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 บันทึกของผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสตูล 

 
          รายงานประจําป ฉบับนี ้ไดจัดทําข้ึนเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการตาง ๆ ในความรับผิดชอบของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖   ในงานตาง ๆ   ไดแก     งานทางดานบริหาร งาน
ผลิตพันธุสัตวน้ํา งานพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา งานตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพสินคาประมง  งานโครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยง
ปลานิลเพ่ือการสงออก และแหลงเรียนรูในทองถ่ิน  ซ่ึงขอมูลท่ีสรุปไวอาจเปน
ประโยชนสําหรับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนผูสนใจท่ัวไปในการคนควา
หาขอมูลตางๆ เก่ียวกับการดําเนินงานและโครงการของศูนยฯ  

 การปฏิบัติหนาท่ีและภารกิจตาง ๆ ของศูนยฯ ประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายทุกประการ ขาพเจาในนามของผู อํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล  ขอขอบคุณ
ผูบังคับบัญชาทุกทานท่ีกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แนะและใหความชวยเหลือในทุก ๆ 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      14 
ยุทธศาสตรกรมประมง         15 
ทําเนียบขาราชการศูนยฯ           16 
ขอมูลสัตวน้ําประจําหนวยงาน        20 
ผลการดําเนินงาน ประจําป ๒๕๕๕       28 

- งานธุรการ           28 
- งานพัสดุ          29 
- งานการเงินและการบัญชี        29 
- กิจกรรม เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา       33 
- กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง     ๓๘ 
- งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุสัตวน้ําเพ่ือจําหนายแกเกษตรกร   ๔๐ 
- กิจกรรม พัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ (งานวิจัยประมงน้ําจืด)   ๔๒ 
- โครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการสงออก   45 
- โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ     46 
- กิจกรรมอ่ืน         53 

ภาคผนวก          54 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑ 
 
  

แผนท่ีจังหวัดสตูล 
 

 

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

 
 
 
 
 

ที่ตั้งศูนย์วจัิยและพฒันาประมงนํา้จืดสตูล 



 ๒ 
 

ขอมูลท่ัวไปจังหวัดสตูล 
 

คําขวัญจังหวัดสตูล 
  “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์” 

วิสัยทัศนจังหวัดสตูล 
  “เมืองทองเท่ียวเชิงนิเวศ  การเกษตรไดมาตรฐาน เมืองสวรรคชายแดนใต” 

พันธกิจจังหวัดสตูล 
  ๑. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานการทองเท่ียว และพัฒนาการบริหารจัดการ 
  ๒. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๓. พัฒนาอาชีพท่ีกอใหเกิดรายไดอยางยั่งยืน 
  ๔. พัฒนาระบบการขนสงสินคาชายฝงทะเลอันดามัน 
  ๕. เสริมสรางพัฒนาคนและสังคมภูมิปญญาแหงการเรียนรู 
  ๖. คุณธรรมนําสังคม 

ตราประจําจังหวัดสตูล (รูปพระสมุทรเทวา) 
 

   ประวัติทีม่าของตราพระสมุทรเทวานับเนื่องจากสมัยทีพ่ระยาสมันตรัฐบุรินทร (ตน
กูมูฮํามัดอาเก็บ) เจาเมืองสตูลคนแรกไดสรางเมืองใหเจริญ รุงเรือง กลายเปนทาเรือ
ใหญ ฝงทะเลชองมะละกาจนเมืองสตูลไดรับสมญาวา “นครีสโตยมําบังสังคาลา”  
หรอื “สตูล  เมือง  พระสมุทรเทวา” 
 
                                                

 ดอกไมประจําจังหวัดสตูล 
 

“ดอกกาหลง” 
 
 
  

  
     ตนไมประจําจังหวัดสตูล 
       “ตนหมากพลูตั๊กแตน” 
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 ๓ 
 

 

ประวัติจังหวัดสตูล 
 

 
ประวัติความเปนมาของจังหวัดสตูลในสมัยกอนกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงศรีอยุธยาไมปรากฏ

หลักฐานกลาวไว ณ ท่ีใด  สันนิษฐานวาในสมัยนั้นไมมีเมืองสตูล  คงมีแตหมูบานเล็กๆ  กระจัดกระจายอยูตามที่
ราบชายฝงทะเล 
 ในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร สตูลเปนเพียงตําบลหนึง่อยูในเขตเมืองไทรบุรี  ฉะนั้นประวัติความเปนมา
ของจังหวัดสตูล  จึงเกี่ยวของกับเรือ่งราวของเมืองไทรบุรี  ดังปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร  รัชกาลท่ี  ๒  วา  "ตามเนื้อความท่ีปรากฏดังกลาวมาแลว  ทําใหเห็นวาในเวลานัน้  พวกเมืองไทร
บุรีเห็นจะแตกแยกกันเปนสองพวกคือ  พวกเจาพระยาไทรปะแงรันพวกหนึ่งและพวกพระยาอภัยนุราชคงจะนบ
นอมฝากตัวกับเมืองนครศรีธรรมราช  โดยเฉพาะเม่ือพระยาอภัยนุราชไดมาเปนผูวาราชการเมืองสตูลซ่ึงเขตแดน
ติดตอกับเมืองนครศรีธรรมราช  พวกเมืองสตูลคงจะมาฟงบังคับบัญชาสนิทสนมขางเมืองนครศรีธรรมราช
มากกวาเมืองไทรบุรี  แตพระยาอภัยนุราชวาราชการเมืองสตูลไดเพียง  ๒  ป  ก็ถึงแกอนิจกรรม   ผูใดจะไดวา
ราชการเมืองสตูลตอจากนั้นหาพบจดหมายเหตุไม  แตพิเคราะหความตามเหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายหลัง  เขาใจวา
เชื้อพระวงศของพระอภัยนุราช  (ปศนู) คงจะไดวาราชการเมืองสตูลและฟงบังคับบัญชาสนิทสนมกับเมือง
นครศรีธรรมราชอยางครั้งพระยาอภัยนุราชหรือยิ่งกวานั้น" 
 เรือ่งเกีย่วกับเมืองสตูลยังปรากฏในหนังสือพงศาวดารเมืองสงขลา แตขอความท่ีปรากฏบางตอน
เกีย่วกับชื่อผูวาราชการเมืองสตูลไมตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร  รัชกาลที ่ ๓  ประวัติเกีย่วกับ
เมืองสตูลในการจัดรูปแบบการปกครองเมือง  ตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลวา  ในป พ.ศ. ๒๔๔๐ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหรักษาเมืองไทรบุรี เมืองเปอรลิส และเมืองสตูลเปนมณฑลเทศาภิบาล เรียกวา "มณฑลไทร
บุรี"  โปรดเกลาฯ  ใหเจาพระยาไทรบุรีรามภักดีเจาพระยาไทรบุรี  (อับดุลฮามิต)  เปนขาราชการเทศาภิบาล
มณฑลไทรบุรี  เมืองสตูลไดแยกจากเมืองไทรบุรีอยางเด็ดขาด  ตามหนังสือสัญญาไทยกับอังกฤษเรือ่งปกปนเขต
แดนระหวางไทยกับสหพันธรัฐมาลายู  ซึ่งลงนามกันที่กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  ๑๐  มีนาคม  ร.ศ.๑๒๗  (พ.ศ. 
๒๔๕๒)  จากหนังสือสัญญานี้ยังผลใหไทรบุรีและเปอรลิสตกเปนของอังกฤษ  สวนสตูลคงเปนของไทยสืบมา
จนถึงปจจุบันเมือ่ปกปนเขตแดนเสร็จแลว  ไดมีพระราชโองการโปรดใหเมืองสตูลเปนเมืองจัตวารวมอยูใน
มณฑลภูเก็ตเม่ือวันท่ี  ๖  สิงหาคม  ร.ศ.๑๒๘  (พ.ศ.๒๔๕๓) 
 ในปพุทธศักราช  ๒๔๗๕  ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย  เมืองสตูลก็
มีฐานะยกเปนจังหวัดหนึ่งอยูในราชอาณาจักรไทยสืบตอมาจนถึงกระท่ังทุกวันนี้ 
 คําวา  "สตูล"  มาจากคําภาษามาลายูวา  "สโตย"  แปลวากระทอน  อันเปนผลไมชนิดหนึง่ทีขึ่้นอยูชุก
ชมุในทองท่ีเมืองนี้  ซ่ึงตอมาไดรับการตั้งสมญานามเปนภาษามาลายูวา  "นครสโตยมําบังสการา  (Negeri Setoi 
Mumbang Segara) " หรือแปลเปนภาษาไทยวา  สตูลเมืองแหงพระสมุทรเทวา   ดังนั้น  "ตราพระสมุทรเทวา"  
จึงกลายเปนตราหรือสัญลักษณของจังหวัดมาตราบเทาทุกวันนี้ 
 จังหวัดสตูล  แมจะอยูรวมกับไทรบุรีในระยะเริ่มแรกก็ตาม  แตจังหวัดสตูลก็เปนจังหวัดที่มีดินแดน
รวมอยูในประเทศไทยตลอดมา  ระยะแรกๆ  จังหวัดสตูล  แบงเขตการปกครองออกเปน  ๒  อําเภอ กับ  ๑  ก่ิง
อําเภอคือ อําเภอมําบัง อําเภอทุงหวาและก่ิงอําเภอละงู   ซ่ึงอยูในการปกครองของอําเภอทุงหวา  ตอมาป  พ.ศ. 



