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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos) เป็นปลาทะเลชนิด

หนึ่งท่ีสามารถอาศัยในน ้ากร่อยหรือน ้าจืดได้ เป็นปลาท่ีมีความส้าคัญ
ทางเศรษฐกิจของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยเฉพาะฟิลิปปินส์ จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม และไต้หวัน เป็นปลา
ประจ้ าป ระ เท ศฟิ ลิ ป ปิ น ส์  และ เป็ นป ลาป ระจ้ าจั งห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นปลาท่ีได้รับความนิยมเนื่องจากมีรสชาติดี 
สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย นอกจากนี ยังเป็นปลา
ชนิดแรกและชนิดเดียวท่ีพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี 9) ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรม
ประมงเพาะพันธุ์ เพื่อส่งเสริมให้เป็นปลาเศรษฐกิจมาตั งแต่วันท่ี 26 
เมษายน 2508 เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้เป็นอาหารและเพิ่มรายได้ในการ
ยังชีพ จนกระท่ังปี  2553 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ ง
ประจวบคีรีขันธ์เริ่มถ่ายทอดความรู้ให้ เกษตรกร จัดฝึกอบรม
หลักสูตรการเลี ยงปลานวลจันทร์ และในปี 2556 มีการจัดตั งกลุ่ม
แปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล บ้านคลองวาฬ ตามแนวพระราชด้าริ 
โดยรับปลาจากเกษตรกรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แต่ปัจจุบัน
คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักปลานวลจันทร์ทะเล จ้านวนท่ีขยายพันธุ์ 
และเพาะเลี ยงได้ยังมีจ้านวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับปลาชนิดอื่น มี
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การเพาะเลี ยงเชิงพาณิชย์ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่านั น และ
ไม่ปรากฏว่ามีการเพาะเลี ยงในร่องสวนมะพร้าวแต่อย่างใด ส่งผลให้
การพัฒนาเพื่อให้เป็นปลาเศรษฐกิจท่ีส้าคัญของประเทศไทยยังไม่
เกิดขึ นอย่างสมบูรณ์  

จากงานวิจัยของปารินดา สุขสบาย และ สิรวัลภ์  เรืองช่วย  
ตู้ประกาย (2559) เรื่องการจัดการน ้าทิ งทางการเกษตรด้วยต้นอเม
ซอน เพื่ อการพัฒ นาท่ียั่ งยืน โดยการมี ส่ วนร่วมของชุมชน 
กรณีศึกษา: ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ซึ่งผล
การศึกษาพบว่าต้นอเมซอน (Echinodorus  cordifolius (L.) มี
ศักยภาพในการบ้าบัดน ้าทิ งทางการเกษตรในร่องสวนมะพร้าว 
เนื่องจากเดิมพื นท่ีดังกล่าวมีปัญหาการมีปริมาณสารมลสาร เช่น 
ค่าบีโอดี (BOD), ซีโอดี (COD), ของแข็งแขวนลอย (SS) แคดเมียม 
และสารหนูเกินมาตรฐานท่ีก้าหนด ซึ่งหลังจากปลูกต้นอเมซอนใน
ร่องสวนมะพร้าว พบว่าพารามิเตอร์ทุกตัวผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
น ้าทิ ง ชี ให้เห็นว่าคุณภาพน ้าในร่องสวนมะพร้าว  จ.สมุทรสงคราม ท่ี
ผ่านการปรับสภาพด้วยต้นอเมซอน รวมถึงลักษณะความลึกและ
ความยาวของร่องสวนมะพร้าวมีความเหมาะสมส้าหรับการเพาะเลี ยง
ปลานวลจันทร์ทะเล เนื่องจากเป็นปลากินพืชท่ีสามารถเติบโตได้ดีใน
บ่อดิน เลี ยงง่าย โตเร็ว มีความทนทานโรคค่อนข้างสูง กินอาหารได้
หลากหลาย และมีความสามารถในการทนเค็มกว้าง สามารถอยู่ได้ทั ง
ในน ้าทะเล น ้ากร่อย และน ้าจืด อยู่อาศัยได้ดีในน ้าลึกประมาณ 50 
เซนติเมตร และต้องการพื นท่ีมากส้าหรับการว่ายน ้า  
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นอกจากนี ยังมีงานวิจัยของปริศนา เพียรจริง และจารินี 
ศานติจรรยาพร (2560) เรื่องการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ปลา
นวลจันทร์ทะเลถอดก้าง ซึ่งผลการศึกษาของงานวิจัยนี ท้าให้ทราบ
เกี่ ยวกั บวิ ธี การเลี ยงปลานวลจันทร์ทะเล และพ บว่ าปลา
นวลจันทร์ทะเลสามารถเลี ยงในบ่อดินได้ดี โดยใช้บ่อดินท่ีมีความ
ลึกของน ้าประมาณ 0.5 – 0.8 เมตร ซึ่งจากลักษณะความลึก 
ความกว้าง และความยาวของร่องสวนมะพร้าวจัดว่ามีความ
เหมาะสมส้าหรับการเลี ยงปลานวลจันทร์ทะเล และหลังจากเลี ยง
ปลานวลจันทร์ประมาณ 8 เดือน จะได้ปลาน ้าหนักตั งแต่ 600 – 
1,000 กรัม ดังกล่าวแล้ว ซึ่งเป็นขนาดที่นิยมจับและน้ามาจ้าหน่าย
เพ่ือการบริโภคได้ 

