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บทนาํ 
 

 โครงการจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเปนโครงการ

ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ซึ่งมีพันเอก ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ปรัชญา อารีกุลเปนหัวหนาโครงการนั้น มีเปาหมายหลักเพ่ือพัฒนาตนแบบหองปฏิบัติการศูนยการเรียนรูสําหรับ

ใชในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการสมัยใหมดานเกษตรกรรม ตลอดไปจนถึงการวิจัยหารูปแบบเทคนิค

วิธีการจัดการและถายทอดความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากทฤษฎีสูภาคปฏิบัติ ซึ่งถือเปนการเปดโอกาสให

กําลังพลมีสวนรวมเพ่ือเปนแรงขับเคลื่อนหน่ึงในการนํานวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อนภาคเกษตรแกเกษตรกรใน

ชุมชนและมุงสูการเปนเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ที่มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาประยุกต

ในการทํางาน เพ่ือลดแรงงาน พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มผลผลิต สรางความแมนยํา และสราง

นวัตกรรมรูปแบบใหมใหเกิดขึ้น จึงถือเปนการสนับสนุนภารกิจการพัฒนาชุมชนและสังคมของกองทัพ ซึ่งพื้นที่

สวนใหญอยูในภาคการเกษตร 

 องคความรูหน่ึงที่โครงการเล็งเห็นความสําคัญและสามารถนําเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศไปประยุกตใช ตลอดจนประโยชนอันจะเกิดแกภาคเกษตรกรหากมีการถายทอดองคความรูดังกลาวไป

ไดอยางแพรหลายคือองคความรูของการเพาะเลี้ยงปลาบึกสยาม ซึ่งเปนปลาลูกผสมสายพันธุใหมระหวางปลาบึก

และปลาสวายที่สามารถเจริญเติบโตและเจริญพันธุดีไดดีทั้งในกระชังและบอดิน เน้ือมีสีขาวอมชมพูตามความ

ตองการของตลาด ไมมีกลิ่นโคลน รสชาติดี และใหปริมาณเน้ือมาก อีกทั้งเปนปลาที่เลี้ยงงาย โตเร็ว และทนตอโรค 

ซึ่งในอดีตพบวาประเทศไทยยังไมสามารถผลิตปลาหนังลูกผสมที่มีสายพันธุดีและมีเน้ือขาวมีคุณภาพและได

มาตรฐานใหเพียงพอตอความตองการของตลาดที่เพ่ิมมากขึ้นไดเชนน้ี ดังน้ันปลาบึกสยามจึงเปนทรัพยากรที่

สามารถสรางความม่ันคงดานอาหารและดานเศรษฐกิจของประชาชนในประเทศและภมูภิาคลุมแมนํ้าโขง อีกทัง้ยงั

สามารถสรางประโยชนในเชิงเศรษฐกิจระดับชุมชนและประเทศ  

ปลาบึกสยามเปนปลาสายพันธุปลาหนังลูกผสมที่ถูกพัฒนาสายพันธุขึ้นโดยคณะวิจัยจากคณะคณะ

เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งนําโดยรองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักด์ิ เมง

อําพัน อยางไรก็ตามกาวที่สําคัญตอไปคือการถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาบึกสยามใหกับเกษตรกร กําลังพล 

ตลอดจนผูสนใจใหแพรหลายมากที่สุด เพ่ือพัฒนารูปแบบการเพาะเลี้ยงปลาบึกสยามในเชิงพาณิชยใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป 

ดังน้ันกองวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาจึงได

เล็งเห็นถึงความสําคัญของการรวบรวม เผยแพร ตลอดไปจนถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศกับองคความรูของการเพาะเลี้ยงปลาบึกสยาม โดยองคความรูของการเพาะเลี้ยงปลาบึกสยามน้ันถูก

เก็บรวบรวมจากเอกสารตางๆ จากประสบการณของเกษตรกรผูเชี่ยวชาญและรองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักด์ิ 



เมงอําพัน และถูกจัดเก็บองคความรูในรูปแบบที่แตกตางกัน เพ่ือสนับสนุนการเขาถึงของกลุมเปาหมายที่แตกตาง

กัน ดังน้ีคือ 1) รูปแบบของคูมือเอกสารสําหรับเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป 2) รูปแบบออนโทโลยีสําหรับนักพัฒนา

ผูมีความรูทางคอมพิวเตอร และ 3) รูปแบบของเว็บเชิงความหมายสําหรับผูเชียวชาญและผูที่สนใจที่สามารถใช

งานระบบอินเตอรเนทได ไดแก นักวิชาการเกษตร เปนตน  

   

        คณะผูจัดทาํ 

               สิงหาคม ๒๕๖๐ 
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ชื่อผลงาน การจัดการความรูของการเพาะเลี้ยงปลาบึกสยามดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 องคความรูของการเพาะเลี้ยงปลาบึกสยามเปนองคความรูห น่ึงที่สามารถนําเทคโนโลยีทางดาน
คอมพิวเตอรและสารสนเทศไปประยุกตใช ตลอดจนประโยชนอันจะเกิดแกภาคเกษตรกรหากมีการถายทอดองค
ความรูดังกลาวไปไดอยางแพรหลาย ปลาบึกสยามเปนปลาลูกผสมสายพันธุใหมระหวางปลาบึกและปลาสวายที่
สามารถเจริญเติบโตและเจริญพันธุดีไดดีทั้งในกระชังและบอดิน เน้ือมีสีขาวอมชมพูตามความตองการของตลาด 
ไมมีกลิ่นโคลน รสชาติดี และใหปริมาณเน้ือมาก อีกทั้งเปนปลาที่เลี้ยงงาย โตเร็ว และทนตอโรค โดยปลาบกึสยาม
เปนปลาสายพันธุปลาหนังลูกผสมที่ถูกพัฒนาสายพันธุขึ้นโดยคณะวิจัยจากคณะคณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งนําโดยรองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เมงอําพัน อยางไรก็ตามกาวที่
สําคัญตอไปคือการถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาบึกสยามใหกับเกษตรกร กําลังพล ตลอดจนผูสนใจให
แพรหลายมากที่สุด เพื่อพัฒนารูปแบบการเพาะเลี้ยงปลาบึกสยามในเชิงพาณิชยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป 
ลักษณะของผลงาน  
 เปนการรวบรวม เผยแพร ตลอดไปจนถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรและสารสนเทศกับ
องคความรูของการเพาะเลี้ยงปลาบึกสยาม โดยองคความรูของการเพาะเลี้ยงปลาบึกสยามนั้นถูกเก็บรวบรวมจาก
เอกสารตางๆ จากประสบการณของเกษตรกรผูเชี่ยวชาญและรองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เมงอําพัน และถูก
จัดเก็บองคความรูในรูปแบบที่แตกตางกัน เพ่ือสนับสนุนการเขาถึงของกลุมเปาหมายที่แตกตางกัน ดังน้ีคือ ๑) 
รูปแบบของคูมือเอกสารสําหรับเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป ๒) รูปแบบออนโทโลยีสําหรับนักพัฒนาผูมีความรูทาง
คอมพิวเตอร และ ๓) รูปแบบของเว็บเชิงความหมายสําหรับผูเชียวชาญและผูที่สนใจที่สามารถใชงานระบบ
อินเตอรเนทได ไดแก นักวิชาการเกษตร เปนตน 
ปจจัยแหงความสาํเร็จ  
 ๑. มีคูมือและการรวบรวมความรูในรูปแบบตางๆ เพ่ือใชเผยแพรแกนักวิชาการที่เก่ียวของ เกษตรกรและ
ผูทีส่นใจทัว่ไป 
 ๒. มีการนําไปเผยแพร นําใชงานจรงิและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ความสัมฤทธิ ์ มีการเผยแพรในระบบสารสนเทศและจัดทาํเปนเอกสารแจกจาย 
ความภาคภูมิใจ  

