


(ก) 

บันทึกของผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสตูล 
 

 

          รายงานประจําป ฉบับนี้ ไดจัดทําข้ึนเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน

โครงการตางๆ ในความรับผิดชอบของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕   ในงานตางๆ   ไดแก     งานทางดานบริหาร งานผลิต

พันธุสัตวน้ํา งานพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา งานตรวจสอบและ

รับรองคุณภาพสินคาประมง  งานโครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลา

นิลเพ่ือการสงออก และแหลงเรียนรูในทองถ่ิน  ซ่ึงขอมูลท่ีสรุปไวอาจเปนประโยชน

สําหรับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนผูสนใจท่ัวไปในการคนควาหาขอมูล

ตางๆ เก่ียวกับการดําเนินงานและโครงการของศูนยฯ  

 การปฏิบัติหนาท่ีและภารกิจตางๆ ของศูนยฯ ประสบผลสําเร็จตาม

เปาหมายทุกประการ ขาพเจาในนามของผู อํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล  ขอขอบคุณ

ผูบังคับบัญชาทุกทานท่ีกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แนะและใหความชวยเหลือในทุกๆ ดานท้ังยังใหการสนับสนุน

และใหกําลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความรวมมือของสวนราชการ ภาคเอกชน ภายในจังหวัด และจากความ

รวมมือรวมใจ เสียสละ อุทิศ แรงกาย แรงใจ ของขาราชการและลูกจาง ทุกทาน  

  จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

               (นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง) 

                    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล 

      

 

 

 

 

 

 

 
 



 (ข) 

สารบัญ 

บันทึกผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล     ก 

สารบัญ           ข 

แผนท่ีจังหวัดสตูล         ๑ 

ประวัติจังหวัดสตูล         ๓ 

 ประวัติศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล      ๑๖ 

ยุทธศาสตรกรมประมง         ๑๗ 

ทําเนียบขาราชการศูนยฯ                    ๑๘ 

ขอมูลสัตวน้ําประจําหนวยงาน        ๒๒ 

ผลการดําเนินงาน ประจําป ๒๕๕๕       ๓๐ 

- งานธุรการ  งานการเงิน        ๓๐ 

- กิจกรรม เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา       ๓๔ 

- กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง     ๓๘ 

- งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุสัตวน้ําเพ่ือจําหนายแกเกษตรกร   ๔๐ 

- กิจกรรม พัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ (งานวิจัยประมงน้ําจืด)   ๔๒ 

- โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ     ๔๔ 

- โครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการสงออก   ๕๐ 

- กิจกรรมอ่ืน         ๖๗ 

ภาคผนวก          ๖๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑ 
 
 

แผนที่จังหวัดสตูล 

 

 

ที่มา : http://www.thailandholidayclub.com/index.php?topic=306.new 

 

 

 

 

 

 

 

ทีต่ั้งศูนย์วจัิยและพฒันาประมงนํา้จืดสตูล 



 ๒ 
 

จังหวัดสตลู 
 

คําขวัญจังหวัดสตูล 

  “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธ์ิ” 

วิสัยทัศนจังหวัดสตูล 

  “เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศ  การเกษตรย่ังยืน  เมืองทาฝงอันดามัน  สรางสรรคสังคม 

แหงการเรียนรู” 

พันธกิจจังหวัดสตูล 

  ๑. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานการทองเที่ยว และพัฒนาการบริหารจัดการ 

  ๒. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ๓. พัฒนาอาชีพที่กอใหเกิดรายไดอยางย่ังยืน 

  ๔. พัฒนาระบบการขนสงสินคาชายฝงทะเลอันดามัน 

  ๕. เสริมสรางพัฒนาคนและสังคมภูมิปญญาแหงการเรียนรู 

  ๖. คุณธรรมนําสังคม 

ตราประจําจังหวัดสตูล (รปูพระสมุทรเทวา) 
 

   ประวัติที่มาของตราพระสมุทรเทวานับเน่ืองจากสมัยที่พระยาสมันตรัฐบุรินทร (ตน

กูมูฮํามัดอาเก็บ) เจาเมืองสตูลคนแรกไดสรางเมืองใหเจริญ รุงเรือง กลายเปนทาเรือ

ใหญ ฝงทะเลชองมะละกาจนเมืองสตูลไดรับสมญาวา “นครีสโตยมําบังสังคาลา”  

หรือ “สตูล  เมือง  พระสมุทรเทวา” 

 
                                                

 ดอกไมประจําจังหวัดสตูล 

 

“ดอกกาหลง” 
 

 

  

  

     ตนไมประจําจังหวัดสตูล 

       “ตนหมากพลต๊ัูกแตน” 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clubrt.net/wb/IMAGES_UPLOAD/3-3-2551-145008-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87 2 copy.jpg&imgrefurl=http://www.watchari.com/board/index.php?topic=1690.msg7976&usg=__bVYFZoMHKf7VauQQFMb4v8vI1fo=&h=534&w=550&sz=194&hl=th&start=31&um=1&tbnid=0OkbIlyQhmgQMM:&tbnh=129&tbnw=133&prev=/images?q=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87&start=20&ndsp=20&um=1&hl=th&sa=N�


 ๓ 
 

 

ประวัติจงัหวัดสตูล 
 

 

ประวัติความเปนมาของจังหวัดสตูลในสมัยกอนกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงศรีอยุธยาไมปรากฏ

หลักฐานกลาวไว ณ ที่ใด  สันนิษฐานวาในสมัยน้ันไมมีเมืองสตูล  คงมีแตหมูบานเล็กๆ  กระจัดกระจายอยูตามที่

ราบชายฝงทะเล 

 ในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร สตูลเปนเพียงตําบลหน่ึงอยูในเขตเมืองไทรบุรี  ฉะน้ันประวัติความเปนมา

ของจังหวัดสตูล  จึงเกี่ยวของกับเรื่องราวของเมืองไทรบุรี  ดังปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร  รัชกาลที่  ๒  วา  "ตามเน้ือความที่ปรากฏดังกลาวมาแลว  ทําใหเห็นวาในเวลาน้ัน  พวกเมืองไทร

บุรีเห็นจะแตกแยกกันเปนสองพวกคือ  พวกเจาพระยาไทรปะแงรันพวกหน่ึงและพวกพระยาอภัยนุราชคงจะนบ

นอมฝากตัวกับเมืองนครศรีธรรมราช  โดยเฉพาะเมื่อพระยาอภัยนุราชไดมาเปนผูวาราชการเมืองสตูลซึ่งเขตแดน

ติดตอกับเมืองนครศรีธรรมราช  พวกเมืองสตูลคงจะมาฟงบังคับบัญชาสนิทสนมขางเมืองนครศรีธรรมราช

มากกวาเมืองไทรบุรี  แตพระยาอภัยนุราชวาราชการเมืองสตูลไดเพียง  ๒  ป  ก็ถึงแกอนิจกรรม   ผูใดจะไดวา

ราชการเมืองสตูลตอจากน้ันหาพบจดหมายเหตุไม  แตพิเคราะหความตามเหตุการณที่เกิดข้ึนภายหลัง  เขาใจวา

เช้ือพระวงศของพระอภัยนุราช  (ปศนู) คงจะไดวาราชการเมืองสตูลและฟงบังคับบัญชาสนิทสนมกับเมือง

นครศรีธรรมราชอยางครั้งพระยาอภัยนุราชหรือย่ิงกวาน้ัน" 

 เรื่องเกี่ยวกับเมืองสตูลยังปรากฏในหนังสือพงศาวดารเมืองสงขลา แตขอความที่ปรากฏบางตอน

เกี่ยวกับช่ือผูวาราชการเมืองสตูลไมตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร  รัชกาลที่  ๓  ประวัติเกี่ยวกับ

เมืองสตูลในการจัดรูปแบบการปกครองเมือง  ตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลวา  ในป พ.ศ. ๒๔๔๐ ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ ใหรักษาเมืองไทรบุรี เมืองเปอรลิส และเมืองสตูลเปนมณฑลเทศาภิบาล เรียกวา "มณฑลไทร

บุรี"  โปรดเกลาฯ  ใหเจาพระยาไทรบุรีรามภักดีเจาพระยาไทรบุรี  (อับดุลฮามิต)  เปนขาราชการเทศาภิบาล

มณฑลไทรบุรี  เมืองสตูลไดแยกจากเมืองไทรบุรีอยางเด็ดขาด  ตามหนังสือสัญญาไทยกับอังกฤษเรื่องปกปนเขต

แดนระหวางไทยกับสหพันธรัฐมาลายู  ซึ่งลงนามกันที่กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  ๑๐  มีนาคม  ร.ศ.๑๒๗  (พ.ศ. 

๒๔๕๒)  จากหนังสือสัญญาน้ียังผลใหไทรบุรีและเปอรลิสตกเปนของอังกฤษ  สวนสตูลคงเปนของไทยสืบมา

จนถึงปจจุบันเมื่อปกปนเขตแดนเสร็จแลว  ไดมีพระราชโองการโปรดใหเมืองสตูลเปนเมืองจัตวารวมอยูใน

มณฑลภูเก็ตเมื่อวันที่  ๖  สิงหาคม  ร.ศ.๑๒๘  (พ.ศ.๒๔๕๓) 

 ในปพุทธศักราช  ๒๔๗๕  ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย  เมืองสตูลก็

มีฐานะยกเปนจังหวัดหน่ึงอยูในราชอาณาจักรไทยสืบตอมาจนถึงกระทั่งทุกวันน้ี 

 คําวา  "สตูล"  มาจากคําภาษามาลายูวา  "สโตย"  แปลวากระทอน  อันเปนผลไมชนิดหน่ึงที่ข้ึนอยูชุก

ชุมในทองที่เมืองน้ี  ซึ่งตอมาไดรับการต้ังสมญานามเปนภาษามาลายูวา  "นครสโตยมําบังสการา  (Negeri Setoi 



 ๔ 
 
Mumbang Segara) " หรือแปลเปนภาษาไทยวา  สตูลเมืองแหงพระสมุทรเทวา   ดังน้ัน  "ตราพระสมุทรเทวา"  

จึงกลายเปนตราหรือสัญลักษณของจังหวัดมาตราบเทาทุกวันน้ี 

 จังหวัดสตูล  แมจะอยูรวมกับไทรบุรีในระยะเริ่มแรกก็ตาม  แตจังหวัดสตูลก็เปนจังหวัดที่มีดินแดน

รวมอยูในประเทศไทยตลอดมา  ระยะแรกๆ  จังหวัดสตูล  แบงเขตการปกครองออกเปน  ๒  อําเภอ กับ  ๑  กิ่ง

อําเภอคือ อําเภอมําบัง อําเภอทุงหวาและกิ่งอําเภอละงู   ซึ่งอยูในการปกครองของอําเภอทุงหวา  ตอมาป  พ.ศ. 

๒๔๘๒  ไดเปลี่ยนช่ือ อําเภอมําบัง เปนอําเภอเมืองสตูล  สําหรับอําเภอทุงหวา  ซึ่งในสมัยกอนน้ันเจริญรุงเรือง

มาก  มีเรือกลไฟจากตางประเทศติดตอไปมาคาขายและรับสงสินคาเปนประจํา  สินคาสําคัญของอําเภอทุงหวา

คือ  "พริกไทย"  เปนที่รูจักเรียกตามกันในหมูชาวตางประเทศวา "อําเภอสุไหวอุเป" ตอมาเมื่อประมาณป  พ.ศ. 

๒๔๕๗  การปลูกพริกไทยของอําเภอทุงหวาไดลดปริมาณลง  ชาวตางประเทศที่เขามาทําการคาขายตางพากัน

อพยพกลับไปยังตางประเทศ ราษฎรในทองที่ก็พากันอพยพไปหาทําเลทํามาหากินในทองที่อ่ืนกันมาก  

โดยเฉพาะไดยายไปต้ังหลักแหลงที่กิ่งอําเภอละงูมากข้ึน  ทําใหทองที่กิ่งอําเภอละงูเจริญขึ้นอยางรวดเร็วและ

ในทางกลับกันทําใหอําเภอทุงหวาซบเซาลง 

 ครั้งถึง  พ.ศ. ๒๔๗๓ ทางราชการพิจารณาเห็นวากิ่งอําเภอละงูเจริญข้ึน  มีประชากรอาศัยอยูหนาแนน

กวาอําเภอทุงหวา  จึงไดประกาศยกฐานกิ่งอําเภอละงู  เปนอําเภอเรียกวา  อําเภอละงูและยุบอําเภอทุงหวาเดิม  

เปนกิ่งอําเภอทุงหวา  กิ่งอําเภอทุงหวาขึ้นอยูในการปกครองของอําเภอละงู  ตอมาในป  พ.ศ. ๒๕๑๖ กิ่งอําเภอ

ทุงหวาจึงไดรับสถานะเดิมกลับคืนมาเปนอําเภอทุงหวา 

 

 

ขอมูลท่ัวไป 

๑. ที่ต้ังและอาณาเขต 

จังหวัดสตูล  เปนจังหวัดใตสุดดานฝงทะเลอันดามัน  หางจากกรุงเทพฯ  ๙๗๓  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ 

๒,๘๐๗.๕๒๒  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๑,๗๕๔,๗๑ ไร   พ้ืนที่สวนหน่ึงเปนเกาะ  จํานวน  ๘๘  เกาะ   มีฝงทะเล

ยาว ๑๔๔.๘๐  กิโลเมตร  มีอาณาเขตดังน้ี 



 ๕ 
 
 ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  

 อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 

 ทิศใต   ติดตอรัฐเปอรลิส  และรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย 

 ทิศตะวันออก  ติดตออําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอรลิส ประเทศมาเลเซีย 

 ทิศตะวันตก  ติดตอกับทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย  อยูระหวางเสนรุงที่  ๖  องศา   

    ๔  ลิปดาและ  ๗  องศา  ๒  ลิปดาเหนือและเสนแวงที่  ๙๙  องศา  ๕  

         ลิปดา และ  ๑๐๐  องศา  ๓ ลิปดาตะวันออก 

 

 

๒. ลักษณะภูมิประเทศ 

 พ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก เปนเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสําคัญๆ  คือ  ภูเขาบรรทัด  

ภูเขาสันกาลาคีรี  พ้ืนที่คอยๆ  ลาดเอียงลงสูทะเลดานทิศตะวันตกและทิศใต  มีที่ราบแคบๆ  ขนานไปกับชายฝง

ทะเลถัดจากที่ราบลงไปเปนปาชายเลน  มีปาแสมหรือปาโกงกางอยูเปนจํานวนมาก นอกจากน้ันจังหวัดสตูล 

เปนจังหวัดที่ไมมีแมนํ้าไหลผานคงมีแตลํานํ้าสายสั้นๆ  ไหลผานซึ่งเกิดจากภูเขาโดยรอบ  พ้ืนที่ทางตอนเหนือ

และทิศตะวันออกของจังหวัด 

 

๓. ลักษณะภูมิอากาศ 

 จังหวัดสตูล ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดจากประเทศจีนลงมาปกคลุมประเทศ

ไทย และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบรอนช้ืนมี ๒ ฤดู 

ไดแกฤดูฝน ชวงระหวางเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และฝนตกชุกในระหวางเดือนมิถุนายน พฤศจิกายน 

ฤดูรอนมีเพียง ๔ เดือน เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน จังหวัดสตูล มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๓.๖๓ องศา

เซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย ๒๒.๓๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได ๓๕.๗ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ ๓๑ 

มกราคม ๒๕๕๑ และอุณหภูมิตํ่าสุดวัดได ๒๐.๐ องศาเซลเซียส วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ปริมาณฝนตกมาก

ที่สุดใน ๑ วัน วัดได ๙๓.๕ มิลลิเมตร วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

 

๔. การปกครองและการเมือง 

 จังหวัดสตูลแบงการปกครองเปน ๗ อําเภอ   ๓๖  ตําบล ๒๗๙ หมูบานการปกครองสวนทองถิ่น มี ๑ 

อบจ.  ๗  เทศบาล (๑ เทศบาลเมือง ๖ เทศบาล ตําบล )และ ๓๔  อบต. 

 การเมือง 

 ปจจุบันจังหวัดสตูล  ไดแบงเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ออกเปน ๒ เขต แตละเขตมี

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ได เขตละ ๑ คน โดยมีพ้ืนที่ในแตละเขต ดังน้ี 

เขตเลือกต้ังที่ ๑  อําเภอเมือง, อําเภอควนโดน, และอําเภอควนกาหลง (เฉพาะตําบลทุงนุย) 



 ๖ 
 
เขตเลือกต้ังที่ ๑ ประกอบดวยอําเภอละงู, อําเภอทุงหวา, อําเภอทาแพ, อําเภอควนกาหลง และอําเภอมะนัง 

จังหวัดสตูลมีสมาชิกวุฒิสภา ๑ คน 

   

๕. ประชากร 

 ประชากรของจังหวัดสตูล  รวมทั้งสิ้น ๓๐๑,๔๖๗  คน  ชาย ๑๕๐,๓๑๙  คน หญิง ๑๕๑,๑๔๘ คน  

 จํานวนบาน ๘๕,๐๒๙ ครัวเรือน (ขอมูลสํารวจ ณ. วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ กรมปกครอง) 

 

๖. สภาพทางเศรษฐกิจ 

 จากสภาพภูมิประเทศที่มีเทือกเขาสูงลอมอยูโดยรอบทั้งดานทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศใตขณะที่ฝง

ทะเลตะวันตกติดเขตทะเลอันดามัน สภาพพ้ืนที่ของจังหวัดสตูลจึงมีลักษณะพ้ืนที่ลาดจากดานตะวันออกสู

ตะวันตก เหมาะสมกับการทําการเกษตรกรรมเปนสวนใหญ แตก็มีพืชหลักเพียง ๓ ชนิด ไดแก ยางพารา ปาลม

นํ้ามัน และมะพราว พ้ืนที่ตลอดแนวชายฝงยาวประมาณ  ๑๔๕ กิโลเมตร  อุดมสมบูรณดวยปาชายเลนอันเปน

แหลงที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงชายฝงและการประมงและจากลักษณะภูมิประเทศและสภาพพ้ืนที่ทางทะเลที่

เต็มไปดวยเกาะตาง ๆ ที่สวยงาม และอยูใกลชายแดนประเทศมาเลเซีย จังหวัดสตูลเปนแหลงทองเที่ยวที่มี

ศักยภาพสูงมากอีกแหงหน่ึง   การศึกษาแผนลงทุนจังหวัดพบวาโครงการที่มีลูทางลงทุนในอันดับตนๆ จึงไดแก

โครงการดานเกษตรกรรม โครงการอุตสาหกรรมตอเน่ืองจากการเกษตรกรรมและโครงการจัดบริการทางดาน

ทองเที่ยว  ซึ่งโครงการเหลาน้ีลวนอาศัยลักษณะเดิมทางเศรษฐกิจและทรัพยากรทองถ่ินเปนพ้ืนฐานในการ

พัฒนา 

 สําหรับแนวโนมการเปลี่ยนแปลง โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ในยุคโลกาภิวัตน เชน

ปจจุบันที่มีการรวมมือกันทางดานเศรษฐกิจมากขึ้น อาทิ โครงการรวมมือทางเศรษฐกิจของ ๓ ประเทศ  ซึ่งรวม

จังหวัดสตูลดวย ประกอบกับมีโครงการพัฒนาตางๆ  ของรัฐ  เชน  ถนนสี่ชองจราจร ทาเรือนํ้าลึกเปนตน หาก

โครงการตางๆ  เหลาน้ีมีความคืบหนาและดําเนินการไดแลวก็สามารถคาดการไดอยางคอนขางชัดเจนวา

โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลพัฒนาเพ่ิมขึ้น 

 

๗.     การประมง 

 ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบทางการผลิตทางการประมง ที่จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ชายฝงทะเลยาว 

๑๔๔.๘ กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ ๔ อําเภอ คือ เมืองสตูล ทุงหวา ทาแพ และละงู นอกจากน้ันในพ้ืนที่ซึ่งอยูใน

เขตนํ้าจืดก็สามารถหาแหลงอาหารสัตวนํ้าจากอําเภอที่ติดชายฝงทะเล ทําใหมีกิจกรรมทางดานการผลิตการ

ประมงนํ้าจืด ชายฝงและทะเล ครบถวน พอสรุปเปนกิจกรรมหลัก ๆ ไดดังน้ี 

 ๑ .ดานการทําการประมง  เปนการจับสัตวนํ้าจากธรรมชาติที่สามารถยึดเปนอาชีพ สรางรายไดเปนที่

พ่ึงพิง พอแยกตามประเภทการทําการประมงได ๒ ประเภท คือ 



 ๗ 
 
  ๑.๑  การประมงทะเลพาณิชย  (นํ้าลึก)  เปนการทําการประมงที่ตองใชตนทุน วัสดุเครื่องมือที่

ทําการประมงมีประสิทธิภาพในการจับสัตวนํ้าสูง แหลงทําการประมงอยูในทะเล แถวเกาะบรัสบานา – เกาะ

สามชายฝงเขตแดนไทย-มาเลเซีย ดานเปอรลิส เกาะยะบัง เกาะโดดใหญ อาวมะขาม เกาะตะรุเตา เกาะกลาป 

เกาะกามัน เกาะแดง เกาะแลน เกาะเละนะ เกาะอาดัง เกาะหลีเปะ  เกาะปสซี หินตุกนเจ็ด เกาะตาลัง เกาะขุน

หลาด ตลอดถึงแถบบริเวณจังหวัดระนอง และกระบ่ี สําหรับประเภทเครื่องมือประมงสวนใหญประกอบดวย

อวนลากคู อวนลากคานถาง อวนลากแผนตะเฆ อวนปลากะตัก อวนลอมจับ การประมง  มีเรือที่ขึ้นทะเบียน

ขอรับอาชญาบัตร เพ่ือทําการประมงทั้งหมดจํานวน ๔๙๐ ลํา เปนเรืออวนลากแผนตะเฆ จํานวน ๑๒๙ ลํา เรือ

ลากคู ๒๐ ลํา เรืออวนครอบ ๑๐๑ ลํา เรืออวนลอม ๑๐๖ ลํา เรืออวนดํา ๒๙ ลํา  และเรืออวนลอย ๑๐๕ ลํา 

สําหรับสัตวนํ้าที่จับได ประกอบดวยปลาเบญจพรรณรอยละ ๖๐ ปลาเปดและปลาเหย่ือรอยละ ๓๐ และกุง ปู 

หมึก อ่ืน ๆ รอยละ ๑๐ ปริมาณสัตวนํ้าที่ผานทาเรือประมงจังหวัดสตูลในป ๒๕๕๓ มีปริมาณ ๑๐,๘๖๒ ตัน มี

มูลคา ๓๕๘,๐๓๖,๖๗๕ บาท 

  ๑.๒  การประมงทะเลพ้ืนบาน (ชายฝง) เปนการทําการประมงของชาวประมงชายฝงทะเล 

เปนเรือประมงขนาดเล็กทั้งมีเคร่ืองยนตและไมมีเครื่องยนต สําหรับเครื่องมือประมงเปนทั้งประจําที่ เครื่องที่ติด

กับเรือประมง ประกอบอวนลอย อวนลากขนาดเล็ก อวนจมปู ลอบ เบ็ด เปนตน  มีชาวประมงทําการประมง

พ้ืนบานทั้งหมด ๔,๐๙๘  ครัวเรือน สัตวนํ้าที่จับไดประกอบดวยปลาเบญจพรรณ ปู กุงและหมึก 

 ๒. ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  ดวยความไดเปรียบดานศักยภาพของพ้ืนที่จังหวัดสตูลมีกิจกรรมดาน

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่หลากหลายพอแยกเปนกลุมใหญ ๆ ไดดังน้ี 

  ๒.๑  การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด  เปนกิจกรรมเลี้ยงปลานํ้าจืดที่ทําเพ่ือการยังชีพและเสริมรายได

ในครัวเรือนมีอยูในพ้ืนที่ รปูแบบการเลี้ยงเปนการเลี้ยงในบอดิน บอพลาสติก บอซีเมนต ปลาที่เลี้ยง

ประกอบดวยปลาดุก ปลาตะเพียนขาว ปลานิล และปลาอ่ืน ๆ ที่กรมประมงสงเสริมใหมีการเลี้ยง จากขอมูล

ศูนยสารสนเทศ กรมประมง สํารวจพบวา มีเกษตรกรเลีย้งปลานํ้าจืด จํานวน ๑,๕๐๐ ราย  ๘๐๐ บอ ๑๕๐ 

กระชัง  

 ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรจําหนายไดสําหรับปลาดุก ๓๘.๐๐-๔๐.๐๐ บาท/กก. ปลานิล ๓๐.๐๐-๓๕.๐๐ 

บาท/กก. ปลาตะเพียนขาว ๓๐.๐๐-๓๒.๐๐ บาท/กก. 

  ๒.๒ การเพาะเลี้ยงปลานํ้าเค็ม  มีเกษตรกรเลี้ยงจํานวน ๑,๑๖๘ ราย ๕๘ บอ ๑,๑๑๐ กระชัง 

เน้ือที่รวม ๑๓๑ ไร  

  ๒.๓ การเลี้ยงกุงทะเล ชนิดกุงทะเลที่นิยมเลี้ยงมี ๒ ชนิด คือ กุงขาววานาไม (Penaeus 

vanamai) และกุงกุลาดํา (Penaeus monodon) ฟารมเลี้ยงเปนฟารมที่ผานการรบัรองมาตรฐานการจัดการ

ฟารมที่ดี ทั้งระบบ COC และ GAP   ฟารมเลี้ยงกุงทะเลที่ดําเนินการและมีผลผลิตจาํนวน ๖๙๘ ฟารม พ้ืนที่

ดําเนินการ ๑๑,๑๒๙ ไร ผลผลิต ๒๒,๓๖๗ ตัน มูลคา ๒,๗๖๗.๑๗ ลานบาทเศษ 
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เครื่องมือเพื่อใชในการประกอบอาชีพประมง (ภูมิปญญาทองถ่ิน) 

  เบ็ด เปนเครื่องมือจับปลาชนิดหน่ึงมีหลายลกัษณะไดแก 

เบ็ดราว  มีเชือกขึงติดกับเสาทั้งสองดานหรือมีเสาดานเดียว โดยมีเบ็ดผูกไวเปนชวงสั้น ๆ จน 

หมดเชือก 

เบ็ดทง  ใชไมไผเหลาเปนคันเบ็ดมีเชือกและตัวเบ็ดผูกไวปลายเบ็ด ซึ่งสามารถไหวตัวออน 

ไปมาไดใชจับปลาทั้งนํ้าจืด และนํ้าเค็ม เหย่ือที่ใช คือ ลูกปลาหรือปลาหั่นเปนช้ินเล็กๆไสเดือน กบ เขียด ฯลฯ 

เบ็ดซัด ประกอบดวยตัวเบ็ดซึ่งผูกติดกับเชือกเอ็น ยาวประมาณ ๓๐-๔๐ เมตร วิธีการใชนํา 

เหย่ือมาเกี่ยวกับตัวเบ็ดและขวางลงไปในแมนํ้าลําคลอง โดยใชปลายเชือกผูกติดกับหลกัหรือเสา 

สอน  เปนเครือ่งมือดักสัตวนํ้า มีลักษณะทําจากซี่ไมไผ หรอืทางกะพอ หรือทางจาก ยึดดวย 

เชือกหรือหวายเปนทรงกระบอก รูปทรงคลายไซ แตขนาดเล็กกวา และใชดักปลาตรงที่มีนํ้าไหล 

โปะ เปนการจับปลาอีกวิธีหน่ึง โดยใชไมไผกั้นเปนคอก เปดชองทางใหปลาไหลเขาไปแลว 

ใชอวนดักเปนวิธีการที่อาศัยธรรมชาติของลม เมื่อลมพัดทําใหเกิดคลื่น  คลื่นทําใหไมไผที่ปกไวเปนคอกดักปลา

น้ัน เกิดการสั่นไหว ปลาเห็นแสงและเงาของไมไผเกิดความกลัวและหลงกล จึงวายไปตามชองทางของ 

โปะที่เปดไวปลาก็จะเขาไปติดอวน 

 

๘.    ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรดิน 

จังหวัดสตูลมีลกัษณะดินที่แตกตางไปตามลักษณะพ้ืนที่และวัตถุตนกําเนิดดิน  

๑. บริเวณที่เปนสันหาดและสันทราย เกิดจากการทับถมของทรายโดยการกระทําของคลื่นหรือ 

กระแสนํ้าทะเล มลีักษณะเปนแนวแคบขนานกับชายฝงทะเลเปนชวง ๆ ดินที่พบจึงมีเน้ือดินเปนทราย 

๒.  บริเวณที่ราบลุมนํ้าทะเลทวมถึง  เกิดจากการทับถมของตะกอนที่ถูกพัดพามาโดยลํานํ้าจากแผนดิน 

ไหลลงสูทะเลและปะปนกับตะกอนของนํ้าทะเล มีการทบัถมเกิดเปนแผนดินขนานกับชายฝงทะเล 

 ๓.  บริเวณที่ราบลุมนํ้าทะเลเคยทวมถึง  เปนที่ราบลุมที่อยูใกลชายฝงทะเล ซึ่งอยูถัดจากที่ราบนํ้าทะเล 

เกิดจาการทับถมกันของตะกอนนํ้าทะเลและตะกอนลํานํ้า  

 ๔.  ที่ราบลุมนํ้าทวมถึง  เปนบริเวณพ้ืนที่ซึ่งมีภูมิประเทศเปนที่ตํ่าราบเรียบ  หรือเกือบราบเรียบ  เกิด

จากการทับถมของตะกอนลํานํ้าในบริเวณที่ลุมริมฝงนํ้า  

 ๕.  บริเวณพ้ืนผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอนเปนที่ดอนที่เกิดจากภูเขา  ผานขบวนการปรับระดับของ

พ้ืนที่  

 ๖.  บริเวณพ้ืนที่เขาและภูเขา  เปนบริเวณที่มีความลาดชันของพ้ืนที่มากกวา ๓๕ เปอรเซ็นต มีลักษณะ