การน้าองค์ความรู้จากงานวิจัยทั ง 2 เรื่อง ดังกล่าวไปขยาย
ผลสู่ เกษตรกรสวนมะพร้าวเป็นการส่งเสริมและขยายพันธุ์ปลา
นวลจันทร์ตามแนวพระราชด้ารัส เป็นการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน 
เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ และเป็นการด้าเนินการ
เกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในแนวทางใน
การสานต่อโครงการตามแนวพระราชด้าริ นอกจากนี ยังสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ 
 
 1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เลี ยงปลานวลจันทร์ทะเลในร่องสวนมะพร้าว  

2. เพื่อใช้เป็นคู่มือวิชาการส้าหรับเกษตรกร หน่วยงาน
ภาครัฐทีเกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และประชาชนท่ีสนใจในการเลี ยง
ปลานวลจันทร์ทะเลในร่องสวนมะพร้าว น้าไปใช้ด้าเนินการท่ีถูก
หลักวิชาการ 
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บทท่ี 2 
กำรเพำะเลี้ยงปลำนวลจันทร์ทะเลในประเทศไทย 
 
ปลานวลจันทร์ทะเล มีชื่อสามัญว่า Milkfish และชื่อ

วิ ท ย าศ าส ต ร์ คื อ  Chanos chanos (Forsskal, 1775) (FAO. 
2006: 1) หรือชื่ออื่นๆได้แก่ ปลาดอกไม้ ปลาทูน ้าจืด ปลาชะลิน 
หรือชาวจีน เรียก ไฮลิ ง เป็นปลาชนิด เดี ยวท่ีจัดอยู่ ในวงศ์ 
Chanidae เป็นปลาทะเลทีมีรูปร่างเพรียว เรียวหัวเรียวท้าย เกล็ด
ละเอียดสีเทาเงิน มีครีบหลัง 1 อัน หางเว้าเป็นแฉก ปลายแหลม 
เส้นข้างตัวยาวตลอด เกล็ดท่ีเส้นข้างตัว 78-90 เกล็ด (ภาพท่ี 2.1) 
ปากเล็กไม่มีฟันขนาดโตเต็มทียาวประมาณ  180 เซนติเมตร 
แพร่กระจายอยู่ท่ัวไปในแถบอินโดแปซิฟิกชอบว่ายน ้าตามชายฝั่ง 
โดยพบกระจายอยู่ตามแถบทะเลในแถบซีกโลกเหนือ ในเขตร้อน 
(tropical) เรื่อยขึ นมาถึงกึ่งเขตร้อน (subtropical) ตามแนวไหล่
ทวีปและรอบๆหมู่เกาะต่างๆ จึงพบกระจัดกระจายไปถึงเขตทะเล
แดง และ แอฟริกาใต้ หมู่ เกาะฮาวาย  ทะเลรอบๆหมู่เกาะใน
ประเทศญี่ปุ่น และเขตแปซิฟิกตะวันออกแถบแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปลานวลจันทร์จะ
ออกไข่ในเขตทะเลท่ีมีความเค็มในช่วงเดือนจ้าเพาะ ในบางพื นท่ีมี
ช่วงเวลาเหมาะสมต่อการออกไข่เพียง 1-2 ครั งต่อปี เช่น ช่วงฟูล
มูน (full moon) และ ตัวอ่อนของปลาจะเจริญเติบโตในบริเวณ
แนวปะการัง โดยหากิน แพลงค์ตอน และ จุลินทรีย์ต่างๆในดิน
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ตะกอนในทะเล เมื่อตัวอ่อนของปลานวลจันทร์โตได้ระยะหนึ่ง จะ
ว่ายเข้ามาหากินตามแนวชายฝั่ง โดยจะชอบอาศัยตามแนวป่าชาย
เลน หรือ เขตน ้ากร่อย ในบางครั งอาจอพยพเข้ามาถึงทะเลสาบน ้า
จืดในแผ่นดิน ซึ่งปลานวลจันทร์ทะเลจะโตเต็มวัยในเขตน ้ากร่อย 
ป่าชายเลน หรือ แหล่งน ้าจืดอื่น ๆ ที่มีทางเช่ือมต่อทะเล ซึ่งเมื่อถึง
ช่วงเวลาเจริญพันธุ์ ปลานวลจันทร์ทะเลจะอพยพกลับสู่ทะเล เพื่อ
วางไข่ต่อไป (FAO, 2006 : 3-4, นิธิวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์. 2553. น. 3) 