๑. มีองคความรูที่เปนแนวทางการปฏบิัติที่ดีและมีประสิทธภิาพ 
๒. มีการเผยแพรในระบบสารสนเทศและจัดทาํเปนเอกสารแจกจาย ซึง่ทาํใหเกิดประโยชนแกผูทีส่นใจได 
 
        ตรวจถกูตอง 
       พ.อ. 
               (ภาคภมิู  รุจิเสนีย) 



สารบัญ 
 

                   หนา 
บทที่ 1 ความรูเบือ้งตน          1 
บทที่ 2 องคความรูการเพาะเลี้ยงปลาบกึสยาม       3 
บรรณานุกรม                    10           
ภาคผนวก                    11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
ความรูเบือ้งตน 

 
ปลาบึกสยาม 

 
รูปท่ี 1 ปลาบึกสยาม 

 
 ปลาบึกสยามเปนปลาลูกผสมที่เกิดจากปลาบึกและปลาสวายนํามาผสมขามสายนพันธุกันและพัฒนา
ใหเปนปลาที่มีเน้ือสีขาวโตเร็ว ขจัดจุดดอยของปลาบึกที่โตชาและเปนสัตวอนุรักษ ปลาบึกสยามเปนพันธุที่ให
เน้ือคุณภาพ เน้ือสีขาวอมชมพูจนถึงเหลืองออน รสชาติอรอยเปนที่ตองการของผูบริโภค ปริมาณเน้ือมากกวา
ปลาสวาย ปลาบึก และมากกวาปลาบึกลูกผสม เลี้ยงไดทั้งในบอดินและเลี้ยงในกระชัง เลี้ยงงาย โตเร็ว ราคา
แพงกวาปลาพันธุอื่นและมีความทนตอโรคสูง นอกจากน้ีจุดเดนของปลาสายพันธุใหม คือ มีคุณคาทาง
โภชนาการสูง มีโปรตีนมากกวาปลาสวาย การคนพบปลาสายพันธุใหมน้ีเปนผลงานวิจัยของ รศ.ดร.เกรียงศักด์ิ 
เมงอําพันและคณะวิจัยจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ้า มหาวิทยาลัยแมโจ 
 

 
รูปท่ี 2 คณะวิจัยปลาบึกสยามจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางนํ้า  

มหาวิทยาลัยแมโจ 
ออนโทโลยี (Ontology) 
 ออนโทโลยีเปนการนิยามหรือกําหนดรูปแบบโครงสรางของสิ่งที่เราสนใจใหมีความหมายตามขอบเขต
ขององคความรู ออนโทโลยีเปนเทคโนโลยีทางดานการพัฒนาภาษาเชิงความหมายสมัยใหม โดยเปนภาษาที่
เครื่องคอมพิวเตอรสามารถตีความหมายและทําตามคําสั่งได โดยลักษณะของออนโทโลยี คือการนิยามรูปแบบ 
(model) ภายในขอบเขตขององคความรูเพื่ออธิบายสิ่งที่เราสนใจ (domain) ใหไดใจความและถูกตองมาก
ที่สุด ตัวอยางเชน ในการนิยามออนโทโลยีของสิ่งมีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิตน้ันแบงเปน 2 ประเภท คือ สัตวและพืช 
โดยจะทําการนิยามสัตวเพิ่มข้ึนอีก คือสัตวแบงเปน 3 ประเภท คือ 1) สัตวที่กินพืชเปนอาหาร 2) สัตวที่กิน
สัตวเปนอาหาร 3) สัตวที่กินทั้งพืขและสัตวเปนอาหาร และในสัตวน้ันยังนิยามลักษณะเพิ่มเติมไดอีกคือเปน
สัตวที่เลี้ยงลูกดวยนมและสัตวที่ออกลูกเปนไข เปนตน ออนโทโลยีเปนแนวทางหน่ึงที่ชวยในการจัดการ
ฐานความรูและถูกนํามาประยุกตใชกับงานระบบตางๆ ไมวาจะเปนระบบฐานขอมูลทางดานชีววิทยา ระบบ
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พาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมไปถึงระบบงานตางๆ ที่พัฒนาข้ึนบนเว็บเชิงความหมาย เพื่อชวยในการจัดเก็บ 
และคนคืนความรูการแลกเปลี่ยน และการนํามาใชใหม 

ประเภทของออนโทโลยี 
 1. ออนโทโลยีคําศัพท เปนออนโทโลยีที่ใชระบุคาในเทอมตางๆ เพื่อแทนความรูในขอบเขตหน่ึงๆ เชน 
UMLS เปนออนโทโลยีที่ใชจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับยา 
 2. ออนโทโลยีสารสนเทศ เปนออนโทโลยีที่ใชระบุระเบียนโครงสรางฐานขอมูล โดยโครงสรางของ
ฐานขอมูลเปรียบเทียบไดกับคลาสของออนโทโลยี เชน โมเดล เปนโครงสรางระเบียนของคนไขที่มีโครงสราง
สําหรับสังเกตอาการคนไข 
 3. ออนโทโลยีแอพพลิเคช่ัน เปนออนโทโลยีที่ประกอบดวยคํานิยามตางๆ วิธีการ และมีการระบุ
หนาที่ซึ่งตองการโมเดลความรูสําหรับแอพพลิเคช่ันตางๆ โดยผสมผสานแนวคิดที่ไดจากออนโทโลยีโดเมนและ
ออนโทโลยีทั่วไป 
 4. ออนโทโลยีโดเมนเปนออนโทโลยีที่มีการกําหนดเงื่อนไขโครงสรางความสัมพันธ และเน้ือหาของ
เขตความรู โดยมีรายละเอียดครอบคลุมในระบบงานหน่ึงๆ 
 5. ออนโทโลยีทั่วไป เปนออนโทโลยีที่คลายกับออนโทโลยีโดเมน แตจะใหความสําคัญกับการนําออน
โทโลยีกลับมาใชใหม ซึ่งโดยทั่วไปจะตองกําหนดแนวคิด เหตุการณ กระบวนการ การกระทําและองคประกอบ
ตางๆ 
 