 ๔ 
 
๒๔๘๒  ไดเปลี่ยนชื่อ อําเภอมําบัง เปนอําเภอเมืองสตูล  สําหรับอําเภอทุงหวา  ซึง่ในสมัยกอนนัน้เจริญรุงเรือง
มาก  มีเรือกลไฟจากตางประเทศติดตอไปมาคาขายและรับสงสินคาเปนประจํา  สินคาสําคัญของอําเภอทุงหวา
คือ  "พริกไทย"  เปนทีรู่จักเรียกตามกันในหมูชาวตางประเทศวา "อําเภอสุไหวอุเป" ตอมาเมือ่ประมาณป  พ.ศ. 
๒๔๕๗  การปลูกพริกไทยของอําเภอทุงหวาไดลดปริมาณลง  ชาวตางประเทศที่เขามาทําการคาขายตางพากัน
อพยพกลับไปยังตางประเทศ ราษฎรในทองที่ก็พากันอพยพไปหาทําเลทํามาหากินในทองที่อื ่นกันมาก  
โดยเฉพาะไดยายไปตั้งหลักแหลงทีกิ่่งอําเภอละงูมากขึ้น  ทําใหทองทีกิ่่งอําเภอละงูเจริญขึน้อยางรวดเร็วและ
ในทางกลับกันทําใหอําเภอทุงหวาซบเซาลง 
 ครั้งถึง  พ.ศ. ๒๔๗๓ ทางราชการพิจารณาเห็นวาก่ิงอําเภอละงูเจริญข้ึน  มีประชากรอาศัยอยูหนาแนน
กวาอําเภอทุงหวา  จึงไดประกาศยกฐานก่ิงอําเภอละงู  เปนอําเภอเรียกวา  อําเภอละงูและยุบอําเภอทุงหวาเดิม  
เปนก่ิงอําเภอทุงหวา  ก่ิงอําเภอทุงหวาข้ึนอยูในการปกครองของอําเภอละงู  ตอมาในป  พ.ศ. ๒๕๑๖ กิง่อําเภอ
ทุงหวาจึงไดรับสถานะเดิมกลับคืนมาเปนอําเภอทุงหวา 
 

 

ขอมูลทั่วไป 
๑. ท่ีตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดสตูล  เปนจังหวัดใตสุดดานฝงทะเลอันดามัน  หางจากกรุงเทพฯ  ๙๗๓  กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ี 
๒,๘๐๗.๕๒๒  ตารางกิโลเมตร  หรอื  ๑,๗๕๔,๗๑ ไร   พ้ืนท่ีสวนหนึ่งเปนเกาะ  จํานวน  ๘๘  เกาะ   มีฝงทะเล
ยาว ๑๔๔.๘๐  กิโลเมตร  มีอาณาเขตดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  

 อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 
 ทิศใต   ติดตอรัฐเปอรลิส  และรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันออก  ติดตออําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอรลิส ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก  ติดตอกับทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย  อยูระหวางเสนรุงที ่ ๖  องศา   
    ๔  ลิปดาและ  ๗  องศา  ๒  ลิปดาเหนือและเสนแวงท่ี  ๙๙  องศา  ๕  

         ลิปดา และ  ๑๐๐  องศา  ๓ ลิปดาตะวันออก 
 
 



 ๕ 
 
๒. ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนท่ีทางทิศเหนือและทิศตะวันออก เปนเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสําคัญๆ  คือ  ภูเขาบรรทัด  
ภูเขาสันกาลาคีรี  พ้ืนท่ีคอยๆ  ลาดเอียงลงสูทะเลดานทิศตะวันตกและทิศใต  มีท่ีราบแคบๆ  ขนานไปกับชายฝง
ทะเลถัดจากที่ราบลงไปเปนปาชายเลน  มีปาแสมหรือปาโกงกางอยูเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นจังหวัดสตูล 
เปนจังหวัดที่ไมมีแมน้ําไหลผานคงมีแตลําน้ําสายสั้นๆ  ไหลผานซึง่เกิดจากภูเขาโดยรอบ  พืน้ทีท่างตอนเหนือ
และทิศตะวันออกของจังหวัด 
 
๓. ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดสตูล ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทีพั่ดจากประเทศจีนลงมาปกคลุมประเทศ
ไทย และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตทีพั่ดมาจากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบรอนชืน้มี ๒ ฤดู 
ไดแกฤดูฝน ชวงระหวางเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และฝนตกชุกในระหวางเดือนมิถุนายน พฤศจิกายน 
ฤดูรอนมีเพียง ๔ เดือน เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน จังหวัดสตูล มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๓.๖๓ องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต่าํสุดเฉลีย่ ๒๒.๓๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได ๓๕.๗ องศาเซลเซียส เมือ่วันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๕๑ และอุณหภูมิต่ําสุดวัดได ๒๐.๐ องศาเซลเซียส วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ปริมาณฝนตกมาก
ท่ีสุดใน ๑ วัน วัดได ๙๓.๕ มิลลิเมตร วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
 
๔. การปกครองและการเมือง 
 จังหวัดสตูลแบงการปกครองเปน ๗ อําเภอ   ๓๖  ตําบล ๒๗๙ หมูบานการปกครองสวนทองถิน่ มี ๑ 
อบจ.  ๗  เทศบาล (๑ เทศบาลเมือง ๖ เทศบาล ตําบล )และ ๓๔  อบต. 
 การเมือง 
 ปจจุบันจังหวัดสตูล  ไดแบงเขตเลือกตัง้สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  ออกเปน ๒ เขต แตละเขตมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ได เขตละ ๑ คน โดยมีพ้ืนท่ีในแตละเขต ดังนี้ 
เขตเลือกตั้งท่ี ๑  อําเภอเมือง, อําเภอควนโดน, และอําเภอควนกาหลง (เฉพาะตําบลทุงนุย) 
เขตเลือกตัง้ที่ ๑ ประกอบดวยอําเภอละงู, อําเภอทุงหวา, อําเภอทาแพ, อําเภอควนกาหลง และอําเภอมะนัง 
จังหวัดสตูลมีสมาชิกวุฒิสภา ๑ คน 
   
๕. ประชากร 
 ประชากรของจังหวัดสตูล  รวมท้ังสิ้น ๓๐9,793 คน  ชาย 154,184  คน หญิง 155,609 คน  
 จํานวนบาน ๘๕,๐๒๙ ครัวเรือน (ขอมูลสํารวจ ณ. วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕6 กรมปกครอง) 
 
๖. สภาพทางเศรษฐกจิ 
 จากสภาพภูมิประเทศทีมี่เทือกเขาสูงลอมอยูโดยรอบทัง้ดานทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศใตขณะที่ฝง
ทะเลตะวันตกติดเขตทะเลอันดามัน สภาพพืน้ที่ของจังหวัดสตูลจึงมีลักษณะพื้นที่ลาดจากดานตะวันออกสู
ตะวันตก เหมาะสมกับการทําการเกษตรกรรมเปนสวนใหญ แตก็มีพืชหลักเพียง ๓ ชนิด ไดแก ยางพารา ปาลม
น้ํามัน และมะพราว พ้ืนท่ีตลอดแนวชายฝงยาวประมาณ  ๑๔๕ กิโลเมตร  อุดมสมบูรณดวยปาชายเลนอันเปน
แหลงท่ีเหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงชายฝงและการประมงและจากลักษณะภูมิประเทศและสภาพพืน้ทีท่างทะเลที่
เต็มไปดวยเกาะตาง ๆ ที่สวยงาม และอยูใกลชายแดนประเทศมาเลเซีย จังหวัดสตูลเปนแหลงทองเที่ยวที่มี



 ๖ 
 
ศักยภาพสูงมากอีกแหงหนึ่ง   การศึกษาแผนลงทุนจังหวัดพบวาโครงการทีมี่ลูทางลงทุนในอันดับตนๆ จึงไดแก
โครงการดานเกษตรกรรม โครงการอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรกรรมและโครงการจัดบริการทางดาน
ทองเทีย่ว  ซึ่งโครงการเหลานี้ลวนอาศัยลักษณะเดิมทางเศรษฐกิจและทรัพยากรทองถิ่นเปนพื้นฐานในการ
พัฒนา 
 สําหรับแนวโนมการเปลี ่ยนแปลง โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ในยุคโลกาภิวัตน เชน
ปจจุบันท่ีมีการรวมมือกันทางดานเศรษฐกิจมากข้ึน อาทิ โครงการรวมมือทางเศรษฐกิจของ ๓ ประเทศ  ซ่ึงรวม
จังหวัดสตูลดวย ประกอบกับมีโครงการพัฒนาตางๆ  ของรัฐ  เชน  ถนนสีช่องจราจร ทาเรือน้ําลึกเปนตน หาก
โครงการตางๆ  เหลานี ้มีความคืบหนาและดําเนินการไดแลวก็สามารถคาดการไดอยางคอนขางชัดเจนวา
โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
 
๗.     การประมง 
 ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบทางการผลิตทางการประมง ที่จังหวัดสตูลมีพื้นที่ชายฝ งทะเลยาว 
๑๔๔.๘ กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๔ อําเภอ คือ เมืองสตูล ทุงหวา ทาแพ และละงู นอกจากนั้นในพ้ืนท่ีซ่ึงอยูใน
เขตน้ําจืดก็สามารถหาแหลงอาหารสัตวน้ําจากอําเภอที่ติดชายฝงทะเล ทําใหมีกิจกรรมทางดานการผลิตการ
ประมงน้ําจืด ชายฝงและทะเล ครบถวน พอสรุปเปนกิจกรรมหลัก ๆ ไดดังนี้ 

 ๑ .ดานการทําการประมง  เปนการจับสัตวน้าํจากธรรมชาติทีส่ามารถยึดเปนอาชีพ สรางรายไดเปนที่
พ่ึงพิง พอแยกตามประเภทการทําการประมงได ๒ ประเภท คือ 
  ๑.๑  การประมงทะเลพาณิชย  (น้ําลึก)  เปนการทําการประมงท่ีตองใชตนทุน วัสดุเครือ่งมือที่
ทําการประมงมีประสิทธิภาพในการจับสัตวน้ําสูง แหลงทําการประมงอยูในทะเล แถวเกาะบรัสบานา – เกาะ
สามชายฝงเขตแดนไทย-มาเลเซีย ดานเปอรลิส เกาะยะบัง เกาะโดดใหญ อาวมะขาม เกาะตะรุเตา เกาะกลาป 
เกาะกามัน เกาะแดง เกาะแลน เกาะเละนะ เกาะอาดัง เกาะหลีเปะ  เกาะปสซี หินตุกนเจ็ด เกาะตาลัง เกาะขุน
หลาด ตลอดถึงแถบบริเวณจังหวัดระนอง และกระบี่ สําหรับประเภทเครื่องมือประมงสวนใหญประกอบดวย
อวนลากคู อวนลากคานถาง อวนลากแผนตะเฆ อวนปลากะตัก อวนลอมจับ การประมง  มีเรือที่ขึ้นทะเบียน
ขอรับอาชญาบัตร เพ่ือทําการประมงทัง้หมดจํานวน ๔๙๐ ลํา เปนเรืออวนลากแผนตะเฆ จํานวน ๑๒๙ ลํา เรือ
ลากคู ๒๐ ลํา เรืออวนครอบ ๑๐๑ ลํา เรืออวนลอม ๑๐๖ ลํา เรืออวนดํา ๒๙ ลํา  และเรืออวนลอย ๑๐๕ ลํา 
สําหรับสัตวน้าํที่จับได ประกอบดวยปลาเบญจพรรณรอยละ ๖๐ ปลาเปดและปลาเหยือ่รอยละ ๓๐ และกุง ปู 
หมึก อืน่ ๆ รอยละ ๑๐ ปริมาณสัตวน้าํทีผ่านทาเรือประมงจังหวัดสตูลในป ๒๕๕๓ มีปริมาณ ๑๐,๘๖๒ ตัน มี
มูลคา ๓๕๘,๐๓๖,๖๗๕ บาท 
  ๑.๒  การประมงทะเลพืน้บาน (ชายฝง) เปนการทําการประมงของชาวประมงชายฝงทะเล 
เปนเรือประมงขนาดเล็กท้ังมีเครื่องยนตและไมมีเครื่องยนต สําหรับเครือ่งมือประมงเปนทั้งประจําที ่เครือ่งทีต่ิด
กับเรือประมง ประกอบอวนลอย อวนลากขนาดเล็ก อวนจมปู ลอบ เบ็ด เปนตน  มีชาวประมงทําการประมง
พ้ืนบานท้ังหมด ๔,๐๙๘  ครัวเรือน สัตวน้ําท่ีจับไดประกอบดวยปลาเบญจพรรณ ปู กุงและหมึก 

