอชของน้้าในรอบวันมากเกินไปจะมีผลท้าให้กุ้งเครียด ไม่เจริญเติบโต และติดเชื้อโรค
ต่างๆได้ง่ายขึ้น นอกจากพีเอชของน้้าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกุ้งแล้ว ยังส่งผลต่อความเป็นพิษของ
สารพิษบางตัว เช่น แอมโมเนีย และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) ด้วย กล่าวคือ เมื่อพีเอชของน้้าลด
ต่้าลงก็จะท้าให้ความเป็นพิษของไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่อกุ้งเพ่ิมมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้าพีเอชของน้้า
สูงขึ้นก็จะท้าให้ความเป็นพิษของแอมโมเนียต่อกุ้งเพ่ิมสูงขึ้นตามด้วยเช่นเดียวกัน โดยทั่วไปค่าพีเอช
น้้าที่เหมาะสมส้าหรับการเลี้ยงกุ้งจะอยู่ในช่วง 7.5-8.2 และค่าที่แตกต่างกันในรอบวันนั้นไม่ควรเกิน 
 

2.4 ค่าอลัคาไลน์ในน้า้หรอือลัคาไลนติี้ (Alkalinity) 
 ความเป็นด่างหรือค่าอัลคาไลน์ มีความส้าคัญมากในการเพาะเลี้ยงกุ้ง   ซึ่งจะมี

ความสัมพันธ์กับอัตรารอดและการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาด้าและกุ้งทะเลทุกชนิด   ค่าอัลคาไลน์ที่
เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งกุลาด้าอยู่ระหว่าง 80-150 พีพีเอ็ม (มิลลิกรัม/ลิตร) โดยทั่วไปการรักษา
ระดับอัลคาไลน์ให้คงที่จะใช้วัสดุปูนในกลุ่มคาร์บอเนต  ส่วนการเพ่ิมอัลคาไลน์อาจใช้โซเดียมไบ
คาร์บอเนต หรือโซเดียมคาร์บอเนต แล้วแต่ระดับพีเอชของน้้า 

 
2.5 ปรมิาณออกซิเจนทีล่ะลายในน้า้ (Dissolved oxygen) 
 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้ามีผลต่อการกินอาหาร การเจริญเติบโตและสุขภาพ

กุ้ง   ถ้าปริมาณออกซิเจนต่้าเกินไปอาจมีผลท้าให้กุ้งตายได้  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้าในบ่อจะ
เปลี่ยนแปลงคล้ายกับพีเอชคือมีค่าต่้าสุดตอนเช้ามืด   เนื่องจากใช้ไปในการย่อยสลายสารอินทรีย์โดย
จุลินทรีย์และการหายใจของสิ่งมีชีวิตในบ่อ   ในตอนกลางวันเมื่อมีแสงแดดแพลงก์ตอนพืชเริ่มมีการ
สังเคราะห์แสง ปริมาณออกซิเจนจะเพ่ิมข้ึนและจะมีปริมาณสูงสุดในตอนบ่าย 

 ความสามารถในการละลายของออกซิเจนในน้้าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ  และความเค็ม น้้าที่มี
ความเค็มและอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นออกซิเจนละลายได้น้อยลง เช่นที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จุดอ่ิมตัว
ของออกซิเจนในน้้าจืดเท่ากับ 7.54 พีพีเอ็ม (มิลลิกรัมต่อลิตร)แต่เมื่อความเค็มเพ่ิมขึ้นเป็น 35 พีพีที 
ออกซิเจนจะอ่ิมตัวที่ 6.22 พีพีเอ็ม 

 ถ้ามีกุ้งในปริมาณมากและเครื่องให้อากาศไม่เพียงพอ กุ้งอาจจะลอยตามผิวน้้าตั้งแต่
ตอนกลางคืนหลังเที่ยงคืนจนถึงตอนเช้ามืด  เมื่อออกซิเจนที่ละลายในน้้าอยู่ในช่วง 1.7-2.0 พีพีเอ็ม 
ปริมาณออกซิเจนที่สูงกว่าระดับนี้กุ้งจะไม่ลอย  แต่พบว่าถ้าออกซิเจนต่้ากว่า 3.0 พีพีเอ็ม กุ้งจะไม่
แข็งแรง การกินอาหารจะลดต่้าลงกว่าปกติ   ในช่วงที่กุ้งก้าลังลอกคราบ ถ้าระดับออกซิเจนต่้ากุ้ง
อาจจะลอกคราบแล้วตายได้   ดังนั้นควรจะวัดค่าออกซิเจนอย่างสม่้าเสมอเป็นประจ้าวันอย่างน้อยวัน
ละครั้งในช่วงเช้า เพ่ือเป็นข้อมูลในการเลี้ยง และเป็นแนวทางในการเลี้ยงกุ้งในรุ่นต่อ ๆ ไป    การวัด
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ค่าออกซิเจนควรจะวัดในบริเวณที่ลึกที่สุดของบ่อ หรือก้นบ่อ เนื่องจากกุ้งกุลาด้าจะใช้เวลาส่วนใหญ่
อยู่ที่บริเวณพ้ืนบ่อ 