เว็บเชิงความหมาย (Semantics Web) 

เว็บเชิงความหมาย คือ เทคโนโลยีที่ใชในการจัดเก็บ และนําเสนอเน้ือหาแบบมีโครงสราง รวมถึง
สามารถที่จะวิเคราะหจําแนกหรือจัดแบงไดวา ขอมูลที่ปรากฎน้ัน มีความสัมพันธกับขอมูลอื่นๆ ในแตละระดับ
อยางไร กลาวคือ เปนการจัดเก็บและนําเสนอแบบมีลําดับช้ันน่ันเอง 

เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายเปนการจัดการขอมูลในลักษณะของการเช่ือมโยงความสัมพันธของ
ขอมูลในระดับเมตะเดตา (Metadata) โดยทําการอานขอมูลแบบออนไลนทําใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถ
เขาใจความหมายของขอมูลตางๆ ไดวาเปนอะไรมาจากขอมูลสวนไหนของชุดขอมูล ทําใหคอมพิวเตอร
สามารถนําขอมูลที่ไดน้ันไปประมวลผลไดโดยอัตโนมัติ ยกตัวอยางเชน ถาคอมพิวเตอรพบขอมูลวา A เปนนอง
ของ B และ C เปนลูกของ B คอมพิวเตอรจะสามารถรับรูไดเองวา C เปนหลานของ A เปนตน กลาวโดยคือซี
แมนติกจะทําทุกสิ่งทุกอยางโดยออนไลนหมดและขอมูลทุกอยางที่ออนไลนน้ันจะเช่ือมโยงกันดวย
ความสัมพันธกันทั่วทั้งระบบ ทําใหเราสามารถลดขนาดและระยะเวลาในการทํางานใหนอยลงได 

นอกจากน้ีเว็บเชิงความหมายยังมีความเกี่ยวของกับออนโทโลยี ซึ่งคือศาสตรวาดวยการจัดกลุมสรรพ
สิ่งตางๆ บนโลกน้ี โดยใชวิธีการแยกความแตกตางเรื่องคําและความหมายของคํา แลวนํามาเขาพวกเพื่องาย
ตอการสืบคนและอางอิงในลักษณะภาษาที่นํามาใชบรรยายโครงสรางและความสัมพันธของระบบแบบลําดับ
ช้ัน 

ประโยชนของเว็บเชิงความหมาย 
1. สรางเครือขายของขอมูลเพื่อใหคนหาไดงายและรวดเร็ว 
2. เปนเอกสารในเครื่องคอมพิวเตอร ที่อยูในเครือขายได 
3. เปนการจัดกลุมคําที่มีความหมาย  ใชวิธีการแยกความแตกตาง แลวนํามาเขาพวก เพื่องายตอการ

สืบคน 
4. การคนหาไดผลลัพทเปนชุดของขอมูลที่มีความหมายจําเพาะตรงตามความตองการ 

เปนแหลงรวบรวมแลกเปลี่ยนขอมลูและความรู  
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บทที่ 2 
องคความรูการเพาะเลีย้งปลาบกึสยาม 

 
1. ระบบการบริหารจัดการผลิตปลาหนังลูกผสมบึกเพ่ือชุมชน 

การเพาะเลี้ยงปลาหนังนํ้าจืดซึ่งเปนอาชีพที่มีความสําคัญตอความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจและ

สุขภาพของชุมชน เน่ืองจากอาหารสัตวนํ้าจากธรรมชาติมีจํานวนลดลง มากกวาน้ันปลาหนังที่เพาะเลี้ยงเดิมๆ

มีมูลคานอยไมไดคุณภาพ และไมเปนที่ตองการของตลาด จึงไดคิดคนระบบการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าครบวงจร 

ต้ังแตการคัดพันธุและปรับปรุงปลาลูกผสมรุนที่1 (F1) อายุ 2-3 ป จนไดเปนสายพันธุใหมคือปลาลูกผสม รุนที่ 

2 (F2) โดยการวิเคราะหรูปและและพันธุกรรมจําเพาะเหมาะสม (โตดี เน้ืออรอยและดีตอสุขภาพ) กับระบบ

การเลี้ยงที่ไดมาตรฐานสัตวนํ้าที่ดีความมุงหมายของการประดิษฐ เพื่อไดวิธีการข้ันตอนเพาะเลี้ยงปลาหนังแบบ

ที่เลี้ยงงาย  โตไว ทําใหเปนปลาคุณภาพดีมีสีและกลิ่นของเน้ือแลดี เหมาะสําหรับเปนปลานํ้าจืดเศรษฐกิจ

ตอไปการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเปนอาชีพที่มีความสําคัญ การเพาะเลี้ยงเพื่อผลิตปลาแบบเดิมๆมีมูลคานอยไมได

คุณภาพมาตรฐานและไมเปนที่ตองการของตลาด ทีมวิจัยจึงไดพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าครบวงจร 

มี 5 ข้ันตอนที่ 1. การคัดพันธุและปรับปรุงปลาลูกผสม ข้ันตอนที่ 2. มีการเลี้ยงและตรวจรับรองที่ไดมาตรฐาน

สัตวนํ้าที่ดี (GAP) สูอินทรีย ข้ันตอนที่ 3. การแปรรูปเพิ่มมูลคาจากเน้ือปลา ข้ันตอนที่ 4. ความรวมมือที่ดีกับ

ภาคชุมชนภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหรายไดที่มั่นคงแกเกษตรกรเพิ่มข้ึน 3-10 เทา นอกจากน้ีสามารถจด

ลิขสิทธ์ิ หรือ อนุสิทธิบัตร ของสายพันธุและผลิตภัณฑที่อุดมดวยโอเมกามีฤทธ์ิชีวภาพดีตอสุขภาพ ข้ันตอนที่ 

5. การสนับสนุนดานวิชาการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีการติดตามประเมินผลงานอยางตอเน่ืองดัง 