เปนสันเขา หรือเทือกเขาเปนแนวยาว เขาหรือภูเขาจะทอดเปนแนวยาวเหนือใตอยูทางทิศตะวันออก และทิศ

เหนือของจังหวัด  



 ๙ 
 
๙.   ทรัพยากรน้ํา 

 จังหวัดสตูลไมมีสายนํ้าสายใหญ มีเพียงแมนํ้าสายสั้นๆ  และแคบ โดยมีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาทาง

ทิศเหนือและทิศตะวันออก ซึ่งชาวบานเรียกแหลงนํ้าในจังหวัดน้ีวา  “คลอง”   คลองที่สําคัญๆ   ไดแก  คลอง

ละงู คลองการะเกด  (ซึ่งอยูในลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันตกตอนลาง)  คลองลําโลน  คลองมําบัง  คลองเซ็นเต็น  

คลองทุงหวา คลองดุสน และคลองสาคร เปนตน จากการที่จังหวัดสตูลขาดแคลนแหลงนํ้าขนาดใหญ จึงทําใหไม

สามารถกักเก็บนํ้าไวใชไดตลอดปและตองประสบปญหาการขาดแคลนแหลงนํ้ากินนํ้าใชและแหลงนํ้าเพ่ือการ

เกษตรกรรม สําหรับแหลงนํ้าขนาดเล็กที่มีอยูในปจจุบันก็ยังมีขอจํากัดในการพัฒนา เน่ืองจากปญหาการขาด

แคลนโครงการตอเน่ืองในการนํานํ้าเขาสูพ้ืนที่เกษตรกรรม  ปญหาการขาดแคลนภาชนะการกักเก็บนํ้าฝน 

ปญหาการขาดแคลนการขุดบอนํ้าต้ืนในพ้ืนที่ดอน ปญหาคาใชจายในการขุดเจาะและบํารุงรักษาบอบาดาล

ตลอดจนปญหาความเค็มและกรอยของนํ้าอยูใกลชายฝงทะเล 

 

 แหลงน้ํา 

๑. แหลงน้ําธรรมชาติ 

 จังหวัดสตูล  มีแหลงนํ้าธรรมชาติที่สําคัญไดแก  คลองละงู  คลองลําโลนนอย  คลองบาราเกต  (หรือ

คลองทาแพ)  คลองมําบัง  คลองทาจีน  นอกจากน้ียังมีลําคลองสั้นๆ  หลายสาย  เชน  คลองปูยู  คลองเจะบิลัง 

คลองทุงริ้น ฯลฯ ซึ่งลําคลองทั้งหมดอยูใกลทะเล  กอนไหลลงสูทะเลจะมีปากคลองขนาดใหญเหมาะสําหรับ

เลี้ยงปลาในกระชังเปนอยางดี 

 คลองละงู  ตนนํ้าอยูบริเวณเทือกเขาดานใตของจังหวัดตรังและสงขลา ไหลมาทางดานเหนือของจังหวัด

ตามแนวเสนแบงเขตอําเภอละงูและอําเภอควนกาหลง  ไหลมาบรรจบกับคลองปากบารา  คลองน้ียาวประมาณ  

 ๖๐  กิโลเมตร  บริเวณปากคลองกอนไหลลงสูทะเลจะกวางกวาดานใน ซึ่งบริเวณปากคลองปากบาราน้ีเองที่ใช 

เปนทาเทียบเรือสําหรับการเดินทางไปอุทยานแหงชาติหมูเกาะตะรุเตาและหมูเกาะเภตราสวนคลองแยกดาน

เหนือยังคงช่ือคลองละงูเหมือนเดิม      ไหลออกสูทะเลบริเวณบานบอเจ็ดลูกและเกาะเขาตะละแบนแต  มีพ้ืนที่

ลุมนํ้า  ๙๓๗.๐๘  ตารางกิโลเมตร  ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย  ๒,๐๐๐  มิลลิเมตรตอป  และปริมาณนํ้าทาเฉลี่ย  

๗๐๙.๐๖  ลานลูกบาศกเมตรตอป 

 คลองมําบัง  ตนนํ้ามีอยูบริเวณเทือกเขาระหวางอําเภอควนกาหลงและอําเภอควนโดน  ประกอบดวย

หวยเล็กๆ  หลายสายไหลมารวมกัน  ผานเขตเทศบาล      สถานีตํารวจนํ้าเกาะนกและออกสูทะเลบริเวณอาว

ตํามะลัง  พ้ืนที่ลุมนํ้า  ๓๙๑.๓๐  ตารางกิโลเมตร  ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย  ๒,๑๐๐  มิลลิเมตรตอปและปริมาณ

นํ้าทาเฉลี่ย ๖๗๙.๓๘  ลานลูกบาศกเมตรตอป 

 คลองบาราเกต  ตนนํ้าอยูบริเวณเขาสามยอด  ดอนสีเดน       ไหลผานอําเภอควนกาหลงเขาสูอําเภอ

ทาแพและไหลออกสูทะเลบริเวณปากอาวเกาะแดง ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย  ๒,๒๐๐  มิลลิเมตรตอปและปริมาณ

นํ้าทาเฉลี่ย  ๑,๑๐๐  ลานลูกบาศกเมตรตอป  



 ๑๐ 
 
 คลองลําโลนนอย  มีตนกําเนิดบริเวณเขาเขียว  เขาไคร  เขาโตะ  ไหลผานเขตอําเภอควนกาหลงมา

บรรจบกับคลองละงูที่บานตาแหลม  เปนคลองที่สายนํ้าไหลตลอดทั้งป 

 คลองทาจีน  ตนนํ้าเกิดบริเวณเทือกเขาติดกับประเทศมาเลเซีย  เขตอําเภอเมืองสตูล  คลองสายน้ีอยู

ทางทิศตะวันออกของอําเภอเมือง  ไหลออกสูบริเวณอาวทาจีน 

 นอกจากน้ียังมีคลองสายสั้นๆ  อีกหลายสาย  เชน  คลองปูยู  คลองเจะบิลัง  คลองรังกา  คลองทุงริ้น 

เปนตน  ซึ่งคลองตางๆ  ในจังหวัดสตูล  สวนใหญชวงที่อยูใกลทะเลกอนไหลออกสูทะเลจะมีขนาดใหญ 

 ๒.   แหลงน้ําชลประทาน 

  แหลงนํ้าชลประทาน ที่มีอยูในจังหวัดประกอบดวยแหลงนํ้าตามโครงการชลประทานขนาด

กลาง  โครงการชลประทานขนาดเล็ก  โครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดนไทย-มาเลเซียและโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดํารทิี่สรางแลวเสร็จถึงปจจุบัน  สามารถกักเก็บนํ้าได ๒,๑๕๐,๐๐๐ ลบ.ม .และมีพ้ืนที่ไดรับ

ประโยชนจากโครงการ  ๑๓๓,๕๖๐  ไรหรือรอยละ  ๒๔.๓๐  ของพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรของจังหวัด 

 ๑.  โครงการฝายดุสน ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน พ้ืนที่  ๓๒,๖๐๐ ไร 

 ๒.  โครงการประตูระบายนํ้าบาโรย ตําบลปากนํ้า อําเภอละงู พ้ืนที่ ๓,๐๐๐ ไร 

 ๓.  โครงการฝายคลองทาแพ ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน พ้ืนที่ ๘,๙๐๐ ไร 

 

๑๐.   แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ 

 จังหวัดสตูลมีศักยภาพในดานการทองเที่ยวมาก  เพราะมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญทั้งแหลงทองเที่ยว

ทางธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรหลายแหง  ดังน้ี 

(๑)  แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและศาสนสถาน 
 

 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดสตูล  (คฤหาสนกูเด็น)        เดิม

เปนจวนของอํามาตยตรี พระยาภูมินารถภักดี (กูบารูเด็น บินตํามะหงง)    

เจาเมืองสตูล ตอมากรมศิลปากรไดประกาศข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานเมื่อ 

ก.พ. ๒๕๓๒ และไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนาคฤหาสนเพ่ือจัดต้ังเปน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดสตูล  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

บรมราชกุมารีไดเสร็จมาเปนองคประธานในพิธีเปด  เมื่อ   

  วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

 มัสยิดกลางจังหวัดสตูล  หรือที่รูจักกันในอีกช่ือหน่ึง

วา  มัสยิดมําบัง  สรางขึ้นต้ังแตสมัยพระยาสมันตรัฐบุรินทร  

(ตนกูมูอําหมัดอาเก็ม)  เปนเจาเมืองสตูล  (ประมาณ  พ.ศ.

๒๓๙๒)  ช่ือมําบังต้ังตามช่ือเมืองสตูลจัดสรางใหมเปนอาคาร



 ๑๑ 
 
คอนกรีตเสริมเหล็กและพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสร็จฯ มาทรงเปดเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๒ 

 อุทยานแหงชาติตะรเุตา  เมื่อ ป พ.ศ. ๒๔๘๐ กรมราชทัณฑ ไดบุกเบิกบริเวณอาวตะโละอุดังและอาวตะโละ

วาว  เมื่อปลายป ๒๔๘๒ รฐับาลไดสงนักโทษการเมืองจากคดี 

กบฎบวรเดช (พ.ศ.๒๔๗๖) และกบฏนายสิบ  (พ.ศ.๒๔๗๘)  มาคุม

ขังยังเกาะตะรุเตา  ตอมากรมปาไมไดถอนสภาพการเปนเขตหวง

หามเพ่ือการราชภัณฑบนเกาะออก แลวจึงประกาศใหเกาะเหลาน้ี

เปนอุทยานแหงชาติตะรุเตา เมื่อวันที ่๑๙ เมษายน ๒๕๑๗  ซึ่งเปน

อุทยานแหงชาติลําดับที่ ๘ ของประเทศและจากความอุดมสมบูรณ

ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเลจึงไดรับการยกยองใหเปน ASEAN Heritage Parks and Reserves 

หรืออุทยานมรดกของอาเซียนเมื่อป  พ.ศ. ๒๕๒๕ 

(๒)  แหลงทองเที่ยวทางทะเลและแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

     เกาะไข  หา  งจากเกาะตะรุ เตาไปทางทิศ

ตะวันตกราว ๒๕ กิโลเมตรจะพบเกาะกลางและเกาะไขเคียงคูกัน 

ช่ือเกาะกลางน้ันสืบเน่ืองจากตําแหนงซึ่งอยูกึ่งกลางระหวางเกาะ

ตะรุเตาและเกาะอาดัง  สวนที่ช่ือเกาะไขน้ันเพราะหาดทรายอัน

ขาวสะอาดและสงบของเกาะน้ีเปนที่วางไขของเตาทะเลน้ันเอง 

นอกจากหาดทรายที่งดงามแลวยังมีซุมประตูหิน  ประติมากรรมที่

ธรรมชาติสรางสรรคใหโดดเดนตรึงใจแกผูพบเห็นทุกคน 

   

เกาะอาดัง   ชายหาดบริเวณแหลมของเกาะอา

ดัง เหมาะสมแกการพักแรมเพลิดเพลินกับความงามทัศนียภาพ

ของทองฟาจรดนํ้าแซมดวยเกาะแกงตางๆ  ทางเดินเทาที่นําทาง

ไปสูนํ้าตกอันเปนแหลงนํ้าจืดที่ทั้งเจาหนาที่และชาวเลไดใชดํารง

ชีพบนเกาะมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 

เกาะหลีเปะ  ทางใตของเกาะอาดังไปประมาณ    ๑ กิโลเมตร เปน

ที่ต้ังของเกาะหลีเปะซึ่งมีชาวเลอาศัยต้ังถ่ินฐานอยูต้ังแตปลายรัชกาลที่ ๕ ยามนํ้าลงลาน

กวางของปะการังหลากสีใตผิวนํ้าที่ใสคลายกระจกทางดานหนาเกาะจะพนนํ้ามารับ

แสงอาทิตยเต็มที่  

 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2&hl=th&biw=1024&bih=623&tbm=isch&tbnid=c6tKgwj5LlMegM:&imgrefurl=http://www.phukettourholiday.com/toursatun-kohlipe-2d-1n.htm&docid=aalT88hmSa26kM&imgurl=http://www.phukettourholiday.com/images/toursatun-kohlipe/b-kohlipe01.jpg&w=800&h=530&ei=i1jKUZieD4X8iQfFtIDgBA&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=143&tbnw=210&start=15&ndsp=20&ved=1t:429,r:18,s:0,i:138&tx=124&ty=52�
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87&hl=th&biw=1024&bih=623&tbm=isch&tbnid=668rtFRwkFoFMM:&imgrefurl=http://www.thaitravels.net/18727&docid=80e1RKv1dVqZrM&imgurl=http://www.thaitravels.net/wp-content/uploads/2011/10/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B52.jpg&w=500&h=317&ei=n1nKUcqNPIKiigeG2YGQCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=695&vpy=309&dur=4234&hovh=179&hovw=282&tx=106&ty=91&page=4&tbnh=135&tbnw=187&start=55&ndsp=20&ved=1t:429,r:59,s:0,i:265�
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8A%E0%B8%B0+pantip&start=115&um=1&sa=N&rlz=1R2ADFA_enTH473&biw=1024&bih=623&hl=th&tbm=isch&tbnid=48qNM2HBg4WNvM:&imgrefurl=http://gimyong.com/talung/index.php?topic=63948.30&docid=8HBZ9ki9NVLVaM&imgurl=http://gimyong.com/talung/index.php?action=dlattach;topic=63948.0;attach=140486;image&w=500&h=750&ei=PVrKUeXiKensiAf8uoGgCw&zoom=1&iact=hc&vpx=399&vpy=229&dur=3922&hovh=275&hovw=183&tx=81&ty=141&page=7&tbnh=145&tbnw=97&ndsp=20&ved=1t:429,r:27,s:100,i:85�


 ๑๒ 
 

 

  เกาะหินงาม  เลยจากเกาะอาดังไปทางทิศตะวันตกไมไกลนัก 

เกาะหินงามจะโดดเดนสะดุดตาผูผานไปมาดวยหาดหิน  กอน กลมรีขนาด

เล็กใหญตางๆ  กัน  วางเรียงรายใหชมลานตาดูลื่นเปนเงาวาววับเกลี้ยง

เกลา  เมื่อยามคลื่นซัดสาดมาจะเห็นพ้ืนเขมสลับริ้วลายเสนสีออนของหิน

งามจับตา 

 

 หมูเกาะบุโหลน อยูในความรับผิดชอบของอุทยานแหงชาติหมูเกาะ

เภตราต้ังอยูหางจากทาเรือปากบารา  อําเภอละงู  จังหวัดสตูล  

ประมาณ  ๒๒  กิโลเมตร เปนสถานที่ที่นาสนใจของนักทองเที่ยวอีกแหง

หน่ึงเพราะธรรมชาติที่โดดเดนไมแพหมูเกาะอ่ืนๆ   

อุทยานแหงชาติทะเลบัน   

ทะเลบัน เปนพ้ืนที่ปาทางดานทิศใตของจังหวัดสตูล  บริเวณชายแดนของ

รัฐเปอรลิส  ประเทศมาเลเซีย  เปนพ้ืนที่ปาที่มีความสวยงามและอุดม

สมบูรณตลอดแนวชายแดน  นักทองเที่ยวชาวตางประเทศสนใจมาก  

ชอบมาศึกษา วิถีชีวิตของสัตว  เชน นกสัตวปาและสัตวคร่ึงบกคร่ึงนํ้า

ชนิดตางๆ    

อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา  เปนหมูเกาะนอยใหญกลางทองทะเลอันดามันที่เรียงรายกระจัดกระจาย 

ครอบคลุมพ้ืนที่ชายฝงทะเลและเกาะนอยใหญ  ๔๙๔.๓๘ ตารางกิโลเมตร   

ไดรับการจัดต้ังเปนอุทยานแหงชาติตามพระราชกฤษฏีกา  ลงวันที่ ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๒๗  นับเปน อุทยาน

แหงชาติลําดับที่ ๔๙ ของประเทศ

ไทย  

หาดปากบารา  ต้ังอยูหางจากอําเภอละงู ๑๐ กโิลเมตร มทีาเทียบ

เรือประมงและเปนจุดลงเรือของนักทองเที่ยวที่จะเดินทางไปยังเกาะตางๆ  

มีทิวสนที่รมรืน่ขึ้นอยูตามริมหาดทรายขนานไปกับถนนสายละงู–ปากบารา  มีบังกะโลเอกชนไวสําหรับ

นักทองเที่ยวพักอาศัย 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5&um=1&rlz=1R2ADFA_enTH473&hl=th&biw=1024&bih=623&tbm=isch&tbnid=1TS474QApWxNtM:&imgrefurl=http://www.thaitrip4u.com/Gallery/View/Crab.html&docid=2ZGj4TT4zrCBOM&imgurl=http://www.thaitrip4u.com/Images/Gallery/View/Crab.jpg&w=800&h=600&ei=olrKUe3wBIyeiAfEt4E4&zoom=1&iact=hc&vpx=718&vpy=75&dur=641&hovh=194&hovw=259&tx=157&ty=66&page=3&tbnh=140&tbnw=158&start=35&ndsp=19&ved=1t:429,r:39,s:0,i:198�
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%99&um=1&rlz=1R2ADFA_enTH473&hl=th&biw=1024&bih=623&tbm=isch&tbnid=_bfykE3Irgvt5M:&imgrefurl=http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=34&topic_no=266760&topic_id=270485&docid=gmDilvaMeGrvEM&imgurl=http://board.trekkingthai.com/board/upload/photo/2011-04/699d3934f2c2969ca13ce638b6bac364.jpg&w=900&h=575&ei=6VvKUdO2EceZiAe6y4CwCw&zoom=1&iact=hc&vpx=243&vpy=277&dur=891&hovh=179&hovw=281&tx=163&ty=141&page=2&tbnh=138&tbnw=236&start=14&ndsp=5&ved=1t:429,r:25,s:0,i:156�
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99&start=95&um=1&rlz=1R2ADFA_enTH473&hl=th&biw=1024&bih=623&tbm=isch&tbnid=T5ym9_iNPk8uqM:&imgrefurl=http://travalinsatun.blogspot.com/2012/12/blog-post.html&docid=1xM00njFnbcHsM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-8-sxSdgQnYE/UMVjUtn8lEI/AAAAAAAAAr8/iWvd0CW5ieQ/s1600/talehbunjpg0004copy.jpg&w=818&h=614&ei=p1zKUYW_NaiTiQfImIHoDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=578&vpy=149&dur=1891&hovh=194&hovw=259&tx=113&ty=99&page=6&tbnh=137&tbnw=176&ndsp=20&ved=1t:429,r:13,s:100,i:43�


 ๑๓ 
 

น้ําตกวังสายทอง  ต้ังอยูที่ตําบล

นํ้าผุด อําเภอละงู สามารถเดินทางโดย

รถยนตได  ๒ ทาง คือ ทางอําเภอละงู 

ตรงขามทางแยกจากถนนสายสตูล-ละงู ที่

สามแยกบานโกตา ตําบลกําแพง จากจุดน้ี

ถึงนํ้าตกระยะทางประมาณ ๒๖ กิโลเมตร  

น้ําตกธาราสวรรค มีนํ้าตก ๓ ช้ัน ลดหลั่นกันลงมา ช้ันแรกนํ้าตกโตนตํ่า ช้ัน ๒ นํ้าตกสายฝนและช้ัน ๓ 

เรียกนํ้าตกสอยดาว ทั้งสามช้ันมีความสวยงามที่แตกตางกัน มีบานพักและที่สําหรับกางเต็นทพักแรม 

 

น้ําตกธารปลิว ตนนํ้า  เกิดจากเขาวังตระ พ้ืนที่เขตจังหวัดตรัง-สตูล เปน

นํ้าตกที่สวยงาม มี ๓ ช้ัน แตละช้ันมีความสูงไมมากนัก มีนํ้าไหลตลอดป  

น้ําตกปาหนัน อยูในเขตตําบลทุงนุย อําเภอเมือง นํ้าตกแหงน้ีมีทั้งหมด 

๑๐ ช้ัน รอบบริเวณเปนปาไมรมรื่น มีนํ้าใสไหลแรง ตลอดทั้งป สามารถ

เอารถว่ิงเขาไปจนถึงตัวนํ้าตกได    

  

ถํ้าเจ็ดคต  เปนถ้ําขนาดใหญ กวาง ๗๐-๘๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๐๐ เมตร บางชวงสูง ๑๐๐-

๒๐๐ เมตร มหิีนงอกหินยอยสวยงามมาก มคีลองใหญทะลภูุเขา เหมาะแกการลองเรือเทีย่วถํ้า 

ชาวบาน  เปลี่ยนช่ือใหมวา ถ้าํสัตคูหา ม ี๗ ช้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔ 
 
 

กิจกรรมลองแกงถํ้าเจ็ดคตและถํ้าภูผาเพชร 

ถํ้าภูผาเพชร      

เปนถ้ําขนาดใหญ มีหินงอกหินยอยสวยงามมาก ภายในถ้ําลักษณะเปนหองโถงแบบโรมันหลายหอง  บริเวณ

กลางถ้ําเปนลานกวาง มีเวทีลักษณะคลายลานแสดงคอนเสิรต  มองขึ้นไปดานบนเพดานถ้ํา ความสวยงามของ

หินงอกหินยอยงามระยิบระยับเหมือนประดับดวยเพชร อยูที่อําเภอมะนัง 

๑๑.  งานประเพณีของจังหวัดสตูล 

๑. งานมหกรรมเทศกาลโรตีของดีเมืองสตูล เปนการแสดงและจําหนายโรตีของจังหวัดสตูล ที่มี

หลากหลายประเภท โดยเฉพาะการจัดทําโรตีลอยฟา การโชวชาชัก โดยจะจัดเดือนมกราคมของทุกป 

         ๒. งานแขงขันวาวประเพณีจังหวัดสตูล จัดข้ึนเปนประจําทุก ๆ ป  จะจัดข้ึนในเดือน กุมภาพันธ ของ

ทุกป ณ บริเวณสนามบินสตูล  กอนถึงเขตเทศบาลเมืองสตูลประมาณ ๔ กิโลเมตร 

๓. งานแขงขั  นการตกปลา "ตะรุเตา - อาดัง ฟชช่ิงคัพ" เปนการแขงขันตกปลาที่มีผูเขารวมแขงขันทั้ง

ในและตางประเทศจํานวนมาก  โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย มีการแหขบวนมัจฉา 

การประกวดหุนปลา และการแสดงศิลปะพ้ืนบานของชาวสตูล จัดเดือน มีนาคมของทุกป 

๔. งานวันขาวโพดหวานอําเภอทาแพ ภายในงานมีการจําหนายผลผลิตทางการเกษตรที่ข้ึนช่ือ คือ 

ขาวโพดหวาน ซึ่งมีรสชาติหวานอรอย จัดประมาณเดือนมีนาคมของทุกป 

๕. งานวันเมาลิดกลางจังหวัดสตูล เปนงานที่จัดข้ึนเพ่ือเปนการรําลึกถึงหลักธรรมคําสอน และผลงาน

ของทานนบีมูฮัมมัด เพ่ือเปนการสงเสริมสถาบันศาสนาอิสลามและเพ่ือผนึกกําลังของพ่ีนองมุสลิมในการรวมกัน

แกปญหาที่สําคัญของจังหวัด จัดเดือน พฤษภาคม ของทุกป 

๖. งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเปะ ซึ่งทํากันปละ ๒ ครั้ง คือ ในเดือน ๖ (พฤษภาคม) 

และเดือน ๑๒ (พฤศจิกายน) โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือลอยบาป 

๗. งานวันจําปาดะและของดีเมืองสตูล เปนการแสดงสินคาผลิตผลดานการเกษตรโดยเฉพาะผลไมที่

สําคัญของจังหวัด จัดเดือน กรกฎาคม ของทุกป 

๘. งานมหกรรมอาหารจานเด็ดและของดีเมืองสตูล ชาวสตูล ภายในงานมีอาหารจําหนายจํานวนมาก

ลวนเปนอาหารที่ขึ้นช่ือ สตูล โดยจะจัดงานประมาณเดือนสิงหาคมของทุกป 

          ๙. งานประเพณีถือศีลกินเจ เปนงานประเพณีของคนไทยเช้ือสายจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดสตูล จัดขึ้น

ประมาณเดือนกันยายนของทุกป ณ บริเวณศาลเจาโปเจเกง อําเภอเมืองสตูล 

๑๐.งานเปดฤดูกาลทองเที่ยวทางทะเลจังหวัดสตูล    

มีเปาหมายหลกัเพ่ือทองเที่ยว ณ อุทยานแหงชาติตะรุเตา ที่มีหาดสวย นํ้าใส หาดทรายขาว เชน  เกาะอาดัง 



 ๑๕ 
 
เกาะหลีเปะ โดยเฉพาะเกาะตะรุเตา ซึ่งเปนแหลงประวัติศาสตรที่สําคญั ชมการแขงขันหนีนรกตะรุเตา ชมการ

แสดงแสง สี เสียง และวิถีชีวิตของชาวเล จัดเดือน ธันวาคม ของทุกป  

๑๑.  ซาไก  ซาไก เงาะ หรือชาวปา เปนชนกลุมนอยกลุมหน่ึงซึ่งอาศัยอยูในปาเขต พ้ืนที่ อ.ทุงหวา 

และ อ.ควนโดน อ.ละงู  กลุมคนพวกน้ีจะอยูรวมกันเปนกลุมและเดินทางเรรอนไปถึงสมาพันธรัฐมาเลเซีย ชน

เผาซาไกจัดอยูในกลุมนิกริโต รูปพรรณสัณฐานทั่วไปคอนขางเต้ีย สูง ประมาณ ๑๔๐-๑๕๐ เซนติเมตร หญิงเต้ีย

กวาชาย ผิวเน้ือดําไปทางคอนขางสีนํ้าตาล ผมดําหยิก ขมวดกลมเปนกนหอย จมูกแบน ซีฟนโต ทองปอง 

สะโพกแฟบ  ชาวซาไกเปนพวกเรรอนไมมีที่อยูอาศัยแนนอน โดยมากจะอยูกันเปนกลุม กลุมละประมาณ    

๒๐-๓๐ คน มักเลือกทําเลสูง ๆ เปนที่อยูอาศัย อยูใกลแหลงนํ้า เมื่อเลือกทําเลไดเหมาะสมกับความตองการแลว 

จะแผวถางบริเวณที่อยูที่เรียกวาทับ สรางขึ้นโดยใชกิ่งไมงามเปนตอมอ ยกแครขึ้นสูงจากพ้ืนดิน ๑ ศอก แคร

กวาง ๑ ศอก ถาเปนโสดจะใชแครเดียว ถาเปนคู สามีภรรยาจะมี ๒ แครอยูใกลกัน  นําใบไมมามุงแบบงาย ๆ 

กันไดเฉพาะแดด ดังน้ันเมื่อถึงฤดูฝนซาไก จะไปอาศัยที่เพิงโพรงถ้ําตาง ๆ ซาไกจะหาอาหารธรรมชาติ เชน 

เผือก มัน ผลไม ยอดไม รวมถึงอาหารจําพวกเน้ือสัตว เชน คาง กวาง เกง  

 
 

                                                 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๖ 
 
 

 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืดสตูล   

 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสตูล  ต้ังอยูในเขตตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล โดยอยูหางจากอําเภอละ

งูประมาณ ๒ กิโลเมตร และหางจากตัวจังหวัดสตูลประมาณ ๕๐ กิโลเมตร พ้ืนที่ของศูนยฯ มีเน้ือที่รวมทั้งสิ้น ๑๘๔ ไร ๑๑๗ 

ตารางวา โดยมีคลองละงูไหลผานกลางแบงพ้ืนที่ของศูนยฯ ออกเปน ๓ แปลง คือ 

แปลงที่ ๑ เน้ือที่ ๑๗ ไร ต้ังอยูในเขต หมูที่ ๗ ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเปนที่ปลูกสรางอาคาร

ตาง ๆ  เชน อาคารที่ทําการ โรงเพาะฟก บอคอนกรีต บานพักขาราชการและคนงาน  เปนตน 

 แปลงที่ ๒ เน้ือที่ ๑๖ ไร ๓๑ ตารางวา ต้ังอยูในเขตหมูที่ ๑๓ ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล  ซึ่งเปนที่กอสราง

ของโครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพ่ืออนุรักษพันธุเตาบกและเตานํ้าจืดของไทย 

 แปลงที่ ๓ เน้ือที่ ๑๕๑ ไร ๘๔ ตารางวา ต้ังอยูในเขตหมูที่ ๓ และหมูที่  ๑๒ ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล 

เปนพ้ืนที่ซึ่งขอถอนสภาพที่ดินอันเปนที่สาธารณะสมบัติของแผนดิน เพ่ือนํามาใชประโยชนทางราชการ โดยไดดําเนินการ

สรางบอดินสําหรับเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 

 กรมประมงไดรับงบประมาณในการจัดต้ังศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสตูล เมื่อป ๒๕๒๖ โดยมีเหตุผลในการ

จัดต้ังในขณะน้ันคือ เพ่ือเปนการอนุรักษพันธุเตากระอาน   ซึ่งเปนสัตวหายากและใกลสูญพันธุและพบหลงเหลืออยูในคลอง

ละงู จังหวัดสตูล เพียงแหงเดียว โดยใชช่ือหนวยงานวา สถานีอนุรักษพันธุเตากระอาน และตอมาไดมีการเปลี่ยนช่ือของ

หนวยงานหลายครั้ง เชน ป ๒๕๒๗ ใชช่ือวา สถานีอนุรักษพันธุสัตวนํ้าจืดสตูล และตอมานอกจากจะอนุรักษพันธุเตา

กระอานแลว ยังมีการรวบรวมพันธุเตานํ้าจืดชนิดอ่ืน ๆ  เชน เตาลายตีนเปด เตาหวาย เพ่ือการอนุรักษและศึกษาการ

เพาะพันธุ ตอมาป ๒๕๓๓ ก็ไดเปลี่ยนช่ือเปนศูนยพัฒนาประมงนํ้าจืดสตูล เน่ืองจากมีการผลิตพันธุปลานํ้าจืดชนิดตาง ๆ  