 ๒. ดานการเพาะเลีย้งสัตวน้ํา  ดวยความไดเปรียบดานศักยภาพของพืน้ทีจ่ังหวัดสตูลมีกิจกรรมดาน
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีหลากหลายพอแยกเปนกลุมใหญ ๆ ไดดังนี้ 
  ๒.๑  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  เปนกิจกรรมเลี้ยงปลาน้ําจืดท่ีทําเพ่ือการยังชีพและเสริมรายได
ในครัวเรือนมีอยูในพ้ืนท่ี รูปแบบการเลี้ยงเปนการเลี้ยงในบอดิน บอพลาสติก บอซีเมนต ปลาท่ีเลี้ยง



 ๗ 
 
ประกอบดวยปลาดุก ปลาตะเพียนขาว ปลานิล และปลาอ่ืน ๆ ท่ีกรมประมงสงเสริมใหมีการเลี้ยง จากขอมูล
ศูนยสารสนเทศ กรมประมง สํารวจพบวา มีเกษตรกรเลี้ยงปลาน้ําจืด จํานวน 2,2๐๐ ราย  1,400 บอ 800 
กระชงั  
 ราคาเฉลี่ยท่ีเกษตรกรจําหนายไดสําหรับปลาดุก 48.๐๐-7๐.๐๐ บาท/กก. ปลานิล 50.๐๐-70.๐๐ 
บาท/กก. ปลาตะเพียนขาว 50.๐๐-70.๐๐ บาท/กก. 
  ๒.๒ การเพาะเลี้ยงปลาน้ําเค็ม  มีเกษตรกรเลี้ยงจํานวน ๑,๑๖๘ ราย ๕๘ บอ ๑,๑๑๐ กระชงั 
เนื้อท่ีรวม ๑๓๑ ไร  
  ๒.๓ การเลี้ยงกุงทะเล ชนิดกุงทะเลท่ีนิยมเลี้ยงมี ๒ ชนดิ คือ กุงขาววานาไม (Penaeus 
vanamai) และกุงกุลาดํา (Penaeus monodon) ฟารมเลี้ยงเปนฟารมท่ีผานการรับรองมาตรฐานการจัดการ
ฟารมท่ีดี ท้ังระบบ COC และ GAP   ฟารมเลี้ยงกุงทะเลท่ีดําเนินการและมีผลผลิตจํานวน ๖๙๘ ฟารม พ้ืนท่ี
ดําเนินการ ๑๑,๑๒๙ ไร ผลผลิต ๒๒,๓๖๗ ตัน มูลคา ๒,๗๖๗.๑๗ ลานบาทเศษ 
 
เครือ่งมือเพ่ือใชในการประกอบอาชีพประมง (ภูมิปญญาทองถิ่น) 
  เบ็ด เปนเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งมีหลายลักษณะไดแก 

เบ็ดราว  มีเชือกขึงติดกับเสาท้ังสองดานหรือมีเสาดานเดียว โดยมีเบ็ดผูกไวเปนชวงสั้น ๆ จน 
หมดเชือก 

เบ็ดทง  ใชไมไผเหลาเปนคันเบ็ดมีเชือกและตัวเบ็ดผูกไวปลายเบ็ด ซ่ึงสามารถไหวตัวออน 
ไปมาไดใชจับปลาท้ังน้ําจืด และน้ําเค็ม เหยื่อท่ีใช คือ ลูกปลาหรือปลาหั่นเปนชิ้นเล็กๆไสเดือน กบ เขียด ฯลฯ 

เบ็ดซัด ประกอบดวยตัวเบ็ดซ่ึงผูกติดกับเชือกเอ็น ยาวประมาณ ๓๐-๔๐ เมตร วิธีการใชนํา 
เหยื่อมาเก่ียวกับตัวเบ็ดและขวางลงไปในแมน้ําลําคลอง โดยใชปลายเชือกผูกติดกับหลักหรือเสา 

สอน  เปนเครื่องมือดักสัตวน้ํา มีลักษณะทําจากซ่ีไมไผ หรือทางกะพอ หรือทางจาก ยึดดวย 
เชือกหรือหวายเปนทรงกระบอก รูปทรงคลายไซ แตขนาดเล็กกวา และใชดักปลาตรงท่ีมีน้ําไหล 

โปะ เปนการจับปลาอีกวิธีหนึ่ง โดยใชไมไผก้ันเปนคอก เปดชองทางใหปลาไหลเขาไปแลว 
ใชอวนดักเปนวิธีการท่ีอาศัยธรรมชาติของลม เม่ือลมพัดทําใหเกิดคลื่น  คลื่นทําใหไมไผท่ีปกไวเปนคอกดักปลา
นั้น เกิดการสั่นไหว ปลาเห็นแสงและเงาของไมไผเกิดความกลัวและหลงกล จึงวายไปตามชองทางของ 
โปะท่ีเปดไวปลาก็จะเขาไปติดอวน 
 
๘.    ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ทรัพยากรดิน 
จังหวัดสตูลมีลักษณะดินท่ีแตกตางไปตามลักษณะพ้ืนท่ีและวัตถุตนกําเนิดดิน  
๑. บริเวณท่ีเปนสันหาดและสันทราย เกิดจากการทับถมของทรายโดยการกระทําของคลื่นหรือ 

กระแสน้ําทะเล มีลักษณะเปนแนวแคบขนานกับชายฝงทะเลเปนชวง ๆ ดินท่ีพบจึงมีเนื้อดินเปนทราย 
๒.  บริเวณท่ีราบลุมน้ําทะเลทวมถึง  เกิดจากการทับถมของตะกอนท่ีถูกพัดพามาโดยลําน้ําจากแผนดิน 

ไหลลงสูทะเลและปะปนกับตะกอนของน้ําทะเล มีการทับถมเกิดเปนแผนดินขนานกับชายฝงทะเล 

 ๓.  บริเวณท่ีราบลุมน้ําทะเลเคยทวมถึง  เปนท่ีราบลุมท่ีอยูใกลชายฝงทะเล ซ่ึงอยูถัดจากท่ีราบน้ําทะเล 
เกิดจาการทับถมกันของตะกอนน้ําทะเลและตะกอนลําน้ํา  



 ๘ 
 
 ๔.  ทีร่าบลุมน้าํทวมถึง  เปนบริเวณพื้นทีซึ่ง่มีภูมิประเทศเปนทีต่่าํราบเรียบ  หรือเกือบราบเรียบ  เกิด
จากการทับถมของตะกอนลําน้ําในบริเวณท่ีลุมริมฝงน้ํา  
 ๕.  บริเวณพื้นผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอนเปนทีด่อนที่เกิดจากภูเขา  ผานขบวนการปรับระดับของ
พ้ืนท่ี  
 ๖.  บริเวณพ้ืนท่ีเขาและภูเขา  เปนบริเวณท่ีมีความลาดชันของพ้ืนท่ีมากกวา ๓๕ เปอรเซ็นต มีลักษณะ
เปนสันเขา หรือเทือกเขาเปนแนวยาว เขาหรือภูเขาจะทอดเปนแนวยาวเหนือใตอยูทางทิศตะวันออก และทิศ
เหนือของจังหวัด  

๙.   ทรัพยากรน้ํา 
 จังหวัดสตูลไมมีสายน้าํสายใหญ มีเพียงแมน้าํสายสั้นๆ  และแคบ โดยมีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาทาง
ทิศเหนือและทิศตะวันออก ซึง่ชาวบานเรียกแหลงน้าํในจังหวัดนี้วา  “คลอง”   คลองทีส่ําคัญๆ   ไดแก  คลอง
ละงู คลองการะเกด  (ซึ่งอยูในลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตกตอนลาง)  คลองลําโลน  คลองมําบัง  คลองเซ็นเต็น  
คลองทุงหวา คลองดุสน และคลองสาคร เปนตน จากการท่ีจังหวัดสตูลขาดแคลนแหลงน้ําขนาดใหญ จึงทําใหไม
สามารถกักเก็บน้ําไวใชไดตลอดปและตองประสบปญหาการขาดแคลนแหลงน้าํกินน้ําใชและแหลงน้ําเพื่อการ
เกษตรกรรม สําหรับแหลงน้ําขนาดเล็กที่มีอยูในปจจุบันก็ยังมีขอจํากัดในการพัฒนา เนื่องจากปญหาการขาด
แคลนโครงการตอเนือ่งในการนําน้าํเขาสู พื้นทีเ่กษตรกรรม  ปญหาการขาดแคลนภาชนะการกักเก็บน้ําฝน 
ปญหาการขาดแคลนการขุดบอน้าํตืน้ในพื้นทีด่อน ปญหาคาใชจายในการขุดเจาะและบํารุงรักษาบอบาดาล
ตลอดจนปญหาความเค็มและกรอยของน้ําอยูใกลชายฝงทะเล 
 
 แหลงน้ํา 

๑. แหลงน้ําธรรมชาติ 
 จังหวัดสตูล  มีแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญไดแก  คลองละงู  คลองลําโลนนอย  คลองบาราเกต  (หรือ
คลองทาแพ)  คลองมําบงั  คลองทาจีน  นอกจากนี้ยังมีลําคลองสั้นๆ  หลายสาย  เชน  คลองปูยู  คลองเจะบิลัง 
คลองทุงริ้น ฯลฯ ซึ่งลําคลองทั้งหมดอยูใกลทะเล  กอนไหลลงสูทะเลจะมีปากคลองขนาดใหญเหมาะสําหรับ
เลี้ยงปลาในกระชังเปนอยางดี 
 คลองละงู  ตนน้ําอยูบริเวณเทือกเขาดานใตของจังหวัดตรังและสงขลา ไหลมาทางดานเหนือของจังหวัด
ตามแนวเสนแบงเขตอําเภอละงูและอําเภอควนกาหลง  ไหลมาบรรจบกับคลองปากบารา  คลองนี้ยาวประมาณ  
 ๖๐  กิโลเมตร  บริเวณปากคลองกอนไหลลงสูทะเลจะกวางกวาดานใน ซ่ึงบริเวณปากคลองปากบารานี้เองท่ีใช 
เปนทาเทียบเรือสําหรับการเดินทางไปอุทยานแหงชาติหมูเกาะตะรุเตาและหมูเกาะเภตราสวนคลองแยกดาน
เหนือยังคงชื่อคลองละงูเหมือนเดิม      ไหลออกสูทะเลบริเวณบานบอเจ็ดลูกและเกาะเขาตะละแบนแต  มีพ้ืนท่ี
ลุมน้ํา  ๙๓๗.๐๘  ตารางกิโลเมตร  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย  ๒,๐๐๐  มิลลิเมตรตอป  และปริมาณน้ําทาเฉลี่ย  
๗๐๙.๐๖  ลานลูกบาศกเมตรตอป 
 คลองมําบัง  ตนน้ํามีอยูบริเวณเทือกเขาระหวางอําเภอควนกาหลงและอําเภอควนโดน  ประกอบดวย
หวยเล็กๆ  หลายสายไหลมารวมกัน  ผานเขตเทศบาล      สถานีตํารวจน้าํเกาะนกและออกสูทะเลบริเวณอาว
ตํามะลัง  พ้ืนท่ีลุมน้ํา  ๓๙๑.๓๐  ตารางกิโลเมตร  ปริมาณน้ําฝนเฉลีย่  ๒,๑๐๐  มิลลิเมตรตอปและปริมาณ
น้ําทาเฉลี่ย ๖๗๙.๓๘  ลานลูกบาศกเมตรตอป 