 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 2.1 ปลานวลจันทร์ทะเล : Chanos chanos 
ท่ีมา: ปริศนา เพียรจริง และจารินี ศานติจรรยาพร, 2560 
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กำรเพำะเลี้ยงปลำนวลจันทร์ทะเล 
ปลานวลจันทร์ทะเลเป็นปลาท่ีสามารถเลี ยงได้ในสภาพ

น ้าเค็ม น ้ากร่อย และ น ้าจืด เนื่องจากสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพความเค็มของน ้าได้หลายระดับ (euryhaline behavior) 
(Adiputra et al. 2012: 3055) ปลานวลจันทร์ทะเลเป็นท่ีนิยม
น้ามาเพาะเลี ยงประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ 
อินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศหลักท่ีท้าการ
เพาะเลี ยงปลานวลจันทร์ทะเล นอกจากนี พบการเพาะเลี ยงใน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน หรือ ไต้หวัน (Adiputrav 
et al, 2012: 3055) 

ในอดีตช่วงปี ค.ศ.1970 ประเทศฟิลิปปินส์ได้พัฒนา
วิธีการในการเพาะเลี ยงปลานวลจันทร์ทะเล โดยจัดท้าภายใต้การ
ส่งเสริม และ วิจัยจากหน่วยงาน พัฒนาประมงแห่งเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (South Asian fisheries development) หรือ 
รู้จักกันดีในนามของ เซฟเดก (SEAFDEC) โดยหน่วยเพาะเลี ยงท่ี
รับ ผิ ด ชอบท างด้ านก าร เพ าะ เลี ย งปลานวลจั นทร์ท ะ เล 
(Aquaculture หรือ AQD) ตั งอยู่ในเมืองอิโลอิโล (Iloilo) พัฒนา
แนวทางในการเพาะเลี ยงปลานวลจันทร์ทะเลตั งแต่ปี ค.ศ. 1973 
จนถึงปัจจุบัน โดยการพัฒนาจะเน้นท่ีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารการเพาะเลี ยง และ การค้าขายตัวอ่อนปลานวลจันทร์ใน
เขตอินโดแปซิฟิก ในกลุ่มประเทศท่ีนิยมเพาะเลี ยง ได้แก่ ไต้หวัน 
จีน และอินโดนีเซีย  
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บทท่ี 3 
กำรเพำะเลี้ยงปลำนวลจันทร์ในร่องสวนมะพรำ้ว 

 
ลักษณะของพื้นที่ที่เหมำะสม 

เนื่องจากปลานวลจันทร์ทะเลเป็นปลาท่ีทนเค็มได้กว้าง จึง
สามารถน้ามาเลี ยงในพื นท่ีท่ีมีความเค็มของน ้าท่ีหลากหลายได้ 
พื นท่ีร่องสวนมะพร้าวเป็นลักษณะของแหล่งน ้าท่ีมีความเป็นไปได้
ในการน้าปลานวลจันทร์ทะเลมาเลี ยงเนื่องจากมีลักษณะท่ี
เหมาะสมดังนี  

1. มีความลึกในขนาดท่ีเหมาะสม ร่องสวนมะพร้าว
โดยท่ัวไปมีความลึกประมาณ 1 – 1.5 เมตรลักษณะจะเหมาะกับ
อุปนิสัยปลานวลจันทร์ทะเลเนื่องจากปลานวลจันทร์ทะเลเป็นปลา
ท่ีหากินทั งผิวน ้า และหน้าดิน ท้าให้ปลาสามารถว่ายน ้าขึ นลงได้
อย่างอิสระและมีความเพียงพอต่อการด้ารงชีวิต ตลอดจนการหลบ
ภัยศัตรูตามธรรมชาติ 