 ปริมาณออกซิเจนในน้้าควรจะมากกว่า 4 พีพีเอ็มในตอนเช้าตรู่ และตอนกลางวันไม่ควร
เกินจุดอ่ิมตัวการแก้ปัญหาเรื่องการขาดออกซิเจนในบ่อที่มีกุ้งอย่างหนาแน่นและกุ้งมีขนาดใหญ่ ต้องมี
เครื่องให้อากาศและการเปลี่ยนถ่ายน้้าอย่างพอเพียง 

2.6 คาร์บอนไดออกไซดท์ีล่ะลายในน้า้ 
 คาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายในน้้าได้มาจากบรรยากาศ การหายใจของพืช การหายใจ

สัตว์ และการย่อยสลายสารอินทรีย์ สัตว์น้้าจะไม่อยู่ในน้้าที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ระดับสูงกว่า 5 ppm 
(อาจมีบางชนิดสามารถอยู่ได้ในน้้าที่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูงเกินกว่า  60 ppm) ใน
วันหนึ่งๆ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จะสูงข้ึนในตอนกลางคืนและลดลงในตอนกลางวัน เนื่องจากถูก
พืชน้้า น้าไปใช้ในการสังเคราะห์แสง  

 
2.7 สารประกอบไนโตรเจน 
 แอมโมเนียเป็นของเสียจากขบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายของสัตว์น้้า  สัตว์น้้า

ขับถ่ายทิ้งออกมาทางเหงือก หากแก๊สแอมโมเนียละลายสะสมอยู่ในน้้าความเข้มข้นในน้้าเกิน 2 ppm 
จะส่งผลให้กุ้ง ปลา เบื่ออาหารและเคลื่อนไหวช้าลง หากความเข้มข้น เกิน 5 ppm จะท้าให้กุ้ง ปลา 
บางชนิดตายได้ นอกจากสาเหตุข้างต้นแล้ว ยังมีแก๊สแอมโมเนียที่เกิดการเน่าสลายของเศษอาหาร
และมูลของซากสัตว์น้้าโดยแบคทีเรีย   

 แอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรท เป็นสารประกอบไนโตรเจนที่เกิดจากการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ตามขบวนการที่ต่อเนื่องกัน มีการน้าไปใช้ได้โดยจุลินทรีย์ หากมีการสะสมของ 
สารประกอบไนโตรเจนในน้้ามากเกินไป สัตว์น้้าจะมีภูมิต้านทานลดลง อีกทั้งอาจเกิดสาหร่ายสีเขียว
แกมน้้าเงินขึ้นในบ่อเลี้ยงสัตว์น้้า ที่ท้าให้คุณภาพของผลผลิตต่้าลงอีกด้วย การหมุนเวียนน้้าไปฟ้ืนฟู
คุณภาพ โดยที่มีการออกแบบฟาร์มท่ีถูกต้อง ให้มีน้้าต้นทุน ส้ารองไว้มากพอ สามารถป้องกันปัญหาที่
อาจเกิดตามมา  

 
2.8 ก๊าซไขเ่นา่  
 เกิดจากการหมักหมมและการเน่าสลายของสารอินทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจน แม้ความ

เข้มข้นต่้าเพียง 0.1 - 0.2 ppm ก็เป็นพิษต่อสัตว์น้้าโดยเฉพาะสัตว์น้้าที่อ่อนแอมีภูมิต้านทานต่้า จะ
ตายได ้ระดับความเข้มข้นเกิน 1 ppm สัตว์น้้าที่แข็งแรงมีภูมิต้านทานสูง อาจมีอาการมึนเมาและตาย 
ได้เช่นกัน ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลมีโอกาสเกิดก๊าซไข่เน่าได้ง่าย ในพ้ืนที่อับกระแสน้้าและอากาศ รวมทั้งที่
พ้ืนดินก้นบ่อ โดยเฉพาะเมื่อเลี้ยงในปริมาณความหนาแน่นสูง และมีการให้อาหารปริมาณ มากอย่าง
ต่อเนื่อง  
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3. การเตรยีมบ่อและอปุกรณก์่อนการเลีย้ง  
 