เพ่ิมขึ้น ตอมาป ๒๕๔๐  กรมประมงไดปรับเปลี่ยนโครงสรางและไดยายศูนยพัฒนาประมงนํ้าจืดไปที่ศูนยวิจัยและพัฒนา

ประมงนํ้าจืดตรัง  จึงเปลี่ยนช่ือเปน สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดสตูล ซึ่งมีการผลิตพันธุกุงกามกรามเพ่ิมเติม ข้ึนกับศูนยวิจัย

และพัฒนาประมงนํ้าจืดตรัง  ป พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดรับงบประมาณในการกอสรางสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพ่ืออนุรักษพันธุ

เตานํ้าจืดและเตาบกของไทยใหคงอยูตลอดไป และใหประชาชนทั่วไปไดทราบถึงประวัติความเปนมาตลอดจนประชาสัมพันธ

ใหเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดสตูลอีกแหงหน่ึง และในปจจุบันไดยกระดับเปนศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสตูล                

                                                                        

                   



 ๑๗ 
 

 

ยุทธศาสตรกรมประมง ป พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕ 
วิสัยทัศน 

  “มุงสูการเปนผูนําทางการประมงอยางย่ังยืนในภูมิภาค เพ่ือความอยูดีมีสุขของประชาชน” 

พันธกิจ 

   พัฒนาคุณภาพสินคาประมงทุกประเภทใหไดรับมาตรฐาน 

   เพ่ิมผลผลิตในแหลงเพาะเลี้ยงและแหลงทรัพยากรอ่ืน 

   บริหารจัดการทรัพยากรสัตวนํ้า 

   พัฒนาการวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง  
   ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองคกร 

 

งานในหนาท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล 
 

 อนุรักษพันธุเตานํ้าจืดและพันธุสัตวนํ้าหายากหรือใกลสูญพันธุ 

 ผลิตพันธุสัตวนํ้าจืดเชน ปลานํ้าจืด กุงกามกราม  และอ่ืนๆ เพ่ือปลอยในแหลงนํ้าธรรมชาติและเพ่ิม

ผลผลิตประมงในแหลงนํ้า  ตลอดจนจําหนายพันธุสัตวนํ้าแกเกษตรกรเปนการสรางรายไดและ

อาหารใหประชาชนในทองถิ่น   

 ศึกษา คนควา ทดลอง  และวิจัยเทคนิคการเพาะพันธุ การอนุบาลและการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด และ

นําไปขยายผลใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นเพ่ือใหเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง   

 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลทางชีววิทยาขอมูลแหลงนํ้าและสังคมเศรษฐกิจชาวประมง  ประเมิน

สถานภาพและแนวโนมการประมงในแหลงนํ้า เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากร

ประมงในทองถิ่นตลอดจน พัฒนาปรับปรุงแหลงนํ้าตามหลักวิชาการประมงเพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดอยางตอเน่ืองเหมาะสมกับสภาพแตละพ้ืนที่  

 ใหบริการทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและใหการสนับสนุนทาง

วิชาการกับหนวยงานสวนภูมิภาคในการกํากับดูแลดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการทําประมง 

 เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพ่ือนักเรียนนักศึกษาทั้งชาวไทยและตางชาติเขามาศึกษาคนควา 

 

 

 

 

 



 ๑๘ 
 

ทําเนียบขาราชการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล 
 

 

 
นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง 

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสตูล 

                                                                                 

                  นายสุชาติ  ไกรสุรสีห                                            นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธ์ิ 

    นักวิชาการประมงชํานาญการ               นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

                                                         

                 นายวิฑารณ  เจียมตน                            นางสาวพฤดี  ศรีอําไพ 

            เจาพนักงานประมงชํานาญการ                                  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  



 ๑๙ 
 
   

รายนามผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล 

 

ลําดับ

ท่ี 

รายนาม คุณวุฒิ ปท่ีดํารงตําแหนง หมายเหตุ 

๑ นายบุญชวย  เชาวทวี วท.บ.(ประมง) พ.ศ. ๒๕๒๖ - พ.ศ. ๒๕๒๙ หัวหนาสถานีฯ 

๒ นายกําพล  อุดมคณานาท วท.บ.(ประมง) พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๑๓ ธ.ค. ๒๕๓๓ หัวหนาสถานีฯ 

๓ นายประโยชน  ตรรกอังกูร กม.บ. ๑๓ ธ.ค.๒๕๓๓ – ๔ เม.ย. ๒๕๔๐ ผูอํานวยการศูนยฯ 

๔ นายไชยวัฒน  รัตนดาดาษ วท.บ.(ประมง) 

พบ.ม.(พัฒนาสังคม) 

๙ มิ.ย.๒๕๔๐ – ๒๙ พ.ย. ๒๕๔๒ หัวหนาสถานีฯ 

๕ นางสาวสุวีณา  บานเย็น วท.บ. (ประมง) 

วท.ม.(วิทยาศาสตร

การประมง) 

๒๙ พ.ย.๒๕๔๒ – ๘ พ.ค. ๒๕๔๖ 

 

 

หัวหนาสถานีฯ 

๖ นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง วท.บ(วาริชศาสตร) ๙ พ.ค. ๒๕๔๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๘ หัวหนาสถานีฯ 

๗ นายวรรณนัฑ  หิรัญชุฬหะ วท.บ. (ประมง) 

วท.ม.(พัฒนาการ 

เกษตร) 

๑๐ ก.พ.๒๕๔๙ – ๔ ก.ค. ๒๕๕๔ หัวหนาสถานีฯ 

๘ นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง วท.บ(วาริชศาสตร) ๔ ก.ค. ๒๕๕๔– ปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยฯ 

 

 

อัตรากําลงัขาราชการ ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล 

 

 

ลําดับที ่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง 

๑ นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง วท.บ.(วาริชศาสตร) นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 

๒ นายสุชาติ  ไกรสุรสีห ทส.บ.(ประมงนํ้าจืด) นักวิชาการประมงชํานาญการ 

๓ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธ์ิ วท.บ.(ประมง) นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

๔ 

๕ 

นายวิฑารณ  เจียมตน 

นางสาวพฤดี  ศรีอําไพ 

ปวท.(เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า) 

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

เจาพนักงานประมงชํานาญการ 

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 



 ๒๐ 
 

 

อัตรากําลงัลูกจางประจํา ป ๒๕๕๕ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืดสตูล 
 

 

 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง ประวัติการบรรจุ 

๑ นายอานนท  วาดี ประถมศึกษาปท่ี ๔ พนักงานขับรถยนต ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๒๙ 

๒ นายบูสัน  ดิษฐะ ประถมศึกษาปท่ี ๔ พนักงานประมง

พ้ืนฐาน 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๔ 

๓ นายบูสามะ  หลีนุม ประถมศึกษาปท่ี ๗ พนักงานท่ัวไป ๑ มิถุนายน  ๒๕๓๑ 

๔ นางสาวจินตนา  มณีสงค ปวส.(บัญชี) คนงาน ๑ มิถุนายน  ๒๕๓๑ 

(ชวยราชการศูนยศึกษา 

การพัฒนาประมงพ้ืนท่ี 

ลุมน้ําปากพนัง เม่ือวันท่ี  

 ๙ มีนาคม ๒๕๔๙) 

๕ นายสุระโชค  ตันประดิษฐ ประถมศึกษาปท่ี ๗ พนักงานขับรถยนต ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ 

๖ นายดิเรก  เขตรการณ ปวช.(การเกษตร) พนักงานขับรถยนต ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ 

๗ นายอมร  หนูรอด ประถมศึกษาปท่ี ๔ ยาม ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ 

๘ นายสุวัตน  ตันประดิษฐ ปวช. ยาม ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ 

 

 
 

 

อัตรากําลังพนักงานราชการ ป ๒๕๕๕ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล 
 

 

 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง งบท่ีจาง 

๑ นายยูหนุด อันวิเศษ วท.บ (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) นักวิชาการประมง ตรวจรับรองฟารม 

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

๒ นางสาวณงนุช  สังสัน วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) เจาหนาท่ีประมง ตรวจรับรองฟารม 

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

๓ นางสาวจิราพร  ศรีอาภรณ บธ.บ.(การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย) 

เจาหนาท่ีธุรการ เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 

๔ นายสอาด  สอแหละ ประถมศึกษาปท่ี ๖ พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 



 ๒๑ 
 

๕ นายวรวิช  คงชาย ประถมศึกษาปท่ี ๖ พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 

 

๖ นายอัสดา  หมาดงะ มัธยมศึกษาปท่ี ๖ พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 

๗ นางสาวอนุรีย  หวันโสะ บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 

๘ นางสาวปราณี  หลีนุม ค.บ.(พละศึกษา) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 

๙ นายประเวทย  หยีมะเหร็บ ปวส.(เกษตรศาสตร) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 

๑๐ นายสมพล  สุโสะ ปวส.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 

๑๑ นางสาวจรีรัตน  แซตัน ปวส.(เกษตรศาสตร) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 

๑๒ นางพิธยา  โตะสมัน ปวส.(เกษตรศาสตร) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 

๑๓ นายประสิทธิ์  นุยคดี ปวส.(เกษตรศาสตร) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 

๑๔ นายอาบีดีน สะอีด ปวส.(เกษตรศาสตร) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 

๑๕ นางอนงค  เตาวะโต ศศ.บ (การจัดการท่ัวไป) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 

๑๖ นางสาวเยาวณี  หวันสู บธ.บ.(บัญช)ี พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 

 

 

อัตรากําลงัลูกจางชั่วคราว ป ๒๕๕๕ ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืดสตูล 

 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง งบท่ีจาง 

๑ นายศักรินทร  สะอาด มัธยมศึกษาตอนตน ลูกจางชั่วคราว เงินทุนหมุนเวียนฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๒ 
 

 

ขอมูลสัตวน้ําประจาํหนวยงาน 

 

เตากระอาน 

 

 

ชื่อไทย: เตากระอาน 

ชื่อทองถ่ิน: - 

ชื่อสามัญ: Southern river terrapin  

ชื่อวิทยาศาสตร: Batagur affinis 

ลักษณะทั่วไป: เตากระอาน เปนเตาน้ําจืดกระดองแข็งขนาดใหญ มีรูปรางคอนขางกลม สามารถหดหัวเขากระดองไดในแนวตรง 
หัวมีแผนเกล็ดหุมอยูท้ังดานบนและดานขาง มีสายตาดีและมีหนังตาท่ีสามารถปดและเปดไดซ่ึงชวยในการปองกันอันตราย คอ
สามารถยืดหยุนไดดีสามารถย่ืนและหดหัวไดเร็ว คอปกคลุมดวยหนังบางๆ ปลายจมูกเชิด งอนขึ้น ตาสีขาว เทาหนาแผแบนมี
ผังผืด มีเล็บ 4 เล็บ ขาสีเทาหรือดํา กระดองหลังเรียบโคงมนรูปไขสีเขียวมะกอกอมเทาหรือดํากระดองหลังยาวเต็มท่ี 60 
เซนติเมตร น้ําหนักเพศผูเฉลี่ย 14 กิโลกรัม น้ําหนักเพศเมียเฉลี่ย 22 กิโลกรัม ใชชีวิตสวนใหญอยูในน้ํา เพศผูเล็กกวาเพศเมีย  

ขนาดความยาวสูงสุด (maximum size) : 60 เซนติเมตร  
การแพรกระจาย: พบแพรกระจายทางภาคใตของประเทศไทย อาศัยในแหลงนํ้าจืด และบริเวณปากแมนํ้า โดย
เฉพาะที่คลองละงู อ.ละงู จ.สตูล ปจจุบันสามารถเพาะพันธุไดที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสตูล 

ที่อยูอาศัย: ในแหลงนํ้าจืด แตสามารถอยูไดในแหลงนํ้ากรอย  บริเวณปาชายเลน และเขาไปอาศัยในแหลงนํ้า
จืดในฤดูผสมพันธุ และวางไขบนหาดทรายนํ้าจืด   



 ๒๓ 
 

    

แหลงอาศัยในธรรมชาติ ปากคลองน้ําจืดเชื่อมตอทะเล 

 อาหารธรรมชาติ: เตากระอานจะกินอาหารทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนแตสวนใหญจะออกหากินในเวลา
กลางคืน กินทั้งพืชและสัตว ใบ หนอ ผล ของตนโกงกาง ผลมะเด่ือ  ลูกปลา ปู กบ หอย กุง และตัวหนอนในนํ้า 
เตาเปนสัตวที่มีฟนเปนแผนคมจึงไมเคี้ยวอาหารแตจะกินอาหารโดยวิธีขยอกกลืนเขาไปที่ละเล็กละนอยและกิน
ไปเรื่อย ๆ  เปนเวลานาน เตากินอาหารจําพวกผักไดมาก จะกินไปและถายไปดวยตลอดเวลาเตากินอาหาร
ไดมากในนํ้าที่มีระดับสูงพอทวมกระดอง แตจะกินอาหารไดนอยหรือไมกินอาหารเลยในที่ที่ไมมีนํ้าหรือที่แหง 

 ฤดูวางไข: เตากระอานจะผสมพันธุระหวางเดือน สิงหาคม-พฤศจิกายน หลังจากผสมพันธุกันแลวเตาตัวเมียจะ
เก็บนํ้าเช้ือไวภายในเพ่ือผสมกับไข   และจะวางไขในเดือนพฤศจิกายน-มกราคม แมเตา 1 แมจะใหไขจํานวน 8-
35 ฟองไขเตากระอานมีลักษณะยาวรี เทากันตลอดฟอง คลายไขเปด แตยาวมากกวาเล็กนอย เปลือกไขบาง  
ไขจะมีนํ้าหนักประมาณ  60-70 กรัม ความยาวประมาณ 72-76 มิลลิเมตร ความกวางประมาณ 39-45 
มิลลิเมตร ใชเวลาเพาะฟกเปนตัว 90-100 วัน  

อัตราสวนเพศ: เพศผู:เพศเมีย, 8:1 

ลักษณะเพศ: ความแตกตางระหวางเพศผูและเพศเมียของเตากระอานพบวา ตัวเต็มวัยเพศผูมีขนาดเล็กกวาเพศ
เมียหลังโคงนูนนอยกวาเพศเมีย หลังมีลักษณะรี คลายรูปไข จมูกแหลมกวาเพศเมีย เพศผูที่อยูในวัยเจริญพันธุ 
มีตาสีดํา ลอมรอบดวยวงนอกสีขาว กระดอง ลําคอและสวนหัว มีสีเทาดําเขมกวาตัวเมีย  คอยาวกวาเพศเมีย ใน
ฤดูผสมพันธุมีนิสัยดุราย สวนหัวมีลักษณะแหลมเชิดงอนขึ้นเล็กนอย หางอวนยาวกวาเพศเมียเพ่ือชวยในการ
ผสมพันธุ  ระยะหางระหวางชองขับถายกับโคนหางมากกวาเพศเมีย ดานทองเพศผูสีเหลืองครีมแผนทองเรียบ
เสมอกันตลอดทั้งแผนไมมีรอยบุมตรงกลาง ซึ่งแตกตางกับเตาที่ผสมพันธุกันบนบกที่มีรอยบุมตรงกลาง กระดอง
ดานบนมีลายกระดองชัดเจน สวนเพศเมีย มีตาสีดําลอมรอบดวยสีนํ้าตาล กระดองหลังสีเทาดํา ลักษณะกลมรีมี
ลายเชนกัน ทองสีเหลืองออน แผนทองนูนออกมาขางนอกเล็กนอย แผนกระดองแตละแผนไมมีลวดลายแยก
แผนกระดอง จึงทําใหดูเหมือนวาเปนแผนเดียวกัน เพศเมียตัวเต็มวัยมีนํ้าหนักมากกวาเพศผู หลังโคงมากกวา 
จมูกปาน คอสั้นกวา สวนหางเล็กสั้นกวาเพศผู ระยะหางระหวางชองขับถายกับโคนหาง นอยกวาเพศผู สีของ
สวนหัว คอและกระดองหลังเปนสีเทาออนกวาเตาเพศผูเล็กนอย นิสัยไมดุรายเชนเพศผู สัดสวนความกวางตอ
ความยาวของเพศผูมีอัตราสวน 1:1.11 สัดสวนความกวางตอความยาวของเพศเมียมีอัตราสวน 1:1.01 
สําหรับสัดสวนความกวางตอความยาวเพศผูมีอัตราสวนยาวกวาเพศเมีย คือเพศผูมีลักษณะยาวรีกวาเพศเมีย 
สวนเพศเมียมีลักษณะปอมกวายาวรีนอยกวาเพศผู 

 



 ๒๔ 
 

                         

                                   เพศผู                                      เพศเมีย 

ความดกไข: 8-35 ฟอง 

การเพาะเลี้ยง:เตากระอานที่โตเต็มวัยมีอายุไมตํ่ากวา 10 ป เมื่อถึงฤดูผสมพันธุประมาณเดือนสิงหาคม – 
พฤศจิกายน ของทุกป เตาจะเริ่มผสมพันธุกันทั้งกลางวันและกลางคืนในระดับนํ้าลึกประมาณ 50 เซนติเมตร 
เตาตัวผูจะวายนํ้าวนรอบ ๆ ตัวเมียที่พรอมจะผสมพันธุและจะเอาปากพนนํ้าใสระดับของปากของตัวเมียอยู
บริเวณผิวนํ้าหรือสูงกวางผิวนํ้าเล็กนอย ประมาณ 30 นาที และจะวายนํ้าคลอเคลียตัวเมียไปเร่ือย ๆ โดยจะ
วนรอบ ๆ และจะหายใจเสียงดัง บางครั้งจะเอาหัวชนตามขางตัวและสวนกนของตัวเมียแลวจึงข้ึนครอมตัวเมีย 
โดยใชขาหนาสองขางจับที่ขอบกระดองดานหัวแลว ใชสวนหัวและลําคอกดบริเวณลําคอของตัวเมีย  การผสม
พันธุจะผสมพันธุกันในนํ้าเน่ืองจากนํ้าชวยพยุงตัวในการผสมพันธุ หลังจากน้ันตัวผูจะสอดปลายหางเขาใตชอง
เพศของเพศเมียและสอดอวัยวะเขาผสมพันธุ ประมาณ 10-15 นาที หลังจากน้ันจึงแยกออกจากกัน อวัยวะ
เพศของตัวผูจะมีลักษณะคลาย ถุงปอดแตแผกวางคลายพัด ลักษณะสีเทาดํา ขนาดยาวประมาณ 8-10 
เซนติเมตร กวางประมาณ 10-15 เซนติเมตร หลังจากผสมพันธุเสร็จอวัยวะเพศผูจึงหดเขาไปอยูในชองเพศ
ตามเดิม และตัวผูจะพักอยูน่ิง ๆ ประมาณ 30 นาทีจึงจะเคลื่อนไหว 

หลังจากผสมพันธุกันแลวเตาตัวเมียจะเก็บนํ้าเช้ือไวภายในเพ่ือผสมกับไข ต้ังแตเดือนธันวาคม – 
กุมภาพันธ โดยแมเตาจะคลานจากบอขึ้นมาบริเวณหาดทรายในเวลากลางคืนและขุดทรายไปรอบ ๆ บอ เพ่ือ
สํารวจแหลงที่เหมาะสมสําหรับการวางไข  แมเตาบางตัวจะขุดทรายแตไมมีการวางไขหลังจากสํารวจหาดแลว
แมเตาจะเริ่มวางไข ต้ังแตเวลา 19.00 น ถึง เชามืด ในชวงตนฤดูแมเตาจะวางไขในชวงค่ํา แตเมื่อปลายฤดูแม
เตาจะวางไขตอนเที่ยงคืนถึงเชา  เตาจะวางไขในที่เงียบสงัดไมมีสิ่งรบกวน  เมื่อเลือกบริเวณที่วางไขไดแลวแม
เตาจะใชขาสองขาหลังขุดและคุนทรายไปดานหลังจนถึงระยะที่เหมาะสมประมาณ 50 –100 เซนติเมตร ความ
กวางของหลุมประมาณ 80 เซนติเมตร โดยที่กนหลุมเตาจะขุดหลุมขนาดกวางประมาณ 20 เซนติเมตร ลึก
ประมาณ 30 เซนติเมตร เพ่ือวางไข แมเตาจะหันสวนกนลงหลุมแลวทําการวางไขโดยยกกนขึ้นเล็กนอย จึง
ปลอยไขออกมาขณะที่วางไขแมเตาจะขับนํ้าเมือกออกมาหลอเลี้ยงเพ่ือปองกันมิใหไขแตกดวย บริเวณสวนกน
หลุมน้ีลักษณะทรายจะเปนทรายละเอียดขนาดเล็กเพ่ือตองการใหแนนเหมาะในการฟกเปนตัวของลูกเตา 
หลังจากน้ันแมเตาจะใชขาหลังคุยทรายลงกลบหลุมโดยจะคอย ๆ คุยทรายลงพรอมกับใชหนาอกกระแทกไป
เรื่อย ๆ จนกระทั่งมิดปากหลุม ขณะที่แมเตาใชหนาอกกระแทกปากหลุมจะมีเสียงดังไปถึง 10-20 เมตร 
หลังจากวางไขเสร็จแมเตาจะนอนพักสักครู โดยจะไมคลานลงนํ้าทันทีเน่ืองจากไมสามารถจมตัวลงไปในนํ้าได 
เมื่อปรับตัวไดแลวจึงคลานลงนํ้าไป จํานวนและปริมาณไขมีต้ังแต 8-35 ฟอง ข้ึนอยูกับขนาดของแมเตา เวลาที่
ใชในการวางไขทั้งหมดประมาณ 2-3 ช่ัวโมง  



 ๒๕ 
 
 

    
ลักษณะบอเพาะพนัธุเตากระอาน 

             
   เตากระอานในหลุมวางไข             ไขเตากระอานในหลุมวางไข             ลูกเตากระอานแรกฟก 

การอนุบาล:  อนุบาลลูกเตาที่ฟกออกเปนตัวในระยะแรก จะมีกระดองคอนขางกลมมีความกวางมากวาความ
ยาวกระดอง ลักษณะกระดองน่ิมเปนสันแหลม (Keel) ใน 3 แผนแรกแนวกลางตัว ดานทองมีเน้ือเยื่อเปน
วงกลมสีเหลืองออนย่ืนออกมาอยูระหวางกระดองแผนที่ 3 กับแผนที่ 4 คือถุงไขแดง ชวงประมาณ 3- 5 วัน
แรก ลูกเตาจะไมกินอาหารเน่ืองจากยังมีถุงไขแดงอยู หลังจากน้ันจึงเริ่มใหกินผักบุง เมื่อลูกเตาอายุ 1 เดือน จึง
ใหกินเน้ือปลาสับละเอียด กุงฝอย และอาหารลูกกบ อาหารที่ให 5-10 เปอรเซ็นต ของนํ้าหนักตัวลูกเตาที่ฟก
ออกเปนตัว หลังจากอนุบาลในตูกระจก ประมาณ 3 เดือน จึงยายลูกเตามาอนุบาลตอในบอคอนกรีต 10  
ตารางเมตร  มีทางระบายนํ้าเขา-ออก สะดวก การอนุบาลลูกเตาจะทําการถายนํ้าและทําความสะอาดเศษ
อาหารที่เหลือทุกวัน เวลา 8.30- 9.00 นาฬิกา  จากน้ันปลอยใหพ้ืนบอและลูกเตาแหง  (ผึ่งลม)   จนเวลา 
14.00 นาฬิกา  จึงเติมนํ้าเขาบอ ใหทวมลูกเตา และใหอาหาร  
  

         



 ๒๖ 
 
การสงตัวอยางเขาหองเก็บตัวอยางอางอิง (ถามีกรุณาระบุเลขทะเบียนดวย): - 

การเลี้ยง: หลังจากอนุบาลลูกเตาอายุประมาณ 1 ป จึงแยกเตาไปเลี้ยงในบอเลี้ยงโดยใชบอซีเมนต ขนาด 5 
x10x0.8 เมตร ระดับนํ้าลึก 50 เซนติเมตร  อัตราการปลอยประมาณ 5 ตัว/ตารางเมตร ใหกินผักบุงและปลา
เปดอัตราสวน 1:1 อาหารที่ใหวันละ 1 มื้อ จะใหในเวลาตอนเย็นประมาณ 5 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัว  
เปลี่ยนถายนํ้าวันเวนวัน  เลี้ยงลูกเตาจนกระทั่งเปนตัวเต็มวัยเมื่อมีอายุประมาณ 6-7 ป เริ่มแยกเพศได  
 

          

การทําการประมงโดยทั่วไป: - 

ราคาปลาสด: - 

การใชประโยชน: เพื่อการอนุรักษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗ 
 

ปลาสรอยลกูกลวย (ซา) 
 

 
 
ชื่อไทย                ปลาสรอยลูกกลวย(ซา) 
ชื่อทองถ่ิน            ปลายอดกลวย,ปลาสรอยลูกกลวย 
ชื่อสามัญ 
ชื่อวิทยาศาสตร      Labiobarbus  lineatus (Sauvage, 1878) 
 
ลักษณะทั่วไป 

ปลาสรอยลูกกลวย (ปลาซา)  เปนปลานํ้าจืดชนิดหน่ึง ที่พบเห็นในเมอืงไทย มี 7-8 ชนิด และมี
รูปรางคลายคลึงกัน คือลําตัวดานขางกลม ยาว มีครีบหลังเปนแผงยาวกวาสกุลอ่ืนที่มีขนาดใกลเคียงกัน ครีบ
ทองและครีบกนมีสีแดงออกสม เหนือครีบมักมีแตมเปนจดุสีดํารูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน มีลายดําเปนเสนเล็กๆ 
ประมาณ 7-8 เสน พาดไปตามความยาวของลําตัว และมีจุดดําที่โคนหางอีกจุดหน่ึง ในอดีตปลาเหลาน้ีมีอยาง
ชุกชุม มักจับกลุมอยูรวมกันเปนฝูง เมื่อปลาตกใจจะกระโดดขึ้นจากผิวนํ้าพรอมๆกัน ทําใหเกิดเสยีงดังซา จึง
เรียกช่ือเปนปลาซา ขนาดความยาวลําตัวโดยทั่วไป 12-30 เซนติเมตร 

การแพรกระจายและแหลงที่อยูอาศัย 
พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย บริเวณแมนํ้า ลําคลอง หนองและบึง อาศัยอยูรวมกันเปนกลุม ทั้ง

บริเวณที่ลึกและต้ืน เปนปลาชนิดเดนที่พบแพรกระจายอยูในคลองละงู อําเภอละงู และคลองตางๆ ในจังหวัด
สตูล เปนตัวบงช้ีถึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวนํ้าในระบบนิเวศน  

 
อาหารและนสิยัการกนิอาหาร  

เปนปลากินทั้งพืชและสัตวเปนอาหาร (Herbiivorus fish) ไดแกพืชนํ้า ซากนํ้า  แพลงคตอนพืช 
แพลงคตอนสัตว อินทรียสาร สัตวหนาดินขนาดเล็ก 
ลักษณะการแพรขยายพนัธุ 

ปลาจะเริ่มวางไขในชวงฤดูฝน ต้ังแตเดือนพฤษภาคม-ตุลาคมและจะวางไขมากชวงบริเวณนํ้าหลาก 
ตัวเมียเมื่อถึงวัยเจริญพันธุจะมีทองอูมเปง อวัยวะเพศจะมีสีแดงเรื่อๆ เพศผู จะมีลักษณะลําตัวเรียวยาว บริเวณ
แกมจะสาก กดทองเบาๆจะมีนํ้าเช้ือไหลออกมา ปริมาณความดกของไข แมปลานํ้าหนัก 180 กรัม นํ้าหนักไข 



 ๒๘ 
 
10.20 กรัม มีจํานวนไข 14,752 ฟอง และแมปลานํ้าหนัก 308 กรัม นํ้าหนักไข 19.04 กรัม มีจํานวนไข 
29,875 ฟอง ไขปลาสรอยลูกกลวยเปนไขครึ่งจมครึ่งลอย มีจํานวน 2 พู สีเทาอมเหลือง เสนผานศูนยกลาง 
1.1 มิลลิเมตร 

 
ลักษณะไขปลาสรอยลกูกลวย 

        
                             เพศผู                                                                            เพศเมีย                                   
                               เปรียบเทียบลกัษณะปลาตัวผูและตัวเมียทีส่มบูรณเพศ 
 
การเพาะพนัธุปลาสรอยลกูกลวย 

ปลาสรอยลูกกลวยที่นํามาเปนพอแมพันธุ ตองมีอายุ 1 ปขึ้นไป คัดเลือกพอแมพันธุที่มีความ
สมบูรณเพศ เพศเมียฉีดดวยฮอรโมนสังเคราะห (buserelin acetate) 15 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยา
เสริมฤทธ์ิ (domperidone) 10 มลิลิกรมัตอกิโลกรัม  เพศผูฉีดดวยฮอรโมนสังเคราะห (buserelin acetate) 5 
ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธ์ิ (domperidone) 10 มิลลิกรมัตอกิโลกรัม  ปลาจะเริ่มวางไข
หลังจากฉีดฮอรโมนไปแลว 5-8 ช่ัวโมง ไขจะฟกออกเปนตัวใชเวลา 14-15 ช่ัวโมง  
การอนบุาล  

ลูกปลาฟกออกเปนตัวจนถึงถุงไขแดงยุบใชเวลา 2 วัน หลังจากน้ันใหอาหารไขแดงบดละเอียด วัน
ละ 2 ครั้ง เปนเวลา 3 วัน วันที่ 5 จะใหราํละเอียดผสมปลาปน อัตราสวน 1:1 วันละ 2 ครั้ง เปนเวลา 50 วัน 
จะไดลูกปลาขนาด 3-5 เซนติเมตร การอนุบาลลูกปลาจะใชบอดิน ขนาด 800 ตารางเมตร จนถึงขนาด 1 ไร 
กอนปลอยลูกปลาตองเตรียมบอใหดีเพ่ือกําจัดศัตรูและเพ่ิมอาหารของลูกปลาในบอ ระดับนํ้า 30-40 
เซนติเมตร แลวคอยๆ เพ่ิมระดับนํ้า จนไดระดับ 1 เมตร บอขนาด 1ไร ปลอยลูกปลาประมาณ 200-300 ตัว
ตอตารางเมตร 