2. มีพื นท่ี และความยาวมากกว่า 100 – 200 เมตร ซึ่ง
เห ม าะ แ ก่ อุ ป นิ สั ย ป ล าน วล จั น ท ร์ ท ะ เล เนื่ อ งจ าก ป ล า
นวลจันทร์ทะเลชอบว่ายน ้าไปมา และมีลักษณะปราดเปรียว จึง
ต้องการพื นท่ีในการว่ายน ้ามากขึ น ลักษณะร่องสวนมะพร้าวท่ีมี
ความยาวประมาณ 100 เมตร และกว้างประมาณ 2 เมตร จึง
เหมาะสมต่อการเพาะเลี ยงปลานวลจันทร์ทะเล โดยไม่ต้องมีการ
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จัดท้าร่องสวนใหม่ และการสร้างบ่อดินใหม่ ดังภาพท่ี 3.1 และ
ภาพท่ี 3.2 

3. คุณภาพน ้าท่ีดี มีน ้าถ่ายเทอยู่เสมอ เนื่องจากร่องสวน
มะพร้าวท่ีพบในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นั นเป็น
พื นท่ีท่ีร่องสวนต่อกับล้ารางธรรมชาติ และแหล่งน ้าธรรมชาติ มีน ้า
หมุนเวียนเข้าร่องสวนตามการขึ นลงของน ้าทะเล ซึ่งท้าให้ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน ้าอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของ
ปลานวลจันทร์ทะเลได้ดี และน ้ามีคุณภาพดีไม่เน่าเสีย ซึ่งง่ายต่อ
การน้าปลานวลจันทร์ทะเลมาปล่อยตามธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้
เคร่ืองมือเพื่อตีน ้า 

4. มีอาหารตามธรรมชาติ โดยในร่องสวนมะพร้าวจะมี
ลักษณะของการสะสมอินทรีย์วัตถุจากการเพาะปลูกพืชของ
ชาวสวน และพืชสาหร่ายท่ีขึ นตามธรรมชาติ ท้าให้เป็นแหล่ง
อาหารท่ีดีของปลานวลจันทร์ทะเล ซึ่งหากเกษตรกรน้าไปเลี ยงไม่
จ้าเป็นต้องให้อาหารเพิ่มเติมใด ๆ ก็ได้  
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ภำพที่ 3.1 ลักษณะทางกายภาพของร่องสวน 
ท่ีเหมาะต่อการเพาะเลี ยงปลานวลจันทร์ทะเล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำพที่ 3.2 ลักษณะร่องสวนมะพร้าว 
ท่ีเหมาะสมต่อการเลี ยงปลานวลจันทร์ทะเล 
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กำรเตรียมร่องสวนมะพร้ำว กำรคัดเลือกลูกพันธุ์ และกำร
อนุบำลลูกปลำนวลจันทร์ทะเล ก่อนปล่อยลงร่องสวนมะพร้ำว 

 
ในการเตรียมร่องสวนมะพร้าว และการคัดเลือกลูกปลา

นวลจันทร์ทะเลเพ่ือน้ามาเลี ยง ควรท้าดังนี  
 
1. วัดค่าความเค็มในน ้า ถึงแม้ปลานวลจันทร์ทะเลจะมี

ความสามารถในการทนเค็มได้กว้าง แต่ผู้เลี ยงจะต้องวัดค่าความ
เค็มในน ้าก่อนท่ีจะปล่อยปลานวลจันทร์ทะเลลงในร่อง โดยค่า
ความเค็มท่ีนิยมวัดสามารถใช้เครื่องมือแบบพกพาอย่างง่าย และ
ค่าท่ีได้จะอยู่ในรูปของ ส่วนในพันส่วน (ppt) ซึ่งหลังจากวัดเสร็จผู้
เลี ยงต้องแจ้งแก่ผู้ค้าลูกปลาเพื่อให้เตรียมลูกปลามีความชินต่อ
ความเค็มท่ีปลาจะไปเติบโต 
 