3.1 เตรยีมบ่อเพื่อการเลีย้งกุ้งทะเล  
 1). เก็บกักน้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติให้เต็มทุกบ่อ อย่างน้อยสูงเท่าหรือสูงกว่าระดับน้้า 

ข้างเคียง ถ้าผิวหน้าดินเป็นกรดต้องจัดการปรับพีเอชให้เป็นกลางหรือด่างอ่อนด้วยการหว่านปูนขาว
ก่อนเติมน้้า  

 2). เปิดเครื่องกังหันตีน้้าหรือและเครื่องอัดอากาศลงในน้้า โดยเฉพาะระหว่างเติมวัสดุ
ปูนปรับพีเอช  

 3). ตรวจค่าพีเอชของน้้า ในภาวะปกติทุกช่วงเช้า ทยอยใส่ปูนขาวโดยหว่านหรือและ
สาดทั่วพ้ืนผิวน้้าในอัตราประมาณ 5-10 กิโลกรัม/ครั้ง/ไร่/ 2–4 ครั้ง/วัน เพ่ือเป็นปัจจัยร่วมในการ
ช่วยแปรสภาพสารประกอบอันตราย เช่น ไอออนโลหะกลุ่มเหล็กที่อยู่ในรูปอนุมูลเฟอร์รัส กลุ่มก๊าซ
อันตรายต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน้้า เป็นต้น ตกตะกอนย้อนกลับกลายไปอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อ
สิ่งมีชีวิตต่างๆ ต่อวงจรอาหารธรรมชาติ กุ้งและสัตว์น้้าที่จะเลี้ยง  

 
3.2 เตรยีมบ่อเพื่อการเลีย้งปลากะพงขาว  
 บอเลี้ยงปลากะพงขาวควรมีขนาด ½ - 2 ไร และควรมีความลึก 1.5-2.0 เมตร รูปราง 

บอเลี้ยงสวนใหญเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กอนการน้าปลาลงเลี้ยงตองลอกเลนท้า ความสะอาดบอ หาก
เปนบอเก่าใชปูนขาวในอัตรา 25-30 กิโลกรัมตอไร หวานใหทั่วบอ เพ่ิอเปนการฆาเชื้อโรค แลวตาก  
บอใหแหง สวนน้้าที่จะน้าเขาบอจะตองกรองผานตะแกรง เพ่ือปองกันศัตรูของปลากะพงขาวโดยน้้า
ในบอมีความลึกประมาณ 1.5-1.8 เมตร ส้าหรับลูกปลาที่น้ามาปลอยเลี้ยงควรมีขนาดความยาว 2-3 
นิ้ว และเปนปลาที่ฝกใหกินอาหาร แบบที่ไมมีชีวิตจ้าพวกเนื้อปลาหรืออาหารผสมไดดีแลว อัตรา
การปลอยปลาคือ 3,200 ตัวตอไร  

 
4. หลักการพืน้ฐานในการเลี้ยงสัตวน์้า้ 
 

4.1 การจัดการลกูพนัธุ์  
 1) การจดัการลูกพนัธุ์กุง้ทะเล  

  ลูกกุ้งทะเลที่นิยมน้ามาปล่อยลงเลี้ยงทั่วไป มักจะเป็นลูกกุ้งระยะ พี 15 ขึ้นไป ควรมี
ขนาดใกล้เคียงกัน มีความแข็งแรงไม่เจ็บป่วย ทนทานต่อการแปรเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมอย่าง
กะทันหัน ก่อนน้าลูกกุ้งมาปล่อยลงเลี้ยง ควรประสานงานกับทางโรงเพาะฟักให้ช่วยปรับความเค็ม
ของน้้าในบ่ออนุบาลลูกกุ้งของโรงเพาะฟัก ให้ใกล้เคียงกับความเค็มของน้้าในบ่อที่จะน้าลูกกุ้งมา
ปล่อย อีกทั้งควรเปิดเครื่องกังหันตีน้้า หรือและเครื่องอัดอากาศในน้้าผ่านท่อเพ่ิมล่วงหน้าอย่างน้อย
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หนึ่งวัน เพ่ือเพ่ิมอากาศในน้้าก่อนที่จะปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงหนาแน่นในอัตราประมาณ 1-2 แสนตัว/ไร่  
เวลาปล่อยลูกกุ้ง น้้าทั้งที่ใช้ในการล้าเลียงและน้้าในบ่อควรอยู่ในภาวะปกติด้วย  