2. การเลีย้งและการคัดเลือกพอ–แมพันธุปลาหนังลูกผสม 

 บอเลี้ยงพอ- แมพันธุ ปลาลูกผสมที่เปนพอแมพันธุไดตองมีอายุกวา 3 ปข้ึนไปไมควรมากกวา 10 ป มี

นํ้าหนักกวา 3 กิโลกรัม โดยปกติจะปลอย 300 ตัว/ไร บอที่เลี้ยงควรมีขนาดใหญและมีความลึกกวาบอเลี้ยง

ปลาเน้ือธรรมดา อยางนอยควรมีขนาด 1 ไร ความลึก 2-3 เมตร มีระบบทอสงนํ้าและระบายนํ้าเพื่อชวย

เจริญเติบโตและเจริญพันธุการใหอาหารโปรตีน 30 เปอรเซ็นต ใหอัตรา 2 เปอรเซ็นต นํ้าหนักตอวัน อาหารที่

นิยมใชจะมีสวนประกอบของ ปลายขาวตม 22 เปอรเซ็นต ปลาปน 22เปอรเซ็นต กากถ่ัวเหลือง18 เปอรเซ็นต

รําละเอียด 33 เปอรเซ็นตและวิตามินหรือใชสาหรายสไปรูลินา 5เปอรเซ็นต คุณสมบัติของนํ้าเหมาะสม

โดยเฉพาะคาออกซิเจน ความเปนกรด นํ้าที่มีออกซิเจนตํ่าและมีความเปนกรดสูงจะมีผลตอความอุดมสมบูรณ

ตลอดจนปริมาณของไขและอสุจิในการพัฒนาของไขและอสุจิ บอปลาควรอยูกลางแจง อุณหภูมิที่เหมาะสม

ควรมีคา 30-35 องศาเซลเซียส มีการถายเทนํ้าสม่ําเสมอการคัดเลือกพอ-แมพันธุที่เจริญเติบโตดี อายุนอย 

สมบูรณเพศ แข็งแรง และรูปรางสมบูรณ โดยทั่วไปหลักในการคัดเลือก สังเกตลักษณะทองวามีการพัฒนาของ

ไขและนํ้าเช้ือ โดยดูจากแมปลาทองทองจะอูมน่ิมเมื่อกดดูทองเบาๆ จะมีไข สวนตัวผูจะมีนํ้าเช้ือสีขาวขุนไหล

ออกมา แสดงถึงความพรอมที่จะฉีดฮอรโมนเพื่อการผสมเทียมได ควรงดอาหารปลากอนการผสมเทียม 1 วัน 

พอ-แมพันธุปลาที่มีความพรอมที่จะผสมเทียมมักจะเริ่มในเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 
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3. การเพาะผสมเทียมเพ่ือขยายพันธุปลาฯ 

 การเพาะขยายพันธุดวยการฉีดฮอรโมนเปนการกระตุนการตกไขใหหลุดจากฟอลลิเคิลลงในชองวางรงั

ไข สวนการวางไขจะตามมาในธรรมชาติ กอนการผสมเทียมตองงดอาหาร 1-2 วันตองตรวจสอบการพัฒนาของ

ไขและนํ้าเช้ือกอน โดยการรีดพอพันธุทีม่ีรูปรางเรียวยาวและมีสีครีบทองสีเหลืองออน ต่ิงเพศจะเรียวแหลม 

เมื่อรีดทองเบาๆ จะมีนํ้าเช้ือสีขาวขุนออกมา สวนตัวเมียทองจะอูมน่ิมกวาและครีบทองจะมีสีขาวออน เมื่อรีด

ทองเบาๆหรือใชสายยางขนาดเล็กสอดเขาชองเพศจะมีไขออกมาขนาด 1-1.5 มิลลิเมตร แสดงวามีการพัฒนา

เจริญพันธุพรอมที่จะผสมเทียม โดยการฉีดฮอรโมนโดยทั่วไปตัวเมียจะฉีด เข็มที่ 1 ดวย LHRHa 10-20 µg/kg 

(ไมโครกรัมตอนํ้าหนักปลา 1 กิโลกรัม) ช่ือการคา Suprefact ผสมกับ domperidone 5 mg/kg (มิลลิกรัมตอ

นํ้าหนักปลา 1 กิโลกรัม) ช่ือการคา Mothelium โดยฉีดเข็มที่ 2 หางกัน 6 ช่ัวโมง LHRHa 20-30 µg/kg ผสม

กับ domperidone 5 mg/kg สามารถรีดไขและนํ้าเช้ือปลาหลังจากฉีดไดประมาณ 6- 8 ช่ัวโมง ในบางกรณี

อาจตองใชฮอรโมนจําเปนตองฉีด 1 หรือ 3 เข็มทั้งน้ีข้ึนอยูกับความสมบูรณของพอแมพันธปลาและปจจัย

แวดลอม domperidone เปนยาที่ออกฤทธ์ิยับย้ังการทํางานของโดปามีน (dopamine) ซึ่งมีฤทธ์ิเหมือนฮอรโมน 

GRIF โดยมีฤทธ์ิยับย้ังการหลั่งฮอรโมน GnRHหรือ LHRHa จากการวิจัยพบวา ถามีการให domperidone จะ

ทําใหปลามีการตอบสนองตอฮอรโมน GnRHหรือ LHRHa มากข้ึน 

การคํานวณฮอรโมนสําหรบัการผสมเทียม 

 ปกติแลวฮอรโมน LHRHa ที่วางจําหนายทั่วไปมีลักษณะของเหลว บรรจุขวดขนาด 10 มิลลิลิตร 

(cc)ราคา 2,000-3,000 บาท ความเขมขน 10,000 ไมโครกรัม (µg) อัตราการใชโดยทั่วไป 10-40 ไมโครกรัม

ตอปลาหนัก 1 กิโลกรัมใชรวมกบัยา domperidone มีลักษณะเปนเม็ดสีขาวแผงละ 100-200 บาท ขนาด 10 

mg (มลิลกิรมั) อัตราการใช 5-10 มิลลลิิตรตอปลาหนัก 1 กิโลกรัมการใชควรแบงฮอรโมน 1 มิลลิลิตรผสมกับ

นํ้ากลั่น 9 มิลลลิิตรจะมีความเขมขน 1000 ไมโครกรัมควรเก็บฮอรโมนในตูเย็น 

 ตัวอยางที่ 1 กรณีฉีดปลาที่มีนํ้าหนักเทากันตัวผูและเมียอยางละ 2 ตัว เชน 4ตัว ๆ ละ 3กก. นํ้าหนัก