 ๒๙ 
 
การเลี้ยง 

ปลาสรอยลูกกลวยสามารถเจริญเติบโตไดดีในแหลงนํ้าทั่วไป เปนปลาที่เลี้ยงงายกินทั้งพืชและสัตว
เปนอาหาร บอเลี้ยงควรเปนบอขนาด 400 ตารางเมตร จนถึงขนาด 1 ไร ความลกึของนํ้าควรใหลึกกวา 1 
เมตรขึ้นไป ใชเลี้ยงลูกปลาที่มีขนาดความยาว 5-7 เซนติเมตร ในอัตราสวน 3-4 ตัวตอตารางเมตร หรือ 
4,000 ตัวตอไร  ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง เชา-เย็น ในอัตรา 3-4 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัวปลา  

การทาํการประมง 
ชาวประมงจะใชขาย ขนาดตา 3-5 เซนติเมตร ทําการประมงในชวงฤดูฝน โดยเฉพาะชวงนํ้าหลาก 

ปลาจะขึ้นมาผสมพันธุ จึงจับไดจํานวนมาก จําหนายกิโลกรัมละ 80-100 บาท 
การใชประโยชน  เปนปลาพ้ืนเมืองที่นิยมบริโภค โดยนํามาแกงคั่ว ทอด และทําปลาสม  
  
 

                                            

                                         

     

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๐ 
 

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 

 ๑. งานธุรการ  การเงิน บัญชี  และพัสดุ 

 ๒. กิจกรรม เพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า 

๓. กิจกรรม การประเมินปริมาณสัตวนํ้าตอหนวยลงแรงประมงในแหลงนํ้าจืด 

 ๔. กิจกรรม ตรวจสอบและรบัรองคุณภาพสินคาประมง 

๕. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุสัตวนํ้าอ่ืน ๆ 

 ๖. กิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ (งานวิจัยประมงนํ้าจืด) 

 ๗. โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษฯ 

  

 

 

สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 

๑. งานธุรการ 

ทําหนาที่เกี่ยวกับการรับ-สงหนังสือ รางและโตตอบหนังสือตาง ๆ เก็บรวบรวมหนังสือเอกสารของทาง

ราชการ ประมวลรายงานตาง ๆ สงกรมประมง และสวนราชการที่เกี่ยวของ ควบคุมแฟมตาง ๆ คนและติดตาม

หนังสือราชการ ตรวจการลงเวลาปฏิบัติงาน รวมทั้ง ขาด สาย ลาปวย  ลาพักผอนประจําป ของขาราชการและ

ลูกจางประจํา ดูแลปรับปรุงบํารุงรักษาทรัพยสินของทางราชการ จัดทํารายงานบัญชีวัสดุ-ครุภัณฑ  รายงาน

ประจําป รายงานผลการปฏิบัติงาน พิมพหนังสือราชการ ออกคําสั่งศูนยฯ การลงทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ 

และรับ-สงวิทยุ ดังน้ี 

ประจําป  งบประมาณ ๒๕๕๕ 

๑.๑  หนังสือราชการ 

- ลงทะเบียนรับ   ๑,๘๒๕ ฉบับ 

- ลงทะเบียนสง   ๖๒๕ ฉบับ 

๑.๒  ออกคําสัง่ศูนยฯ   ๒๕  ฉบับ 

 

 



 ๓๑ 
 
๒. งานการเงินและการบญัช ี

 ศูนยฯ ไดรับเงินงบประมาณและไดเบิกจายงบประมาณตามแผนงาน/งาน/โครงการตางๆ ในปงบประมาณ  

๒๕๕๕ตามรายละเอียดดังน้ี 

ลําดับ

ที่ 

งาน/โครงการ 

 

ไดรับอนุมัติ กันไว

เบิก 

จาย คงเหลือ รอยละ 

๑ แผนงาน ปรับโครงสรางภาคการเกษตรฯ 

ผลผลิตการจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ําใน

แหลงน้ําธรรมชาติ 

กิจกรรม  เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 

๑.๑ เงินเดือนและคาจาง 

๑.๒ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

๑.๓ คาสาธารณปูโภค  

๑.๔ คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง     

รวม 

 

 

 

๑,๘๓๒,๖๑๐.๐๐ 

๑,๘๔๖,๐๒๐.๐๐ 

๑๐๓,๓๑๙.๘๑ 

๑๕๑,๐๗๕.๐๐ 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

๑,๘๓๒,๖๑๐.๐๐ 

๑,๘๔๕,๘๘๗.๑๐ 

๑๐๓,๓๑๙.๘๑ 

๑๕๑,๐๗๕.๐๐ 

 

 

 

 

๐.๐๐ 

๑๓๓.๐๙ 

๐.๐๐ 

๐.๐๐ 

 

 

 

 

๑๐๐.๐๐ 

๙๙.๙๙ 

๑๐๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

๓,๙๓๓,๐๒๕ ๐.๐๐ ๓,๙๓๒,๘๙๑.๙๑ ๑๓๓.๐๙ ๙๙.๙๙ 

๒ 

 

แผนงาน ปรับโครงสรางภาคการเกษตร 

ผลผลิตสินคาเกษตรมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

สินคาประมง 

๒.๑ เงินเดือนและคาจาง 

๒.๒ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

๒.๓ คาสาธารณปูโภค 

รวม 

 

 

 

 

๓๑๖,๕๙๐.๐๐ 

๓๔๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๑,๕๐๐.๐๐ 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

๓๑๖,๕๙๐.๐๐ 

๓๔๐,๙๗๙.๙๐ 

๖๙,๙๑๗.๙๙ 

 

 

 

 

๐.๐๐ 

๒๐.๑๐ 

๑.๕๘๒.๐๑ 

 

 

 

 

๑๐๐.๐

๙๙.๙๙ 

๙๗.๗๘ 

 

๗๒๙,๐๙๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๒๗,๔๘๗.๘๙ ๑,๖๐๒.๑๑ ๙๙.๗๘ 

๓       แผนงาน เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ

ปลา พันธุกุงและพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ 

๓.๑ เงินเดือนและคาจาง 

๓.๒ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุคา 

      สาธารณูปโภค 

๓.๓ คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง                                                 

รวม 

 

 

๑๐๕,๖๐๐.๐๐ 

๑๒๘.๕๗๐.๐๐ 

๖,๖๐๐.๐๐ 

๙๗,๐๐๐ 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

๑๐๕,๐๗๐.๙๖ 

๑๗,๙๒๗.๑๔ 

๖,๕๑๓.๔๓ 

๙๗,๐๐๐ 

 

 

 

๕๒๙.๐๔ 

๑๑๐,๖๔๒ 

๘๖.๕๗ 

๐.๐๐ 

 

 

๙๙.๔๙ 

๙๘.๓๖ 

๙๘.๖๘ 

๑๐๐.๐๐ 

๓๓๑,๑๗๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๑๙,๙๙๘.๑๐ ๑๑๑,๑๗๑.๙๐ ๖๖.๔๓ 



 ๓๒ 
 

๔ 
แผนงาน ปรับโครงสรางภาคการเกษตร 

ผลผลิตการผลิตสินคาเกษตรไดรับการ

สงเสริมและพัฒนา 

กิจกรรม พัฒนาการเพาะเลี้ยงและ

ปรับปรุงพันธุ 

๔.๑ คาสาธารณปูโภค  

 

 

 

 

 

 

๗๔,๘๐๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

๗๔,๘๐๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๑๐๐.๐๐ 

 รวม ๗๔,๘๐๐ ๐.๐๐ ๗๔,๘๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
 

 

๕ 

 

แผนงาน ปรับโครงสรางภาคการเกษตร 

ผลผลิตการผลิตสินคาเกษตรไดมาตรฐาน 

กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานฟารม

เพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการสงออก 

๕.๑ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  

๔.๒ คาสาธารณปูโภค                                  

 

 

 

 

 

๒๕๗,๙๐๐.๐๐ 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

๒๕๗,๗๙๘.๔๐ 

- 

 

 

 

 

 

๑๐๑.๖๐ 

- 

 

 

 

 

 

๙๙.๙๖ 

- 

 รวม ๒๕๗,๙๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕๗,๗๙๘.๔๐ ๑๐๑.๖๐ ๙๙.๙๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๓ 
 

แผนและผลการปฏบิัติงานแยกตามงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยวัด แผนการ

ปฏิบัติงาน  

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

รอยละ 

๑.  การจัดการใหเกิดผลผลติสัตวนํ้าในแหลงนํ้าธรรมชาติ 

     - ผลิตพันธุสัตวนํ้าจืด 

         ๑. กุงกามกราม 

         ๒. ปลานิล 

         ๓. ปลาดุกอุย 

         ๔. ปลาตะเพียนขาว 

         ๕. ปลาย่ีสกเทศ 

         ๖. ปลาบา 

         ๗. กบนา 

         ๘.เตานํ้าจืด (เตากระอาน) 

     - ปลอยพันธุสัตวนํ้า 

         ๑. กุงกามกราม 

         ๒. ปลานิล 

         ๓. ปลาดุกอุย 

         ๔. ปลาตะเพียนขาว 

         ๕. ปลาย่ีสกเทศ 

         ๖. ปลาบา 

         ๗. กบนา 

         ๘. เตานํ้าจืด (เตากระอาน) 

 

 

ตัว 

ตัว 

ตัว 

ตัว 

ตัว 

ตัว 

ตัว 

   ตัว       

 

ตัว 

ตัว 

ตัว 

ตัว 

ตัว 

ตัว 

ตัว 

ตัว 

 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 - 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

- 

 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 

๓,๐๑๕,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 

๕๑๘,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒๓๓ 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 

๓,๐๑๕,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 

๕๑๘,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒๓๓ 

 

 

๑๐๐.๐

๑๐๐.๐ 

๑๐๐.๐

๑๐๐.๕ 

๑๐๐.๐ 

๑๐๐.๖ 

๑๐๐.๐ 

๑๐๐.๐ 

 

๑๐๐.๐

๑๐๐.๐ 

๑๐๐.๐

๑๐๐.๕ 

๑๐๐.๐ 

๑๐๐.๐ 

๑๐๐.๐ 

๑๐๐.๐ 

๒.  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

     - จํานวนฟารมที่เขาตรวจประเมินมาตรฐาน 

     - ตรวจติดตามฟารมป ๕๓ 

     - ตรวจสารตกคางในปจจัยการผลิต 

 - ตรวจสารตกคางในเน้ือสัตวนํ้า 

     - ตรวจรับรองฟารม 

 

ราย 

ราย 

ตัวอยาง 

ตัวอยาง 

ฟารม 

 

๑๕๕ 

๑๒ 

๒๓๓ 

๓๑ 

๑๔๓ 

 

๑๕๕ 

๑๒ 

๒๓๓ 

๓๑ 

๑๔๓ 

 

๑๐๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

 

 

 



 ๓๔ 
 

 

    กิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา 

 

กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า เปนงานหน่ึงในผลผลิตการจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวนํ้าในแหลงนํ้า

ธรรมชาติ เปนการผลิตพันธุสัตวนํ้าเพ่ือนําไปปลอยในแหลงนํ้าสาธารณะซึ่งเปนภาระกิจหลักของศูนยวิจัยและ

พัฒนาประมงนํ้าจืดสตูล   

วัตถุประสงค 

 ๑. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้าจืดชนิดตาง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ใหเพียงพอกับความตองการของ

ราษฎร  

 ๒. เพ่ือใหราษฎรในพ้ืนที่มีรายไดเสริมและอาหารโปรตีนบริโภค 

 ๓. เพ่ือสนับสนุนพันธุปลาใหกับสวนราชการที่สนใจและใหบริการทางวิชาการแกเกษตรกรเกี่ยวกับการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 

ผลการปฏิบัติงานป ๒๕๕๕ 

ชนิดพนัธุ 

สัตวน้ํา 

ป ๒๕๕๕ หมายเหตุ 

แผนการปฏิบติังาน (ตัว)  ผลการปฏิบัติงาน (ตัว) 

กุงกามกราม 

ปลานิล 

ปลาดุกอุย 

ปลาตะเพียนขาว 

ปลาย่ีสกเทศ 

ปลาบา 

กบนา 

เตานํ้าจืด 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

- 

 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 

๓,๐๑๕,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 

๕๑๘,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒๓๓ 

 

๑๐๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

๑๐๐.๕๐ 

๑๐๐.๐๐ 

๑๐๓.๖๐ 

๑๐๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

รวม ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๓๔,๗๓๓ ๑๐๐.๒ 

 

 



 ๓๕ 
 

                       ภาพกิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตวนํ้า ปงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

                                  

พิธีปลอยพนัธุสัตวน้ํา 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวามหาราช 

ใน วันที่ ๑ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 
 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสตูล  รวมกับหนวยงานกรมประมงในจงัหวัดสตูล  ภาครัฐภาคเอกชน 
ประชาชน นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมปลอยพันธุสัตวนํ้าเฉลิมพระเกียรติฯ  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา หมูที่ ๙ ตําบลอุไดเจริญ อําเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตูล  โดยมีทานผูวาราชการจังหวัดสตูล  นายพิศาล  ทองเลิศ  เปนประธานในพิธีปลอยพันธุสัตวนํ้าจืด 
จํานวน 1,000,000 ตัว    

               

               

               



 ๓๖ 
 

พิธีปลอยพนัธุสัตวน้ํา 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสตูล  รวมกับหนวยงานกรมประมงในจงัหวัดสตูล  ภาครัฐภาคเอกชน 
ประชาชน นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมปลอยพันธุสัตวนํ้าเฉลิมพระเกยีรติฯ  โดยปลอยพันธุสัตวนํ้าจืด จํานวน 
1,000,000 ตัว   พันธุปลาบา จํานวน 500,000 ตัว ปลาตะเพียน 500,000 ตัว และพันธุเตากระอาน สู
คลองละงู จํานวน 19 ตัว ณ คลองละงู ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสตูล โดยมีทานผูวาราชการจังหวัดสตูล  
นายพิศาล  ทองเลิศ  เปนประธานในพิธี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

 

  

  

  

 

 

 



 ๓๗ 
 

กิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ํา 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร 

ใน วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

ณ หาดทอนดูกัง คลองละงู ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                           

                                               

               

 

                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                      

                                                                                                                                                 

                                                                            

                     

๑๙ ก.ค. ๕๕   ปลอยพันธุสัตวนํ้า ม.๕ ต.ละงู 

อ.ละงู จ.สตูล ณ คลองละงู อ.ละงู จ.สตูล                                                                                                                
 

๑๑ พ.ย. ๕๔ ปลอยพันธุสัตวนํ้า คลองมําบัง 

ม.๔ ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล 



 ๓๘ 
 

 

                           กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 
 

หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันผูนําเขาสินคาเกษตรไดใชเรื่องความปลอดภัยดานอาหาร  (Food Safety )  เปนขอตอรอง

ทางการคา เชน ในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑที่ปลอดจากสารเคมีตกคาง การเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย ฯลฯ ซึ่งจะ

ทวีความเขมขนย่ิงขึ้น ดังน้ันการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑจึงมีความจําเปนอยางย่ิง กอปรกับต้ังแตป  ๒๕๔๗ 

รัฐบาลไดประกาศใหเปนปแหงความปลอดภัยดานอาหาร  (Food Safety Year)  กรมประมงจึงมีมาตรการใน

การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ปราศจากยาปฏิชีวนะในกลุมคลอแรมฟนิคอล

และไนโตฟูรานสตกคาง อีกทั้งฟารมจะตองมีระบบการเพาะเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย โดยกรมประมงจะทําการตรวจ

และรับรองฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่เปนไปตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level) และฟารมเพาะเลี้ยงสัตว

นํ้าที่เปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี (GAP)   

วัตถุประสงค 

 ๑. ใหเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ และทราบถึงเทคโนโลยีใหมๆ  ทีท่ันสมัยใน

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level) และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี 

(GAP) 

 ๒. ใหเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมไดมีการรวมกลุมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณตลอดจน

รวมมือกันแกไขปญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดตามมาตรฐานข้ันปลอดภัย  (Safety 

Level)  และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี  (GAP)   

ผลการดําเนนิการ 

 ๑.  จํานวนฟารมที่เขาตรวจประเมินมาตรฐาน ๑๕๕ ฟารม 

๒. รับรองฟารมมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดมาตรฐานขั้นปลอดภัย จํานวน  ๑๔๓  ฟารม 

- ฟารมเดิมที่ตออายุ จํานวน  ๔๓ ฟารม 

  ฟารม GAP จํานวน ๒ ฟารม 

  ฟารม safety level จํานวน ๔๑ ฟารม 

- ฟารมใหม จาํนวน ๑๐๐  ฟารม 

  ฟารม safety level จํานวน ๑๐๐ ฟารม 

 ๓.  ตรวจติดตามฟารมป ๒๕๕๓   จํานวน  ๑๒  ฟารม 

      - ฟารม safety level  จํานวน ๑๒  ฟารม 



 ๓๙ 
 
 ๔. ตรวจปจจัยการผลิตจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวน  ๒๓๓  ตัวอยาง 

สรุป 

 เกษตรกรที่เขารวมโครงการตรวจรับรองฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดตามมาตรฐานข้ันปลอดภัย  (Safety 

level)  และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี  (GAP)  สวนใหญเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเทาน้ัน

ไมไดเลี้ยงเพ่ือการคาขาย และวิธีการเลี้ยงก็ปลอดจากพวกสารเคมีและสารที่เปนอันตรายตอรางกาย ทําใหผล

การดําเนินงานโครงการดังกลาวฯ บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 

 

 

ภาพกิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 

           
              

รับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการและเขาตรวจฟารมมาตรฐานฟารมขั้นปลอดภัย 

 

                       
 

 เก็บตัวอยางปจจัยการผลิตเพ่ือตรวจวิเคราะหสารปนเปอนและเก็บตัวอยางสัตวน้ําจากฟารมเพ่ือตรวจสารตกคาง     

 

 

 

 



 ๔๐ 
 
 

    งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุสัตวนํ้าเพื่อจําหนายแกเกษตรกร 

 

  งานเงินทุนหมุนเวียนฯเปนกิจกรรมที่กรมประมงไดจัดสรรเงินนอกงบประมาณใหกับหนวยงาน

ยอยของกรมฯ ที่มีหนาทีใ่นการผลิตพันธุสัตวนํ้า เพ่ือผลิตพันธุสัตวนํ้าจําหนายแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

โดยทั่วไป ทั้งน้ีเพ่ือใหเกษตรกรมีแหลงซื้อพันธุสัตวนํ้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม อีกทั้งเปนการควบคุมราคา

ลูกพันธุสัตวนํ้าของฟารมเอกชน และเพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรประกอบอาชีพในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือนหรือจําหนายเปนรายได ซึ่งศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสตูลไดทําการผลติพันธุสัตวนํ้า

จืดที่มีความเหมาะสมตอการเลี้ยงในพ้ืนที่และเปนที่ตองการของเกษตรกร 

ผลการปฏิบัติงานป ๒๕๕๕ 

 

ชนิด ขนาด (ซม) ราคาตัวละ (สตางค) จํานวน (ตัว) จํานวนเงนิ (บาท) 

ปลาตะเพียนขาว 

ปลาตะเพียนขาว 

ปลานิล 

ปลานิล 

ปลานิลแดง 

ปลานิลแปลงเพศ 

ปลานิลแปลงเพศ 

ปลาไน 

กุงกามกราม 

ปลาดุก 

ปลาหมอ 

ปลาบา 

ปลาบา 

กบนา 

 

๒-๓ 

๓-๕ 

๒-๓ 

๓-๕ 

๒-๓ 

๒-๓ 

๒-๓ 

๒-๓ 

๑-๑.๕ 

๒-๓ 

๒-๓ 

๒-๓ 

๓-๕ 

๓๐ วัน 

๑๐ 

๒๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๓๕ 

๑๐ 

๑๕ 

๒๐ 

๒๕ 

๑๐ 

๒๐ 

๑๐๐ 

๖๕,๕๐๐ 

๖,๐๐๐ 

๓๐๖,๙๘๐๐ 

๘,๕๐๐ 

๑,๕๐๐        

๒๖๑,๕๙๙ 

๒,๘๕๗ 

๒๘,๕๐๐ 

๒๑,๙๙๙ 

๕,๐๐๐ 

๓๔,๐๐๐ 

๘,๐๐๐ 

๒๗,๐๐๐ 

๒,๙๕๗ 

๖,๕๕๐.๐๐ 

๑,๒๐๐.๐๐ 

๓๐,๖๙๘.๐๐ 

๑,๗๐๐.๐๐ 

๓๐๐.๐๐ 

๗๘,๔๘๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒,๘๕๐.๐๐ 

๓,๓๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๘,๕๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๕,๔๐๐.๐๐ 

๒,๙๕๗.๐๐ 

รวม  ๗,๘๐,๓๙๒ ๑๔๔,๗๓๕ 

 

 

 



 ๔๑ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลาตะเพียนขาว 

9% 

ปลานิล 

75% 

ปลาไน 

4% 

กุงกามกราม 

3% 
ปลาดุก 

1% 

ปลา

หมอ 

4% 

ปลาบา 

1% 

ปลาบา 

3% 

กบนา 

0% 

แผนภูมิแสดงการจําหนายพันธุสัตวนํ้า 



 ๔๒ 
 

การเพาะเลี้ยง และ

ปรับปรุง พันธุาน                                       

 

ชื่อโครงการ 

             

ผูดําเนินการวิจัย 
ปที่ทําการ

วิจัย 

เอกสาร

วิชาการ/ 

เอกสารเผยแพร 

๑. เตาและตะพาบน้ํา 

๒. การศึกษาเบื้องตนการวางไขเตากระอาน 

๓. การเพาะพันธุเตากระอานในบอหาด

เทียมและหาดธรรมชาติ 

๔. การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับเพาะพันธุเตา

กระอาน 

๕. การศึกษาความเปนไปไดในการใชวิตามิน

อีเพ่ือเพ่ิมความดกของไขเตาและอัตรา

การรอดของลูกเตากระอาน 

๖. การทดลองฟกไขเตากระอานในกลอง

โฟม 

๗. การทดลองเตากระอานโดยใชอาหาร

ตางกัน 

๘. ผลของวิตามินรวมและแคลเซ่ียม

ฟอสเฟตท่ีมีตออัตราการเจริญเติบโตและ

อัตราการรอดตายของเตากระอานและ

เตากระเรียน 

๙. การอนุบาลลูกปลาตูหนาในถังไฟเบอร 

ดวยอาหารตางชนิดกัน 

๑๐. ผลของวิตามินรวมและไคแคลเซ่ียม

ฟอสเฟตท่ีมีตออัตราการเจริญเติบโตและ

อัตราการรอดตายของตะพาบน้ําพันธุ

ไตหวัน 

๑๑. การอนุบาลลูกเตากระอานในบอคอนกรีต

โดยใชอาหารตางชนิดกัน 

 

๑๒. การอนุบาลลูกปลาตูหนาในบอคอนกรีต

โดยใชอาหารตางชนิดกัน 

๑๓. ผลของวิตามินอีท่ีมีตออัตราการวางไข 

และคุณภาพของไขของเตากระอาน 

บุญชวย  เชาวทวี 

กําธร  แดงละอุน 

บุญชวย  เชาวทวี  และคณะ 

 

พิสมัย  เพงพิศ  และคณะ 

 

สุวิมล  สี่หิรัญวงศ  และคณะ 

 

 

สุวิมล  สี่หิรัญวงศ  และคณะ 

 

สุวิมล  สี่หิรัญวงศ  และคณะ 

 

ประโยชน  แผวสาสน, 

 อนันต  สี่หิรัญวงศ 

ชอทิพย  จรูญศักด์ิ        

 

อนันต  สี่หิรัญวงศ 

 

ประโยชน  แผวสาสน, วรรณนัฑ   

หิรัญชุฬหะ, กําธร  จรูญศักดิ์,   

ชอทิพย  จรูญศักด์ิ 

 

ไชยวัฒน  รัตนดาดาษ ,วรรณนัฑ   

หิรัญชุฬหะ , กําธร  จรูญศักดิ์ , 

ชอทิพย  จรูญศักด์ิ    

วรรณนัฑ  หิรัญชุฬหะ ,ไชยวัฒน รัตนดาดาษ 

กําธร  จรูญศักดิ์ , ชอทิพย  จรูญศักดิ์    

ไชยวัฒน  รัตนดาดาษ, วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ 

กําธร  จรูญศักดิ์, ชอทิพย   จรูญศักดิ์ 

๒๕๒๘ 

๒๕๒๙ 

๒๕๒๙ 

 

๒๕๒๙ 

 

๒๕๓๓ 

 

 

๒๕๓๓ 

 

๒๕๓๓ 

 

๒๕๓๕ 

 

 

 

  ๒๕๓๗ 

 

๒๕๔๐ 

 

 

 

เม.ย.๔๐-

ก.ย.๔๐ 

 

๒๕๔๑ 

 

๒๕๔๑ 

๒๕๔๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี  ๘/๒๕๓๕ 

 

 

 

ท่ี ๑๔/๒๕๓๗ 

 

ท่ี  ๙/๒๕๓๕ 

 

 

 

ท่ี ๒๓/๒๕๔๑ 

  

 

ท่ี ๑๓/๒๕๔๑ 

 

ท่ี ๑๘/๒๕๔๔ 

ท่ี ๑๙/๒๕๔๖ 

งานวิจยัของศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน้ําจืดสตลู 
 



 ๔๓ 
 
๑๔. การศึกษาชีววิทยา และการเพาะพันธุเตา

ลายตีนเปด (เตากระเรียน) 

๑๕. การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของเตา

กระอาน  (ตอเนื่องป  ๒๕๔๒-๒๕๔๔) 

วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ , ไชยวัฒน รัตนดาดาษ 

 

ไชยวัฒน  รัตนดาดาษ,  วรรณนัฑ   

หิรัญชุฬหะ   ศุภวัฒน  โกมลมาลย,  

เสาวคนธ   รุงเรือง 

 

 

ธ.ค.๔๑- 

ม.ค.๔๒ 

 

 

 

ท่ี ๒/๒๕๔๗ 

๑๖. การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับการเพาะพันธุ

เตาหวาย 

 

๑๗. พฤติกรรมการวางไขและเพาะฟกไขเตา

กระอาน 

๑๘. ชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในคลอง

ละงู 

๑๙. ความตองการโปรตีนในอาหารของเตา

กระอาน 

๒๐. ความชุกชุม  การแพรกระจาย และการ

กินอาหารของปลาตูหนาในจังหวัดสตูล 

๒๑. ความตองการโปรตีนของปลาตูหนา 

 

๒๒. ชีววิทยาบางประการของเตากระอาน 

 

๒๓. ชีววิทยาบางประการของเตาลายตีนเปด 

 

๒๔. ชีววิทยาบางประการและการเพาะพันธุ

เตาเหลือง 

 

๒๕. ชีววิทยาบางประการ และการเพาะพันธุ

เตาหับ 

๒๖. ความหลากหลาย ความชุกชุมและการ

แพรกระจายของแพลงกตอนในแมน้ํา

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

วรรณนัฑ  หิรัญชุฬหะ,  ไชยวัฒน   

รัตนดาดาษ , กําธร  จรูญศักดิ์ , เสาวคนธ   

รุงเรือง  

สุวีณา  บานเย็น, 

วรรณนัฑ  หิรัญชุฬหะ 

สุวีณา  บานเย็น,  เสาวคนธ  รุงเรือง 

กําธร  จรูญศักดิ์ 

วรรณนัฑ  หิรัญชุฬหะ, สุวีณา  บานเย็น  

เสาวคนธ  รุงเรือง, 

เสาวคนธ  รุงเรือง, สุวรรณดี  ขวัญเมือง 

 

เสาวคนธ  รุงเรือง, ชอทิพย  จรูญศักด์ิ 

 

วรรณนัฑ  หิรัญชุฬหะ, สุวีณา  บานเย็น 

เสาวคนธ  รุงเรือง 

สุวรรณดี  ขวัญเมือง, เสาวคนธ  รุงเรือง 

 

เสาวคนธ  รุงเรือง 

พนิดา  แกวฤทธิ์ 

 

เสาวคนธ  รุงเรือง, วรรณนัฑ  หิรัญชุฬหะ, 

วิฑารณ  เจียมตน 

เสาวคนธ  รุงเรือง 

 

 

 

 

๒๕๔๒ 

 

 

๒๕๔๓ 

 

๒๕๔๓ 

 

๒๕๔๔ 

 

ก.ค.๔๔- 

ก.ย.๔๔ 

ม.ค.๔๔-

ก.ย.๔๕ 

ก.ย.๔๔-

ต.ค.๔๕ 

ก.ย.๔๕- 

ต.ค.๔๕ 

ก.ย ๔๘- 

ต.ค.๔๙ 

 

ม.ค.๔๘- 

ก.ค.๕๑ 

ต.ค.๕๓- 

ก.ย.๕๕ 

 

ท่ี  ๖/๒๕๔๕ 

 

 

ท่ี  ๗/๒๕๔๕ 

 

ท่ี ๒๕/๒๕๔๕ 

 

เอกสารเผยแพร 

๑/๒๕๔๗ 

ท่ี ๗๓/๒๕๔๗ 

 

เอกสารเผยแพร 

๒/๒๕๔๗ 

ท่ี ๘๓/๒๕๔๗ 

 

ท่ี ๗๒/๒๕๔๗ 

 

ท่ี ๘๘/๒๕๕๑ 

 

 

ท่ี ๑๓/๒๕๕๔ 

 

กําลังดําเนินการ 

 

 

 

 

 



 ๔๔ 
 

โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 

 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสตูล เปนหนวยงานที่เผยแพรความรู สงเสริมอาชีพดานการประมง 

อนุรักษและเพ่ิมผลผลิตพันธุสัตวนํ้าในแหลงนํ้าธรรมชาติ  ตลอดจนการมีสวนรวมในการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษ จากทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวของกับกิจกรรมดานการประมง  เชน เตากระอาน  ซึ่งเปนเตา