 ๙ 
 
 คลองบาราเกต  ตนน้ําอยูบริเวณเขาสามยอด  ดอนสีเดน       ไหลผานอําเภอควนกาหลงเขาสูอําเภอ
ทาแพและไหลออกสูทะเลบริเวณปากอาวเกาะแดง ปริมาณน้าํฝนเฉลีย่  ๒,๒๐๐  มิลลิเมตรตอปและปริมาณ
น้ําทาเฉลี่ย  ๑,๑๐๐  ลานลูกบาศกเมตรตอป  
 คลองลําโลนนอย  มีตนกําเนิดบริเวณเขาเขียว  เขาไคร  เขาโตะ  ไหลผานเขตอําเภอควนกาหลงมา
บรรจบกับคลองละงูท่ีบานตาแหลม  เปนคลองท่ีสายน้ําไหลตลอดท้ังป 
 คลองทาจีน  ตนน้ําเกิดบริเวณเทือกเขาติดกับประเทศมาเลเซีย  เขตอําเภอเมืองสตูล  คลองสายนี้อยู
ทางทิศตะวันออกของอําเภอเมือง  ไหลออกสูบริเวณอาวทาจีน 
 นอกจากนี้ยังมีคลองสายสั้นๆ  อีกหลายสาย  เชน  คลองปูยู  คลองเจะบิลัง  คลองรังกา  คลองทุงริ้น 
เปนตน  ซ่ึงคลองตางๆ  ในจังหวัดสตูล  สวนใหญชวงท่ีอยูใกลทะเลกอนไหลออกสูทะเลจะมีขนาดใหญ 
 ๒.   แหลงน้ําชลประทาน 
  แหลงน้ําชลประทาน ทีมี่อยูในจังหวัดประกอบดวยแหลงน้าํตามโครงการชลประทานขนาด
กลาง  โครงการชลประทานขนาดเล็ก  โครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดนไทย-มาเลเซียและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริท่ีสรางแลวเสร็จถึงปจจุบัน  สามารถกักเก็บน้ําได ๒,๑๕๐,๐๐๐ ลบ.ม .และมีพืน้ทีไ่ดรับ
ประโยชนจากโครงการ  ๑๓๓,๕๖๐  ไรหรือรอยละ  ๒๔.๓๐  ของพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตรของจังหวัด 
 ๑.  โครงการฝายดุสน ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน พ้ืนท่ี  ๓๒,๖๐๐ ไร 
 ๒.  โครงการประตูระบายน้ําบาโรย ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู พ้ืนท่ี ๓,๐๐๐ ไร 
 ๓.  โครงการฝายคลองทาแพ ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน พ้ืนท่ี ๘,๙๐๐ ไร 
 

๑๐.   แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ 
 จังหวัดสตูลมีศักยภาพในดานการทองเท่ียวมาก  เพราะมีแหลงทองเทีย่วทีส่ําคัญทั้งแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติและแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรหลายแหง  ดังนี้ 

(๑)  แหลงทองเท่ียวทางประวัตศิาสตรและศาสนสถาน 
 

 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดสตูล  (คฤหาสนกู เด็น)        
เดิมเปนจวนของอํามาตยตรี พระยาภูมินารถภักดี (กูบารูเด็น บินตํามะ
หงง)    เจาเมืองสตูล ตอมากรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนเปน
โบราณสถานเม่ือ ก.พ. ๒๕๓๒ และไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนาคฤหาสน
เพือ่จัดตัง้เปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดสตูล  ซึง่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไดเสร็จมาเปนองคประธานในพิธีเปด  

เม่ือ วันท่ี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

มัสยิดกลางจังหวัดสตูล  หรือที่รูจักกันในอีกชื ่อหนึ ่งวา  มัสยิดมําบัง  
สรางขึ้นตั้งแตสมัยพระยาสมันตรัฐบุรินทร  (ตนกูมูอําหมัดอาเก็ม)  เปน
เจาเมืองสตูล  (ประมาณ  พ.ศ.๒๓๙๒)  ชือ่มําบังตั้งตามชื่อเมืองสตูลจัด
สรางใหมเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดเสร็จฯ มาทรงเปดเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๒๒ 



 ๑๐ 
 

 อุทยานแหงชาตติะรเุตา  เม่ือ ป พ.ศ. ๒๔๘๐ กรมราชทัณฑ ไดบุกเบิก
บริเวณอาวตะโละอุดังและอาวตะโละวาว  เม่ือปลายป ๒๔๘๒ รัฐบาลได
สงนักโทษการเมืองจากคดี กบฎบวรเดช (พ.ศ.๒๔๗๖) และกบฏนายสิบ  
(พ.ศ.๒๔๗๘)  มาคุมขังยังเกาะตะรุเตา  ตอมากรมปาไมไดถอนสภาพ
การเปนเขตหวงหามเพ่ือการราชภัณฑบนเกาะออก แลวจึงประกาศให
เกาะเหลานีเ้ปนอุทยานแหงชาตติะรุเตา เม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๑๗  ซ่ึง
เปนอุทยานแหงชาติลําดับท่ี ๘ ของประเทศและจากความอุดมสมบรูณ

ของทรัพยากรธรรมชาติท้ังบนบกและในทะเลจึงไดรับการยกยองใหเปน 
ASEAN Heritage Parks and Reserves หรืออุทยานมรดกของอาเซียนเม่ือป  พ.ศ. ๒๕๒๕ 

(๒)  แหลงทองเท่ียวทางทะเลและแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ 

     เกาะไข หางจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตกราว 
๒๕ กิโลเมตรจะพบเกาะกลางและเกาะไขเคียงคูกัน ชื่อเกาะกลางนั้น
สืบเนื่องจากตําแหนงซึ่งอยูกึ่งกลางระหวางเกาะตะรุเตาและเกาะอาดัง  
สวนที่ชื่อเกาะไขนั้นเพราะหาดทรายอันขาวสะอาดและสงบของเกาะนี้
เปนท่ีวางไขของเตาทะเลนั้นเอง นอกจากหาดทรายท่ีงดงามแลวยังมีซุม
ประตูหิน  ประติมากรรมที่ธรรมชาติสรางสรรคใหโดดเดนตรึงใจแกผู

พบเห็นทุกคน    

เกาะอาดัง   ชายหาดบริเวณแหลมของเกาะอาดัง 
เหมาะสมแกการพักแรมเพลิดเพลินกับความงามทัศนียภาพของทองฟา
จรดน้ําแซมดวยเกาะแกงตางๆ  ทางเดินเทาทีน่ําทางไปสูน้ําตกอันเปน
แหลงน้ําจืดทีทั่ ้งเจาหนาที่และชาวเลไดใชดํารงชีพบนเกาะมาตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน 

 

เกาะหลีเปะ  ทางใตของเกาะอาดังไปประมาณ    ๑ 
กิโลเมตร เปนที่ตัง้ของเกาะหลีเปะซึ่งมีชาวเลอาศัยตั้งถิน่ฐานอยูตัง้แต
ปลายรัชกาลที่ ๕ ยามน้ําลงลานกวางของปะการังหลากสีใตผิวน้าํที่ใส
คลายกระจกทางดานหนาเกาะจะพนน้ํามารับแสงอาทิตยเต็มท่ี  

 
  เกาะหินงาม  
เลยจากเกาะอาดังไปทางทิศตะวันตกไมไกลนัก เกาะหินงามจะ
โดดเดนสะดุดตาผูผานไปมาดวยหาดหิน  กอน กลมรีขนาดเล็ก
ใหญตางๆ  กัน  วางเรียงรายใหชมลานตาดูลื ่นเปนเงาวาววับ
เกลี้ยงเกลา  เม่ือยามคลื่นซัดสาดมาจะเห็นพ้ืนเขมสลับริ้วลายเสน
สีออนของหินงามจับตา 



 ๑๑ 
 
 

 หมูเกาะบุโหลน อยูในความรับผิดชอบของอุทยานแหงชาติหมูเกาะ
เภตราตั ้งอยู หางจากทาเรือปากบารา  อําเภอละงู  จังหวัดสตูล  
ประมาณ  ๒๒  กิโลเมตร เปนสถานที่ทีน่าสนใจของนักทองเทีย่วอีก
แหงหนึ่งเพราะธรรมชาติท่ีโดดเดนไมแพหมูเกาะอ่ืนๆ   

อุทยานแหงชาติทะเล
บัน   
ทะเลบัน เปนพืน้ที่ปาทางดานทิศใตของจังหวัดสตูล  บริเวณ
ชายแดนของรัฐเปอรลิส  ประเทศมาเลเซีย  เปนพืน้ทีป่าทีมี่ความ
สวยงามและอุดมสมบูรณตลอดแนวชายแดน  นักทองเทีย่วชาว
ตางประเทศสนใจมาก  ชอบมาศึกษา วิถีชีวิตของสัตว  เชน นก

สัตวปาและสัตวครึ่งบกครึ่ง น้ําชนิดตางๆ    

อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา  เปนหมูเกาะนอยใหญกลางทองทะเลอันดา
มันที่เรียงรายกระจัดกระจาย ครอบคลุมพื้นทีช่ายฝงทะเลและเกาะนอยใหญ 
๔๙๔.๓๘ ตารางกิโลเมตร ไดรับการจัดตั ้งเปนอุทยานแหงชาติตามพระรา
ชกฤษฏีกา ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗ นับเปนอุทยานแหงชาติลําดับที่๔๙ 
ของประเทศไทย  

หาดปากบารา  ตั้งอยูหางจากอําเภอละงู ๑๐ กิโลเมตร มีทาเทียบ
เรือประมงและเปนจุดลงเรือของนักทองเท่ียวท่ีจะเดินทางไปยังเกาะ
ตางๆ  มีทิวสนท่ีรมรื่นข้ึนอยูตามริมหาดทรายขนานไปกับถนนสายละ
งู–ปากบารา  มีบังกะโลเอกชนไวสําหรับนักทองเท่ียวพักอาศัย 