ปลาทัง้หมด 12 กิโลกรมั อัตราเขมขน 10 µg/กิโลกรมั เน่ืองจากทองปลามีไขและนํ้าเช้ือพฒันาดี 

 ฮอรโมนใชทัง้หมด  =   12x10 = 120 µg 

 ฮอรโมน 1,000 µg ในการละลาย =   10 cc 

 ฮอรโมน     120 µg ในการละลาย =   10 x 120 

            1000 

     =   1.2 cc 

  กําหนดใหใชสารละลาย 0.5มิลลิลิตรตอปลา 1 กิโลกรัมปลา  

 ใชนํ้ากลั่น = 6 - 1.2 = 4.8. มิลลิลิตร 
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  ยาเสริมฤทธ์ิ (Mothelium) ที่ใช 1 กิโลกรัมใช 5 มิลลิกรัมปลาหนัก 12 กิโลกรัม ใช 60 มิลลิกรัม

(6เม็ด) นําไปบดใหละเอียดแลวละลายผสมในนํ้ากลั่นและฮอรโมนตามลําดับ 

 - เขยาสวนผสมกอนนําไปฉีดปลาแตละตัวๆ ละ 1.5มิลลิลิตรสารละลายที่ผสมแลวจะหมดพอดี 

 นํายาเสริมฤทธ์ิบดใหละเอียดละลายนํ้ากลั่น 4.5มิลลิลิตรและผสมฮอรโมน 3 มิลลิลิตรแลวแบงฉีด

ตามปริมาณที่กําหนดขางตน หลังจากฉีดฮอรโมนแลวควรเช็คความพรอมของแมปลากอนที่จะรีดไข ประมาณ 

6-8 ช่ัวโมง  และระวังอยารีดไขปลากอนไขสุกหรือชาเกินทําใหนํ้าเขาชองทองของแมปลาหรือไขทิ้งเพราะจะ

ทําไขปลาเสีย โดยสังเกตจากเมื่อจับแมปลาข้ึนมารีดไขและรีดนํ้าเช้ือตาม ขณะรีดไขและนํ้าเช้ือตองระวังไมให

มีนํ้าปน แตถายังไมสามารถรีดไขได อาจจําเปนตองฉีดตัวเฉพาะเมียเข็มที่สองโดยเพิ่มความเขมขนของ

ฮอรโมนเปน 1.5-2 เทา 

 หลังจากผสมประมาณ 10 ช่ัวโมง สามารถหาอัตราการผสมไดจากระยะจุดตา อัตราการฟกเปนตัว

หลังผสม 30 ช่ัวโมง  อนุบาลในบอซีเมนตขนาด 4 ตารางเมตร นํ้าลึก 1 เมตร เมื่อลูกปลาอายุ 3-6 วัน ใหไข

แดง อารทีเมีย และไรแดง (อัตรา 100 เปอรเซ็นต ของนํ้าหนักตัว) อายุ 7-10 วัน จํานวน 10,000 ตัว ใหไร

แดง ปลาปนและรําละเอียด อัตราสวน 1:2:1 (อัตรา 30 เปอรเซ็นต ของนํ้าหนักตัว) หลังจากน้ันยายอนุบาล

ในบอดิน ขนาด 100 ตารางเมตร ใหปลาปนผสมรํา ปลายขาว และอาหารลูกกบ และอายุ 11-30 วัน ให

อาหารลูกกบ (อัตรา 10 เปอรเซ็นต ของนํ้าหนักตัว วันๆ ละ 3 ครั้ง จนครบ 30 วัน จะไดลูกปลาขนาด

ประมาณ 5-10 กรัม ยาวประมาณ 3 น้ิว ซึงสามารถนําไปเลี้ยงตอในบอดินหรือกระชังใหไดขนาดตลาด  

ข้ันตอนการอนุบาลลูกปลาอายุ 1-30 วัน 

1. การคัดพันธุและเพาะขยายพันธุปลาลูกผสมการเพาะขยายพันธุปลาการอนุบาล การเลี้ยงในบอดินและการ

เลี้ยงในกระชัง ใหไดปลาขนาดตลาด 

 1.1 การเพาะขยายพันธุและการอนุบาล 

 ดําเนินการเพาะพันธุขยายพันธุลูกผสมจํานวน 3-5 ครั้ง สองสายพันธุ ระหวางพอปลาลูกผสมรุนที่ 1 

กับปลาลูกผสมรุนที่ 1 ไดปลาลูกผสมบึกสยามฯ (ปลาลูกผสมรุนที่ 1 x ปลาลูกผสมรุนที่ 1) และปลาลูกผสม 

Silver (พอปลาเทโพ x แมปลาสวาย) พบวาปลาลูกผสมทั้งเพศผูและเพศเมียมีความพรอมในการผสมพันธุ

ตลอดนานถึง 6 เดือน โดยพบมากในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม และสามารถผสมเทียมไดมากสุดเมื่อ

เทียบกับปลาบึกและปลาสวาย และมีอัตรารอดตายหลังการผสมและอนุบาล มากสุดเฉลี่ย 20 เปอรเซ็นต ได

ลูกปลาขนาด 2-5 น้ิว อายุ 1-2 เดือน จํานวนประมาณ 5,000 เพื่อผลิตลูกปลาใหสําหรับบอสาธิต และ

เกษตรกรที่ผานการอบรมที่สนใจตองการเลี้ยงปลา 

 



 

 

 

6

 

รูปท่ี 3 การเตรียมพอแมพันธุ (ซาย) และการเพาะผสมเทียมเพื่อผลิตลูกพันธุปลาฯ (ขวา) 

 

 

รูปท่ี 4 การรีดไขแมพันธุปลา (ซาย) การรีดนํ้าเช้ือพอพันธุปลา (กลาง) และลูกปลาอายุ 30 วัน (ขวา) 

 1.2 การสาธิตเลี้ยงปลาในกระชังและในบอดินและแหลงเรียนรูใหไดขนาดตลาดศึกษาตันทุน

ผลตอบแทนตอการเลี้ยง 

4. ระบบการเลี้ยงท่ีดี Good Aquaculture Practice (GAP) สูอินทรีย 

ในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดีสถานที่ตองมีการข้ึนทะเบียนฟารมอยางถูกตองอยูหางหรือไมไดรับ

ผลกระทบจากแหลงกําเนิดมลพิษมีระบบการถายเทนํ้าที่ดีมีการคมนาคมสะดวกและมีสาธารณูปโภคข้ัน

พื้นฐานที่จําเปนมีการบันทึกขอมูลและปฏิบัติตามคูมือการเลี้ยงสัตวนํ้าที่ถูกตองตามหลักวิชาการมีแผนที่แสดง