 2. การเตรียมร่องสวนมะพร้าว โดยขึงตาข่ายตาถี่บริเวณ
ทางน ้าเข้าออก เพื่อป้องกันปลาหนีจากร่อง เนื่องจากพื นท่ีท่ีติดต่อ
แหล่งน ้าธรรมชาติท่ีมีน ้าขึ นลงควรขึงตาข่ายเนื่องจากปลาจะว่าย
น ้าหนีจากร่องในช่วงน ้าขึ นลงได้ และยังช่วยป้องกันศัตรูตาม
ธรรมชาติ เช่น ปลาช่อน ปลากะพง ดังภาพท่ี 3.3 
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ภำพที่ 3.3 ตัวอย่างการขึงตาข่ายเพ่ือป้องกันปลานวลจันทร์ทะเล

หนี และป้องกันศัตรูตามธรรมชาติ 
 
 3. การเตรียมสถานท่ีอนุบาล หากผู้เลี ยงต้องการอนุบาล
ปลานวลจันทร์ทะเลท่ีมีขนาดเล็กก่อนปล่อยลงร่องสวนมะพร้าว 
สามารถอนุบาลในบ่อซีเมนต์ และเลี ยงร่วมกับปลากินพืชชนิด   
อื่น ๆ เช่น ปลานิล โดยควรจะเพิ่มเครื่องมือให้ออกซิเจนและให้
อาหารปลาเล็ก เช่น ผงร้าข้าว  
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 4. การคัดเลือกลูกพันธุ์  ในการคัดเลือกลูกพันธุ์ปลา
นวลจันทร์ทะเล เพื่อน้ามาเลี ยงในร่องสวนมะพร้าว ควรเลือกซื อ
ลูกปลาท่ีมีขนาด ตั งแต่ 1-2 นิ วเพื่อให้ปลามีความแข็งแรงและ
สุขภาพดีก่อนท่ีจะปล่อยลงร่องสวน โดยหากจะน้ามาอนุบาลเอง
ก่อนปล่อยสามารถปล่อยปลาเล็กขนาด 1.2 นิ วลงในบ่อซีเมนต์ได้ 
แต่ถ้าจะปล่อยปลานวลจันทร์ทะเลลงร่องสวน ควรปล่อยปลาท่ีโต
ขนาด 5 นิ วขึ นไปเพื่อให้ปลามีความแข็งแรงในการว่ายน ้า การหา
อาหาร และการหนีศัตรูตามธรรมชาติ ทั งนี ลูกปลาท่ีขนส่งก่อน
ปล่อยนั น ควรบรรจุในถุงพลาสติกท่ีอัดแก๊สออกซิเจน ดังภาพท่ี 
3.4 และก่อนปล่อยควรน้าถุงใส่ลูกปลาลอยในน ้าร่องสวนมะพร้าว 
ประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปลาชินกับอุณหภูมิน ้าในร่อ งสวน
มะพร้าวก่อนปล่อยออกจากถุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3.4 ลูกปลานวลจันทร์ทะเลในถุงก่อนการปล่อยลงร่องสวน 
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กำรจับปลำนวลจันทร์ทะเลในร่องสวนมะพร้ำว 
 ปลานวลจันทร์ทะเลท่ีเลี ยงในร่องสวนมะพร้าวโดยไม่ให้
อาหารจะมีอัตราการเติบโตช้ากว่าปลานวลจันทร์ทะเลท่ีขุนเลี ยง
ในบ่อดิน โดยหากปล่อยแล้ว ควรจับปลาหลังจากนั น 1 ถึง 1 ปี
ครึ่งซึ่งจะได้ปลาท่ีมีขนาดประมาณ 600 กรัม โดยในการจับควรใช้
การลากอวนและขึงตาข่ายก่อนการจับเพื่อป้องกันปลาหนี 
นอกจากนี  ควรจับในช่วงน ้าลงต่้าสุด เพื่อให้ง่ายต่อการจับ และ
ปลาไม่ช ้ามาก เนื่องจากปลานวลจันทร์ทะเลค่อนข้างตกใจง่ายจึง
ควรจับด้วยความระมัดระวัง ดังภาพท่ี 3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3.5 การลากอวนเพื่อจับปลานวลจันทร์ทะเล 
ในร่องสวนมะพร้าว 
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บทท่ี 4 
เครือข่ำยแหล่งลูกพันธุป์ลำนวลจันทร์ทะเล 

  
 
 ในปั จจุบั นประเทศไทยสามารถ เพาะลูกพั นธุ์ปลา
นวลจันทร์ทะเลได้เอง โดยแหล่งท่ีเพาะและจ้าหน่ายลูกปลา
นวลจันทร์ทะเลของหน่วยงานราชการมีจ้านวน 2 แหล่งดังนี  
 