2) การจดัการลูกพนัธุป์ลากะพงขาว 
การเลี้ยงปลากะพงขาวจะต้องคัดปลาที่ใกล้เคียงกัน ลูกปลากะพงที่เริ่มปล่อย 

สามารถปล่อยได้ตั้งแต่ขนาด 1.5 เซนติเมตร ขึ้นไป อัตราการปล่อย 100-300 ตัว/ตารางเมตร ขึ้นอยู่
กับขนาด และคุณภาพน้้า ได้แก่ 
   – ลูกปลากะพงขาวขนาด 1.5-2.0 เซนติเมตร อัตราปล่อย 500-750 ตัว/ตาราง
เมตร 
   – ลูกปลากะพงขาวขนาด 5.0-7.0 เซนติเมตร อัตราปล่อย 400-500 ตัว/ตาราง
เมตร 
  – ลูกปลากะพงขาวขนาด 10.0-15.0 เซนติเมตร อัตราปล่อย 200-250 ตัว/ตาราง
เมตร 
  – ลูกปลากะพงขาวที่เลี้ยงในกระชังจะเจริญเติบโตได้ขนาดตลาด (500-800 กรัม) 
 

การค้านวณอัตราการปล่อย 
จ้านวนปลาที่ปล่อย (ตัว/ลบ.ม.) =   น้้าหนักปลาที่จะจับ/ลบ.ม. 

*************************                  น้้าหนักเฉลี่ยของปลาที่ต้องการจับ 
การปล่อยลูกปลากะพงขนาด 10-15 เซนติเมตร อัตรา 100 ตัว/ตารางเมตร ใช้

เวลาเลี้ยงประมาณ 6-7 เดือน 
 

4.2 การจัดการอาหาร  
 ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์น้้าส่วนที่มากที่สุดเป็นเรื่องของค่าอาหาร และรองลงมาก็จะ

เป็นค่าพลังงานที่ใช้ในการหมุนเคลื่อนมวลน้้าและเติมอากาศ ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหารนั้นเป็น
สัดส่วนกับผลผลิตที่ได้รับอยู่แล้ว ซึ่งไม่สามารถจัดการให้ต้นทุนลดน้อยลงได้มากนัก ต้องอาศัยการ
จัดการสภาพแวดล้อมของระบบเลี้ยงให้ดี อัตราแลกเนื้อจึงต่้าลงได้บางส่วน  

1) การจดัการอาหารส้าหรบักุง้ทะเล 
  หลังจากปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงก็เริ่มต้นให้อาหารส้าเร็จรูปทันที โดยในภาวะปกติ มี

อัตราการให้โดยสังเขป ดังนี้  
กุ้ง พี 15 –30 ให้อาหารวันละประมาณ 15 –20 % ของน้้าหนักตัว  
กุ้ง พี 30 –40 ให้อาหารวันละประมาณ 10 –15 % ของน้้าหนักตัว  
กุ้ง พี 40 –50 (กุ้งเล็ก 1 –3 กรัม/ตัว) ให้อาหารวันละประมาณ 5–10 % ของ

น้้าหนักตัว  
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กุ้งรุ่น 3 –12 กรัม/ตัว ให้อาหารวันละประมาณ 5 % ของน้้าหนักตัว  
กุ้งกลาง 12 –30 กรัม/ตัว ให้อาหารวันละประมาณ 4 % ของน้้าหนักตัว  
กุ้งใหญ่ 30 กรัม/ตัวขึ้นไป ให้อาหารวันละประมาณ 3 % ของน้้าหนักตัว  

 ตามปกติจะให้อาหารวันละประมาณ 4 มื้อ โดยหว่านให้กระจายทั่วพ้ืนบ่อ พร้อมทั้ง
แบ่งอาหารส่วนหนึ่งไว้ใส่ยอตั้งลงในบ่อประมาณ 1 ยอ/ไร่ (อัตราอาหารที่ใส่ในยอนั้นมีหลากหลาย
สูตรที่ใช้ในการค้านวณ แต่ ณ ที่นี้ใช้ประมาณ 0.5 % ของน้้าหนักอาหารที่ใช้เลี้ยงหรืออาจจะใส่
อาหารในยอประมาณ 1 ช้อนชา/ยอ ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก แล้วใส่เพ่ิมขึ้นต่อเดือนไม่เกิน 1 ช้อน
โต๊ะ/กุ้ง 100,000 ตัว) หลังจากนั้นประมาณ 2 ชั่วโมง จึงยกยอขึ้นจากบ่อตรวจดูว่าอาหารหมด 
หรือไม่ ถ้าอาหารเหลือก็ควรปรับลด ถ้าอาหารหมดก็ควรปรับเพ่ิมหรือให้เท่าเดิม ยกเว้นในช่วง
ระหว่างเกิดภาวะแทรกซ้อนทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมต่างๆ อย่างกะทันหัน ให้ลด
หรืองดอาหารในแต่ละมื้อตามความเหมาะสม ควรตรวจอุณหภูมิก่อนให้อาหารทุกมื้อแล้ว ควร
คาดการณ์ต่อไปด้วยว่าช่วงต่อไปอุณหภูมิจะสูงขึ้นหรือลดลดหรือกลับคืนสูภาวะปกติ  พร้อมตรวจ
สุขภาพสัตว์น้้าทั้งในยอและชานบ่อพร้อมกันไปด้วย  