น้ําตกวังสายทอง  ตั้งอยู
ทีต่ําบลน้ ําผุด อําเภอละงู สามารถ

เดินทางโดยรถยนตได  ๒ ทาง คือ ทางอําเภอละงู ตรงขามทางแยกจากถนน
สายสตูล-ละงู ที่สามแยกบานโกตา ตําบลกําแพง จากจุดนี้ถึงน้ําตกระยะทาง

ประมาณ ๒๖ กิโลเมตร  

น้าํตกธาราสวรรค มีน้าํตก ๓ ชัน้ ลดหลัน่กันลงมา ชั้นแรกน้าํตกโตนต่าํ ชั้น 
๒ น้ําตกสายฝนและชั้น ๓ เรียกน้ําตกสอยดาว ท้ังสามชั้นมีความสวยงามท่ีแตกตางกัน 
มีบานพักและท่ีสําหรับกางเต็นทพักแรม 
 

น้ําตกธารปลิว ตนน้ํา เกิดจากเขาวังตระพืน้ทีเ่ขตจังหวัด
ตรัง-สตูล เปนน้าํตกทีส่วยงาม มี ๓ ชั้น แตละชัน้มีความ

สูงไมมากนัก มีน้ําไหลตลอดป  



 ๑๒ 
 

 
น้าํตกปาหนัน อยูในเขตตําบลทุงนุย อําเภอเมือง น้ําตกแหงนีมี้ท้ังหมด ๑๐ ชั้น 
รอบบริเวณเปนปาไมรมรื่น มีน้ําใสไหลแรง ตลอดท้ังป สามารถเอารถวิ่งเขาไป
จนถึงตัวน้ําตกได    
  

ถ้ําเจ็ดคต  เปนถํ้าขนาดใหญ กวาง ๗๐-๘๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๐๐ เมตร บางชวงสงู 
๑๐๐-๒๐๐ เมตร มีหนิงอกหนิยอยสวยงามมาก มีคลองใหญทะลุภูเขา เหมาะแกการลองเรือเท่ียวถํ้า ชาวบาน  เปลี่ยน
ชื่อใหมวา ถํ้าสัตคูหา มี ๗ ชั้น 

 

   ภผูาเพชรและกิจกรรมลองแกงถ้ําเจ็ดคต 
 

ถ้ําภูผาเพชร เปนถํ้าขนาดใหญ มีหินงอกหินยอยสวยงามมาก ภายในถํ้าลักษณะเปนหองโถงแบบโรมันหลาย
หอง  บริเวณกลางถํ้าเปนลานกวาง มีเวทีลักษณะคลายลานแสดงคอนเสิรต  มองข้ึนไปดานบนเพดานถํ้า ความ
สวยงามของหินงอกหินยอยงามระยิบระยับเหมือนประดับดวยเพชร อยูท่ีอําเภอมะนงั 

๑๑.  งานประเพณีของจังหวัดสตลู 

๑. งานมหกรรมเทศกาลโรตีของดีเมืองสตูล เปนการแสดงและจําหนายโรตีของจังหวัดสตูล ท่ีมี
หลากหลายประเภท โดยเฉพาะการจัดทําโรตีลอยฟา การโชวชาชัก โดยจะจัดเดือนมกราคมของทุกป 
         ๒. งานแขงขันวาวประเพณีจังหวัดสตูล จัดขึน้เปนประจําทุก ๆ ป  จะจัดขึ้นในเดือน กุมภาพันธ ของ
ทุกป ณ บริเวณสนามบินสตูล  กอนถึงเขตเทศบาลเมืองสตูลประมาณ ๔ กิโลเมตร 



 ๑๓ 
 

๓. งานแขงขั  นการตกปลา "ตะรุเตา - อาดัง ฟชชิง่คัพ" เปนการแขงขันตกปลาทีมี่ผูเขารวมแขงขันทัง้
ในและตางประเทศจํานวนมาก  โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย มีการแหขบวนมัจฉา 
การประกวดหุนปลา และการแสดงศิลปะพ้ืนบานของชาวสตูล จัดเดือน มีนาคมของทุกป 

๔. งานวันขาวโพดหวานอําเภอทาแพ ภายในงานมีการจําหนายผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อ คือ 
ขาวโพดหวาน ซ่ึงมีรสชาติหวานอรอย จัดประมาณเดือนมีนาคมของทุกป 

๕. งานวันเมาลิดกลางจังหวัดสตูล เปนงานทีจ่ัดขึน้เพื่อเปนการรําลึกถึงหลักธรรมคําสอน และผลงาน
ของทานนบีมูฮัมมัด เพื่อเปนการสงเสริมสถาบันศาสนาอิสลามและเพื่อผนึกกําลังของพีน่องมุสลิมในการรวมกัน
แกปญหาท่ีสําคัญของจังหวัด จัดเดือน พฤษภาคม ของทุกป 

๖. งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเปะ ซึง่ทํากันปละ ๒ ครั้ง คือ ในเดือน ๖ (พฤษภาคม) 
และเดือน ๑๒ (พฤศจกิายน) โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือลอยบาป 

๗. งานวันจําปาดะและของดีเมืองสตูล เปนการแสดงสินคาผลิตผลดานการเกษตรโดยเฉพาะผลไมที่
สําคัญของจังหวัด จัดเดือน กรกฎาคม ของทุกป 

๘. งานมหกรรมอาหารจานเด็ดและของดีเมืองสตูล ชาวสตูล ภายในงานมีอาหารจําหนายจํานวนมาก
ลวนเปนอาหารท่ีข้ึนชื่อ สตูล โดยจะจัดงานประมาณเดือนสิงหาคมของทุกป 
          ๙. งานประเพณีถือศีลกินเจ เปนงานประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดสตูล จัดข้ึน
ประมาณเดือนกันยายนของทุกป ณ บริเวณศาลเจาโปเจเกง อําเภอเมืองสตูล 

๑๐.งานเปดฤดูกาลทองเท่ียวทางทะเลจังหวัดสตูล    
มีเปาหมายหลักเพ่ือทองเท่ียว ณ อุทยานแหงชาติตะรุเตา ท่ีมีหาดสวย น้ําใส หาดทรายขาว เชน  เกาะอาดัง 
เกาะหลีเปะ โดยเฉพาะเกาะตะรุเตา ซ่ึงเปนแหลงประวัติศาสตรท่ีสําคัญ ชมการแขงขันหนีนรกตะรุเตา ชมการ
แสดงแสง สี เสียง และวิถีชีวิตของชาวเล จัดเดือน ธันวาคม ของทุกป  

๑๑.  ซาไก  ซาไก เงาะ หรือชาวปา เปนชนกลุมนอยกลุมหนึ่งซึ่งอาศัยอยูในปาเขต พ้ืนท่ี อ.ทุงหวา 
และ อ.ควนโดน อ.ละงู  กลุมคนพวกนีจ้ะอยูรวมกันเปนกลุมและเดินทางเรรอนไปถึงสมาพันธรัฐมาเลเซีย ชน
เผาซาไกจัดอยูในกลุมนิกริโต รูปพรรณสัณฐานท่ัวไปคอนขางเตี้ย สูง ประมาณ ๑๔๐-๑๕๐ เซนติเมตร หญิงเตี้ย
กวาชาย ผิวเนื ้อดําไปทางคอนขางสีน้ ําตาล ผมดําหยิก ขมวดกลมเปนกนหอย จมูกแบน ซีฟนโต ทองปอง 
สะโพกแฟบ  ชาวซาไกเปนพวกเรรอนไมมีที่อยู อาศัยแนนอน โดยมากจะอยู กันเปนกลุ ม กลุ มละประมาณ    
๒๐-๓๐ คน มักเลือกทําเลสูง ๆ เปนท่ีอยูอาศัย อยูใกลแหลงน้ํา เม่ือเลือกทําเลไดเหมาะสมกับความตองการแลว 
จะแผวถางบริเวณที่อยูที่เรียกวาทับ สรางขึ้นโดยใชกิ่งไมงามเปนตอมอ ยกแครขึ้นสูงจากพื้นดิน ๑ ศอก แคร
กวาง ๑ ศอก ถาเปนโสดจะใชแครเดียว ถาเปนคู สามีภรรยาจะมี ๒ แครอยูใกลกัน  นําใบไมมามุงแบบงาย ๆ 
กันไดเฉพาะแดด ดังนัน้เมื่อถึงฤดูฝนซาไก จะไปอาศัยที่เพิงโพรงถ้ําตาง ๆ ซาไกจะหาอาหารธรรมชาติ เชน 
เผือก มัน ผลไม ยอดไม รวมถึงอาหารจําพวกเนื้อสัตว เชน คาง กวาง เกง  

          



 ๑๔ 
 
                                

 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสตูล   
 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืดสตูล   ตั้งอยู ในเขตตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล โดยอยูหางจากอําเภอ
ละงู ประมาณ ๒ กิโลเมตร และหางจากตัวจังหวัดสตูลประมาณ ๕๐ กิโลเมตร พืน้ที่ของศูนยฯ มีเนือ้ทีร่วมทัง้สิน้ ๑๘๔ ไร 
๑๑๗ ตารางวา โดยมีคลองละงูไหลผานกลางแบงพ้ืนท่ีของศูนยฯ ออกเปน ๓ แปลง คือ 

แปลงท่ี ๑

 

 เนื้อท่ี ๑๗ ไร ตั้งอยูในเขต หมูท่ี ๗ ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล ซ่ึงเปนท่ีปลูกสรางอาคาร
ตาง ๆ  เชน อาคารท่ีทาํการ โรงเพาะฟก บอคอนกรตี บานพักขาราชการและคนงาน  เปนตน 

แปลงท่ี ๒

 

 เนื้อท่ี ๑๖ ไร ๓๑ ตารางวา ตั้งอยูในเขตหมูท่ี ๑๓ ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล  ซึ่งเปนที่กอสราง
ของโครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ืออนุรักษพันธุเตาบกและเตาน้ําจืดของไทย 