 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์  
 ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
เป็นมาศูนย์พัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ 
ตั งอยู่ ในเขตหมู่ ท่ี  1 ต้ าบลคลองวาฬ อ้าเภอเมือง จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ดังภาพท่ี 4.1 โดยเกษตรกรสามารถติดต่อขอซื อ
ลูกพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเลไปเพาะเลี ยง ได้โดยติดต่อท่ีเจ้าหน้าท่ี
ท่ีดูแลการเพาะเลี ยงประจ้าศูนย์ฯ คือ คุณ วาสนา พรมราช เบอร์
ติดต่อ 0879920470 
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ภำพที่ 4.1 ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่ง  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
2. โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชด้าริ  

 โดยสถานท่ีนี ตั งอยู่ในพื นท่ี ต.บางแห้ว อ.บ้านแหลม   
จ.เพชรบุรี ดังภาพท่ี 4.2 โดยหน่วยงานนี ได้ท้าการอนุบาลลูกพันธุ์
ปลานวลจันทร์ทะเลท่ีรับมาดูแลต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกรสามารถ
ติดต่อเพื่อขอซื อลูกพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเลมาเพาะเลี ยงต่อได้ 
โดยติดต่อได้ที่ เบอร์ 032 783529  
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ภำพที่ 4.2 โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ตามพระราชด้าริ  
จ.เพชรบุรี 

 



18 
 

บรรณำนุกรม 
กรมประมง . (2559). ปลำนวลจันทร์ทะเล.สืบค้นเมื่อ 2560, สิงหาคม  08, เข้ าถึ งได้จาก 

http://www.fisheries-prachuap.com/.  
ปารินดา สุขสบาย และ สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย. (2559) กำรจัดกำรน้ ำทิ้งทำงกำรเกษตรด้วย

ต้นอเมซอนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษำ : ต.จอม
ปลวก อ.บำงคนที จ.สมุทรสงครำม. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. กรุงเทพฯ. 

ปริศนา เพี ยรจริง และ จารินี  ศานติจรรยาพร. (2560). กำรประเมินวัฏจักรชีวิตปลำ
นวลจันทร์ทะเลถอดก้ำง. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. กรุงเทพฯ. 

นิธิวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์. (2553). กำรศึกษำกำรเจริญเติบโตของปลำนวลจันทร์ทะเล (Chanos 
chanos (Forsskal, 1775)) ที่เลี้ยงด้วยอำหำรเม็ดในบ่อดิน. ปัญหาพิเศษตามหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประมง (เพาะเลี ยงสัตว์น ้า). มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร. 

วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, ลิขิต ชูชิต และ เทพบุตร เวชกามา. (2553). ผลของควำมเค็มต่ำงระดับต่อกำร
อนุบำลลูกปลำนวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos, Forskal) ในถังไฟเบอร์. ใน 
วารสารการประมง. ปีที่ 63.  ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์. กรมประมง, กรุงเทพ.  

สุรเศรษฐ์ มีศิลป์. (2557). ปลำเด็ด 77 จังหวัด. หน้า  67. ใน นิตยสาร Aquarium biz.  ปีที่ 4 
ฉบับที่ 43.  ส้านักพิมพ์ชบาเงิน จ้ากัด. นนทบุรี. 

Adiputra, Y.T., Chuang, J-L., and Gwo, J –C.  (2012).  Genetic diversity of Indonesia 
milkfish (Chanos chanos) using amplified fragment length 
polymorphism (AFLP) analysis.  African Journal of Biotechnology Vol. 
11(13), pp. 3055-3060. 

FAO.  (2006). Culture aquatics species information programme Chanos chanos 
(Forsskal, 1775).  Access online : 
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Chanos_chanos/en#tcNA002B. 
Retrieved on 12/7/2557. 

____.  (2012). The state of world fisheries and aquaculture 2012.  FAO. Fisheries 
and aquaculture department. Rome, Italy.  Access online : 
http://www.fao.org/docrep/016/i2727e/i2727e00.htm. Retrieved on 
12/7/2557. 

Yap, W.G., Villaluz, C., Soriano, M. G.G., and Santos, M. N.  (2007). Milfish 
production and processing technologies in the Philippine. Department 
of Agriculture - Bureau of Agricultural Research (BAR) University of the 
Philippines in the Visayas (UPV). 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Chanos_chanos/en#tcNA002B
http://www.fao.org/docrep/016/i2727e/i2727e00.htm