อาหารกุ้งต้องมีทะเบียนควบคุมท่ีสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนที่ถุง โดยต้องม ี
รายละเอียดแสดง ประเภท หมายเลข และคุณภาพของอาหาร ปริมาณบรรจุ วิธีใช้ วันที่ผลิต วันที่
หมดอายุ รหัสการผลิต และข้อแนะน้าในการใช้เลี้ยงกุ้ง ถุงบรรจุต้องแห้ง ไม่ฉีกขาด ไม่มีคราบน้้ามัน 
ไม่ชื้น เม็ดอาหารภายในต้องอยู่ในสภาพดีไม่ร่วน ไม่ชื้น ไม่ข้ึนรา  

เก็บอาหารไว้ในสถานที่ที่มีความร่มรื่น ไม่ร้อน ที่วางอาหารควรระบายอากาศได้ดี ไม่ชื้น 
แฉะ ปลอดภัยจากการกัดแทะกัดกินของสัตว์อ่ืนๆ และมีการป้องกันฝนสาดเป็นอย่างดี ในขณะที่เก็บ
สต็อกอาหารไม่ควรวางไว้กับพ้ืนซีเมนต์ อาหารจะอับชื้นและข้ึนราได้ง่าย  

2) การจดัการอาหารส้าหรบัเลีย้งปลากะพงขาว 
อาหารที่ใช้เลี้ยงปลากะพงขาวได้แก่ อาหารเม็ดส้าเร็จรูป หลักการให้อาหารปลา

กะพงขาวสรุปได้ดังนี้ 
  1. ให้อาหารวันละ 1-2 ครั้ง ตรงตามเวลา 
  2. ให้อาหารให้เป็นที่ เช่น บริเวณท่ีใกล้กับประตูน้้าบริเวณท่อที่ระบายน้้าเข้า 
  3. หลีกเลี่ยงการให้อาหารบริเวณมุมบ่อทั้งสี่ เพราะจะท้าให้เกิดการหมักหมมของ 

อาหารที่เหลือได้ง่าย 
  4. โยนอาหารให้ปลาครั้งละน้อย ๆ รอจนอาหารหมดก่อนจึงให้ต่ออีกเช่นนี้เรื่อยไป 
  5. ปริมาณอาหารที่ให้จะสังเกตได้จากปลาจะไม่ข้ึนมาฮุบอาหารกินอีก จึงหยุดให้

อาหารถ้าปลาอดอาหารพบว่า ปลากะพงขาวจะกินกันเองด้วย 
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4.3 เฝา้ระวงัสขุภาพสตัวน์้้าเบื้องตน้  
1) เฝา้ระวงัสุขภาพกุง้ทะเลเบือ้งตน้  

สังเกตลักษณะภายนอกและพฤติกรรมของกุ้ง เช่น ความแข็งแรง ความสะอาดของ
ล้าตัวกุ้งที่เข้ามากินอาหารในยอ หรือกุ้งที่ได้จากการทอดแห และจ้าแนกกุ้งสุขภาพดังต่อไปนี้  
 กุ้งที่มสีขุภาพแขง็แรง  

(1) กุ้งโตมีขนาดตามปกติ กินอาหารดี มีอาหารเต็มล้าไส้ สิ่งขับถ่ายยาว  
(2) ล้าตัวใส สะอาด เหงือกสะอาด รยางค์ครบถ้วน  
(3) เมื่อส่องไฟตาจะสะท้อนสีแดงและปฏิกิริยาตอบสนองว่องไว  