พ้ืนเมืองของจังหวัดสตูลและเคยมีชุกชุมในคลองละงู  ในอดีตพบเห็นเตากระอานข้ึนวางไข บริเวณหาดทราย ที่

เรียกวา “หาดทอนดูกัง” ชาวบานที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงจะมาคอยแยงกันเก็บไขเตา เพ่ือนํามา

รับประทานและจําหนายเปนจํานวนมาก ทําใหเตากระอานในพ้ืนที่แหงน้ีมีจํานวนลดนอยลงจนเกือบจะสูญพันธุ

ไป  ปจจุบัน มีแมเตาขึ้นวางไขเหลือเพียง ปละ ๑-๒ ตัวเทาน้ัน  จากการที่เตากระอานและเตาพ้ืนเมืองชนิดอ่ืนๆ 

ของไทยอยูในสภาวะถูกคุกคามทั้งจากการลาของมนุษย และแหลงที่อยูอาศัยในธรรมชาติลดนอยลง ประกอบ

กับเตาเปนสัตวที่มีการเจริญเติบโตชาทําใหเตาพ้ืนเมืองในธรรมชาติมีปริมาณลดนอยลง และบางชนิดก็อยูใน

สภาวะที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ   ทําใหเตาพ้ืนเมืองหลายชนิดถูกขึ้นบัญชีเปนสัตวปาคุมครอง ตามพระราชบัญญัติ

สงวนและคุมครองสัตวปา ป พ.ศ ๒๕๓๕   กรมประมงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษพันธุเตาพ้ืนเมือง 

จึงไดจัดสรางอุทยานเตาพ้ืนเมืองของไทย บนพ้ืนที่ ๑๕ ไร ในศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสตูล  เมื่อป พ.ศ 

๒๕๔๖  ใชงบประมาณการกอสรางจากโครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กรมประมง  

จํานวน ๑๐,๐๒๐,๐๐๐ บาท และเปดใหประชาชนเขาชมไดเมื่อ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๗   ปจจุบันศูนยฯ ได

ทําการรวบรวมเตานํ้าจืดที่มีแนวโนมใกลสูญพันธุทุกชนิดของไทย มาไวในอุทยาน เพ่ือศึกษาการเพาะพันธุโดย

สรางบอเลียนแบบธรรมชาติ พรอมตกแตงใหสวยงาม  รองรับการเขาเยี่ยมชมของประชาชน ตลอดจนเปนจุด

เรียนรูของนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจงานดานการอนุรักษเตาใกลสูญพันธุ ซึ่งในปที่ผานมา ศูนยฯ ยังขาด

แคลนงบประมาณในการตกแตงภูมิทัศน /งบประมาณการดูแลรักษา งบประมาณในการเผยแพรและ

ประชาสัมพันธ เพ่ือใหอุทยานเตาจังหวัดสตูลเปนแหลงรวบรวมพันธุเตาพ้ืนเมือง ซึ่งจะเปนประโยชนในการ

ศึกษาวิจัยดานชีววิทยา ตลอดเปนแหลงทองเที่ยวใหความรูดานการอนุรักษทรัพยากรสัตวนํ้าในทองถิ่นตอไป  

 

วัตถุประสงค 

๑. เพ่ืออนุรักษพันธุเตานํ้าจืดและเตาใกลสญูพันธุ 

๒. เพ่ือศึกษาชีววิทยาเตานํ้าจืดและเตาใกลสญูพันธุ 

๓. เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธและเปนแหลงความรูของประชาชนทั่วไป, นักศึกษา และผูสนใจ

ทั่วไป 

  

 



 ๔๕ 
 
เปาหมาย 

๑. เพ่ืออนุรักษเตานํ้าจืดและเตาบกชนิดตาง ๆ จํานวน ๑๖ ชนิด 

๒. เพ่ือศึกษาชีววิทยาและการเพาะพันธุเตานํ้าจืดและเตาชนิดอ่ืน ๆ 

๓. เพ่ือเพาะขยายพันธุและปลอยคืนสูธรรมชาติ 

 

การดําเนินงาน 

๑. รวบรวมพันธุเตานํ้าจืดและเตาบกของไทยจํานวน  ๑๖ ชนิด 

๒. ศึกษาวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับชีววิทยา, การเพาะพันธุ, การอนุบาล, การเลี้ยง 

๓. ประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจถึงความสาํคัญและการอนุรักษ 

๔. ปลอยคืนสูธรรมชาติเพ่ือใหคงอยูตลอดไป 

สิ่งกอสราง จํานวน  ๗ รายการ 
 

๑. ทางเดินชมธรรมชาติ ยาวประมาณ ๓๕๐ เมตร 

๒. บอดินอนุรักษเตา ขนาดประมาณ ๒ ไร ๑ บอ 

๓. บอคอนกรีตขนาด ๑๒.๕๐ ตารางเมตร พรอมหลังคาคลมุ จํานวน ๒ ชุด และระบบนํ้า 

 ระบบลม พรอมอุปกรณ 

๔.   ปรับพ้ืนที่ประมาณ ๑๕ ไร ๑ แหง 

๕.   ศาลาพักผอน ขนาด ๙ ตารางเมตร ๔ หลัง 

๖.   สะพาน ค.ส.ล.กวาง ๒.๕ เมตร ยาว ๖๙ เมตร ๑ แหง 

๗.   สะพานขามคลอง (สะพานแขวน) ยาวประมาณ ๗๕ เมตร พรอมลาน ค.ส.ล. และปายช่ือ 

 ๑  แหง     

ผลการดําเนินงาน 

๑. สามารถอนุรักษและรวบรวมพันธุเตานํ้าจืดและเตาบกของไทย จํานวน ๑๖ ชนิด 

๒. สามารถขยายพันธุเตานํ้าจืดและเตาบกของไทยเพ่ือปลอยลงสูธรรมชาติ 

๓. เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษในปงบประมาณ ๒๕๕๔ ชาวไทยและชาวตางชาติมาเที่ยวชม 

และเปนแหลงเรียนรูประมาณ  ๔,๓๕๖  คน  

 

 

 
 



 ๔๖ 
 

สถิติการรวบรวมและเพาะพนัธุเตาน้ําจืดชนิดตางๆ ในศนูยฯ ๒๕๒๖-๒๕๕๕ 

ลําดั

บที่ 
ป กระอาน 

ลาย

ตีนเปด 
หวาย นา หับ 

ทับ

ทิม 

เดือ

ย 

เหลื

อง 

แกม

แดง 
ดํา หก บัว รวมป 

๑ ๒๕๒๖                           

๒ ๒๕๒๗                           

๓ ๒๕๒๘ ๖                       ๖ 

๔ ๒๕๒๙ ๒๒                       ๒๒ 

๕ ๒๕๓๐ ๙๓                       ๙๓ 

๖ ๒๕๓๑ ๓๔                       ๓๔ 

๗ ๒๕๓๒ ๑๐ ๕                     ๑๕ 

๘ ๒๕๓๓ ๘ ๔                     ๑๒ 

๙ ๒๕๓๔ ๑๒ ๙ ๑๔                   ๓๕ 

๑๐ ๒๕๓๕ ๒๕ ๑๕ ๖                   ๔๖ 

๑๑ ๒๕๓๖ ๔๐ ๒๓ ๑                   ๖๔ 

๑๒ ๒๕๓๗ ๒๐ ๘ ๒                   ๓๐ 

๑๓ ๒๕๓๘ ๘ ๘ ๕                   ๒๑ 

๑๔ ๒๕๓๙ ๔๕ ๒๕ ๒๓                   ๙๓ 

๑๕ ๒๕๔๐ ๖๕ ๓๓ ๑๔                   ๑๑๒ 

๑๖ ๒๕๔๑ ๑๘๘ ๑๐๕ ๑๒                   ๓๐๕ 

๑๗ ๒๕๔๒ ๔๑ ๒๐ ๔                   ๖๕ 

๑๘ ๒๕๔๓ ๑๔๓ ๑๔๓ ๐                   ๒๘๖ 

๑๙ ๒๕๔๔ ๑๔๕ ๐ ๐ ๓ ๒๐ ๗๕ ๓ ๒๕ ๓ ๐ ๕   ๒๗๙ 

๒๐ ๒๕๔๕ ๒๑๑ ๐ ๐ ๐ ๑๐๗ ๐ ๐ ๒๕ ๐ ๐ ๑   ๓๔๔ 

๒๑ ๒๕๔๖ ๓๑๔ ๙ ๕๐ ๒๖๓ ๖๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖๙ ๖   ๗๗๕ 

๒๒ ๒๕๔๗ ๗๘ ๔๑ ๔๓ ๔ ๑๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐   ๑๗๘ 

๒๓ ๒๕๔๘ ๑๔๑ ๑๕ ๒๕ ๐ ๕ ๐ ๐ ๕ ๐ ๐ ๐ ๔๙ ๒๔๐ 

๒๔ ๒๕๔๙ ๑๑ ๒๔ ๑๘ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๗ ๖๕ 

๒๕ ๒๕๕๐ ๙๖ ๙๕ ๑๔ ๔ ๒ ๐ ๐ ๙ ๕๐ ๐ ๐ ๙ ๒๗๙ 

๒๖ ๒๕๕๑ ๑๘๑ ๑๒๗ ๑๖ ๑๑ ๕ ๐ ๐ ๑๐ ๓๓ ๐ ๐ ๓ ๓๘๖ 

๒๗ ๒๕๕๒ ๒๔๕ ๒๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๕ ๑ ๐ ๐ ๒๗๔ 

๒๘ ๒๕๕๓ ๑๗๙ ๘๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒๖๒ 

๒๙ ๒๕๕๔ ๑๑๓ ๔๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๕๓ 

๓๐ ๒๕๕๕ ๒๓๓ ๑๕๙ ๑๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔๐๗ 

รวมชนิด ๒,๗๐๗ ๑๐๑๐ ๒๖๐ ๒๘๕ ๒๑๕ ๗๕ ๓ ๘๑ ๙๑ ๗๐ ๑๕ ๖๙ ๔,๘๘๑ 



 ๔๗ 
 

นักเรียนนักศึกษาเขาศึกษาดูงานในศนูยฯ ดาน การเพาะเลี้ยงปลาน้าํจืดและการอนุรกัษเตาพืน้เมือง 

พรอมเขาชมโครงการสงเสรมิและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษพันธุเตาน้ําจืด 

 

ลําดับ หนวยงาน วันที ่ จํานวน (คน) 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

๒๐ 

 

โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 

โรงเรียนบานปากบาง 

โรงเรียนสายเพชรศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลสตูล 

โรงเรียนบานสวนเทศ 

โรงเรียนวังบวบ 

โรงเรียนบานบอหิน 

โรงเรียนบานบุโบย 

โรงเรียนอิสมาอีรียะ  มูลนิธิ 

กรมสรรพากรกรุงเทพ ๑๑ 

โรงเรียนบานโตนปาหนัน 

ชุมชมลูกเสือ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใตและประเทศ

มาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 

โรงเรียนบานโกตา 

โรงเรียนบานปากละงู  

โรงเรียนอนุบาลมุสลิม 

โรงเรียนอนุบาลมุสลิม 

โรงเรียนดารุลบิร 

องคการบริหารสวนตําบลยะลา (โรงเรียนบาเจาะ) 

โรงเรียนอนุบาลทาแพพัฒนา 

รวม 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ 

๒ กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 

๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

๒๙ กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 

๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

๖ กันยายน ๒๕๕๕ 

๑๐ กันยายน  ๒๕๕๕ 

๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ 

๑๑ กันยายน  ๒๕๕๕ 

๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ 

๑๙ กันยายน  ๒๕๕๕ 

 

 

๑๙๐ 

๓๘ 

๒๘๓ 

๑๗๓ 

๑๖ 

๖๕ 

๓๔ 

๑๐๐ 

๕๐ 

๕๐ 

๒๕ 

๑,๕๐๐ 

 

๑๐๐ 

๖๑ 

๓๗ 

๑๖๐ 

๑๖๐ 

๖๐ 

๑๓๐ 

๒๐๐ 

๓,๔๓๒ 

 

 

 

 

 



 ๔๘ 
 
 

ภาพหนวยงานตางๆ ที่เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงปลานํ้าจืด  

การเพาะเลี้ยงเตานํ้าจืดรวมทั้งการอนุรักษเตาพื้นเมืองของไทย 
 

 

 

      
 

      
 

       
 



 ๔๙ 
 
 

 

                    
 

 

                  
 

                 
 

 

 

 

 



 ๕๐ 
 
      

โครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานลิเพื่อการสงออก 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานลูกปลานิล ในป พ.ศ. 

๒๕๐๕   ขนาดความยาว ๓-๕ เซนติเมตร จํานวน ๑๐,๐๐๐ ตัว จากบอดินในบริเวณพระตําหนักสวนจิตรลดา

แกกรมประมงนําไปขยายพันธุ แจกใหแกราษฎรเพ่ือนําไปเพาะเลี้ยง หลังจากน้ันมาไดมีการศึกษาคนควาตางๆ 

เกี่ยวกับปลานิลอยางตอเน่ือง ทั้งในดานพันธุกรรม อาหาร โรค และเทคนิคการเพาะเลี้ยงตางๆ โดยกรมประมง 

สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการจําหนายปจจัยการผลิต ทําใหการเพาะเลี้ยงปลานิลมี

การขยายตัวอยางตอเน่ือง  และแพรกระจายไปในพ้ืนที่ทั่วทั้งประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากปลานิลเปนปลาที่เลี้ยงงาย 

โตเร็ว เน้ือขาว รสชาติอรอย สามารถประกอบอาหารไดหลากหลายชนิด ทั้งลาบ ตมยํา เผาเกลือ เมี่ยงปลา 

สเต็กปลา ปลาสม ปลานิลแดดเดียว ทําใหปลานิลไดรับความนิยมในการผลิตและบริโภคมากขึ้นเปนลําดับ 

ในปจจุบัน การเพาะเลี้ยงปลานิลไดขยายพ้ืนที่ไปทั่วประเทศ ทําใหปลานิลกลายเปนปลานํ้าจืดที่มีมูลคา

ทางเศรษฐกิจเปนอันดับ ๑ ของไทย  โดยมีปริมาณผลผลิตกวา ๒๑๐,๐๐๐ ตันในป ๒๕๕๒ สามารถตอบสนอง

ความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศไดเปนอยางดี  การสงออกมีตลาดหลักสําคัญอยูที่สหภาพยุโรป 

รองลงมาคือ ประเทศในกลุมตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกา โดยในป ๒๕๕๒ มีปริมาณผลผลิตปลานิล

สงออกรวม ๑๔.๑๐๓ ตัน มูลคาการสงออกสูงถึง ๑,๑๕๓ ลานบาท จวบจนถึงปจจุบันตลาดผูบริโภคทั้งในและ

ตางประเทศยังมีความตองการปลานิลในปริมาณสูง จึงสงผลใหแนวโนมการเพาะเลี้ยงปลาชนิดน้ียังมีลูทางที่แจมใส 

ทั้งนี้ หากไดรับการสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพการผลิตอยางครบวงจร ตั้งแตกระบวนการเพาะเลี้ยง

จนถึงการแปรรูป โดยคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานเปนสําคัญ  เชื่อวาจะชวยยกระดับใหสินคาปลานิลมี

ความนาสนใจย่ิงขึ้น และตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากและสามารถนํารายไดเขาประเทศอีกทาง

หน่ึง   

เ พื ่อ เปนการเ พิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิล ใหเกิดผลเปน

รูปธรรม  กรมประมงจึงไดจัดทําโครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการสงออกขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค รวบรวมองคความรูจากปราชญปลานิลทั่วประเทศ จํานวน ๕๐ รายใน ๕๐ จังหวัด เพ่ือเผยแพร

เทคนิคการเลี้ยงที่เพ่ิมคุณภาพผลผลิตปลานิลขณะที่ลดตนทุนการผลิตสูเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล และพัฒนากลุม

เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลใหเกิดความเขมแข็ง สนับสนุนเจาหนาที่เขาไปใหความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP แก

เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล เพ่ือใหเกิดการพัฒนามาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี ( GAP)  ตลอดจนพัฒนา

ศักยภาพดานการตลาด โดยจัดเทศกาลกินปลานิล ประจําป ๒๕๕๔ ขึ้นในจังหวัดตามภาคตางๆ ๑๐ จังหวัด 

เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูถึงกระบวนการผลิตปลานิลที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP  และหัน

มาบริโภคปลานิลเพิ่มขึ้น  เปนการสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลานิลผลิตอาหารปลอดภัย  ทํา



 ๕๑ 
 
ใหเกิดรายได และยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น  และยังเปนการเปดโอกาสใหกลุมผูประกอบ

อาชีพเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ และเพ่ิมพูนความรูระหวางกันไดอีกดวย 

 

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดไดจัดทําโครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือ

การสงออก   เพ่ือเรงรัดใหเกิดการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับการเลี้ยงปลานิล (GAP)  ใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๔ ไดดําเนินการสนับสนุนใหเกษตรกรมีการเตรียมความพรอมสําหรับการตรวจรับรองและ

ขอรับใบรับรองมาตรฐาน GAP ๑,๒๐๐ ฟารม รวมกลุมเกษตรกร ๕๐ กลุม และประมวลความรูจากเกษตรกรที่

ประสบความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงปลานิล (ปราชญปลานิล) ๕๐ ราย มาจัดทําเปนองคความรูการเพาะเลี้ยง

ปลานิลใหไดผลผลิตสูงสุด 

สําหรับในปงบประมาณ ๒๕๕๕ การดําเนินงานเปนการขยายตอจากป ๒๕๕๔ ดวยการยกระดับ

ฟารมของเกษตรกรปลานิลใหไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP ๔๐๐ ราย และผลักดันในกลุมเกษตรกรที่รวม

โครงการมีการจดทะเบียนเปนกลุมตามกฎหมาย เชน วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณอยางนอย ๒๐ กลุม พรอมทั้ง

การเช่ือมโยงผลผลิตของเกษตรกรในโครงการไปสูการสงออก อยางนอย ๑ เครือขาย เพ่ือติดตามเสนทางการคา

ปลานิล และหารือแนวทางชวยเหลือเกษตรกรใหผลิตปลานิลใหมีคุณภาพตามความตองการของผูคา นอกจากน้ี

จัดใหมีการสัมมนาเกษตรผูผลิตปลานิลพบผูสงออก และสนับสนุนใหมีการลงนามสัญญาระหวางผูผลิตกับผูคา 

และเน่ืองจาก ยุทธศาสตรการพัฒนาปลานิลเปนโครงการ Flag Ship ของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่จะมี

การติดตามความกาวหนาเปนระยะ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนหนวยงานที่รับผิดชอบการ

ประเมินผลดังกลาว ไดกําหนดตัวช้ีวัดและผลลัพธสําหรับใชในการประเมินผลโครงการ ฯ ในป ๒๕๕๗ ซึ่ง

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดไดปรับปรุงเอกสาร/หลักฐานการรายงานผลโครงการยกระดับมาตรฐานฟารม

เพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการสงออก ใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดและผลลัพธ เพ่ือจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสําหรับการ

ประเมินผลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เปาหมายรวมของโครงการ ฯ  

๑.เปาหมายรวมของทั้งประเทศปงบประมาณ ๒๕๕๕ คือ 

๑) ฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลไดรับการพัฒนาความรูจัดเตรียมการประเมินคุณสมบัติฟารมที่มีความ

พรอมในการรับรองมาตรฐาน (GAP) จํานวน ๑,๒๐๐ ฟารม   

๒)  ฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลไดรับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานปฏิบัติทางประมงที่ดี (GAP)     

จํานวนไมนอยกวา ๔๐๐ ราย  

๓)  จัดต้ังและ/หรือพัฒนากลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลใหเกิดความเขมแข็ง จํานวนไมนอยกวา ๒๐ 

กลุม 

๔)  ติดตามการเปนแหลงเรียนรูการเพาะเลี้ยงปลานิลของปราชญปลานิล ๕๐ ราย 



 ๕๒ 
 

๕) จัดสัมมนาเกษตรกรผูผลิตปลานิลพบผูสงออกเพ่ือสนับสนุนใหมีการจัดต้ังเครือขาย/การลงนาม

ในสัญญาระหวางผูผลิตกับผูคาไมนอยกวา ๑ เครือขาย เพ่ือสนับสนุนการสงออกปลานิลที่มีคุณภาพ ไมนอยกวา 

๑% ของผลผลิตฟารมปลานิลที่เขารวมโครงการ (เทากับ ๖๕ ตัน) 

๖) ประชาสัมพันธโครงการโดยสื่อวิทยุ/หอกระจายขาว/โทรทัศน/ ๑,๐๐๐ ครั้ง/เว็บไซดเพ่ือ

เผยแพรขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลานิลและความเคลื่อนไหวดานการตลาดทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศเผยแพรใหแกเกษตรกรและประชาชนผูสนใจ จํานวน ๑ เว็บไซด   

๗) จัดงานเทศกาลกินปลานิล ๑๐ ครั้ง 

๘) เผยแพรองคความรูปราชญปลานิล และเอกสาร GAP อยางละ ๔,๐๐๐ เลม 

   

๒. เปาหมายของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด...สตูล...ปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๑) ฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลไดรับการพัฒนาความรูจัดเตรียมการประเมินคุณสมบัติฟารมที่มีความ

พรอมในการรับรองมาตรฐาน (GAP) จํานวน………๒๔……………ฟารม [ไมนอยกวา ๒๔ ฟารม สําหรับศูนยฯ ที่มี

เกษตรกรที่มีความพรอมสามารถดําเนินการไดมากกวา ๒๔ ฟารม เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับป ๒๕๕๖] 

๒)  ฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลไดรับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานปฏิบัติทางประมงที่ดี (GAP)     

จํานวน…………๘…………ราย [จํานวนเกษตรกรที่มีความพรอมในการรับตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ตามที่ศูนยฯ

รายงานสํานัก ฯ ในป ๒๕๕๔ ไมควรนอยกวา ๘ ราย สําหรับศูนยฯ ที่มีเกษตรกรที่มีความพรอมสามารถ

ดําเนินการไดมากกวา ๘ ราย เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับป ๒๕๕๖] 

๓)  จัดต้ังและ/หรือพัฒนากลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลใหเกิดความเขมแข็ง จํานวน……๑….กลุม 

[ไมนอยกวา๑ กลุม สําหรับศูนยฯ ที่มีกลุมเกษตรกรที่มีความพรอมสามารถดําเนินการไดมากกวา ๑ กลุม เพ่ือ

เตรียมความพรอมสําหรับป ๒๕๕๖] 

๔)  ติดตามการเปนแหลงเรียนรูการเพาะเลี้ยงปลานิลของปราชญปลานิล……๑……ราย [สําหรับ

ศูนย ฯ ที่มีปญหาเกี่ยวกับปราชญปลานิลใหแจงปญหาและแนวทางแกไข เพ่ือเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา 

แตยังใหคงฐานะของปราชญไวจนกวาคณะกรรมการฯจะมีมติ] 

๕) สํารวจหาขอมูลผูรับซื้อปลานิล/ผูรวบรวม/ราคาปลานิล เพ่ือเตรียมการจัดสัมมนาเกษตรกร

ผูผลิตปลานิลพบผูสงออก อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง  

๖) สํารวจหาขอมูลการสงออก เพ่ือใชในการจัดต้ังเครือขาย/การลงนามในสัญญาระหวางผูผลิตกับ

ผูคา อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง 

๗) ประชาสัมพันธโครงการโดยสื่อวิทยุ/หอกระจายขาว/โทรทศัน ๒๐ ครั้ง  

๘) จัดงานเทศกาลกินปลานิล……-………………ครั้ง 

๙) เผยแพรองคความรูปราชญปลานิล และเอกสาร GAP อยางละ ๘๐ เลม 

 

 



 ๕๓ 
 
ผลการดําเนินงานแผนงาน/กิจกรรม 

จากการดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ ภายใตแผนงาน/กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานฟารม

เพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการสงออกของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสตูลในปงบประมาณ ๒๕๕๕ สามารถ

สรุปผลการดําเนินงานโดยแยกเปนกิจกรรม ไดดังน้ี 

๑. กิจกรรมเตรียมการประเมินคุณสมบัติฟารมที่มีความพรอมในการรับรองมาตรฐาน GAP 

๑.๑ การขึ้นทะเบียนฟารมจํานวน..............๒๔........ฟารม 

 
๑.๒ การแนะนํา ชักชวนใหเขารวมการตรวจประเมิน GAP ใหความรูและประโยชนของ GAP และ

เตรียมการประเมินคุณสมบัติฟารมที่มีความพรอมในการรับรองมาตรฐาน (GAP) รวม ...๘... ฟารม  

 

โดยมีสาระสําคัญของการเขาไปดําเนินงานเตรียมการประเมินคุณสมบัติฟารม (สรุปจากสิ่งที่

แนะนําเกษตรกรทุกฟารมที่เขาไปทํางานในเดือนน้ัน ๆ โดยเรื่องหลักควรเปนเรื่องประโยชนที่เกษตรกรจะไดรับ 

เมื่อดําเนินการตามขอกําหนด ๗ ขอของ GAP  

๑. สถานที่ 

• ควรเลือกแหลงที่ต้ังใหเหมาะสมตอการเลี้ยงปลานิล อยูในแหลงนํ้าสะอาด มีคุณภาพ

นํ้าที่เหมาะสมตอการเลี้ยงปลานิล และมีนํ้าใชตลอด 

๒. การจัดการทั่วไป 

• จํานวนลูกปลาที่ปลอยลงเลี้ยงในกระชัง ควรมีอัตราที่เหมาะสมประมาณ ๔๐-๘๐ ตัว

ตอตารางเมตร หากตองผลิตปลาขนาดใหญควรลดอัตราการปลอยลง 

• ควรมีการขัดกระชังเพ่ือไมใหกระชังอุดตันซึ่งเปนสาเหตุใหการไหลเวียนของนํ้าภายใน

กระชังไมดี 

• หากระหวางการเลี้ยงพบวามีปญหาออกซิเจนตํ่า ควรแกไขดวยการเพ่ิมอากาศลงใน

กระชัง 

• การเลี้ยงตองดําเนินอยางถูกลักษณะเกษตรกรควรทําความสะอาดวัสดุอุปกรณ และ

เครื่องมือที่ใชในการเลี้ยงปลานิลทั้งกอนและหลังการใชงาน เชน ลางสวิง ถังบรรจุปลานิลและตองมีการจัดเก็บ

อยางเหมาะสม วิตามินผสมอาหารควรเก็บในตูเย็น ยาปองกันโรคสําหรับสัตวจัดเก็บในตูเก็บยารักษาสัตว 

• จํานวนกระชังตองไมเกินศักยภาพการรองรับของแหลงนํ้า 

๓. ปจจัยการผลิต  



 ๕๔ 
 

อาหารปลามีความสําคัญที่สุดตอการเลี้ยงปลานิลในดานตนทุนการผลิตและยังมีความสําคัญตอ

สุขภาพของปลานิล หากไดอาหารที่ไมไดคุณภาพทําใหปลานิลโตชา เกษตรกรควรเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปจาก

โรงงานที่มีการผลิตอยางมีคุณภาพ ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากขางถุงบรรจุอาหารปลา 

• หมายเลขทะเบียนอาหารสัตวทั้งที่ออกจากกรมปศุสัตวหรือกรมประมง 

• วัน เดือน ป ที่ผลิตและลวงอายุซึ่งปรากฏอยูที่ฉลากขางถุง 

• ปจจัยการผลิตตองปลอดจากการปนเปอนของยาและสารตองหามในการเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้าตามประกาศทางราชการ 

• เกณฑกําหนดขอน้ีเปนเกณฑสําคัญขอหน่ึงที่ตองผานการประเมิน หากวาในอาหาร

เสริมและสารตางที่ผสมลงไปในอาหารมียาและสารเคมีตองหาม ฟารมน้ันจะไมไดรับการรับรองตามมาตรฐานน้ี 

• อาหารที่ผลิตใชเองตองมีขบวนการผลิตที่ดีมีคุณภาพเหมาะสมกับระบบการเลี้ยงถูก

สุขอนามัยและปลอดภัยตอการปริโภค 

• มีการจัดเก็บปจจัยการผลิตอยางถูกสุขลักษณะ หากการจัดการจัดเก็บรักษาวัสดุดิบไม

ถูกตองเหมาะสม ก็ยอมมีผลทําใหอาหารปลาสูญเสียคุณภาพและเปนแหลงใหเกิดเช้ือราและแบคทีเรีย

เจริญเติบโตได เกษตรกรควรมีโรงเก็บอาหารสําเร็จรูปที่สะอาดมีระเบียบสามารถกันแดดและฝนและอับช้ืนมี

อากาศถายเทไดดีไมมีหนูนกและแมลงสาบ จัดเก็บอาหารบนพาเลตต  

๔. การจัดการดูแลสุขภาพสัตวนํ้า  

• ตองมีการเตรียมและวางกระชังอยางถูกตองและเหมาะสมเพ่ือปองกันสิ่งแวดลอมและ

โรคระบาด ตองมีการทําความสะอาดกระชังกอนใชงานและการวางกระชังตองไมวางติดกันเกินไปหรือหนาแนน

เกินไป 

• มีการเฝาระวังและดูแลสุขภาพปลานิลที่เลี้ยงอยางสม่ําเสมอ ในกรณีที่พบวาปลานิล

ผิดปกติใหดําเนินการแกไขทันที โดยลดปริมาณอาหารที่ใหลง ลดปริมาณความหนาแนนโดยการกระจายปลานิล

ไปกระชังอ่ืนที่วาง หากมีปญหาการขาดออกซิเจนควรใชเครื่องเพ่ิมอากาศในกระชังน้ันๆ 

• ในกรณีที่ใชยาสัตวตองไดรับการขึ้นทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย ปฏิบัติตาม

คําแนะนําบนฉลากและเอกสารกํากับยารวมถึงระยะหยุดยาอยางเครงครัด ไมใชยาหรือสารเคมีตองหาม เกณฑ