แปลงท่ี ๓

 กรมประมงไดรับงบประมาณในการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล เมื่อป ๒๕๒๖ โดยมีเหตุผลในการ
จัดตั้งในขณะนั้นคือ เพ่ือเปนการอนุรักษพันธุเตากระอาน   ซ่ึงเปนสัตวหายากและใกลสูญพันธุและพบหลงเหลืออยูในคลอง
ละงู จังหวัดสตูล เพียงแหงเดียว โดยใชชื่อหนวยงานวา สถานีอนุรักษพันธุเตากระอาน และตอมาไดมีการเปลี่ยนชื่อของ
หนวยงานหลายครั้ง เชน ป ๒๕๒๗ ใชชื่อวา สถานีอนุรักษพันธุสัตวน้ําจืดสตูล และตอมานอกจากจะอนุรักษพันธุเตา
กระอานแลว ยังมีการรวบรวมพันธุเตาน้าํจืดชนิดอืน่ ๆ  เชน เตาลายตีนเปด เตาหวาย เพื่อการอนุรักษและศึกษาการ
เพาะพันธุ ตอมาป ๒๕๓๓ ก็ไดเปลีย่นชื่อเปนศูนยพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล เนือ่งจากมีการผลิตพันธุปลาน้าํจืดชนิดตาง  ๆ
เพ่ิมข้ึน ตอมาป ๒๕๔๐  กรมประมงไดปรับเปลี่ยนโครงสรางและไดยายศูนยพัฒนาประมงน้ําจืดไปที่ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดตรัง  จึงเปลี่ยนชื่อเปน สถานีประมงน้าํจืดจังหวัดสตูล ซึง่มีการผลิตพันธุกุงกามกรามเพิม่เติม ขึน้กับศูนยวิจัย
และพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง  ป พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดรับงบประมาณในการกอสรางสถานที่ทองเทีย่วเชิงอนุรักษเพือ่อนุรักษพันธุ
เตาน้ําจืดและเตาบกของไทยใหคงอยูตลอดไป และใหประชาชนท่ัวไปไดทราบถึงประวัติความเปนมาตลอดจนประชาสัมพันธ
ใหเปนแหลงทองเท่ียวของจังหวัดสตูลอีกแหงหนึ่ง และในปจจบุนัไดยกระดับเปนศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล                

 เนื้อท่ี ๑๕๑ ไร ๘๔ ตารางวา ตั้งอยูในเขตหมู ท่ี ๓ และหมูท่ี  ๑๒ ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล 
เปนพ้ืนท่ีซ่ึงขอถอนสภาพท่ีดินอันเปนท่ีสาธารณะสมบัติของแผนดิน เพ่ือนํามาใชประโยชนทางราชการ โดยไดดําเนินการ
สรางบอดินสําหรับเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

                                                                        

                   
 
                                                                   
 
 
 

 
 

ภาพถายอากาศแสดงพ้ืนท่ีท้ังหมดภายในศูนย (ท่ีมา: www.Google Earth) 

ศพจ.สตูล (แปลงที่ 2 เน้ือที่ 16 ไร) 

ศพจ.สตูล (แปลงที่ 1 เน้ือที่ 17 ไร) 

http://www.google/�


 ๑๕ 
 

 
 

ยุทธศาสตรกรมประมงป พ.ศ. 2556 - 2559  
วิสัยทัศน 

  “มุงพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเปนผูนําและสรางความม่ันคงอาหารดานประมง
ของประเทศ ภายใตการพัฒนาอยางยั่งยืน” 
พันธกิจ 

1  สงเสริมและผลักดันใหมีการเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําอยางมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ 
2  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําตลอดหวงโซการผลิตใหไดรับ 

 มาตรฐานของไทยและสากล 
3  กํากับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตวน้ําใหมีใชไดอยางยั่งยืนและคงความหลากหลายท้ัง 

 สรางการมีสวนรวมของประชาชนในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน 

4  สงเสริมและผลักดันใหศึกษา วิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมท้ังการพัฒนาและถายทอด 
 เทคโนโลยีใหมท่ีตอยอดจากงานวิจัยเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมเชิงสรางสรรคและเพ่ิมมูลคา  

5 สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรมีความรู  ความเชี่ยวชาญในภารกิจท่ีรับผิดชอบรวมท้ังปรับปรุง 
โครงสรางใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ 

 
งานในหนาท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล 

 

1 อนุรักษพันธุเตาน้ําจืดและพันธุสัตวน้ําหายากหรือใกลสูญพันธุ 
2 ผลิตพันธุสัตวน้ําจืดเชน ปลาน้ําจืด กุงกามกราม  และอืน่ ๆ เพื่อปลอยในแหลงน้าํธรรมชาติและ

เพ่ิมผลผลิตประมงในแหลงน้ํา  ตลอดจนจําหนายพันธุสัตวน้าํแกเกษตรกรเปนการสรางรายไดและ
อาหารใหประชาชนในทองถ่ิน   

3 ศึกษา คนควา ทดลอง  และวิจัยเทคนิคการเพาะพันธุ การอนุบาลและการเลี้ยงสัตวน้ําจืด และ
นําไปขยายผลใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินเพ่ือใหเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง   

4 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลทางชีววิทยาขอมูลแหลงน้าํและสังคมเศรษฐกิจชาวประมง  ประเมิน
สถานภาพและแนวโนมการประมงในแหลงน้าํ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงในทองถิ่นตลอดจน พัฒนาปรับปรุงแหลงน้าํตามหลักวิชาการประมงเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดอยางตอเนื่องเหมาะสมกับสภาพแตละพ้ืนท่ี  

5 ใหบริการทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี ้ยงสัตวน้ ําและใหการสนับสนุนทาง
วิชาการกับหนวยงานสวนภูมิภาคในการกํากับดูแลดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการทําประมง 

6 เปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพ่ือนักเรียนนักศึกษาท้ังชาวไทยและตางชาติเขามาศึกษาคนควา 



 ๑๖ 
 
 

ทําเนียบขาราชการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสตูล 
 

 

 
นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง 

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล 

                                                                                 

                  นายสุชาติ  ไกรสุรสีห                                            นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ 
    นักวิชาการประมงชํานาญการ               นักวชิาการประมงปฏิบัติการ 

                                                         

                 นายวิฑารณ  เจียมตน                            นางสาวพฤดี  ศรีอําไพ 
            เจาพนักงานประมงชํานาญงาน                                    เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
 



 ๑๗ 
 

รายนามผูดํารงตําแหนงหัวหนาสถานีฯ 
และผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล      

 
ลาํดับ

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 ม.ิ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 นางสวุรรณด ี ขวัญเมอืง วท.บ(วาริชศาสตร) ๙ พ.ค. ๒๕๔๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๘ หัวหนาสถานีฯ 

๗ นายวรรณนัฑ  หิรญัชุฬหะ 
วท.บ. (ประมง) 

วท.ม.(พัฒนาการ 
เกษตร) 

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

๘ นางสวุรรณด ี ขวัญเมอืง วท.บ(วาริชศาสตร) ๔ ก.ค. ๒๕๕๔– ปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยฯ 

 
อัตรากําลังขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ ประจําป ๒๕๕6 

ขาราชการ 5 อัตรา 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ ตําแหนง 

๑ นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง วท.บ.(วาริชศาสตร) นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 

๒ นายสุชาติ  ไกรสุรสีห ทส.บ.(ประมงน้ําจืด) นักวิชาการประมงชํานาญการ 

๓ นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ วท.บ.(ประมง) นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

๔ นายวิฑารณ  เจียมตน ปวท.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) เจาพนักงานประมงชํานาญงาน 

๕ นางสาวพฤดี  ศรีอําไพ บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

 
 



 ๑๘ 
 
ลูกจางประจํา  8  อัตรา 
 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ ตําแหนง ประวัตกิารบรรจ ุ

๑ นายอานนท  วาดี ประถมศึกษาปท่ี ๔ พนักงานขับรถยนต ๑๗ ตลุาคม  ๒๕๒๙ 

๒ นายบูสนั  ดษิฐะ 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 
ลุมนํ้าปากพนัง เมื่อวันท่ี 
๙ มีนาคม ๒๕๔๙) 

๕ นายสุระโชค  ตันประดิษฐ ประถมศึกษาปท่ี ๗ พนักงานขับรถยนต ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ 

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

๗ นายอมร  หนูรอด ประถมศึกษาปท่ี ๔ ยาม ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ 

๘ นายสุวัตน  ตันประดิษฐ ปวช. ยาม ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ 

 

พนักงานราชการ 16 อัตรา 
 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ ตําแหนง งบท่ีจาง 

๑ นายยูหนุด อันวิเศษ วท.บ (เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า) นักวิชาการประมง 
ตรวจรับรองฟารม 
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 

๒ นางสาวณงนุช  สังสัน วท.บ.(เพาะเลีย้งสัตวนํ้า) เจาหนาท่ีประมง 
ตรวจรับรองฟารม 
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 

๓ นางสาวจิราพร  ศรีอาภรณ 
บธ.บ.(การจดัการ
ทรัพยากรมนุษย) 

เจาหนาท่ีธุรการ เพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า 

๔ นายสอาด  สอแหละ มธัยมศึกษาปท่ี ๖ พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า 

๕ นายวรวิช  คงชาย มัธยมศึกษาปท่ี 3 พนักงานผูชวยประมง 
เพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า 
 

๖ นายอัสดา  หมาดงะ มัธยมศึกษาปท่ี ๖ พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า 

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

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

๙ นายประเวทย  หยีมะเหร็บ ปวส.(เกษตรศาสตร) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า 

 



 ๑๙ 
 
พนักงานราชการ 16 อัตรา (ตอ) 
 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ ตําแหนง งบท่ีจาง 

๑๐ นายสมพล  สุโสะ ปวส.(เพาะเลี้ยงสตัวนํ้า) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า 

๑๑ นางสาวจรีรตัน  แซตัน ปวส.(เกษตรศาสตร) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า 

๑๒ นางพิธยา  โตะสมัน ปวส.(เกษตรศาสตร) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า 

๑๓ นายประสิทธ์ิ  นุยคด ี ปวส.(เกษตรศาสตร) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า 

๑๔ นายอาบีดีน สะอีด ปวส.(เกษตรศาสตร) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า 

๑๕ นางอนงค  เตาวะโต ศศ.บ (การจัดการท่ัวไป) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า 

๑๖ นางสาวเยาวณี  หวันส ู บธ.บ.(บัญชี) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า 

 
 

ลูกจางช่ัวคราว (งบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืนๆ)  1 อัตรา 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ ตําแหนง งบท่ีจาง 

๑ นายศักรินทร  สะอาด มัธยมศึกษาปท่ี 3 ลูกจางช่ัวคราว เงินทุนหมุนเวียนฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐ 
 

ขอมูลสัตวนํ้าประจําหนวยงาน 
 

เตากระอาน 
 

 

ช่ือไทย: เตากระอาน 

ช่ือทองถิ่น: - 

ช่ือสามัญ: Southern river terrapin  

ช่ือวิทยาศาสตร: Batagur affinis 

ลักษณะท่ัวไป: เตากระอาน เปนเตาน้ําจืดกระดองแข็งขนาดใหญ มีรูปรางคอนขางกลม สามารถหดหัวเขา
กระดองไดในแนวตรง หัวมีแผนเกล็ดหุมอยูท้ังดานบนและดานขาง มีสายตาดีและมีหนังตาท่ีสามารถปดและเปด
ไดซ่ึงชวยในการปองกันอันตราย คอสามารถยืดหยุนไดดีสามารถยื่นและหดหัวไดเร็ว คอปกคลุมดวยหนังบางๆ 
ปลายจมูกเชิด งอนข้ึน ตาสีขาว เทาหนาแผแบนมีผังผืด มีเล็บ 4 เล็บ ขาสีเทาหรือดํา กระดองหลังเรียบโคงมน
รูปไขสีเขียวมะกอกอมเทาหรือดํากระดองหลังยาวเต็มท่ี 60 เซนติเมตร น้ําหนักเพศผูเฉลี่ย 14 กิโลกรมั 
น้ําหนักเพศเมียเฉลี่ย 22 กิโลกรัม ใชชีวิตสวนใหญอยูในน้ํา เพศผูเล็กกวาเพศเมีย  