                   กุ้งปว่ย  
(1) กุ้งโตช้า สีคล้้า เกาะบริเวณขอบบ่อ หรือว่ายน้้าล่องไปมาบนผิวน้้า  
(2) กุ้งกินอาหารลด ขี้กุ้งมีสีผิดปกติ ล้าตัวขุ่นขาวไม่สะอาด เหงือกมีสีต่างๆ 

หนวดกุด ขากุดด้า  
(3) ตัวซีด ตับซีด บวมโตหรือหดผิดปกติ เปลือกนิ่ม ล้าตัวมีสีแดง หรือมีดวงขาว  
(4) ลักษณะอ่ืนๆ ตามอาการของโรค ฯลฯ  

 2) เฝา้ระวงัสุขภาพปลากะพงขาวเบื้องตน้  
 ในการเลี้ยงปลากะพงขาวที่ส้าคัญ พึงระลึกไว้เสมอคือการดูแลสุขภาพปลาให้

แข็งแรงอยู่เสมอเป็น วิธีป้องกันโรคที่ดีที่สุด ควรหมั่นสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอ 
เช่น ปลาป่วยสามารถสังเกตได้ จากการกินอาหารลดลงหรือไม่กินอาหาร ลอยตัวบริเวณผิวน้้าหรือ
เซื่องซึม ส้าหรับสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ที่ต้อง ระมัดระวังในการอนุบาลลูกปลากะพงขาว 
 

4.4 การเฝา้ระวงัสมดลุนเิวศน์ฟาร์มเบื้องต้น 
 “ระบบนิเวศน์ของฟาร์ม” หมายถึง พ้ืนที่จ้ากัดที่มนุษย์ท้าการเกษตรกรรม จ้าเป็นต้อง

จดัความสัมพันธ์ของวงจรห่วงโซ่อาหารธรรมชาติให้สมดุล  
1) เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน เป็นเหตุให้ภูมิต้านทานของสัตว์น้้า

ลดลง วงจรอาหารธรรมชาติแปรเปลี่ยนไม่สมดุล เกิดเชื้อโรคปรสิตและมลพิษต่อสัตว์น้้า ภาวะที่
ควบคุมไม่ได้จากอิทธิพลของธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น  

- ช่วงฝนแรกต่อเนื่องจากภาวะแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงมานาน จะยิ่งมีฝุ่นละอองสิ่ง
ปฏิกูลต่างๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมของมนุษย์ ฝนแรกจะถูกชะล้างลงมาสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ
และรวมทั้งบ่อเลี้ยงสัตว์น้้า  

- อุณหภูมิน้้าของน้้าที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าภาวะปกติ 2 องศาเซลเซียส อย่าง
กะทันหัน สัตว์น้้ากินอาหารน้อยลง  
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- รอยต่อของการเปลี่ยนน้้า ฤดูกาล และลมมรสุม ฯลฯ การแพร่กระจายของเชื้อโรค 
ปรสิต ตามฤดูกาล โดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาว  

2) การรักษาและฟ้ืนฟูตกแต่งสภาพแวดล้อมระหว่างการเลี้ยง ในภาวะปกติ 
แนวทางปฏิบัติพอสังเขป ดังนี้  

- การเพ่ิมอากาศลงน้้า และเปิดเครื่องกังหันตีน้้าต่อเนื่องในช่วงกลางคืน (ปิดเครื่อง 
กังหันตีน้้าในช่วงระหว่างการให้อาหารประมาณ 1 ชั่วโมง)  

- ตรวจสภาพเลนพ้ืนบ่อ ตกแต่งเก็บกวาดช้าระล้างภายในฟาร์มให้สะอาด โดยทยอย
ตกแต่งพืช เก็บขี้แดด ขยะทุกวัน ตลอดจนท้าความสะอาด ตรวจสภาพ ซ่อมบ้ารุง ท่อ เสาหลัก ทุ่น 
ใบตีน้้า และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง  

- การผันน้้าโดยทยอยสูบหรือผันน้้าจากบ่อเก็บกักน้้า อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ เพ่ือ
ทดแทนน้้าส่วนที่ระเหยและรั่วซึม แล้วเติมน้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติทดแทน  

- ตรวจวัดและปรับคุณภาพน้้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตรวจออกซิเจน พีเอช ทุก 
วัน วัดความเค็ม ไนไตรท ์ไนเตรท อัลคาไลนิต้ี ฯลฯ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ในการตรวจคุณภาพน้้า
ควรบันทึกผลการตรวจสอบ พร้อมจัดการปรับวิธีการเลี้ยงให้เหมาะสมด้วย ในช่วงเกิดสภาวะ
แวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน เช่น เกิดภาวะร้อนอบอ้าว หนาวเย็น ควรวัดอุณหภูมิก่อน เพ่ือ
ปรับปริมาณการให้อาหารด้วย  