กําหนดขอน้ีเปนเกณฑสําคัญที่ตองผานการประเมิน หากพบวามีการใชยาและสารเคมีตองหามตามประกาศทาง

ราชการ ฟารมน้ันจะไมไดรับการรับรองตามมาตรฐานน้ี 

• มีการทําความสะอาดกระชังเปนระยะๆตลอดการเลี้ยง เปนการชวยลดการสะสมของ

เศษอาหารสิ่งสกปรกตางๆ ซึ่งอาจนําเช่ือโรคมาสูปลาได ควรทําความสะอาดอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง 
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• เมื่อมีการระบาดของโรคที่ทําใหปลานิลตายตองแจงเจาหนาที่รับผิดชอบทันทีและมี

วิธีการจัดการซากที่เหมาะสม สิ่งสําคัญในการปองกันแพรกระจายของโรคระบาด คือ การกําจัดซากสัตวนํ้าที่

ตาย โดยตองนําซากสัตวนํ้าขึ้นจากกระชังมาฝงกลบหรือเผาทําลายซาก ไมควรนําวากสัตวทิ้งลงในแหลงนํ้าซึ่ง

เปนการแผลกระเช้ือโรคอยางไมมีที่สิ้นสุด 

๕. สุขลักษณะฟารม 

• หองนํ้าควรอยูบนฝงและมีการจัดการระบบของเสีย เชนเดียวกันกับการเลี้ยงปลานิล

ในบอดิน  

• จัดอุปกรณเครื่องมือรวมทั้งปจจัยการผลิตตางๆในบริเวณฟารมใหมีระเบียบสะอาดถูก

สุขลักษณะเสมอ 

• มีถังขยะระบบการจัดเก็บและการกําจัดขยะที่ดีมีฝาปดมิดชิด ปองกันหนู แมลงสาบ 

• ไมทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลในบริเวณกระชังเลี้ยงปลานิล และนําขยะและสิ่งปฏิกูลมาทั้ง

หรือทําลายบนปกอยางถูกตอง 

๖. การเก็บเกี่ยวและการขนสง 

• วางแผนเก็บเกี่ยวผลผลิตตามความตองการของตลาด เกษตรกรควรมีการวางแผนการ

จัดลวงหนา  

• มีหนังสือกํากับการจําหนายสัตวนํ้าและลูกพันธุสัตวนํ้า ผลผลิตสัตวที่เก็บเกี่ยวตองไม

มียาหรือสารเคมีตกขางเกินมาตรฐานกําหนด เกณฑกําหนดน้ีหากพบวาในปลานิลทีจับข้ึนมาจําหนายหรือ

บริโภคมียาหรือสารเคมีตกขางเกินมาตรฐาน ฟารมน้ันจะไมไดรับตามมาตรฐานน้ี 

• มีการจัดการและดูแลรักษาสัตวนํ้าอยางถูกลักษณะระหวางการเก็บเกี่ยวและการ

ขนสง เพ่ือใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค 

๗. การเก็บขอมูล 

บันทึกการจัดการการเลี้ยงการใหอาหารการตรวจสุขภาพการใชยาและสารเคมีอยางสม่ําเสมอ

และบันทึกขอมูลใหเปนปจจุบัน เกษตรกรตองมีการบันทึกขอมูลและรายละเอียดที่จําเปนในแตละข้ันตอน การ

ผลิตปลานิล จุดประสงคของขอกําหนดน้ี เพ่ือใหเกษตรกรนําขอมูลมาใชวิเคราะหปญหาอุปสรรคและปรับปรุง

วิธีการเลี้ยงการขนสง ตนทุนและคาใชใชในการผลิต 
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จากการสังเกตปฏิกิริยาการตอบสนองในระหวางสนทนา ประเมินไดวา (ใชการประมาณการของ

เจาหนาที่ เพ่ือประเมินเบ้ืองตนวา ควรจะไปชักชวนเกษตรกรรายใดเขารวมการตรวจประเมิน GAP จึงจะมี

แนวโนมที่จะประสบผลสําเร็จ) 

เกษตรกรเห็นดวยกับโครงการฯ…………๘………ราย 

เกษตรกรไมเห็นดวยกับโครงการฯ………-…………ราย 

และมีโอกาสที่จะเขารวมการตรวจประเมิน GAP เฉลี่ย…๑๐๐ % 

   

๒ กิจกรรมเกษตรกรไดรับการตรวจประเมิน GAP  

 ๒.๑ ผลการตรวจประเมินตนเอง GAP กรมประมง ฟารมปลานํ้าจืด กระชัง............๘.............ฟารม  

 ๒.๒ ผลการตรวจประเมินตนเอง GAP กรมประมง ฟารมปลานํ้าจืด บอดิน.............-..............ฟารม 

๒.๓ เกษตรกรยื่นคําขอรับการรับรองระบบการผลิต และผลผลิตสัตวนํ้าตามมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้า GAP และ รายละเอียดแสดงการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ณ ปจจุบัน จํานวน..๘...ฟารม 

๒.๔ เจาหนาที่ผูตรวจประเมินเขาไปประเมินฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตามมาตรฐาน GAP 

จํานวน.....๘......ฟารม 

 ๒.๕ ศูนยฯ สงตัวอยางสัตวนํ้าไปหองปฏิบัติการเพ่ือตรวจยาและสารเคมีตกคาง จํานวน...๑๖...ตัวอยาง 

 ๒.๖ ฟารมเกษตรกรไดรับใบรับรอง GAP จํานวน........๘........ฟารม 

 

๓. กิจกรรมจัดต้ังและ/หรือพัฒนากลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล  

 ๓.๑ กลุมเกษตรกรมีการประชุมเพ่ือจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน จํานวน..๑...กลุม 

  ช่ือกลุมที่ ๑ ..กลุมอาชีพผูเลี้ยงปลานํ้าจืดเทศบาลตําบลกําแพง.  

  ที่ต้ังกลุม ๑๑๑๘ หมูที่ ๓  ตําบลกําแพง  อําเภอละงู  จังหวัดสตูล 

 ๓.๒ กลุมเกษตรกรยื่นแบบคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือขายวิสาหกิจชุมชน  

จํานวน...๑.....กลุม 

  ช่ือวิสาหกิจชุมชนที่ ๑ กลุมอาชีพผูเลี้ยงปลานํ้าจืดเทศบาลตําบลกําแพง 

  ที่ต้ังวิสาหกิจชุมชน....๑๑๑๘ หมูที่ ๓  ตําบลกําแพง  อําเภอละงู  จังหวัดสตูล 

 ๓.๓ ผลการย่ืนแบบคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือขายวิสาหกิจชุมชน  

 ช่ือวิสาหกิจชุมชนที่ ๑ กลุมอาชีพผูเลี้ยงปลานํ้าจืดเทศบาลตําบลกําแพง 

                         

อนุมัติการจดทะเบียน รหัสทะเบียน....๕๙๑๐๕๐๑/๑๐๐๔๑...    
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ไมอนุมัติการจดทะเบียน เน่ืองจาก............................ 

   

๔. กิจกรรมปราชญปลานิล  

ช่ือปราชญปลานิล...นายอดิศักด์ิ  รุงเรือง................ 

รายงานการเดินทางไปพบปะปราชญปลานิลเพ่ือแลกเปลีย่นหรือรวบรวมองคความรูปราชญปลานิล 

ในชวงฤดูฝนการอนุบาลหรือเลี้ยงปลานิลมกัเกิดปญหามากกวาในฤดูแลง ในเดือนกันยายนปราชญ

จังหวัดสตูล    พบปญหา ๒ ปญหา  

๑. ปญหาดานคุณภาพนํ้า  ในบอดินที่เลี้ยงปลานิลเกิดการ ดรอบของแพลงกตอนพืช  ซึ่งใน

ชวงแรกนํ้าภายในบอมีสีเขียว  เมื่อมีฝนตกติดตอกันหลายวันนํ้าภายในบอมีลักษณะเปนฟองและสีใส  ทําใหปลา

เกิดความเครียด  กินอาหารนอยลงทําใหปลาบางสวนออนแอและเริ่มทยอยตาย  แพลงกตอนที่ดรอบก็ตกลงพ้ืน

บอทําใหปลากินซากแพลงกตอน  ทําใหปลาภายในบอเกิดการติดเช้ือแบคทีเรียในลําไสสงผลใหปลาตายจํานวน

มากขึ้น 

      ดังน้ันปราชญจําเปนที่จําหนายปลาทั้งบอ เพ่ือไมใหเกิดการขาดทุน  ซึ่งปราชญไดติดตอกับหอง

เย็นที่จังหวัดปตตานี ในราคากิโลกรัมละ ๕๐ บาท ซึ่งปลามีขนาด ๓ ตัวตอกิโลกรัม 

๒. ในชวงฤดูฝนการเจริญเติบโตของลูกปลานิล ที่อนุบาลจะมีการเจริญเติบโตชา กวาในฤดูแลง ซึ่ง

ในฤดูแลงการอนุบาลลูกปลานิลที่มีขนาดใบมะขามถึงขนาด ๓.๕ น้ิว ใชเวลาประมาณ ๔๕ วัน แตในฤดูฝน

จะตองใชเวลา ประมาณ ๖๐วัน และมีอัตรารอดตํ่ากวาฤดูแลง เน่ืองจากในฤดูฝนอุณหภูมิของนํ้า ตํ่า 

๔.๑ แนะนําใหเปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล โดยสรุปจากสิ่งที่แนะนําเกษตรกรในเดือน

น้ัน ๆ โดยเรื่องหลักควรเปนเรื่องประโยชนที่เกษตรกรจะไดรับ เมื่อดําเนินการตามขอกําหนด ๗ ขอของ GAP 

(สําหรับฟารมปราชญปลานิลที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP) 

๑. สถานที่ 

• ควรเลือกแหลงที่ต้ังใหเหมาะสมตอการเลี้ยงปลานิล อยูในแหลงนํ้าสะอาด มีคุณภาพ

นํ้าที่เหมาะสมตอการเลี้ยงปลานิล และมีนํ้าใชตลอด 

๒. การจัดการทั่วไป 

จํานวนลูกปลาที่ปลอยลงเลี้ยงในกระชัง ควรมีอัตราที่เหมาะสมประมาณ ๔๐-๘๐ ตัวตอตาราง

เมตร หากตองผลิตปลาขนาดใหญควรลดอัตราการปลอยลง 

• ควรมีการขัดกระชังเพ่ือไมใหกระชังอุดตันซึ่งเปนสาเหตุใหการไหลเวียนของนํ้าภายใน

กระชังไมดี 
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• หากระหวางการเลี้ยงพบวามีปญหาออกซิเจนตํ่า ควรแกไขดวยการเพ่ิมอากาศลงใน

กระชัง 

• การเลี้ยงตองดําเนินอยางถูกลักษณะเกษตรกรควรทําความสะอาดวัสดุอุปกรณ และ

เครื่องมือที่ใชในการเลี้ยงปลานิลทั้งกอนและหลังการใชงาน เชน ลางสวิง ถังบรรจุปลานิลและตองมีการจัดเก็บ

อยางเหมาะสม วิตามินผสมอาหารควรเก็บในตูเย็น ยาปองกันโรคสําหรับสัตวจัดเก็บในตูเก็บยารักษาสัตว 

• จํานวนกระชังตองไมเกินศักยภาพการรองรับของแหลงงนํ้า 

๓. ปจจัยการผลิต  

อาหารปลามีความสําคัญที่สุดตอการเลี้ยงปลานิลในดานตนทุนการผลิตและยังมีความสําคัญตอ

สุขภาพของปลานิล หากไดอาหารที่ไมไดคุณภาพทําใหปลานิลโตชา เกษตรกรควรเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปจาก

โรงงานที่มีการผลิตอยางมีคุณภาพ ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากขางถุงบรรจุอาหารปลา 

• หมายเลขทะเบียนอาหารสัตวทั้งที่ออกจากกรมปศุสัตวหรือกรมประมง 

• วัน เดือน ป ที่ผลิตและลวงอายุซึ่งปรากฏอยูที่ฉลากขางถุง 

• ปจจัยการผลิตติองปลอดจากการปนเปอนของยาและสารตองหามในการเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้าตามประกาศทางราชการ 

• เกณฑกําหนดขอน้ีเปนเกณฑสําคัญขอหน่ึงที่ตองผานการประเมิน หากวาในอาหาร

เสริมและสารตางที่ผสมลงไปในอาหารมียาและสารเคมีตองหาม ฟารมน้ันจะไมไดรับการรับรองตามมาตรฐานน้ี 

• อาหารที่ผลิตใชเองตองมีขบวนการผลิตที่ดีมีคุณภาพเหมาะสมกับระบบการเลี้ยงถูก

สุขอนามัยและปลอดภัยตอการปริโภค 

• มีการจัดเก็บปจจัยการผลิตอยางถูกสุขลักษณะ หากการจัดการจัดเก็บรักษาวัสดุดิบไม

ถูกตองเหมาะสม ก็ยอมมีผลทําใหอาหารปลาสูญเสียคุณภาพและเปนแหลงใหเกิดเช้ือราและแบคทีเรีย

เจริญเติบโตได เกษตรกรควรมีโรงเก็บอาหารสําเร็จรูปที่สะอาดมีระเบียบสามารถกันแดดและฝนและอับช้ืนมี

อากาศถายเทไดดีไมมีหนูนกและแมลงสาบ จัดเก็บอาหารบนพาเลตต  

๔. การจัดการดูแลสุขภาพสัตวนํ้า  

• ตองมีการเตรียมและวางกระชังอยางถูกตองและเหมาะสมเพ่ือปองกันสิ่งแวดลอมและ

โรคระบาด ตองมีการทําความสะอาดกระชังกอนใชงานและการวางกระชังตองไมวางติดกันเกินไปหรือหนาแนน

เกินไป 



 ๕๙ 
 

• มีการเฝาระวังและดูแลสุขภาพปลานิลที่เลี้ยงอยางสม่ําเสมอ ในกรณีที่พบวาปลานิล

ผิดปกติใหดําเนินการแกไขทันที โดยลดปริมาณอาหารที่ใหลง ลดปริมาณความหนาแนนโดยการกระจายปลานิล

ไปกระชังอ่ืนที่วาง หากมีปญหาการขาดออกซิเจนควรใชเครื่องเพ่ิมอากาศในกระชังน้ันๆ 

• ในกรณีที่ใชยาสัตวตองไดรับการขึ้นทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย ปฏิบัติตาม

คําแนะนําบนฉลากและเอกสารกํากับยารวมถึงระยะหยุดยาอยางเครงครัด ไมใชยาหรือสารเคมีตองหาม เกณฑ

กําหนดขอน้ีเปนเกณฑสําคัญที่ตองผานการประเมิน หากพบวามีการใชยาและสารเคมีตองหามตามประกาศทาง

ราชการ ฟารมน้ันจะไมไดรับการรับรองตามมาตรฐานน้ี 

• มีการทําความสะอาดกระชังเปนระยะๆตลอดการเลี้ยง เปนการชวยลดการสะสมของ

เศษอาหารสิ่งสกปรกตางๆ ซึ่งอาจนําเช่ือโรคมาสูปลาได ควรทําความสะอาดอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง 

• เมื่อมีการระบาดของโรคที่ทําใหปลานิลตายตองแจงเจาหนาที่รับผิดชอบทันทีและมี

วิธีการจัดการซากที่เหมาะสม สิ่งสําคัญในการปองกันแพรกระจายของโรคระบาด คือ การกําจัดซากสัตวนํ้าที่

ตาย โดยตองนําซากสัตวนํ้าขึ้นจากกระชังมาฝงกลบหรือเผาทําลายซาก ไมควรนําวากสัตวทิ้งลงในแหลงนํ้าซึ่ง

เปนการแผลกระเช้ือโรคอยางไมมีที่สิ้นสุด 

๕. สุขลักษณะฟารม 

• หองนํ้าควรอยูบนฝงและมีการจัดการระบบของเสีย เชนเดียวกันกับการเลี้ยงปลานิล

ในบอดิน  

• จัดอุปกรณเครื่องมือรวมทั้งปจจัยการผลิตตางๆในบริเวณฟารมใหมีระเบียบสะอาดถูก

สุขลักษณะเสมอ 

• มีถังขยะระบบการจัดเก็บและการกําจัดขยะที่ดีมีฝาปดมิดชิด ปองกันหนู แมลงสาบ 

• ไมทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลในบริเวณกระชังเลี้ยงปลานิล และนําขยะและสิ่งปฏิกูลมาทั้ง

หรือทําลายบนปกอยางถูกตอง 

๖. การเก็บเกี่ยวและการขนสง 

• วางแผนเก็บเกี่ยวผลผลิตตามความตองการของตลาด เกษตรกรควรมีการวางแผนการ

จัดลวงหนา  

• มีหนังสือกํากับการจําหนายสัตวนํ้าและลูกพันธุสัตวนํ้า ผลผลิตสัตวที่เก็บเกี่ยวตองไม

มียาหรือสารเคมีตกขางเกินมาตรฐานกําหนด เกณฑกําหนดน้ีหากพบวาในปลานิลทีจับข้ึนมาจําหนายหรือ

บริโภคมียาหรือสารเคมีตกขางงเกินมาตรฐาน ฟารมน้ันจะไมไดรับตามมาตรฐานน้ี 



 ๖๐ 
 

• มีการจัดการและดูแลรักษาสัตวนํ้าอยางถูกลักษณะระหวางการเก็บเกี่ยวและการ

ขนสง เพ่ือใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค 

๗. การเก็บขอมูล 

บันทึกการจัดการการเลี้ยงการใหอาหารการตรวจสุขภาพการใชยาและสารเคมีอยางสม่ําเสมอ

และบันทึกขอมูลใหเปนปจจุบัน เกษตรกรตองมีการบันทึกขอมูลและรายละเอียดที่จําเปนในแตละข้ันตอน การ

ผลิตปลานิล จุดประสงคของขอกําหนดน้ี เพ่ือใหเกษตรกรนําขอมูลมาใชวิเคราะหปญหาอุปสรรคและปรับปรุง

วิธีการเลี้ยงการขนสง ตนทุนและคาใชใชในการผลิต 

๔.๒ การจัดต้ังฟารมปราชญปลานิลใหเปนแหลงเรียนรู โดยสรุปจากสิ่งที่ดําเนินการกับฟารมของ

ปราชญในเดือนน้ัน ๆ โดยเรื่องหลักควรเปนกิจกรรมที่ดําเนินการใหเปนแหลงเรียนรู และประโยชนที่เกษตรกร

จะไดรับจากการเปนแหลงเรียนรู เชน เปดเปนสถานที่ศึกษาดูงาน จัดต้ังหองสมุดความรูเกี่ยวกับปลานิล เปด

เปน Home stay แจกหนังสือ แจกแผนพับ และ อ่ืนๆ (สําหรับฟารมปราชญปลานิลที่ไดรับการรับรอง GAP) 

 

๕. กิจกรรมสนับสนุนการสงออกปลานิล  

๕.๑ ขอมูลผูรับซื้อปลานิล/ผูรวบรวมการคาขายปลานิล  

๕.๑.๑ จํานวนผูรับซื้อปลานิล/ผูรวบรวม.........๔...........ราย 

ช่ือผูรับซื้อปลานิล/ผูรวบรวมรายที่ ๑ นางนับสะ แซะอาหล…ี 

ที่อยู…หมู ๒…ตําบล..กําแพง…อําเภอ..ละงู…จังหวัด..สตูล… 

ช่ือผูรับซื้อปลานิล/ผูรวบรวมรายที่ ๒…นางวันดี  ชวยแกนจัน.… 

ที่อยู บานปาลม ๑ ตําบล..ปาลมพัฒนา…อําเภอ..มะนัง…จังหวัด..สตูล… 

ช่ือผูรับซื้อปลานิล/ผูรวบรวมรายที่ ๓…นางอุบล  ยาหยาหมัน… 

ทีอยู…บานทาแลหลา…ตําบล..กําแพง…อําเภอ..ละงู…จังหวัด..สตูล… 

ช่ือผูรับซื้อปลานิล/ผูรวบรวมรายที่ ๔…นางมาลี  เจะสา ……… 

ที่อยู…หมูที่ ๙…ตําบล..นาทอน…อําเภอ..ทุงหวา…จังหวัด..สตูล…… 

 

๕.๑.๒ ราคาปลานิลของเกษตรกร 

 ๑.ราคาปลานิลปากบอ/ปากกระชังที่กลุมเกษตรกรฯ (   ) ปากบอ  ( / ) ปากกระชัง 

ช่ือกลุม.......อาชีพผูเลี้ยงปลานํ้าจืดในกระชัง เทศบาลตําบลกําแพง. 



 ๖๑ 
 

ราคาปลานิลขนาดใหญ ๗๐๐-๑,๐๐๐ กรัม/ตัว ราคาเฉลี่ย.......๗๕...........บาท/ก.ก. 

๒. ราคาปลานิลปากบอ/ปากกระชังที่ฟารมเกษตรกรฯ (   ) ปากบอ  ( / ) ปากกระชัง 

ช่ือเกษตรกรายที่ ๑...นางวารีหยัน  นุยโสะ........ 

ช่ือเกษตรกรายที่ ๒...นางฮสีสะ นุยโสะ........ 

ช่ือเกษตรกรายที่ ๓...นายอํานู แซะอาหล.ี.......... 

ช่ือเกษตรกรายที่ ๔...นายสอด  สัมสู......... 

ช่ือเกษตรกรายที่ ๕  ..นายดลห  สัมสู................ 

ราคาปลานิลขนาดใหญ ๗๐๐-๑,๐๐๐ กรัม/ตัว ราคาสูงสุด.....๗๕.....บาท/ก.ก. 

 

๓. ราคาปลานิลของตลาดในเมือง 

ช่ือตลาดที่ ๑...ตลาดสดเทศบาลตําบลกําแพง................. 

ช่ือผูใหขอมูลรายที่ ๑...นางนับสะ……แซะอาหล.ี...........  

(   ) ปากบอ  ( / ) ปากกระชัง (   ) ปลาเปน ( / ) ปลาตาย 

ราคาปลานิลขนาดใหญ ๗๐๐-๑,๐๐๐ กรัม/ตัว ราคาสูงสุด.......๑๐๐............บาท/ก.ก. 

 

ช่ือตลาดที่ ๒....ตลาดปาลม ๑........................ 

ช่ือผูใหขอมูลรายที่ ๒.....นางวันดี  ชวยแกนจัน....................  

(   ) ปากบอ  ( / ) ปากกระชัง ( / ) ปลาเปน (  ) ปลาตาย 

ราคาปลานิลขนาดใหญ ๗๐๐-๑,๐๐๐ กรัม/ตัว ราคาเฉลี่ย.......๑๐๐...........บาท/ก.ก. 

 

ช่ือตลาดที่ ๓..ตลาดทาเลหลา.................................... 

ช่ือผูใหขอมูลรายที่ ๓.....นางอุบล  ยาหยาหมัน.............  

(   ) ปากบอ  ( / ) ปากกระชัง ( / ) ปลาเปน (  ) ปลาตาย 

ราคาปลานิลขนาดใหญ ๗๐๐-๑,๐๐๐ กรัม/ตัว ราคาเฉลี่ย.......๑๐๐...........บาท/ก.ก. 

 

ช่ือตลาดที่ ๔ ตลาดวังเจริญราษฎร............... 

ช่ือผูใหขอมูลรายที่ ๔......นางมาลี  เจะสา...................  

(   ) ปากบอ  ( / ) ปากกระชัง ( / ) ปลาเปน (  ) ปลาตาย 

ราคาปลานิลขนาดใหญ ๗๐๐-๑,๐๐๐ กรัม/ตัว ราคาเฉลี่ย.......๑๐๐...........บาท/ก.ก. 

 



 ๖๒ 
 
๖. กิจกรรมประชาสัมพันธ  

๖.๑ การประชาสัมพันธโครงการโดยสื่อ 

๖.๑.๒ จํานวนชองทางในการประชาสัมพันธ……๑…ชองทาง 

๖.๑.๓ จํานวนครั้งในการประชาสัมพันธ……๔……ครั้ง 

๖.๑.๔ ประชาสัมพันธผานทางสื่อวิทยุ/หอกระจายขาวในพ้ืนที่เปาหมาย (นับจํานวนครั้งของ

การออกอากาศ/กระจายขาว หรือจํานวนเรื่องที่ออกอากาศ/กระจายขาว) …………๒๙…………….…ครั้ง   

ช่ือสถานีวิทยุ/ช่ือหมูบาน……สถานีวิทยุเทศบาลตําบลกําแพง………………… 

หัวขอ/สาระสําคัญของการประชาสัมพันธ 

 เรื่องที่ ๑… การประชาสัมพันธ 

ชองทางในการประชาสัมพันธ 

๑.๑ ประชาสัมพันธผานทาง  หอกระจายขาว (เสียงตามสาย) 

จํานวนครั้งการประชาสัมพันธ ๔ ครั้ง เรื่องที่ ๑. โครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการ

สงออก 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานลูกปลานิล ในป พ.ศ. 

๒๕๐๙   ขนาดความยาว ๓-๕ เซนติเมตร จํานวน ๑๐,๐๐๐ ตัว จากบอดินในบริเวณพระตําหนักสวนจิตรลดา

แกกรมประมงนําไปขยายพันธุ แจกใหแกราษฎรเพ่ือนําไปเพาะเลี้ยง หลังจากน้ันมาไดมีการศึกษาคนควาตางๆ 

เกี่ยวกับปลานิลอยางตอเน่ือง ทั้งในดานพันธุกรรม อาหาร โรค และเทคนิคการเพาะเลี้ยงตางๆ โดยกรมประมง 

สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการจําหนายปจจัยการผลิต ทําใหเพาะเลี้ยงปลานิลมีการ

ขยายตัวอยางตอเนื่อง  และแพรกระจายไปในพ้ืนที่ทั่วทั้งประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากปลานิลเปนปลาที่เลี้ยงงาย โต

เร็ว เน้ือขาว รสชาติอรอย สามารถประกอบอาหารไดหลากหลายชนิด ทั้งลาบ ตมยํา เผาเกลือ เมี่ยงปลา สเต็ก

ปลา ปลาสม ปลานิลแดดเดียว ทําใหปลานิลไดรับความนิยมในการผลิตและบริโภคมากขึ้นเปนลําดับ 

ในปจจุบัน การเพาะเลี้ยงปลานิลไดขยายพ้ืนที่ไปทั่วประเทศ ทําใหปลานิลกลายเปนปลานํ้าจืดที่มีมูลคา

ทางเศรษฐกิจเปนอันดับ ๑ ของไทย  โดยมีปริมาณผลผลิตกวา ๒๑๐,๐๐๐ ตันในป ๒๕๕๒ สามารถตอบสนอง

ความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศไดเปนอยางดี  การสงออกมีตลาดหลักสําคัญอยูที่สหภาพยุโรป 

รองลงมาคือ ประเทศในกลุมตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกา โดยในป ๒๕๕๒ มีปริมาณผลผลิตปลานิล

สงออกรวม ๑๔,๑๐๓ ตัน มูลคาการสงออกสูงถึง ๑,๑๕๓ ลานบาท จวบจนถึงปจจุบันตลาดผูบริโภคทั้งในและ

ตางประเทศยังมีความตองการปลานิลในปริมาณสูง จึงสงผลใหแนวโนมการเพาะเลี้ยงปลาชนิดนี้ยังมี

ลู ทางที ่แจมใส  ทั ้ง นี ้ หากไดรับการสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพการผลิตอยางครบวงจร ตั้งแต

กระบวนการเพาะเลี้ยงจนถึงการแปรรูป โดยคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานเปนสําคัญ  เชื่อวาจะชวย



 ๖๓ 
 
ยกระดับใหสินคาปลานิลมีความนาสนใจย่ิงข้ึน และตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากและสามารถ

นํารายไดเขาประเทศอีกทางหน่ึง 

เ พื ่อ เปนการเ พิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิล ใหเกิดผลเปน

รูปธรรม  กรมประมงจึงไดจัดทําโครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการสงออกขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค รวบรวมองคความรูจากปราชญปลานิลทั่วประเทศ จํานวน ๕๐ รายใน ๕๐ จังหวัด เพ่ือเผยแพร

เทคนิคการเลี้ยงที่เพ่ิมคุณภาพผลผลิตปลานิลขณะที่ลดตนทุนการผลิตสูเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล และพัฒนากลุม

เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลใหเกิดความเขมแข็ง สนับสนุนเจาหนาที่เขาไปใหความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP แก

เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล เพ่ือใหเกิดการพัฒนามาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี ( GAP)  ตลอดจนพัฒนา

ศักยภาพดานการตลาด โดยจัดเทศกาลกินปลานิล ประจําป ๒๕๕๕ ข้ึนในจังหวัดตามภาคตางๆ ๑๐ จังหวัด 

เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูถึงกระบวนการผลิตปลานิลที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP  และหัน

มาบริโภคปลานิลเพิ่มขึ้น  เปนการสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลานิลผลิตอาหารปลอดภัย  ทํา

ใหเกิดรายได และยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น  และยังเปนการเปดโอกาสใหกลุมผูประกอบ

อาชีพเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ และเพ่ิมพูนความรูระหวางกันไดอีกดวย  

 (วันเวลาที่ออกอากาศ/กระจายขาว)…ทุกวันจันทร  ของสัปดาห เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. 