ขนาดความยาวสูงสุด (maximum size) : 60 เซนติเมตร  
การแพรกระจาย: พบแพรกระจายทางภาคใตของประเทศไทย อาศัยในแหลงน้าํจืด และบริเวณปากแมน้าํ โดย
เฉพาะท่ีคลองละงู อ.ละงู จ.สตูล ปจจุบันสามารถเพาะพันธุไดท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล 

ท่ีอยูอาศัย: ในแหลงน้าํจืด แตสามารถอยูไดในแหลงน้ํากรอย  บริเวณปาชายเลน และเขาไปอาศัยในแหลงน้ํา
จืดในฤดูผสมพันธุ และวางไขบนหาดทรายน้ําจืด   
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แหลงอาศัยในธรรมชาติ ปากคลองน้ําจืดเช่ือมตอทะเล 

 อาหารธรรมชาติ: เตากระอานจะกินอาหารทัง้ในเวลากลางวันและกลางคืนแตสวนใหญจะออกหากินในเวลา
กลางคืน กินท้ังพืชและสัตว ใบ หนอ ผล ของตนโกงกาง ผลมะเดื่อ  ลูกปลา ปู กบ หอย กุง และตัวหนอนในน้ํา 
เตาเปนสัตวทีมี่ฟนเปนแผนคมจึงไมเคี้ยวอาหารแตจะกินอาหารโดยวิธีขยอกกลืนเขาไปทีล่ะเล็กละนอยและกิน
ไปเรือ่ย ๆ  เปนเวลานาน เตากินอาหารจําพวกผักไดมาก จะกินไปและถายไปดวยตลอดเวลาเตากินอาหาร
ไดมากในน้ําท่ีมีระดับสูงพอทวมกระดอง แตจะกินอาหารไดนอยหรือไมกินอาหารเลยในท่ีท่ีไมมีน้ําหรือท่ีแหง 

 ฤดูวางไข: เตากระอานจะผสมพันธุระหวางเดือน สิงหาคม-พฤศจิกายน หลังจากผสมพันธุกันแลวเตาตัวเมียจะ
เก็บน้ําเชื้อไวภายในเพ่ือผสมกับไข   และจะวางไขในเดือนพฤศจิกายน-มกราคม แมเตา 1 แมจะใหไขจํานวน 8-
35 ฟองไขเตากระอานมีลักษณะยาวรี เทากันตลอดฟอง คลายไขเปด แตยาวมากกวาเล็กนอย เปลือกไขบาง  
ไขจะมีน้ําหนักประมาณ  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 เพศผูทีอ่ยูในวัยเจริญพันธุ 
มีตาสีดํา ลอมรอบดวยวงนอกสีขาว กระดอง ลําคอและสวนหัว มีสีเทาดําเขมกวาตัวเมีย  คอยาวกวาเพศเมีย ใน
ฤดูผสมพันธุมีนิสัยดุราย สวนหัวมีลักษณะแหลมเชิดงอนขึ้นเล็กนอย หางอวนยาวกวาเพศเมียเพื่อชวยในการ
ผสมพันธุ  ระยะหางระหวางชองขับถายกับโคนหางมากกวาเพศเมีย ดานทองเพศผูสีเหลืองครีมแผนทองเรียบ
เสมอกันตลอดท้ังแผนไมมีรอยบุมตรงกลาง ซ่ึงแตกตางกับเตาท่ีผสมพันธุกันบนบกท่ีมีรอยบุมตรงกลาง กระดอง
ดานบนมีลายกระดองชัดเจน สวนเพศเมีย มีตาสีดําลอมรอบดวยสีน้ําตาล กระดองหลังสีเทาดํา ลักษณะกลมรีมี
ลายเชนกัน ทองสีเหลืองออน แผนทองนูนออกมาขางนอกเล็กนอย แผนกระดองแตละแผนไมมีลวดลายแยก
แผนกระดอง จึงทําใหดูเหมือนวาเปนแผนเดียวกัน เพศเมียตัวเต็มวัยมีน้ําหนักมากกวาเพศผู หลังโคงมากกวา 
จมูกปาน คอสั้นกวา สวนหางเล็กสัน้กวาเพศผู ระยะหางระหวางชองขับถายกับโคนหาง นอยกวาเพศผู สีของ
สวนหัว คอและกระดองหลังเปนสีเทาออนกวาเตาเพศผูเล็กนอย นิสัยไมดุรายเชนเพศผู สัดสวนความกวางตอ
ความยาวของเพศผู มีอัตราสวน 1:1.11 สัดสวนความกวางตอความยาวของเพศเมียมีอัตราสวน 1:1.01 
สําหรับสัดสวนความกวางตอความยาวเพศผูมีอัตราสวนยาวกวาเพศเมีย คือเพศผูมีลักษณะยาวรีกวาเพศเมีย 
สวนเพศเมียมีลักษณะปอมกวายาวรีนอยกวาเพศผู 
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                                   เพศผู                                      เพศเมีย 

ความดกไข: 8-35 ฟอง 

การเพาะเลีย้ง:เตากระอานที่โตเต็มวัยมีอายุไมต่ ํากวา 10 ป เมื่อถึงฤดูผสมพันธุประมาณเดือนสิงหาคม – 
พฤศจิกายน ของทุกป เตาจะเริ่มผสมพันธุกันทัง้กลางวันและกลางคืนในระดับน้าํลึกประมาณ 50 เซนติเมตร 
เตาตัวผูจะวายน้าํวนรอบ ๆ ตัวเมียทีพ่รอมจะผสมพันธุและจะเอาปากพนน้าํใสระดับของปากของตัวเมียอยู
บริเวณผิวน้าํหรือสูงกวางผิวน้ําเล็กนอย ประมาณ 30 นาที และจะวายน้าํคลอเคลียตัวเมียไปเรือ่ย ๆ โดยจะ
วนรอบ ๆ และจะหายใจเสียงดัง บางครั้งจะเอาหัวชนตามขางตัวและสวนกนของตัวเมียแลวจึงขึ้นครอมตัวเมีย 
โดยใชขาหนาสองขางจับทีข่อบกระดองดานหัวแลว ใชสวนหัวและลําคอกดบริเวณลําคอของตัวเมีย  การผสม
พันธุจะผสมพันธุกันในน้ําเนือ่งจากน้ําชวยพยุงตัวในการผสมพันธุ หลังจากนัน้ตัวผูจะสอดปลายหางเขาใตชอง
เพศของเพศเมียและสอดอวัยวะเขาผสมพันธุ ประมาณ 10-15 นาที หลังจากนัน้จึงแยกออกจากกัน อวัยวะ
เพศของตัวผู จะมีลักษณะคลาย ถุงปอดแตแผกวางคลายพัด ลักษณะสีเทาดํา ขนาดยาวประมาณ 8-10 
เซนติเมตร กวางประมาณ 10-15 เซนติเมตร หลังจากผสมพันธุเสร็จอวัยวะเพศผูจึงหดเขาไปอยูในชองเพศ
ตามเดิม และตัวผูจะพักอยูนิ่ง ๆ ประมาณ 30 นาทีจึงจะเคลื่อนไหว 

หลังจากผสมพันธุ กันแลวเตาตัวเมียจะเก็บน้ ําเชื ้อไวภายในเพื่อผสมกับไข ตั ้งแตเดือนธันวาคม – 
กุมภาพันธ โดยแมเตาจะคลานจากบอขึ้นมาบริเวณหาดทรายในเวลากลางคืนและขุดทรายไปรอบ ๆ บอ เพื่อ
สํารวจแหลงทีเ่หมาะสมสําหรับการวางไข  แมเตาบางตัวจะขุดทรายแตไมมีการวางไขหลังจากสํารวจหาดแลว
แมเตาจะเริ่มวางไข ตั้งแตเวลา 19.00 น ถึง เชามืด ในชวงตนฤดูแมเตาจะวางไขในชวงค่ํา แตเมื่อปลายฤดูแม
เตาจะวางไขตอนเที่ยงคืนถึงเชา  เตาจะวางไขในที่เงียบสงัดไมมีสิ่งรบกวน  เมื่อเลือกบริเวณทีว่างไขไดแลวแม
เตาจะใชขาสองขาหลังขุดและคุนทรายไปดานหลังจนถึงระยะท่ีเหมาะสมประมาณ 50 –100 เซนติเมตร ความ
กวางของหลุมประมาณ 80 เซนติเมตร โดยทีก่นหลุมเตาจะขุดหลุมขนาดกวางประมาณ 20 เซนติเมตร ลึก
ประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อวางไข แมเตาจะหันสวนกนลงหลุมแลวทําการวางไขโดยยกกนขึน้เล็กนอย จึง
ปลอยไขออกมาขณะที่วางไขแมเตาจะขับน้ําเมือกออกมาหลอเลีย้งเพื่อปองกันมิใหไขแตกดวย บริเวณสวนกน
หลุมนี ้ลักษณะทรายจะเปนทรายละเอียดขนาดเล็กเพื่อตองการใหแนนเหมาะในการฟกเปนตัวของลูกเตา 
หลังจากนั้นแมเตาจะใชขาหลังคุยทรายลงกลบหลุมโดยจะคอย ๆ คุยทรายลงพรอมกับใชหนาอกกระแทกไป
เรื ่อย ๆ จนกระทั่งมิดปากหลุม ขณะที่แมเตาใชหนาอกกระแทกปากหลุมจะมีเสียงดังไปถึง 10-20 เมตร 
หลังจากวางไขเสร็จแมเตาจะนอนพักสักครู โดยจะไมคลานลงน้ําทันทีเนื่องจากไมสามารถจมตัวลงไปในน้ําได 
เม่ือปรับตัวไดแลวจึงคลานลงน้ําไป จํานวนและปริมาณไขมีตั้งแต 8-35 ฟอง ขึน้อยูกับขนาดของแมเตา เวลาที่
ใชในการวางไขท้ังหมดประมาณ 2-3 ชัว่โมง  
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ลักษณะบอเพาะพันธุเตากระอาน 

             
   เตากระอานในหลุมวางไข             ไขเตากระอานในหลุมวางไข             ลูกเตากระอานแรกฟก 