- สุ่มชั่งน้้าหนักสัตว์น้้าที่เลี้ยงประมาณ 2 สัปดาห์/ครั้ง  
 

5. การเกบ็เกีย่ว และการปฏบิตัิหลงัการเกบ็เกีย่วก่อนการจา้หนา่ย 
วิธีการจับสัตว์น้้าที่ดีจะสามารถรักษาคุณภาพและความสดของสัตว์น้้า ก่อนการจับสัตว์น้้า 

ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้สามารถด้าเนินการจับและแช่เย็นได้อย่างรวดเร็วและถูกสุขอนามัย  
โดยไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในระหว่างขั้นตอนการเก็บเก่ียวจะไม่ใช้สารต้องห้าม เลือก 
ผู้รับซื้อที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสุขลักษณะการดูแลรักษาสัตว์น้้าหลังการจับและการขนส่ง  
หรือมีการขึ้นทะเบียนผู้ซื้อกับกรมประมง  
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  หากมีความประสงค์จะใช้บริการตัวอย่างสัตว์ทดลองเพ่ือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ
พ้ืนที่ในอาคาร และ/หรือ นอกอาคาร จะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนที่ได้ก้าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการใชส้ตัว์ทดลองทางวิทยาศาสตร ์และสถานที ่ 
ศนูยว์จิัยเทคโนโลยีทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล 

 

บุคคลหรือหนว่ยงานภายนอก อาจารย ์และนสิติภายในคณะฯ 

ขั้นตอนการขอใชบ้รกิารตวัอย่างสตัวท์ดลองเพื่อการวจิยัทางด้านวิทยาศาสตร ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้กุ้งกุลาด้า และ/หรือ
สัตว์น้้าอื่นๆ พร้อมกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน 

เจ้าหน้าที่เสนอต่ออาจารย์ผู้ดูแล

ศูนย์วิจัยฯ และคณบดีคณะฯ เพ่ือ

ลงนามอนุมัติ 

น้าเอกสารแบบฟอร์มฯ  
ยื่นที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเลด้วยตนเอง 

โดยต้องส่งลวงหน้าอย่างน้อย 2 วัน  

(ไม่นับวันหยุดราชการ) 

แนบหนังสือขอความอนุเคราะห์
ตัวอย่างสัตว์น้้า จากหน่วยงานนั้น 
(ถ้ามี) และ/หรือแนบส้าเนาบัตร

ประจ้าตัวประชาชน ส่งทางโทรสาร 

ผู้สนใจขอใช้ตัวอย่างสัตว์ทดลองเพ่ือการวิจัยทางด้าน

วิทยาศาสตร์ (ใช้แบบฟอร์ม MTRC-Animal) 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาประจ้าวิชา / ปัญหา

พิเศษ (นิสิต) และอาจารย์ผู้ดูแลศูนย์วิจัยฯ 

และเสนอต่อคณบดีคณะฯ เพ่ือลงนามอนุมัติ 
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รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์วิจัยฯ เพ่ือยืนยันตามก้าหนดวันและเวลาที่
สามารถเข้ารับตัวอย่างสัตว์น้้า กรณีท่ีเป็นนิสิตให้ติดตอสอบถามวันและเวลาด้วยตนเอง

กับเจ้าหน้าที่โดยตรง 

เข้ารับตัวอย่างสัตว์น้้าตามวันและเวลาที่ก้าหนด 

วนัและเวลาทีเ่ปดิใหบ้ริการ : จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแตเ่วลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. หยุดตามวันหยุดราชการ 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
 อาคารศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล 
 คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ต้าบลโขมง อ้าเภอท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐ 
 หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 
 โทร: ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๓ 
 โทรสาร: ๐๓๙-๓๑๐๑๒๘ 

ขั้นตอนการสง่มอบตวัอย่างสตัว์ทดลองเพือ่การวจิยัทางด้านวทิยาศาสตร ์

เจ้าหน้าดูแลสัตว์ทดลอง รับแบบฟอร์มขอใช้ฯ 

ที่ลงนามอนุมัติจากคณบดี เรียบร้อยแล้ว 

เก็บตัวอย่างสัตว์ทดลอง ตามขนาดและจ้านวนที่
ผู้ขอใช้ต้องการ  
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พักตัวอย่างสัตว์ทดลอง ในพื้นที่กักกันโรคไม่เกิน 
1 วันและท้าการงดอาหารก่อนการจัดส่ง 