ที่ต้ังและแผนผังของฟารมเลี้ยงนํ้าทิ้งจากบอเลี้ยงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดปจจัยการผลิต

เลือกใชลูกพันธุที่ดี มีความแข็งแรงไมเปนโรควัตถุดิบที่ใชในการผสมอาหารสัตวนํ้าที่ผลิตใชเองในฟารม ตอง

ปราศจากยาและสารตองหามปลอดภัยตอสัตวนํ้าและผูบริโภคและมีคุณภาพเหมาะสมกับความตองการทาง

โภชนาการของสัตวนํ้าที่เลี้ยงการจัดการดูแลสุขภาพสัตวนํ้ามีการเตรียมบอและอุปกรณอยางถูกวิธีเพื่อปองกัน

โรคที่จะเกิดกับสัตวเมื่อมีการระบาดของโรค ตองแจงหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ และมีวิธีการจัดการที่

เหมาะสมระบบนํ้าทิ้งจากบานเรือนตองแยกจากระบบการเลี้ยงหองสุขาแยกเปนสัดสวนและสิ่งปฏิกูลไมมี

โอกาสปนเปอนเขาสูระบบการเลี้ยงมีระบบการจัดอุปกรณ เครื่องมือ ในบริเวณฟารมใหเปนระเบียบ สะอาด 

ถูกสุขลักษณะและมีการบํารุงรักษาใหพรอมใชงานอยูเสมอมีระบบการจัดเก็บและกําจัดขยะที่ดี มีการเก็บ

ตัวอยางนํ้าและเน้ือปลาวิเคราะห ตองไมมีสารปนเบื้อและโลหะหนักที่เปนอันตรายตอผูบริโภคสวนการพัฒนา

สูระบบการเพาะเลี้ยงแบบอินทรีย ผูเลี้ยงจําเปนตองมีใบรับรองที่มาของสายพันธุที่ไดจากการเพาะเลี้ยงจาก

การที่ไมใชฮอรโมนผสมเทียมหรือเปนสายพันธุที่ไมมีการดัดแปลงทางพันธุกรรม อาหารที่ใชเลี้ยงตองมาจาก
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วัสดุที่เปนฟารมอินทรีย 70เปอรเซ็นตมีแนวปองกันการปนเบื้อเชนตนไมหรือรั้วรอบๆบอ มีบอพักอางเก็บนํ้า

และบอนํ้าทิ้งกอนปลอยสูธรรมชาติเปนตน 

5. การเลี้ยงปลา 

บอที่ใชเลี้ยงปลาลูกผสมบึกสยามฯ ควรมีพื้นที่ขนาด 400 ตารางเมตร ถึง 2 ไร หรือกระชังขนาด 30-

60 ตารางเมตร ควรอยูใกลแหลงนํ้าใหญและมีนํ้าใหตลอดป เชน แมนํ้า หรือคลองชลประทาน ที่ไมมีปญหานํ้า

ทวม พื้นที่ควรมีความลาดเทเล็กนอยปองกันนํ้าทวมขัง ตลอดจนเพื่อความสะดวก และประหยัดคาใชจายใน

การระบายนํ้าเขา-ออก ระดับความลึกประมาณ 2.5-3 เมตร เน้ือดินควรเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรัง 

ควรต้ังอยูหางตลาดสด ชุมชนแออัด แหลงโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคมสะดวก และไฟฟาเขาถึง ในกรณี

ที่เปนบอเกา กอนปลอยปลาลงเลี้ยง ควรมีการเตรียมบอ เพื่อกําจัดศัตรูปลาและทําใหปลามีอัตรารอดสูงสุด 

ทําการระบายนําออกจนแหง แลวโรยปูนขาวในอัตรา 50 กิโลกรัม/ไร จากน้ันสูบนํ้าเขาบอโดยมีถุงกรองที่ทํา

ดวยอวนมุงเขียว ชวยกรองไขหรือตัวออนของสัตวนํ้าอื่นๆ เมื่อสูบนํ้าเขาบอจนไดระดับลึกที่ตองการแลว ควร

ตรวจคุณสมบัติของนํ้ากอนนําพันธุปลาลงเลี้ยง ความหนาแนนในการเลี้ยงปลาเปนปจจัยหน่ึงที่สําคัญ 

เน่ืองจากปลาหนังลูกผสมที่ตลาดตองการมีขนาดต้ังแต 1.2-3 กิโลกรัม ซึ่งตองใชเวลาเลี้ยง 6 เดือน ถึง 2 ป 

เปนปลาที่โตคอนขางดี อัตราการปลอยปลาลูกผสมขนาด 3 น้ิวในบอดิน เพื่อการอนุบาลควรปลอยประมาณ 

30 ตัว/ ตารางเมตร ระยะเวลา 2 เดือน ใหอาหารลูกปลาดุกอัตรา 5เปอรเซ็นต ของนํ้าหนักตัวปลา เมื่อปลามี

ขนาดโต 5-10 น้ิว ข้ึนก็ควรยายบอเพื่อลดความหนาแนนควรปลอยในอัตรา 2 ตัว/ตารางเมตร เลี้ยงนาน 6-8 

เดือนก็จะไดปลาขนาด 1.5 กิโลกรัม/ตัว หากตองการลดตนทุนและเพิ่มคุณภาพเน้ือทําใหเน้ือแนนและลดกลิ่น

โคลนและเพิ่มปริมารโอเมกาควรใชสูตรอาหารที่ผสมหญาเนเปยหรือสาหรายและนํ้ามันปลาดังตัวอยาง 

การใชอาหารเม็ดเพื่อลดตนทุนในการเลี้ยงปลาลูกผสมอายุ 6 เดือนเลี้ยงนาน 6 เดือน สูตร 

อาหารเม็ดจมผสมหญาเนเปยรบด 10เปอรเซ็นต ปลาปน 10 เปอรเซ็นตกากถ่ัวเหลือง 30 เปอรเซ็นต รํา

ละเอียด 35 เปอรเซ็นต ปลายขาว 15 เปอรเซ็นตอัตราการใหอาหาร 3เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัว/วันๆ ละ 2 

ครั้งพบวาไมมีความแตกตางทางดานการเจริญเติบโต แตดานตนทุนคาอาหารสูตรอาหารที่ทดแทนปลาปนดวย

หญาเนเปยร มีราคาถูกกวาสูตรอาหารปกติ มีสีเน้ือไมเหลืองและมีกลิ่นโคลนนอยกวาชุดที่ใชปลาปนและเปนที่