ช่ือสถานีวิทยุ/ช่ือหมูบาน…หอกระจายขาวเทศบาลตําบลกําแพง  อําเภอละงู  จังหวัดสตูล…… 

 

     ๖.๑.๕ ประชาสัมพันธผานทาง Web Site (นับจํานวนเรื่องที่ post ๑ เรื่องนับ ๑ ครั้ง)…๙……ครั้ง  

หัวขอ/สาระสําคัญที ่Post เรื่องที่ ๑…โครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือ

การสงออก…… 

 

๖.๑.๖ ประชาสัมพันธผานชองทางอ่ืน………………………….…ครั้ง   

หัวขอ/สาระสําคัญ ………………………………………………………… 

จํานวนครั้งของการประชาสัมพันธ………………………………………… 

 

๖.๓ การเผยแพรเอกสาร องคความรูปราชญปลานิล และเอกสาร GAP จํานวน ๘๐ ราย 

 

 

 

 

 



 ๖๔ 
 

กิจกรรม เปาหมาย หนวยนับ ปริมาณงาน 
แผน/ผลปฏิบัติงาน 

รวม 

๑. พัฒนาความรูเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือยกระดับมาตรฐานฟารม 

๑.๑ จัดเตรียมการประเมินคุณสมบัติฟารมท่ีมีความ

พรอมในการรับรองมาตรฐาน 
๒๔ ครั้ง 

แผน ๒๔ 

ผล ๒๔ 

๑.๒ เกษตรกรไดรับการตรวจประเมิน GAP ๘ วัน 
แผน ๘ 

ผล ๘ 

๒. จัดต้ังและ/หรือพัฒนากลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล 

๒.๑ จัดต้ังและ/หรือพัฒนากลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล ๑ ครั้ง 
แผน ๑ 

ผล ๑ 

๓. ปราชญปลานิล 

๓.๑ ติดตามการเปนแหลงเรียนรูการเพาะเลี้ยงปลานิล

ของปราชญปลานิล 
๑๒ ราย 

แผน ๑๒ 

ผล ๑๓ 

๔. ประชาสัมพันธ     

๔.๑ ประชาสัมพันธโครงการโดยสื่อวิทยุ/หอกระจาย

ขาว/โทรทัศน และอ่ืนๆ 
๒๐ ฉบับ 

แผน ๒๐ 

ผล ๒๙ 

๔.๒ เผยแพรองคความรูปราชญปลานิล และเอกสาร 

GAP 
๘๐ ฉบับ 

แผน ๘๐ 

ผล ๘๐ 

 

 

 

ผลการดําเนินงานการใชจายงบประมาณ 

งบประมาณ งบประมาณที่ไดรับ (บาท) งบประมาณที่ใชไป (บาท) 

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ๒๕๗,๙๐๐.๐๐ ๒๕๗,๗๙๘.๔๐   

       คาตอบแทน  ๒,๙๐๐.๐๐ 

       คาใชสอย  ๑๖๓.๐๑๕.๐๐ 

       คาวัสดุ  ๙๑,๘๘๓.๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ๖๕ 
 

กิจกรรมจัดต้ังและพัฒนากลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล 

ชื่อกลุม เกษตรกรผูเลี้ยงปลานลิในกระชังคลองละง ู

วัตถุประสงคของการต้ังกลุม 

๑. เพ่ือใหคนในชุมชนมีรายไดเสริม 

๒. ลดการวางงานของคนในชุมชน 

๓. ใชทรัพยากรภายในทองถิ่นใหเกิดประโยชนมากที่สุด 

๔. สรางความสามัคคี และความเขมแข็งภายในชุมชน 

๕. มุงเนนสรางผลผลิตใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค 

๖. มุงเนนการดําเนินการเลี้ยงที่ถูกสุขลักษณะ 

ที่ปรึกษา   ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสตูล 

 

ภาพกิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนากลุมเกษตรกร 
 

              
การรับสมัครสมาชิกกลุมเกษตรกรและการอบรมปฐมนิเทศ 

 

           

การฝกอบรมใหความรูแกสมาชิกกลุมเกษตรกร 
 



 ๖๖ 
 
                      

      

                  การมอบปจจัยการผลิตแกกลุมเกษตรกร “กลุมอาชีพผูเลี้ยงปลาน้ําจืดเทศบาลตําบลกําแพง” 

    

    

             การบริการทางวิชาการ   ตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า  ใหคําปรึกษาดานการเลี้ยงปลานิล 
 

 

 

 

 

 



 ๖๗ 
 
 

                 กิจกรรมอ่ืน ๆ 

 

รับนักศึกษาฝกงานจากสถาบันการศกึษาตางๆ จํานวน ๔ คน 
 

ลําดับ

ที่ 

ชื่อ - สกุล สถาบนัการศกึษา ระยะเวลา 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

 

นายอโณ  แซยอง 

นายจามิกร  เหมทานนท 

นางสาวจรรยา  หลังเมือง 

นางสาวผุสดี  แสงขาว 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

๑๓ มี.ค. ๕๕ – ๑๒ เม.ย. ๕๕ 

๑๓ มี.ค. ๕๕ – ๑๒ เม.ย. ๕๕ 

๑๓ มิ.ย. ๕๕ –๑๘ ก.ย. ๕๕   

๑๓ มิ.ย. ๕๕ –๑๘ ก.ย. ๕๕   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 ๖๘ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แบบ กปม.๑ แผน/ผลการดําเนินงานกิจกรรมเพิ�มผลผลิตสัตว์นํ�า ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ กปม.๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป้าหมาย ๑.แผนผลิตพันธุ์สัตว์นํ�า  ๑๗,๐๐๐,๐๐๐  ตัว เงินงบประมาณ   ๑,๗๒๓,๓๔๐   บาท

กรมประมง ๒.ผลการผลิตพันธุ์สัตว์นํ�า ๑๗,๐๓๔,๗๓๓ตัว คิดเป็น ๑๐๐.๒%

แผนงาน ปรับโครงสร้างภาคเกษตร

หน่วยปฏิบัติงาน   ศพจ.สตูล

ผลผลิต/กิจกรรม การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์นํ�าในแหล่งนํ�าธรรมชาติ /เพิ�มผลผลิตสัตว์นํ�า

กิจกรรม หน่วย ปริมาณ

นับ งาน รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑.  แผน ผลิตพันธุ์สัตว์นํ�า พันตัว แผน ๑๗,๐๐๐ ๓๐๐ ๙๗๐ ๒,๒๐๕ ๖๗๐ ๒๕๐ ๒,๐๘๐ ๑,๗๒๐ ๒,๒๓๕ ๒,๒๔๕ ๑,๗๔๕ ๑,๖๖๐ ๙๒๐

ผลผลิตพันธุ์สัตว์นํ�า ผล ๑๗,๐๓๔.๗๓๓ ๓๐๐ ๕๐๐ ๒,๖๘๐ ๑,๑๒๐ ๕๕๐ ๒,๑๘๐.๑๒๑ ๑,๙๗๗.๐๕๒ ๒,๓๑๙.๕๕๐ ๒,๖๒๐.๐๑๐ ๒,๒๕๓ ๕๓๕  -

     ๑.๑ ปลานิล พันตัว แผน ๓,๐๐๐ ๑๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐

ผล ๓,๐๐๐ ๑๕๐ ๒๕๐ ๔๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ๒๖๐ ๓๐๐ ๓๓๐ ๓๒๐ ๔๒๐ ๗๐  -

     ๑.๒ ปลาดุกอุย พันตัว แผน ๒๐๐  - ๒๐ ๒๕  -  - ๒๐ ๒๐ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๐ ๒๐

ผล ๒๐๐  - ๒๐ ๒๕  -  - ๒๕ ๒๒ ๒๕ ๓๐ ๓๓ ๒๐  -

    ๑.๓ ปลาตะเพียนขาว พันตัว แผน ๓,๐๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐  - ๒๐๐ ๓๐๐ ๓๕๐ ๓๕๐ ๓๕๐ ๓๐๐ ๒๐๐

ผล ๓,๐๑๕ ๑๕๐ ๒๓๐ ๕๐๐ ๒๐๐  - ๒๒๐ ๓๕๐ ๓๖๕ ๔๐๐ ๕๐๐ ๑๐๐  -

     ๑.๔ ปลายี�สกเทศ พันตัว แผน ๓๐๐  -  - ๓๐ ๓๐  - ๕๐ ๔๐ ๔๐ ๓๐ ๔๐ ๔๐  -

ผล ๓๐๐  -  - ๓๐ ๓๐  - ๕๕ ๔๕ ๔๓ ๓๐ ๖๐ ๗  -

     ๑.๕ ปลาบ้า พันตัว แผน ๕๐๐  -  - ๑๐๐ ๙๐  - ๖๐ ๖๐ ๒๐ ๔๐ ๓๐ ๕๐ ๕๐

ผล ๕๑๘  -  - ๑๗๕ ๙๐  - ๗๐ ๖๐ ๒๕ ๔๐ ๔๐ ๑๘  -

     ๑.๖ กุ้งก้ามกราม พันตัว แผน ๑๐,๐๐๐  - ๕๐๐ ๑,๕๐๐  - ๑,๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๕๐๐

ผล ๑๐,๐๐๐  -  - ๑,๕๐๐ ๖๐๐ ๓๐๐ ๑,๕๕๐ ๑,๒๐๐ ๑,๕๓๐ ๑,๘๐๐ ๑,๒๐๐ ๓๒๐  -

     ๑.๗ กบนา พันตัว แผน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ผล ๑.๕๐๐  -  -  -  -  -  -  - ๑.๕๐๐  -  -  -  -

     ๑.๘ เต่ากระอาน พันตัว แผน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ผล ๐.๒๓๓  -  -  -  -  - ๐.๑๒๑ ๐.๐๕๒ ๐.๐๕๐ ๐.๐๑๐  -  -  -

แผน/ผลการปฏิบัติงาน



กิจกรรม หน่วย ปริมาณ

นับ งาน รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑.๒ แผน การปล่อยพันธุ์สัตว์นํ�า พันตัว แผน ๑๗,๐๐๐ ๓๐๐ ๙๗๐ ๒,๒๐๕ ๖๗๐ ๒๕๐ ๒,๐๘๐ ๑,๗๒๐ ๒,๒๓๕ ๒,๒๔๕ ๑,๗๔๕ ๑,๖๖๐ ๙๒๐

ผล การปล่อยพันธุ์สัตว์นํ�า ผล ๑๗,๐๓๔.๕๐๐ ๓๐๐ ๕๐๐ ๒,๖๘๐ ๑,๑๒๐ ๕๕๐ ๒,๑๘๐ ๑,๙๗๗ ๒,๓๑๙.๕๐๐ ๒,๖๒๐ ๒,๒๕๓ ๕๓๕  -

     ๑.๑ ปลานิล พันตัว แผน ๓,๐๐๐ ๑๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐

ผล ๓,๐๐๐ ๑๕๐ ๒๕๐ ๔๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ๒๖๐ ๓๐๐ ๓๓๐ ๓๒๐ ๔๒๐ ๗๐  -

     ๑.๒ ปลาดุกอุย พันตัว แผน ๒๐๐  - ๒๐ ๒๕  -  - ๒๐ ๒๐ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๐ ๒๐

ผล ๒๐๐  - ๒๐ ๒๕  -  - ๒๕ ๒๒ ๒๕ ๓๐ ๓๓ ๒๐  -

    ๑.๓ ปลาตะเพียนขาว พันตัว แผน ๓,๐๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐  - ๒๐๐ ๓๐๐ ๓๕๐ ๓๕๐ ๓๕๐ ๓๐๐ ๒๐๐

ผล ๓,๐๑๕ ๑๕๐ ๒๓๐ ๕๐๐ ๒๐๐  - ๒๒๐ ๓๕๐ ๓๖๕ ๔๐๐ ๕๐๐ ๑๐๐  -

     ๑.๔ ปลายี�สก พันตัว แผน ๓๐๐  -  - ๓๐ ๓๐  - ๕๐ ๔๐ ๔๐ ๓๐ ๔๐ ๔๐  -

ผล ๓๐๐  -  - ๓๐ ๓๐  - ๕๕ ๔๕ ๔๓ ๓๐ ๖๐ ๗  -

     ๑.๕ ปลาบ้า พันตัว แผน ๕๐๐  -  - ๑๐๐ ๙๐  - ๖๐ ๖๐ ๒๐ ๔๐ ๓๐ ๕๐ ๕๐

ผล ๕๑๘  -  - ๑๗๕ ๙๐  - ๗๐ ๖๐ ๒๕ ๔๐ ๔๐ ๑๘  -

     ๑.๖ กุ้งก้ามกราม พันตัว แผน ๑๐,๐๐๐  - ๕๐๐ ๑,๕๐๐  - ๑,๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๕๐๐

ผล ๑๐,๐๐๐  -  - ๑,๕๐๐ ๖๐๐ ๓๐๐ ๑,๕๕๐ ๑,๒๐๐ ๑,๕๓๐ ๑,๘๐๐ ๑,๒๐๐ ๓๒๐  -

     ๑.๗ กบนา พันตัว แผน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ผล ๑.๕๐๐  -  -  -  -  -  -  - ๑.๕๐๐  -  -  -  -

แผน/ผลการปฏิบัติงาน



ลําดับ

ที่ เพาะ เลี้ยง

๑ นางยุพิน ผดุงสินเลิศวัฒนา ๓๕ ๑ นาทอน  ทุงหวา สตูล  ๙๑๐๑๐๓๒๕๘๓ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๐๑  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๒ นายฉลาด  โมรายันต ๕๕ ๒ นาทอน  ทุงหวา สตูล  ๙๑๐๑๐๓๒๗๒๒ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๐๒  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๓ นายจุมพล เวชสิทธิ์  ๔๘/๓ ๒ นาทอน  ทุงหวา สตูล  ๙๑๐๑๐๓๒๗๒๑ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๐๓  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๔ นางสาวอุไรวรรณ เกาเอี้ยน ๒๖ ๒ นาทอน  ทุงหวา สตูล  ๙๑๐๑๐๓๒๗๖๖ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๐๔  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๕ นายสุรินทร  ชางไม ๗๗/๑ ๖ นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๕๓๓๗ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๐๕  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๖ นายวินัย  ประกอบ ๒ ๖ นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๓๖๘๐ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๐๖  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๗ นายเกษม เสียมไหม  ๕๒  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๕๓๖๑ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๐๗  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๘ นายจาตุรงค สงแสง  ๙๔  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๕๓๓๘ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๐๘  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๙ นายจํานงค หมีนคลาน  ๑๐  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๗๘๐ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๐๙  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๑๐ นางเจะระ ดังเด็น  ๖๖/๒  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๗๗๙ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๑๐  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๑๑ นางดวงใจ คชเวช  ๑๕/๒  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๗๒๕ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๑๑  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๑๒ นางสาวดารุณี จันทรเพ็ญ  ๖๗  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๕๓๕๓ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๑๒  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๑๓ นางตีกะ ปาละมาณ  ๑๒/๑  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๗๖๘ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๑๓  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๑๔ นางนันทิชา สุวรรณรัตน  ๑๖  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๕๓๕๔ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๑๔  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๑๕ นายบิสน คงศร ี ๒๙/๒  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๕๓๕๐ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๑๕  ๑๗ พ.ค. ๕๕

ประเภทฟารม
ชื่อผูประเมิน ชนิดสัตวน้ํา เลขที่ใบรับรอง

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕

แบบฟอรมรายชื่อเกษตรกรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ฟารมใหม Safety Level  จํานวน ๑๐๐ ฟารม

ผูประกอบการ บานเลขที่ หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด วันที่ออกใบรับรองเลขทะเบียนฟารม



ลําดับ

ที่ เพาะ เลี้ยง

ประเภทฟารม
ชื่อผูประเมิน ชนิดสัตวน้ํา เลขที่ใบรับรองผูประกอบการ บานเลขที่ หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด วันที่ออกใบรับรองเลขทะเบียนฟารม

๑๖ นายประหยัด ขุนรายา  ๙๘/๔  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๗๑๕ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๑๖  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๑๗ นางพิมพทอง พัฒทอง  ๘๑/๑  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๕๓๕๘ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๑๗  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๑๘ นายไพศาล คชเวช  ๑๕  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๐๔๐๓๔ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๑๘  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๑๙ นางรอจะ สามทอง  ๖๖/๑  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๕๓๕๖ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๑๙  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๒๐ นางรา หละเลย  ๑๐๐  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๕๓๔๘ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๒๐  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๒๑ นายรุงตะวัน สงแสง  ๙๒/๒  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๕๓๖๐ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๒๑  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๒๒ นายลิขิต เจริญฤทธิ์  ๖๓  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๗๗๓ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๒๒  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๒๓ นายวิชาญ พลดวง  ๑๖/๑  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๕๓๕๗ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๒๓  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๒๔ นายวิลาส คลังของ  ๘๒/๑  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๕๓๕๙ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๒๔  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๒๕ นายสมเดช เจริญฤทธิ์  ๕๔  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๓๖๖๑ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๒๕  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๒๖ นางสาวสมศรี เจริญฤทธิ์  ๘๙  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๗๒๔ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๒๖  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๒๗ นายสมาน เจริญฤทธิ์  ๓๑/๑  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๕๓๕๒ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๒๗  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๒๘ นางสาวสุชาดา อยางด ี ๒๖  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๕๓๕๑ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๒๘  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๒๙ นายอนุสรณ สารบัญ   ๒๑/๒ ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๕๓๔๙ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๒๙  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๓๐ นางอารมณ ดังเดน  ๑๐๗  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๗๗๔ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๓๐  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๓๑ นางฮัมเซาะห หยีปอง  ๙/๒  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๕๓๕๕ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๓๑  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๓๒ นางสาวฮามินะ ลิมาน  ๓  ๗  นาทอน  ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๗๒๓ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๓๒  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๓๓ นายสีด หลีเส็น  ๑๓๓  ๗  ยานซื่อ  ควนโดน  สตูล  ๙๑๐๑๐๓๒๙๗๘ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๓๓  ๑๗ พ.ค. ๕๕



ลําดับ
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ประเภทฟารม
ชื่อผูประเมิน ชนิดสัตวน้ํา เลขที่ใบรับรองผูประกอบการ บานเลขที่ หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด วันที่ออกใบรับรองเลขทะเบียนฟารม

๓๔ นายหอด หมาดสา  ๑๔๙  ๗  ยานซื่อ  ควนโดน  สตูล  ๙๑๐๑๐๓๒๙๗๗ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ยี่สก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๓๔  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๓๕ นายสาและ มาลินี  ๑๓๐  ๗  ยานซื่อ  ควนโดน  สตูล  ๙๑๐๑๐๓๒๙๘๖ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๓๕  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๓๖ นายบาโรม ทองสีสัน  ๓๙  ๗  ยานซื่อ  ควนโดน  สตูล  ๙๑๐๑๐๓๒๙๘๑ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๓๖  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๓๗ นายอิบรอเหม ปะดุลัง  ๖๑  ๗  ยานซื่อ  ควนโดน  สตูล  ๙๑๐๑๐๓๒๙๗๓ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๓๗  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๓๘ นายดนเลาะ ปงหลีเส็น  ๒๐๙  ๗  ยานซื่อ  ควนโดน  สตูล  ๙๑๐๑๐๓๒๙๘๓ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๓๘  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๓๙ นายมาแอ หลังเกตุ  ๑๒๗  ๗  ยานซื่อ  ควนโดน  สตูล  ๙๑๐๑๐๓๒๙๗๙ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๓๙  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๔๐ นายรอหมาน สาและ  ๑๐๐  ๗  ยานซื่อ  ควนโดน  สตูล  ๙๑๐๑๐๓๒๙๗๕ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๔๐  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๔๑ นายเระ หมันเส็น  ๙๘  ๗  ยานซื่อ  ควนโดน  สตูล  ๙๑๐๑๐๓๒๙๖๕ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ยี่สก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๔๑  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๔๒ นายบูมากา หมันเส็น  ๘๕  ๗  ยานซื่อ  ควนโดน  สตูล  ๙๑๐๑๐๓๒๙๗๐ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๔๒  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๔๓ นายสอและ ปงหลีเส็น  ๕๒  ๗  ยานซื่อ  ควนโดน  สตูล  ๙๑๐๑๐๓๒๙๘๕ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ตะเพียน ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๔๓  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๔๔ นายะหยา  สกุลา ๘๔ ๗ ยานซื่อ  ควนโดน  สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๙๘๐ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ยี่สก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๔๔  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๔๕ นายหมาดหนอด  โตะแดง ๕๗ ๗ ยานซื่อ  ควนโดน  สตูล ๙๑๐๑๐๓๓๒๘๗ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๔๕  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๔๖ นายประดิษฐ  คําปน ๙ ๗ ยานซื่อ  ควนโดน  สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๙๘๙ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๔๖  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๔๗ นายสอและ  หมัดอาดัม ๘๙ ๔ ทุงนุย ควนกาหลง สตูล ๙๑๐๑๐๓๓๐๑๕ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิลแปลงเพศ ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๔๗  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๔๘ นายชาอีด  นวลนอย ๑๒๓ ๔ ทุงนุย ควนกาหลง สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๖๒๙ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิลแปลงเพศ ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๔๘  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๔๙ นายราศักดิ์  เสรีรักษ ๙๗ ๔ ทุงนุย ควนกาหลง สตูล ๙๑๐๑๐๓๓๒๙๔ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิลแปลงเพศ ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๔๙  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๕๐ นายอับดุลรอหมาน  มรรคาเ ๖ ๔ ทุงนุย ควนกาหลง สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๖๒๘ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิลแปลงเพศ ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๕๐  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๕๑ นายรัชชานนท  ลีลานนท ๒๔ ๔ ทุงนุย ควนกาหลง สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๖๒๖ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิลแปลงเพศ ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๕๑  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๕๒ นายวีระ  จันทรรอด ๔ ๙ ทุงนุย ควนกาหลง สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๖๓๑ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิลแปลงเพศ ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๕๒  ๑๗ พ.ค. ๕๕
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๕๓ นายสากียา  เทศอาเส็น ๗๘ ๙ ทุงนุย ควนกาหลง สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๖๔๐ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิลแปลงเพศ ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๕๓  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๕๔ นายกระวี  บุญราศรี ๙๗ ๙ ทุงนุย ควนกาหลง สตูล ๙๑๐๑๐๓๓๒๙๖ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิลแปลงเพศ ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๕๔  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๕๕ นายประทีป  ละอองจิตร ๔๘ ๙ ทุงนุย ควนกาหลง สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๖๓๘ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิลแปลงเพศ ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๕๕  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๕๖ นายวิรัตน  เส็งเพ็ง ๔๘ ๙ ทุงนุย ควนกาหลง สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๖๓๒ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิลแปลงเพศ ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๕๖  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๕๗ นายสมาน  ลาโยด ๑๕๗/๑ ๑๐ ทุงนุย ควนกาหลง สตูล ๙๑๐๑๐๓๔๐๔๙ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิลแปลงเพศ ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๕๗  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๕๘ นายอุเสน  ดาแลหมัน ๖๗ ๑๐ ทุงนุย ควนกาหลง สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๖๕๓ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิลแปลงเพศ ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๕๘  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๕๙ นายอาแมน  สาและ ๒๒๐ ๑๒ ทุงนุย ควนกาหลง สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๕๙๗ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิลแปลงเพศ ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๕๙  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๖๐ นายสํารวญ  แกวจันทร ๒๕๗ ๑๒ ทุงนุย ควนกาหลง สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๕๙๕ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิลแปลงเพศ ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๖๐  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๖๑ นายรณรงค  แดงประดา ๑๘๘/๑ ๑๒ ทุงนุย ควนกาหลง สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๕๘๗ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิลแปลงเพศ ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๖๑  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๖๒ นายอําพันธ  จุยชวย ๓ ๖ ทาเรือ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๔๘๙๑ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๖๒  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๖๓ นายศิลประทีป  บุษบงศ ๑๓๓/๑ ๖ ทาเรือ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๔๙๑๔ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ตะเพียน ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๖๓  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๖๔ นายสวัสดิ์  เพ็ชรประคอง ๑๗๗ ๖ ทาเรือ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๔๙๑๕ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๖๔  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๖๕ นายโชคคลอง  ศรีเงิน ๑๓๐ ๖ ทาเรือ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๔๙๑๑ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๖๕  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๖๖ นางดารุณี  คงประมูล ๒๖ ๖ ทาเรือ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๔๘๙๔ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ จาระเม็ด ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๖๖  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๖๗ นายธนกร  ดวงจินดา ๒๐๘ ๔ ควนขัน เมือง สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๗๗๖ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๖๗  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๖๘ นายบุญฤทธิ์  ละอองวิจิตร ๓๖๐ ๔ ควนขัน เมือง สตูล ๙๑๐๑๐๓๕๐๙๗ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๖๘  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๖๙ นางสาวเจริญพร  สุดเหลือ ๒๘๖ ๔ ควนขัน เมือง สตูล ๙๑๐๑๐๓๕๓๖๓ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๖๙  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๗๐ นางสาวมาณี  มะมี ๑๖๒ ๔ ควนขัน เมือง สตูล ๙๑๐๑๐๓๓๖๓๗ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๗๐  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๗๑ นายอํานวย  ยืนยาว ๑๙๘ ๔ ควนขัน เมือง สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๗๗๕ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๗๑  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๗๒ นายประไพ  ไพรดุก ๒๔๑ ๔ ควนขัน เมือง สตูล ๙๑๐๑๐๓๓๓๑๙ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๗๒  ๑๗ พ.ค. ๕๕
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๗๓ นางวันดี  คงศรี ๔๐๗ ๔ ควนขัน เมือง สตูล ๙๑๐๑๐๓๓๓๒๐ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๗๓  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๗๔ นายจําเริญ  เกื้อสกุล ๔๘ ๔ ควนขัน เมือง สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๘๘๖ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๗๔  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๗๕ นายเพรื่อง  ทนงาน ๑๐๗/๑ ๔ ควนขัน เมือง สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๘๗๓ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๗๕  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๗๖ นางวิไล  แปนดวง ๓๙๔ ๔ ควนขัน เมือง สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๘๘๗ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๗๖  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๗๗ นางสาวรอหนี  บูหมัน ๔๓๙ ๔ ควนขัน เมือง สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๙๐๓ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๗๗  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๗๘ นางสาวเพ็ญนภา  รักนิยม ๑๘๑ ๔ ควนขัน เมือง สตูล ๙๑๐๑๐๓๓๓๑๘ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๗๘  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๗๙ นางสาววันดี  อุมา ๔๕๐ ๔ ควนขัน เมือง สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๗๔๒ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๗๙  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๘๐ นายเสถียร  สุพันติ ๒๘๗ ๔ ควนขัน เมือง สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๘๙๒ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๘๐  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๘๑ นางสาวอุทัยวรรณ  คงศรี ๔๕ ๔ ควนขัน เมือง สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๙๐๑ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๘๑  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๘๒ นางสาวนัฐิกา  ดินนุย ๑๐๙ ๒ ละงู ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๔๑๙๗ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๘๒  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๘๓ นางดารุณี  บารา ๓๓๓ ๒ ละงู ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๔๒๐๖ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๘๓  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๘๔ นายจิระศักดิ์  หมันยอง ๕๗๖ ๒ ละงู ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๔๒๐๒ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๘๔  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๘๕ นางจินดา  หวีตันหยง ๓๘๒ ๒ ละงู ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๔๒๑๓ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๘๕  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๘๖ นายฉาหมาด  เอ็มเล็ง ๒๓ ๒ ละงู ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๔๒๐๐ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๘๖  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๘๗ นางวิลาสินี  ทองใหม ๑๘๓ ๒ ละงู ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๔๒๐๙ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๘๗  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๘๘ นายชาบาหรน  อุสมา ๑๙๑ ๒ ละงู ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๔๒๑๕ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๘๘  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๘๙ นายอูโสบ  อุมารี ๑๒๙ ๒ ละงู ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๗๕๒ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๘๙  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๙๐ นางอัสนะ  หวยจันทร ๑๔๙ ๒ ละงู ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๔๒๐๘ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๙๐  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๙๑ นายยาหยา  ชูเพ็ชร ๑๓๑ ๒ ละงู ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๔๒๐๑ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๙๑  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๙๒ นางสาวคอดียะ  หมีนจาด ๑๓๓ ๒ ละงู ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๔๑๙๘ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๙๒  ๑๗ พ.ค. ๕๕



ลําดับ

ที่ เพาะ เลี้ยง

ประเภทฟารม
ชื่อผูประเมิน ชนิดสัตวน้ํา เลขที่ใบรับรองผูประกอบการ บานเลขที่ หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด วันที่ออกใบรับรองเลขทะเบียนฟารม

๙๓ นางสาวรมหนัย  นิละ ๑๓๗ ๒ ละงู ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๔๑๘๙ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๙๓  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๙๔ นายฮําหมาด  มาหมูด ๒๕ ๒ ละงู ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๔๑๙๖ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๙๔  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๙๕ นายสุอีป  อุมารา ๒๓๑ ๒ ละงู ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๗๕๔ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๙๕  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๙๖ นายอาหลี  ดินนุย ๔๑๙ ๒ ละงู ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๔๑๘๘ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๙๖  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๙๗ นายไพฑูล  ชูแสง ๑๓๓ ๖ ทาเรือ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๔๙๑๓ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๙๗  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๙๘ นายบุญฤทธิ์  ทองเกลี้ยง ๑๒๗ ๖ ทาเรือ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๔๙๐๙ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ จาระเม็ด ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๙๘  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๙๙ นายจรัล  คงประมูล ๔๑ ๖ ทาเรือ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๔๘๙๖ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ สวาย ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๐๙๙  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๑๐๐ นายธีระศักดิ์  แสงสีดํา ๘๒ ๖ ทาเรือ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๔๘๙๗ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๕-๐๐๑๐๐  ๑๗ พ.ค. ๕๕