บรรจุสัตว์ทดลองในถุงและเติมอากาศ (O2) และ
บรรจุลงกล่องโฟม ปิดผนึกฝากล่อง  

เพ่ือพร้อมจัดส่ง 

สวมวัสดุกันกรี เพ่ือป้องกันการเกิดการบาดเจ็บ
ของกุ้ง (อายุ ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป) 

กุ้งอายุ ต่้ากว่า 1 เดือน บรรจุทีค่วามหนาแนน่ 15 – 20 ตัว/ถุง 
กุ้งอายุ          2 เดือน บรรจุที่ความหนาแนน่ 10        ตัว/ถุง 
กุ้งอายุ          3 เดือน บรรจุที่ความหนาแนน่ 5 – 7    ตวั/ถุง 
กุ้งอายุ ตั้งแต่  4 เดือน บรรจุทีค่วามหนาแนน่ ไม่เกิน 5 ตัว/ถุง 

(อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม ขึ้นกับขนาดของตัวกุ้ง) 



ห น้ า  | 16 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ขั้นตอนการนา้เขา้ตวัอยา่งสตัวท์ดลอง สตัวเ์ลีย้งและสตัวจ์ากธรรมชาติ 

อาจารย์ และนิสิตภายในคณะฯ 

กรอกรายละเอียดให้ชัดเจน ลงในแบบฟอร์มขอใช้พื้นท่ีปฏิบัติการภายในศูนย์วิจัยฯ (ใช้แบบฟอร์ม MTRC-LAB 02) 

น้าเอกสารแบบฟอร์มฯ  
ยื่นที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเลด้วยตนเอง 

โดยต้องส่งลวงหน้าอย่างน้อย 2 วัน  

(ไม่นับวันหยุดราชการ) 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาประจ้าวิชา / ปัญหา

พิเศษ (นิสิต) และอาจารย์ผู้ดูแลศูนย์วิจัยฯ 

และเสนอต่อคณบดีคณะฯ เพ่ือลงนามอนุมัติ 

เจ้าหน้าดูแลสัตว์ทดลอง ด้าเนินการตาม

แบบฟอร์ม โดยจัดเตรียมพ้ืนที่ และอ้านวย

ความสะดวกในการเลี้ยงสัตว์ 

พื้นที่ปฏิบัติการในอาคาร พ้ืนที่โล่ง (บ่อเลี้ยง) 
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เอกสารตา่ง ๆ  
1. การขอใช้บริการตัวอย่างสัตว์ทดลองเพ่ือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์  

ใช้แบบฟอร์ม MTRC-Animal  
2. การขอน้าเข้าตัวอย่างสัตว์ทดลอง สัตว์เลี้ยงและสัตว์จากธรรมชาติ  

ใช้แบบฟอร์ม MTRC-LAB 02 
3. การขอใช้ห้องปฏิบัติการภายในศูนย์วิจัยฯ ใช้แบบฟอร์ม MTRC-LAB 02-1 
4. การขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ใช้แบบฟอร์ม MTRC-LAB 03 
5. การขอใช้วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ใช้แบบฟอร์ม MTRC-LAB 04 
6. การขอเบิกสารเคมีและอุปกรณ์สิ้นเปลือง ใช้แบบฟอร์ม MTRC-LAB 05 

 
สามารถรับเอกสารด้วยตัวเองที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล หรือดาวโหลดได้ที่

http://marine.chanthaburi.buu.ac.th/research_center.php 
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ภาคผนวก 
พืน้ที่เลีย้งสตัว์ทดลองในอาคาร และโลง่แจง้ (บอ่ดนิ) 
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A1 

 

A2 

 

A4 

 

A3 

 

B2 

 

 

B1 

 

 

C1 

RA 

RC 

RD 

RE 

E1 

C2 

E3 

E2 

C3 

D1 

D2 

D3 

ศนูย์วจิยั 
อาคารเรียนเฟส 

1 

อาคารเคร่ือง

กรองน า้ 

โรงเพาะฟัก 

ห้อง

น า้ 

อาคาร

เรียนเฟส 

2 

งานช่าง 

บอ่น า้จืด 

บอ่พกั 

M1 

M6 

M2 

M3 

M4 

M5 

คลองน้้าทิ้ง 

แนววางเครื่องให้อากาศ 

เสาไฟฟ้า 

ปั๊มน้้า 

ทางน้้าเข้า 

 

พื้นทีโ่ลง่แจง้สา้หรบัเพาะเลีย้งสัตวน์้า้ 