ยอมรับของผูบริโภคมากกวานอกจากน้ีอาหารปลาที่ประกอบดวย ปลาปน 15เปอรเซ็นตกากถ่ัวเหลือง 34.5

เปอรเซ็นตปลายขาว 30เปอรเซ็นตรําละเอียด 9 เปอรเซ็นต สาหรายเตา 10 เปอรเซ็นตและนํ้ามันปลา 1.5 

เปอรเซ็นตผลทําใหคุณภาพของเน้ือ ไมมีกลิ่นโคลนสะสมในเน้ือ จนไดเปนอาหารปลาที่อุดมไปดวยโอเมกา3, 6 

และ 9 เพิ่มการเจริญเติบโต การเจริญพันธุ และคุณภาพเน้ือปลาที่ดี 

ตนทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลาบึกและปลาหนังลูกผสมบึกสยามแมโจ เพื่อประเมิน

คาตอบแทนที่ไดรับจากการเลี้ยง หากเกษตรกรไดศึกษาเรื่องดังกลาว จะทําใหไดขอมูลที่สามารถนําไปใช

ประโยชนในการวางแผนประกอบการตัดสินใจในการประกอบอาชีพได อีกทั้งยังไดใหตัวอยางผลการศึกษา

ตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาบึกและปลาลูกผสมเน้ือขาวในบอดินและกระชังสาธิต เพื่อใหเกษตรกรมี

การบริหารจัดการที่เหมาะสม ใหมีรายไดเหลือจากการลงทุนเลี้ยงปลา และสามารถยึดเปนอาชีพหลักได จาก
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การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาในนาขาวพบวา สามารถใหผลตอบแทนได 33.45เปอรเซ็นต 

โดยคิดเปนตนทุนผันแปร 85.11 เปอรเซ็นต ตนทุนคงที่รอยละ 14.89 เปอรเซ็นต ซึ่งมีคาพันธุปลาและ

คาอาหารปลาเปนตนทุนผันแปรที่มีอัตราสวนมากที่สุด คือ 24.3 เปอรเซ็นต และ 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ

ตัวอยางการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงปลาหนังลูกผสมบึกสยามในกระชังและบอดินสาธิต 

โดยการเลี้ยงในบอดินสามารถสรางรายไดอยางมากใหกับเกษตรกร คือ 87.05 เปอรเซ็นต  ของตนทุนทั้งหมด 

แตถาเลี้ยงในรูปแบบกระชังอาจจะใหผลกําไรในสัดสวนที่นอยกวา คือ 48.95 เปอรเซ็นต อยางไรก็ตาม

เกษตรกรสามารถลดตนทุนคาอาหารโดยเลือกใชอาหารตนทุนตํ่า แตมีคุณภาพดี จะทําใหผลตอบแทนสุทธิที่

เกษตรกรจะไดรับเพิ่มมากย่ิงข้ึน สวนการเพิ่มขนาดบอและความลึก การเพิ่มระยะเวลาในการเลี้ยงใหนานข้ึน 

เพื่อใหไดปลาที่มีขนาดใหญเปนที่ตองการของตลาด อาจทําใหผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกรเพิ่มข้ึนได 

 จากการศึกษาเลี้ยงปลาลูกผสมบึกสยาม ลูกปลาบึก และลูกปลาสวาย ขนาด 6-10 น้ิว ในกระชัง

ขนาด 1 x 1 x 1 เมตร อัตราการปลอย 10 ตัว/ตารางเมตร ใหอาหารระดับโปรตีน 30 เปอรเซ็นต ในอัตรา 5 

เปอรเซ็นต ตอนํ้าหนักตัว หลังจากการเลี้ยงนาน 4 เดือน พบวามีนํ้าหนักเพิ่มข้ึนและมีอัตรารอดดีที่สุด 

เน่ืองจากปลาลูกผสมเมื่อมีขนาดใหญและอายุมากข้ึน จะกินพืชหรือสาหรายเปนหลักจึ่งไดศึกษาการใช

อาหารเม็ดในการเลี้ยงปลาบึกลูกผสมอายุ 6 เดือนเลี้ยงนาน 6 เดือนการผลิตอาหารปลาคุณภาพจากวัสดุ

ทองถ่ิน เชน ปลาปน ผสมหญาเนเปยรหรือสาหรายนํ้าจืดและนํ้ามันปลา สําหรับเกษตรกรในเครือขายโดยการ

ใชอาหารเม็ดจมผสมหญาเนเปยรบดแทนปลาปน 50 เปอรเซ็นตอัตราการใหอาหาร 3เปอรเซ็นตของนํ้าหนัก

ตัว/วัน วันละ 2 ครั้งพบวาไมมีความแตกตางทางดานการเจริญเติบโต แตดานตนทุนคาอาหารสูตรอาหารที่

ทดแทนปลาปนดวยหญาเนเปยร มีราคาตนทุนถูกกวาสูตรอาหารปกติ มีสีเน้ือไมเหลืองและมีกลิ่นโคลนนอย

กวาชุดที่ใชปลาปนและเปนที่ยอมรับของผูบริโภคมากกวา (นิสรา และคณะ, 2557) 

 

 

รูปท่ี 5 อาหารเม็ดจมไมผสมและผสมเนเปยรทดแทนปลาปนและสีเน้ือปลา (นิสรา และคณะ, 2557) 
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รูปท่ี 6 อาหาร 3 สูตรสําหรบัการผลติเน้ือปลาที่อุดมดวยโอเมกาอาหารปลาผสมนํ้ามนัปลา (ซาย) สาหรายเตา 
(กลาง) และนํ้ามันปลากบัสาหรายเตา (ขวา)  
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ภาคผนวก 

ออนโทโลยีของการเพาะเลีย้งปลาบึกสยาม 
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ตัวอยางหนาของเว็บเชิงความหมาย (Semantics Web) ของการเพาะเลี้ยงปลาบึกสยาม 

 



แบบฟอรมที่ ๑ การจาํแนกองคความรูทีจ่าํเปนตอการผลักดนัตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ : กคศ. สกศ. รร.จปร. 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค  ตัวช้ีวัด (KPI)  
ตามคาํรับรอง 

เปาหมายของ
ตัวช้ีวัด 

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร 

การสนบัสนุนการพัฒนา
ประเทศและชวยเหลือ
ประชาชน 

ประชาชนมีวิถชีวีิตความเปนอยูที่ดขีึ้น มีความ
พรอมเผชิญปญหาและภัยคุกคามดานความ
ม่ันคงไดเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทความ
ม่ันคงเฉพาะพ้ืนที่อยางมีประสทิธภิาพและยั่งยืน 