ลําดับ

ที่ เพาะ เลี้ยง

๑ นายสมโชค  คงสิเหร ๒๒๒ ๑ น้ําผุด ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๑๖๗๑ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลาทับทิม IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๐๗  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๒ นายดลละ  แดงนุย ๖๕ ๒ น้ําผุด ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๐๒๕๐๑ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลานิล,ปลาจาระเม็ด,ปลาดุก IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๐๘  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๓ นายหมาดหยาด  เกลี้ยงชุม ๖๖ ๒ น้ําผุด ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๐๒๔๙๘ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลากด,ปลาจาระเม็ด,ปลาสวาย,ปลาทับทิ IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๐๙  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๔ นายอมร  ประสม ๘๓ ๒ น้ําผุด ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๐๒๔๐๖ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลาตะเพียน,ปลานิล IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๑๐  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๕ นายจําลอง แดงนุย ๑๐๗ ๒ น้ําผุด ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๐๒๔๑๐ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลาตะเพียน,ปลานิล,ปลาดุก IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๑๑  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๖ นายศิริ  สานิง ๗๔ ๒ น้ําผุด ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๑๖๘๑ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลาตะเพียน,ปลานิล,ปลาดุก,ปลาจาระเม็ IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๑๒  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๗ นายฉลาด  แดงนุย ๑๐๘ ๒ น้ําผุด ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๐๒๕๐๐ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลาทับทิม,ปลานิล,ปลาแรด,ปลาจาระเม็ IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๑๓  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๘ นายอิดดาเร็ด  เกลี้ยงชุม ๖๖ ๒ น้ําผุด ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๑๖๗๒ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลาจาระเม็ด, ปลานิล,ปลาตะเพียน IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๑๔  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๙ นายเระ  แดงนุย ๔ ๒ น้ําผุด ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๑๖๗๓ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลานิล,ปลาตะเพียน IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๑๕  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๑๐ นายสีเดช  สานิง ๔๔ ๓ น้ําผุด ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๐๒๔๑๒ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลานิล,ปลาตะเพียน IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๑๖  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๑๑ นายตาด  ตาเอ็น ๑๐๙ ๒ น้ําผุด ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๑๖๗๔ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลานิล,ปลาตะเพียน,ปลาชอน IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๑๗  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๑๒ นายทวี  บุญหนู ๕ ๑๐ น้ําผุด ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๑๖๕๗ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลาตะเพียน,ปลาไน,ปลาจาระเม็ด IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๑๘  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๑๓ นายสมพร  จิตสาระอาภรณ ๔๔ ๑๐ น้ําผุด ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๑๖๕๙ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลาดุก IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๑๙  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๑๔ นายจรัญ  โตะหมัด ๑๑๙ ๑๐ น้ําผุด ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๑๖๕๘ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลานิล,ปลาดุก,ปลาทับทิม IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๒๐  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๑๕ นายดาหยัน  ดําทาคลอง ๙๗ ๗ ทาแพ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๐๙๕๔ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลานิล,ปลาดุก IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๒๑  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๑๖ นายอดุล  สํามะเนี๊ยะ ๙๑ ๗ ทาแพ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๐๙๕๕ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลานิล,ปลาดุก,ปลาหมอ IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๒๒  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๑๗ นายดีน  อาหนาย ๔๖/๗ ๗ ทาแพ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๐๑๕๗๐ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลานิล, ปลาตะเพียน IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๒๓  ๑๗ พ.ค. ๕๕

ตําบล อําเภอ จังหวัด วันที่ออกใบรับรอง
ประเภทฟารม

ชื่อผูประเมิน ชนิดสัตวน้ํา เลขที่ใบรับรองเลขทะเบียนฟารม

แบบฟอรมรายชื่อเกษตรกรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  ฟารมอายุ safety level จํานวน ๔๑ ฟารม

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕

ผูประกอบการ บานเลขที่ หมู



ลําดับ

ที่ เพาะ เลี้ยง
ตําบล อําเภอ จังหวัด วันที่ออกใบรับรอง

ประเภทฟารม
ชื่อผูประเมิน ชนิดสัตวน้ํา เลขที่ใบรับรองเลขทะเบียนฟารมผูประกอบการ บานเลขที่ หมู

๑๘ นายอนันต  สํามะเนี๊ยะ ๙๑ ๗ ทาแพ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๐๙๕๓ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลาดุก,ปลานิล IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๒๔  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๑๙ นายสุดีน  สําลี ๓๒ ๗ ทาแพ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๐๑๔๕๑ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลานิล, ปลาตะเพียน IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๒๕  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๒๐ นายอาหลี  อาหนาย ๑๒๐ ๗ ทาแพ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๐๑๔๖๒ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลานิล, ปลาตะเพียน IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๒๖  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๒๑ นายมิตรภาพ  ดําทาคลอง ๑๖๘ ๗ ทาแพ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๐๙๕๗ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลาดุก,ปลานิล IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๒๗  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๒๒ นายดาเระ  สังยาหยา ๑๙๕ ๔ บานควน เมือง สตูล ๙๑๐๑๐๐๔๘๗๑ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลาดุก IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๒๘  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๒๓ นายเจะหมาด  ฮะอุรา ๓๐๗ ๕ บานควน เมือง สตูล ๙๑๐๑๐๓๑๖๕๖ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลาดุก IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๒๙  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๒๔ นายสมวงศ  ธีระพิศุทธิ์ ๘๕๕ ๓ กําแพง ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๑๖๕๔ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลานิล, ปลาตะเพียน, ปลาจาระเม็ด, ปล IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๓๐  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๒๕ นายปริญญา  สงคง ๑๐๔ ๗ กําแพง ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๑๖๗๕ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลาดุก, ปลาหมอ IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๓๑  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๒๖ นายเชือน  เจยจู ๓๐ ๑๑ กําแพง ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๑๖๗๖ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลานิล,ปลาดุก,ปลาหมอ,ปลาชอน,ปลาไน IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๓๒  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๒๗ นายหมาดสัน หมูดเอียด ๒ ๔ เขาขาว ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๑๖๖๐ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลานิล, ปลาตะเพียน IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๓๓  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๒๘ นายเหตุ  นกเกษม ๓๔ ๗ เขาขาว ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๑๖๕๓ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลาดุก, ปลานิล IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๓๔  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๒๙ นางสาวนุจรีย  สานิง ๒๕๒ ๓ เขาขาว ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๑๖๗๗ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลานิล, ปลาสวาย, ปลาตะเพียน IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๓๕  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๓๐ นายหมาดสิระ  หลีนุม ๘ ๕ ละงู ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๑๖๕๕ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลาจาระเม็ด IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๓๖  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๓๑ นายบัญชา  สําเร ๑๐๙ ๑๓ ละงู ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๑๖๗๘ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลานิล, ปลาตะเพียน IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๓๗  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๓๒ นายสมเจตน  จันเขียว ๙๘ ๒ ปาลมพัฒนา มะนัง สตูล ๙๑๐๑๐๓๐๙๕๙ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลานิล, ปลาตะเพียน, ปลาดุก IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๓๘  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๓๓ นายสมหมาย  หรหมวิจิตร ๑๓๑ ๗ ปาแกบอหิน ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๑๖๘๐ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลากดเหลือง, ปลาจาระเม็ด, ปลาทับทิม    IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๓๙  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๓๔ นายแดสา  แซะลํามา ๔๙ ๙ ละงู ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๐๒๖๓๒ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลานิล, ปลาตะเพียน IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๔๐  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๓๕ นายสุนทร  เสงอิ้น ๖๘ ๗ ปาแกบอหิน ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๑๖๙๔ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลานิล, ปลาตะเพียน IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๔๑  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๓๖ นายโสด  เบ็ญมูดา ๖๖ ๗ ทาแพ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๐๑๔๖๓ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลานิล,ปลาดุก IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๔๙-๐๐๐๐๑  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๓๗ นายชิด  เทพศิริ ๑๒ ๓ นาทอน ทุงหวา สตูล ๙๑๐๑๐๓๐๙๕๘ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลานิล,ปลาดุก, ปลาหมอ, ปลาจาระเม็ด IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๔๙-๐๐๐๐๒  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๓๘ นายพาที  ลามุน ๑๒๔ ๕ อุไดเจริญ ควนกาหลง สตูล ๙๑๐๑๐๓๐๙๖๐ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลาดุก, ปลานิล, ปลาชอน, ปลาตะเพียน IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๔๙-๐๐๐๐๓  ๑๗ พ.ค. ๕๕



ลําดับ

ที่ เพาะ เลี้ยง
ตําบล อําเภอ จังหวัด วันที่ออกใบรับรอง

ประเภทฟารม
ชื่อผูประเมิน ชนิดสัตวน้ํา เลขที่ใบรับรองเลขทะเบียนฟารมผูประกอบการ บานเลขที่ หมู

๓๙ นายวรพงค ดําทาคลอง ๑๒๕/๑ ๗ ทาแพ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๐๑๔๖๔ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลาดุก IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๔๙-๐๐๐๐๔  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๔๐ นายกอเฉ็ม  หมีดหรน ๑๓๕ ๗ ทาแพ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๐๑๔๕๕ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลาดุก, ปลานิล, ปลาตะเพียน IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๔๙-๐๐๐๐๕  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๔๑ นายละออง ยืนยง ๔๖ ๔ นิคมพัฒนา มะนัง สตูล ๙๑๐๑๐๐๑๖๒๓ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลาดุก, ปลานิล, ปลาตะเพียน IFSAT-๙๑-SLF๑-๐๓-๔๙-๐๐๐๐๖  ๑๗ พ.ค. ๕๕



ลําดับ วันที่ออก

ที่ เพาะ เลี้ยง ใบรับรอง

๑ นายดุษฏี  ปนดีกา ๑ ๔ บานควน เมือง สตูล ๙๑๐๑๐๐๓๖๔๙ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลาดุกบิ๊กอุย ๙๑๑๐๑-๙๑-GAPF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๐๑  ๑๗ พ.ค. ๕๕

๒ นายพันวลี  ลีลาพิทักษ ๒๖๒ ๑ ควนโดน ควนโดน สตูล ๙๑๐๑๐๓๑๖๗๙ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ปลาสวาย,ปลาตะเพียน  ๙๑๑๐๑-๙๑-GAPF๑-๐๓-๕๑-๐๐๐๐๒  ๑๗ พ.ค. ๕๕

บานเลขที่ หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด
เลขทะเบียน

ฟารม

แบบฟอรมรายชื่อเกษตรกรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  ฟารมตออายุ GAP จํานวน  ๒ ฟารม

ประเภทฟารม
ชื่อผูประเมิน ชนิดสัตวน้ํา เลขที่ใบรับรอง

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕

ผูประกอบการ



ลําดับ วันที่ออก

ที่ เพาะ เลี้ยง ใบรับรอง

๑ นายดีน  ราเย็น ๗๗ ๑๑ ละงู ละงู สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๐๓๔ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ ดุก ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๔-๐๐๐๐๑  ๒๘ ม.ิย. ๕๔

๒ นางฮาดีนะ  ทิ้งน้ํารอบ ๓๓/๓ ๔ ทาเรือ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๖๘๔ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๔-๐๐๐๒๓  ๒๘ ม.ิย. ๕๔

๓ นายอับดุลรอโอะ  มาหมูด ๓๓/๒ ๔ ทาเรือ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๖๘๖ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๔-๐๐๐๒๔  ๒๘ ม.ิย. ๕๔

๔ นายละ  ทิ้งน้ํารอบ ๓๓ ๔ ทาเรือ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๖๘๕ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๔-๐๐๐๒๖  ๒๘ ม.ิย. ๕๔

๕ นายบากาก  หมีดหรน ๘๗ ๔ ทาเรือ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๖๙๒ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๔-๐๐๐๒๗  ๒๘ ม.ิย. ๕๔

๖ นายวสันต  ยีละงู ๙๔ ๔ ทาเรือ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๖๙๓ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๔-๐๐๐๒๘  ๒๘ ม.ิย. ๕๔

๗ นายหมัดนาหยัน ยาประจัน ๖๑/๑ ๔ ทาเรือ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๖๘๙ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๔-๐๐๐๒๙  ๒๘ ม.ิย. ๕๔

๘ นางเจะสุนี  ชะยานัย ๑๐ ๔ ทาเรือ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๖๘๓ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๔-๐๐๐๓๐  ๒๘ ม.ิย. ๕๔

๙ นายมะหมูด  เตาวะโต ๔๓ ๔ ทาเรือ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๖๘๗ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๔-๐๐๐๓๑  ๒๘ ม.ิย. ๕๔

๑๐ นายอาสัน  เตาวะโต ๑๖๑ ๓ ทาเรือ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๗๐๕ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๔-๐๐๐๓๕  ๒๘ ม.ิย. ๕๔

๑๑ น.ส.ไหมมูนะ  ยาดํา ๑๘๓ ๓ ทาเรือ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๗๐๓ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๔-๐๐๐๓๖  ๒๘ ม.ิย. ๕๔

๑๒ น.ส.บูหลัน  บิหลังโหลด ๑๓๗ ๓ ทาเรือ ทาแพ สตูล ๙๑๐๑๐๓๒๗๐๔ ๑ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นิล ๙๑๑๐๑-๙๑-SLF๑-๐๓-๕๔-๐๐๐๓๗  ๒๘ ม.ิย. ๕๔

เลขทะเบียนฟารม

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕

ชื่อผูประเมิน เลขที่ใบรับรองชนิดสัตวน้ําบานเลขที่ หมู ตําบล

แบบฟอรมรายชื่อเกษตรกรที่ไดรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ฟารมตรวจติดตาม จํานวน ๑๒  ฟารม

ประเภทฟารม
อําเภอ จังหวัดชื่อ - สกุล



กิจกรรมยอย ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

กิจกรรมยอย หนวยนับ แผน  ต.ค.๕๔  พ.ย.๕๔  ธ.ค.๕๔  ม.ค.๕๕  ก.พ.๕๕  มี.ค.๕๕  เม.ย.๕๕  พ.ค.๕๕  มิ.ย.๕๕ ก.ค.๕๕ ส.ค.๕๕  ก.ย.๕๕ รวม

ฟารม แผน -     -    -    -    ๔๓ ๔๐ ๓๐ ๔๒ -    -   -   -    ๑๕๕

ฟารม ผลรวม  -  -  - ๓๐ ๔๓ ๒๐ ๓๐ ๓๒  -  -  -  - ๑๕๕

ฟารม แผน ๔๑ ๔๑

ฟารม ผล  -  -  - ๓๐ ๑๑  -  -  -  -  -  -  - ๔๑

ฟารม แผน -  

ฟารม ผล -  

๑.๓๐ ฟารมเดิมที่ตออายุ (GAP กุงขาว ๕๓) ฟารม แผน -  

ฟารม ผล -  

ฟารม แผน -  

ฟารม ผล -  

๑.๕๐ ฟารม แผน -  

ฟารม ผล -  

๑.๖๐ ฟารม แผน ๒ ๒

ฟารม ผล  -  -  -  - ๒  -  -  -  -  -  -  - ๒

๑.๗๐ ฟารม แผน -  

ฟารม ผล -  

ฟารมเดิมที่ตออายุ (GAP จระเข  ๕๓)      

  ตออายุตอเนื่องในป ๕๕

๑.๒๐ ฟารมเดิมที่ตออายุ(GAP กุงกามกราม ๕๓)

 ตออายุตอเนื่องในป ๕๕

๑.๔๐ ฟารมเดิมที่ตออายุ (GAP ปลานิล ๕๓)     

 ตออายุตอเนื่องในป ๕๕ (ศรฟ.)

ฟารมเดิมที่ตออายุ (GAP ปลานิลรวมกับ

ปลาอื่นๆ ๕๓)   ตออายุตอเนื่องในป ๕๕ 

(ศรฟ.)

ฟารมเดิมที่ตออายุ (GAP ปลาอื่นๆ ๕๓)   

 ตออายุตอเนื่องในป ๕๕

แผน/ผลการปฏิบัติงานรายเดือนปงบประมาณ ๒๕๕๕ กิจกรรมหลัก ตรวจสอบและรับรองสินคาประมง 

หนวยงาน ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล

๑ จํานวนฟารมที่เขาตรวจประเมินมาตรฐาน

๑.๑๐ ฟารมเดิมที่ตออายุ (safety level ๕๓)



กิจกรรมยอย หนวยนับ แผน  ต.ค.๕๔  พ.ย.๕๔  ธ.ค.๕๔  ม.ค.๕๕  ก.พ.๕๕  มี.ค.๕๕  เม.ย.๕๕  พ.ค.๕๕  มิ.ย.๕๕ ก.ค.๕๕ ส.ค.๕๕  ก.ย.๕๕ รวม

๑.๘๐ ฟารม แผน -  

ฟารม ผล -  

๑.๙๐ ฟารมใหม (ขาดการตออายุ) ฟารม ผลรวม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  

                GAP ฟารม ผล  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  

                 Safety level ฟารม ผล -  

ฟารม แผน ๔๐ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐

ฟารม ผล  -  -  -  - ๓๐ ๒๐ ๓๐ ๒๐  -  -  -  - ๑๐๐

ฟารม แผน -  

ฟารม ผล -  

ฟารมใหม (GAP กุงขาว) ฟารม แผน -  

ฟารม ผล -  

๑.๑๓" ฟารม แผน -  

ฟารม ผล -  

๑.๑๔" ฟารม แผน -  

ฟารม ผล -  

๑.๑๕" ฟารม แผน -  

ฟารม ผล -  

๑.๑๒

ฟารมใหม (GAP ปลานิล) (ศรฟ.)

ฟารมใหม (GAP ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ) 

 (ศรฟ.)

ฟารมใหม (GAP ปลาอื่นๆ)

ฟารมเดิมที่ตออายุ (GAP สัตวน้ําอื่นๆ ๕๓)

  ตออายุตอเนื่องในป ๕๕

๑.๑๐. ฟารมใหม (safety level)

๑.๑๑" ฟารมใหม (GAP กุงกามกราม)
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๑.๑๖" ฟารม แผน -  

ฟารม ผล -  

ฟารม แผน -  

ฟารม ผล -  

ฟารมใหม (GAP ปลาและอื่นๆ) ฟารม แผน -  

ที่ปรับระดับมาจาก Safety level ๕๓,๕๔ ฟารม ผล -  

ฟารม แผนรวม -     -    -    -    -    -    -     ๑๒ -    -   -   -    ๑๒

ฟารม ผลรวม  -  -  -  -  -  -  - ๑๒  -  -  -  - ๑๒

ฟารม แผน -  

ฟารม ผล     -  

       กุงกามกราม ฟารม ผล -  

       ปลานิล ฟารม ผล -  

       ปลานิล (รับรองโดย ศรฟ.)
ฟารม ผล -  

       ปลาอื่นๆ ฟารม ผล -  

       สัตวน้ําอื่นๆ ฟารม ผล -  

ฟารม แผน ๑๒ ๑๒

ฟารม ผล  -  -  -  -  -  -  - ๑๒  -  -  -  - ๑๒

๑.๑๘

๑.๑๙ ตรวจติดตามฟารมป ๕๔

๑. ฟารม GAP (รวม)

๒. ฟารม SL

ฟารมใหม (GAP จระเข)

๑.๑๗ ฟารมใหม (GAP สัตวน้ําอื่นๆ)
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๒ ราย แผน ๗๐ ๗๓ ๑๔๓

ราย ผลรวม -     -    -    -    -    -    -     ๑๒๓ ๒๐  -  - ๑๔๓

ครั้ง ผล ๐

๒.๑๐ ฟารมเดิมที่ตออายุ (safety level ๕๓) ฟารม ผล ๔๑ ๔๑

๒.๒๐ ฟารมเดิมที่ตออายุ (GAP กุงกามกราม 

๕๓)  ตออายุตอเนื่องในป ๕๕

ฟารม ผล
-  

๒.๓๐ ฟารมเดิมที่ตออายุ (GAP กุงขาว ๕๓) ฟารม ผล -  

๒.๔๐ ฟารมเดิมที่ตออายุ (GAP ปลานิล ๕๓)     

 ตออายุตอเนื่องในป ๕๕

ฟารม ผล
-  

๒.๕๐ ฟารมเดิมที่ตออายุ (GAP ปลานิลรวมกับ

ปลาอื่นๆ ๕๓)  ตออายุตอเนื่องในป ๕๕

ฟารม ผล
-  

๒.๖๐ ฟารมเดิมที่ตออายุ (GAP ปลาอื่นๆ ๕๓)    

 ตออายุตอเนื่องในป ๕๕

ฟารม ผล
๒ ๒

๒.๗๐ ฟารมเดิมที่ตออายุ (GAP จระเข๕๓๒)      

   ตออายุตอเนื่องในป ๕๕

ฟารม ผล
-  

๒.๘๐ ฟารมเดิมที่ตออายุ (GAP สัตวน้ําอื่นๆ ๕๓)

  ตออายุตอเนื่องในป ๕๕

ฟารม ผล
-  

ฟารมใหม (ขาดการตออายุ) ฟารม ผลรวม -      -     -     -     -     -     -      -     -    -    -    -     -  

         GAP ฟารม ผล -  

          Safety level ฟารม ผล -  

๒.๑๐. ฟารมใหม (safety level) ฟารม ผล ๘๐ ๒๐ ๑๐๐

๒.๑๑" ฟารมใหม (GAP กุงกามกราม) ฟารม ผล -  

๒.๑๒" ฟารมใหม (GAP กุงขาว) ฟารม ผล -  

๒.๙๐

รับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
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๒.๑๓" ฟารมใหม (GAP ปลานิล) ฟารม ผล -  

๑.๑๔" ฟารมใหม (GAP ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ) ฟารม ผล -  

๒.๑๕ ฟารมใหม (GAP ปลาอื่นๆ) ฟารม ผล -  

๒.๑๖ ฟารมใหม (GAP จระเข) ฟารม ผล -  

๒.๑๗ ฟารมใหม (GAP สัตวน้ําอื่นๆ) ฟารม ผล -  

๒.๑๘ ฟารมใหม (GAP ปลาและอื่นๆ)              

     ที่ปรับระดับจาก Safety Level ป 

ฟารม ผล
-  

ฟารมป ๕๓,๕๔ ที่ยกเลิก / ที่ยกระดับ ฟารม ผลรวม -     -    -    -    -    -    -     -    -    -   -   -    -  

     กุงกามกราม GAP(ยกเลิก) ฟารม ผล -  

     กุงขาว GAP (ยกเลิก) ฟารม ผล -  

     ปลานิล GAP (ยกเลิก) ฟารม ผล -  

     ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ GAP (ยกเลิก) ฟารม ผล -  

     ปลาและอื่นๆ GAP(ยกเลิก) ฟารม ผล -  

     ปลาและอื่นๆ SL(ยกเลิก) ฟารม ผล -  

     ปลาและอื่นๆ SL(ยกระดับเปน GAP) ฟารม ผล -  

ตรวจวิเคราะหปจจัยการผลิตจากแหลง

เพาะเลี้ยง

ตัวอยาง แผน
 -  -  -  - ๖๕ ๖๐ ๔๕ ๖๓  -  -  -  - ๒๓๓

จํานวนตัวอยางที่ผานเกณฑ ตัวอยาง ผล  -  -  - ๔๕ ๖๕ ๓๐ ๔๕ ๔๘  -  -  -  - ๒๓๓

จํานวนตัวอยางที่ไมผานเกณฑ ตัวอยาง ผล  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  

๕ ตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดับสัตวน้ํา

จากแหลงเพาะเลี้ยง (รายงานเฉพาะหนวย 

ตัวอยาง

แผน
 - -  

จํานวนตัวอยางที่ผานเกณฑ ตัวอยาง ผล  - -  

จํานวนตัวอยางที่ไมผานเกณฑ ตัวอยาง ผล -  

๓

๔



รายงานผลการปลอยพันธุสัตวน้ําจืด

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
ที่ตั้ง ชนิดและพันธุสัตวน้ําที่ ( หนวย : ตัว )
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๑ อางเก็บน้ําคลองเจ  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ๒๘ ๕ ทุงหวา ทาขาม สตูล ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๒ ชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ๑ แป-ระ ทาแพ สตูล ๗๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐

๓ คลองมําบัง  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ๒๐๙ ๔ ควนขัน เมือง สตูล ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

๔ สระน้ํา หมู ๔  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ๑๐ ๔ ควนขัน เมือง สตูล ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

๕ หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔   ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ควนโดน ควนโดน สตูล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐

๖ สระน้ําสวนเฉลิมพระเกียรติฯ  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๒๕ ๙ อุไดเจริญ ควนกาหลง สตูล ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

๗ คลองลังกา  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๕๐ ๑ ทาเรือ ทาแพ สตูล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๘ อางเก็บน้ําวังนา  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๕๐ ๖ ปาแกบอหิน ทุงหวา สตูล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐

๙ คลองหวยบา  ๒ ธันวาคม๒๕๕๔ ๖๐ ๒ ปาแกบอหิน ทุงหวา สตูล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๑๐ คลองปากปง  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๑๐ ๑๐ กําแพง ละงู สตูล ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

๑๑ สระน้ําซอยกังหัน  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๔ ๕ กําแพง ละงู สตูล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๑๒ สระน้ําหนองบุลิค  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๑ ๔ กําแพง ละงู สตูล ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๑๓ ฝายกันน้ํา (ม.๙)  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๓ ๙ กําแพง ละงู สตูล ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

๑๔ สระน้ําหลังเขา (ม.๘)  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๕ ๘ กําแพง ละงู สตูล ๒๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐

๑๕ สระน้ําสาธารณะประโยชน (ม.๕)  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๘ ๕ บานควน เมือง สตูล ๒๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐

๑๖ คลองมําบัง  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๒๐๙ ๗,๓,๖,๑ บานควน เมือง สตูล ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๑,๐๗๕,๐๐๐

๑๗ หวยคลองปนไตย  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๑๐ ๑๐ ทาแพ ทาแพ สตูล ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐

๑๘ บอบําบัดน้ําคลองน้ําตาย  ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ๔ ๑ ควนโดน ควนโดน สตูล ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

๑๙ คลองบาราเกตุ  ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ๑๕ ๔ ควนโดน ควนโดน สตูล ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

๒๐ อางเก็บน้ําบานวังนา  ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๕๐ ๖ ปาแกบอหิน ทุงหวา สตูล ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐

ลําดับที่ ชื่อแหลงน้ํา วัน เดือน ป(ต.ค.๕๔-กย.๕๕)
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๒๑ บอเก็บน้ําบานคีรีวง  ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ๔ ๗ ทุงหวา ทุงหวา สตูล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๒๒ สระน้ําหมู ๒  ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ๕ ๒ นิคมพัฒนา มะนัง สตูล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๒๓ บึงทะเลบัน  ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ๒๖๐ ๔ วังประจัน ควนโดน สตูล ๒๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐

๒๔ อางเก็บน้ําศูนยพัฒนานิคมฯ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ๓๐ ๗ ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

๒๕ คลองลําแยแนะ  ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ๑๒๕ ๖,๗ ปาแกบอหิน ทุงหวา สตูล ๓๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๕๔๕,๐๐๐

๒๖ อางเก็บน้ํา นป.สอ.รฝ.๔๕๒  ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ๑๐ ๒ แหลมสน ละงู สตูล ๓๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐

๒๗ สระน้ําบานสุไหรมาตี  ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ๑๕ ๔ บานควน เมือง สตูล ๑๑๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๓๕,๐๐๐

๒๘ อางเก็บน้ําบานเขาแดง  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ๓๐ ๗ ปาแกบอหิน ทุงหวา สตูล ๑๕๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐

๒๙ หวยหนองดอก  ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ๒๐ ๔ ละงู ละงู สตูล ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๓๐ คลองมําบัง  ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ๒๐๙ ๗,๓,๖,๑ บานควน เมือง สตูล ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐

๓๑ หนองวังปลาดุก  ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ ๒๐ ๔ ละงู ละงู สตูล ๒๒,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๒๗,๐๐๐

๓๒ หนองคัน  ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ๑๔ ๕ ละงู ละงู สตูล ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

๓๓ ฝายน้ําลนวังตะเคียน  ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ๒๕ ๘ ละงู ละงู สตูล ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐

๓๔ หวยวังตะเคียน  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๖๒ ๘ ละงู ละงู สตูล ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๙๓,๐๐๐

๓๕ เขตหามลาหนองปลักพระยา  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๒๗๐ ๘ ควนโพธิ์ เมือง สตูล ๓๓๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๓๓๑,๕๐๐

๓๖ และเขาระยามังสา ๐

๓๗ สระวัดปามะนั่งชโรธาร  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๗ ๘ นิคมพัฒนา ควนกาหลง สตูล ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

๓๘ คลองลําจุนุง  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๕๐ ๑ เขาขาว ละงู สตูล ๖๐๐,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๗๖๕,๐๐๐

๓๙ หนองปญญา  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๕๐ ๒ ละงู ละงู สตูล ๑๓๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๗๓๐,๐๐๐

๔๐ หนองวังปลาดุก  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๘ ๔ ละงู ละงู สตูล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๔๑ ฝายน้ําลนวังตง  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๑๐ ๘ นาทอน นาทอน สตูล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๔๒ หนองหอยโขง  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๑๙ ๙ น้ําผุด ละงู สตูล ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๔๓ อางเก็บน้ําคลองเจ  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๒๐ ๕ ทุงหวา ทุงหวา สตูล ๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐

ลําดับที่ ชื่อแหลงน้ํา วัน เดือน ป(ต.ค.๕๔-กย.๕๕)
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๔๔ คลองการะเกด  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๙๐ ๑ ทุงนุย ควนกาหลง สตูล ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐

๔๕ สระน้ําบานวังพะเนียด  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๑๕ ๖ นิคมพัฒนา มะนัง สตูล ๑๒๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐

๔๖ คลองโละไฟ  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๒๕ ๗ ปาแกบอหิน ทุงหวา สตูล ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

๔๗ สระน้ําบานผัง ๑๕ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ๑๔ ๗ นิคมพัฒนา มะนัง สตูล ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

๔๘ สระน้ํา ม.๑ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ๑๗ ๑ ควนขัน เมือง สตูล ๑๙๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๒๔๕,๐๐๐

๔๙ คลองละงู ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ๖๐๐ ๗ กําแพง ละงู สตูล ๒๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๕๐ คลองทุงริ้น ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ๓๒๑๕ ๔,๘ ทาแพ ทาแพ สตูล ๓๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

๕๑ เขื่อนน้ําหมู ๔ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ๓๐ ๔ นิคมพัฒนา มะนัง สตูล ๓๓,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๓๓,๐๐๐

๕๒ บึงทะเลบัน ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ๒๖๐ ๔ วังประจัน ควนโดน สตูล ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๕๓ คลองทาขาม ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ๑๕๖ ๖ ทุงหวา ทุงหวา สตูล ๒๐๐,๐๐๐ ๓๒๕,๐๐๐ ๕๒๕,๐๐๐

๕๔ สระน้ํารร.ราชประชานุเครา  ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ๖ ๗ เกตรี เมือง สตูล ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๕๕ คลองละงู  ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ๖๐๐ ๗ กําแพง ละงู สตูล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐

๕๖ อางเก็บน้ําวังนา  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ๕๐ ๖ ปาแกบอหิน ทุงหวา สตูล ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐

๕๗ อางเก็บน้ําบานน้ําหรา  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ๓๐ ๖ ทุงนุย ควนกาหลง สตูล ๗๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๙๗,๐๐๐

ลําดับที่ ชื่อแหลงน้ํา วัน เดือน ป(ต.ค.๕๔-กย.๕๕)
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