  การจัดการความรูของการเพาะเลี้ยง
ปลาบกึสยามดวยการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคความรูทีจ่าํเปนตอการปฏบิัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลอืกมาจัดทาํแผนการจัดการความรู คือ 

แผนการจัดการความรู 
แผนที่ ๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน 
องคความรูทีจ่าํเปน : การเพาะเลี้ยงปลาบกึสยามดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เหตุผลที่เลือกองคความรู:  
- เปนองคความรูทีมี่การสะสมประสบการณมาอยางยาวนานและมีการพิสูจนจากการปฏิบัติใชจริงมาแลวในหลายพ้ืนที ่
- เปนองคความรูทีมี่ผูเชี่ยวชาญและมีผูปฏิบัติใชจงึสามารถรวบรวม จัดการ และตรวจสอบความถกูตองไดงาย 
- มีการจัดเก็บเบื้องตนในรูปแบบที่งายตอการเขาถึง เชน เอกสาร บทความ ตํารา สไลด และเน้ือหาเอกสาร 
ตัวชีว้ัดตามคาํรบัรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทาํ KM :  

 



แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action) 

ชื่อสวนราชการรร.จปร. หนาที่    /๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน 

องคความรูท่ีจําเปน (K) : การจัดการความรูของการเพาะเลี้ยงปลาบกึสยามดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) :  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :ไมนอยกวารอยละ  ๙๐ ของการดําเนินการทั้งหมด 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๑ การบงชี้ความรู 

- สมาขิกไดรวมกันระดมสมอง เพื่อคนหาความรูที่
พึงประสงค 

ม.ค. ๖๐ 

 

จํานวนสมาชิก

ของ KM TEAM 

๓ คน KM team - ฐานความรู 

- ชุมชนนักปฏิบัติ 

(COP) 

กคศ.สกศ. 

รร.จปร. 

๑,๒,๓ 

๒ การสรางและแสวงหาความรู 

- คนควาขอมูลจากระบบสารสนเทศ 

- รวบรวมขอมูลจากผูมีประสบการณ ไดแก 
นักวิชาการประมง นักการประมง เกษตรกรผู
เพาะเลีย้ง 

 

เม.ย.๖๐ จํานวน

แหลงขอมูลที่

สอบทานกันได 

อยางนอย ๒ 

แหลง 

นักวิชาการประมง นักการ
ประมง เกษตรกรผู
เพาะเลีย้งท่ีมีประสบการณ 

- ฐานความรู 

- ระบบพีเ่ลี้ยง 

- อินเตอรเนท 

กคศ.สกศ. 

รร.จปร. 

๑,๒,๓,๔ 

๓ การจัดความรูใหระบบ 

- วางแผนรปูแบบการจัดเกบ็ความรู ไดแก 

  1) เอกสารคูมือ 

  2) การวางโครงสรางสถาปตยกรรม Ontology 

  3) การพฒันา Semantics Web 

พ.ค.- มิ.ย.๖๐ ความชัดเจนและ

เขาถึงขอมูล 

รอยละ ๑๐๐ การจัดความรูใหเปนระบบ - ฐานความรู 

 

กคศ.สกศ. 

รร.จปร. 

๑,๒,๓,๔ 

๑ 



ชื่อสวนราชการรร.จปร. หนาที่    /๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน 

องคความรูท่ีจําเปน (K) : การจัดการความรูของการเพาะเลี้ยงปลาบกึสยามดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) :  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :ไมนอยกวารอยละ  ๙๐ ของการดําเนินการทั้งหมด 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ CMP 

- รวบรวมและเรียบเรียงขอมลูทีม่ีและจัดทําเปน
คูมือการจัดเกบ็ความรูตามรูปแบบขางตน 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู 

- นํารางคูมือที่ไดใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 

ก.ค.๖๐ จํานวน

ผูเช่ียวชาญที่ให

คําปรึกษา 

ไมนอยกวา  

๓ คน 

ผูเข่ียวชาญ ไดแก 
นักวิชาการประมง นักการ
ประมง เกษตรกรผู
เพาะเลีย้ง 

- ระบบพีเ่ลี้ยง กคศ.สกศ. 

รร.จปร. 

๑,๒,๓,๔,๕ 

๕ การเขาถึงความรู 

- นําคูมือที่ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบแลวให นนร./ 
กําลังพลทีส่นใจ/ ประชาชนทั่วไปทีส่นใจ/ 
เจาหนาที่ภาครัฐทีเ่กี่ยวของศึกษา 

- จัดอบรมใหความรูแกผูทีส่นใจ 

ก.ค.๖๐ ชองทางการ

เขาถึงขอมูล 

ไมนอยกวา ๒ 

ชองทาง 

- นนร. 
- เกษตรกรผูเพาะเลี้ยง 
- เจาหนาที่ภาครัฐที่
เกี่ยวของ เชน นักวิชาการ
เกษตร 

- อินเตอรเนท 

- คูมือแจกจาย 

กคศ.สกศ. 

รร.จปร. 

๑,๒,๓,๔,๕ 

๖ การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

- นําเสนอและอบรมใหความรูแกผูทีส่นใจและมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ก.ค.๖๐ - จํานวนครั้งการ

จัดกิจกรรม 

- จํานวนผูเขารับ

การอบรม 

- ไมนอยกวา 

๑ ครั้ง 

- ไมนอยกวา 

๕ คน 

- เกษตรกรและผูที่สนใจ
การเพาะเลี้ยงปลาบึกสยาม 

- ชุมชนนักปฏิบัติ 
-เวทีสําหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู  
-คูมือ 

 

กคศ.สกศ. 

รร.จปร. 

๑, ๒,๓,๔,๕ 

๒ 



ชื่อสวนราชการรร.จปร. หนาที่    /๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน 

องคความรูท่ีจําเปน (K) : การจัดการความรูของการเพาะเลี้ยงปลาบกึสยามดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) :  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :ไมนอยกวารอยละ  ๙๐ ของการดําเนินการทั้งหมด 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๗ ๗.๑ การเรียนรู 
- เผยแพรในระบบสารสนเทศ 
- จัดทําเปนเอกสารแจกจาย 
 
 

ส.ค.๖๐ - จํ านวนผูที่
เขาถึงความรูและ
รับแจกเอกสาร 
 

- ไมนอยกวา 
๕ คน 
 
 

- เกษตรกรและผูที่สนใจ
การเพาะเลี้ยงปลาบึกสยาม 

- คูมือ 
- อินเตอรเนท 
- ระบบพีเ่ลี้ยง 
- การประเมินผล 

กคศ.สกศ. 

รร.จปร. 

๑,๒,๓,๔,๕ 

 

๓ 