การอนุบาล:  อนุบาลลูกเตาที่ฟกออกเปนตัวในระยะแรก จะมีกระดองคอนขางกลมมีความกวางมากวาความ
ยาวกระดอง ลักษณะกระดองนิม่เปนสันแหลม (Keel) ใน 3 แผนแรกแนวกลางตัว ดานทองมีเนื้อเยื่อเปน
วงกลมสีเหลืองออนยื่นออกมาอยูระหวางกระดองแผนที ่3 กับแผนที ่4 คือถุงไขแดง ชวงประมาณ 3- 5 วัน
แรก ลูกเตาจะไมกินอาหารเนื่องจากยังมีถุงไขแดงอยู หลังจากนั้นจึงเริ่มใหกินผักบุง เม่ือลูกเตาอายุ 1 เดือน จึง
ใหกินเนือ้ปลาสับละเอียด กุงฝอย และอาหารลูกกบ อาหารที่ให 5-10 เปอรเซ็นต ของน้ําหนักตัวลูกเตาทีฟ่ก
ออกเปนตัว หลังจากอนุบาลในตูกระจก ประมาณ 3 เดือน จึงยายลูกเตามาอนุบาลตอในบอคอนกรีต 10  
ตารางเมตร  มีทางระบายน้าํเขา-ออก สะดวก การอนุบาลลูกเตาจะทําการถายน้ําและทําความสะอาดเศษ
อาหารที่เหลือทุกวัน เวลา 8.30- 9.00 นาฬิกา  จากนั้นปลอยใหพื้นบอและลูกเตาแหง  (ผึ่งลม)   จนเวลา 
14.00 นาฬิกา  จึงเติมน้ําเขาบอ ใหทวมลูกเตา และใหอาหาร  
  

         



 ๒๔ 
 
การสงตัวอยางเขาหองเก็บตัวอยางอางอิง (ถามีกรุณาระบุเลขทะเบียนดวย): - 

การเล้ียง: หลังจากอนุบาลลูกเตาอายุประมาณ 1 ป จึงแยกเตาไปเลี้ยงในบอเลีย้งโดยใชบอซีเมนต ขนาด 5 
x10x0.8 เมตร ระดับน้ําลึก 50 เซนติเมตร  อัตราการปลอยประมาณ 5 ตัว/ตารางเมตร ใหกินผักบุงและปลา
เปดอัตราสวน 1:1 อาหารที่ใหวันละ 1 มื้อ จะใหในเวลาตอนเย็นประมาณ 5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว  
เปลี่ยนถายน้ําวันเวนวัน  เลี้ยงลูกเตาจนกระท่ังเปนตัวเต็มวัยเม่ือมีอายุประมาณ 6-7 ป เริ่มแยกเพศได  
 

          

การทําการประมงโดยทั่วไป: - 

ราคาปลาสด: - 

การใชประโยชน: เพ่ือการอนุรักษ 
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ปลาสรอยลูกกลวย (ซา) 
 

 
 
ช่ือไทย                ปลาสรอยลูกกลวย(ซา) 
ช่ือทองถิ่น            ปลายอดกลวย,ปลาสรอยลูกกลวย 
ช่ือสามัญ 
ช่ือวิทยาศาสตร      Labiobarbus  lineatus (Sauvage, 1878) 
 
ลักษณะท่ัวไป 

ปลาสรอยลูกกลวย (ปลาซา)  เปนปลาน้ําจืดชนิดหนึ่ง ท่ีพบเห็นในเมืองไทย มี 7-8 ชนดิ และมี
รูปรางคลายคลึงกัน คือลําตัวดานขางกลม ยาว มีครีบหลังเปนแผงยาวกวาสกุลอ่ืนท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน ครีบ
ทองและครีบกนมีสีแดงออกสม เหนือครีบมักมีแตมเปนจุดสีดํารูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน มีลายดําเปนเสนเล็ก ๆ 
ประมาณ 7-8 เสน พาดไปตามความยาวของลําตัว และมีจุดดําท่ีโคนหางอีกจุดหนึ่ง ในอดีตปลาเหลานี้มีอยาง
ชุกชุม มักจับกลุมอยูรวมกันเปนฝูง เม่ือปลาตกใจจะกระโดดข้ึนจากผิวน้ําพรอมๆกัน ทําใหเกิดเสียงดังซา จึง
เรียกชื่อเปนปลาซา ขนาดความยาวลําตัวโดยท่ัวไป 12-30 เซนติเมตร 

การแพรกระจายและแหลงท่ีอยูอาศัย 
พบท่ัวทุกภาคของประเทศไทย บริเวณแมน้ํา ลําคลอง หนองและบึง อาศัยอยูรวมกันเปนกลุม ท้ัง

บริเวณท่ีลึกและตื้น เปนปลาชนิดเดนท่ีพบแพรกระจายอยูในคลองละงู อําเภอละงู และคลองตาง ๆ ในจังหวัด
สตูล เปนตัวบงชี้ถึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ําในระบบนิเวศน  

 
อาหารและนิสัยการกินอาหาร  

เปนปลากินท้ังพืชและสัตวเปนอาหาร (Herbiivorus fish) ไดแก พืชน้ํา ซากน้ํา  แพลงคตอนพืช 
แพลงคตอนสัตว อินทรียสาร สัตวหนาดินขนาดเล็ก 
ลักษณะการแพรขยายพันธุ 

ปลาจะเริ่มวางไขในชวงฤดูฝน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม-ตุลาคมและจะวางไขมากชวงบริเวณน้ําหลาก 
ตัวเมียเม่ือถึงวัยเจริญพันธุจะมีทองอูมเปง อวัยวะเพศจะมีสีแดงเรื่อ ๆ เพศผู จะมีลักษณะลําตัวเรียวยาว บริเวณ
แกมจะสาก กดทองเบา ๆ จะมีน้ําเชื้อไหลออกมา ปริมาณความดกของไข แมปลาน้ําหนัก 180 กรัม น้ําหนักไข 



 ๒๖ 
 
10.20 กรมั มีจํานวนไข 14,752 ฟอง และแมปลาน้ําหนัก 308 กรัม น้ําหนักไข 19.04 กรัม มีจํานวนไข 
29,875 ฟอง ไขปลาสรอยลูกกลวยเปนไขครึ่งจมครึ่งลอย มีจํานวน 2 พู สีเทาอมเหลือง เสนผานศูนยกลาง 
1.1 มิลลิเมตร 

 
ลักษณะไขปลาสรอยลูกกลวย 

        
                             เพศผู                                                                            เพศเมีย                                   
                               เปรียบเทียบลักษณะปลาตัวผูและตัวเมียท่ีสมบูรณเพศ 
 
การเพาะพันธุปลาสรอยลูกกลวย 

ปลาสรอยลูกกลวยท่ีนํามาเปนพอแมพันธุ ตองมีอายุ 1 ปข้ึนไป คัดเลือกพอแมพันธุท่ีมีความ
สมบูรณเพศ เพศเมียฉีดดวยฮอรโมนสังเคราะห (buserelin acetate) 15 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยา
เสริมฤทธิ์ (domperidone) 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  เพศผูฉีดดวยฮอรโมนสังเคราะห (buserelin acetate) 5 
ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ (domperidone) 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ปลาจะเริ่มวางไข
หลังจากฉีดฮอรโมนไปแลว 5-8 ชั่วโมง ไขจะฟกออกเปนตัวใชเวลา 14-15 ชัว่โมง  
การอนุบาล  

ลูกปลาฟกออกเปนตัวจนถึงถุงไขแดงยุบใชเวลา 2 วัน หลงัจากนั้นใหอาหารไขแดงบดละเอียด วัน
ละ 2 ครั้ง เปนเวลา 3 วัน วันท่ี 5 จะใหรําละเอียดผสมปลาปน อัตราสวน 1:1 วันละ 2 ครั้ง เปนเวลา 50 วนั 
จะไดลูกปลาขนาด 3-5 เซนติเมตร การอนุบาลลูกปลาจะใชบอดิน ขนาด 800 ตารางเมตร จนถึงขนาด 1 ไร 
กอนปลอยลูกปลาตองเตรียมบอใหดีเพ่ือกําจัดศัตรูและเพ่ิมอาหารของลูกปลาในบอ ระดับน้ํา 30-40 
เซนติเมตร แลวคอย ๆ เพ่ิมระดับน้ํา จนไดระดับ 1 เมตร บอขนาด 1ไร ปลอยลูกปลาประมาณ 200-300 ตัว
ตอตารางเมตร 



 ๒๗ 
 
การเล้ียง 

ปลาสรอยลูกกลวยสามารถเจริญเติบโตไดดีในแหลงน้ําท่ัวไป เปนปลาท่ีเลี้ยงงายกินท้ังพืชและสัตว
เปนอาหาร บอเลี้ยงควรเปนบอขนาด 400 ตารางเมตร จนถึงขนาด 1 ไร ความลึกของน้ําควรใหลึกกวา 1 
เมตรข้ึนไป ใชเลี้ยงลูกปลาท่ีมีขนาดความยาว 5-7 เซนติเมตร ในอัตราสวน 3-4 ตัวตอตารางเมตร หรือ 
4,000 ตัวตอไร  ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง เชา-เย็น ในอัตรา 3-4 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัวปลา  

การทําการประมง 
ชาวประมงจะใชขาย ขนาดตา 3-5 เซนติเมตร ทําการประมงในชวงฤดูฝน โดยเฉพาะชวงน้ําหลาก 

ปลาจะข้ึนมาผสมพันธุ จึงจับไดจํานวนมาก จําหนายกิโลกรัมละ 80-100 บาท 
การใชประโยชน  เปนปลาพ้ืนเมืองท่ีนิยมบริโภค โดยนํามาแกงค่ัว ทอด และทําปลาสม  
  
 
                                            

                                         

     
 
 
 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒๘ 
 

 
ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 

 ๑. งานธุรการ  พัสดุ และการเงิน บัญชี   
 ๒. กิจกรรม เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 
 3. กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

4. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ 
 5. กิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ (งานวิจัยประมงน้ําจืด) 
 6. โครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการสงออก 
 7. โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษฯ 
 

  
งานธรุการ 

 

๑. งานสารบรรณ 

บริหารเก่ียวกับงานธุรการ รับ-สงหนังสือ รางและโตตอบหนังสือตาง ๆ เก็บรวบรวมหนังสือเอกสารของ
ทางราชการ ประมวลรายงานตาง ๆ สงกรมประมง และสวนราชการที่เกี่ยวของ ควบคุมแฟมตาง ๆ คนและ
ติดตามหนังสือราชการ ตรวจการลงเวลาปฏิบัติงาน รวมทั้ง ขาด สาย ลาปวย  ลาพักผอนประจําป ของ
ขาราชการและลูกจางประจํา ดูแลปรับปรุงบํารุงรักษาทรัพยสินของทางราชการ จัดทํารายงานบัญชีวัสดุ-
ครุภัณฑ  รายงานประจําป รายงานผลการปฏิบัติงาน พิมพหนังสือราชการ ออกคําสั่งศูนยฯ การลงทะเบียนรับ-
สงหนังสือราชการ  ดังนี้ 

 
ลําดับท่ี รายการ จํานวน (ฉบบั) 

1 ลงทะเบียนรับหนังสือ 2,425 
2 ลงทะเบียนสงหนังสือ 615 
3 ออกคําสั่งศูนย 18 

 

 
 
 
 
 
 



 ๒๙ 
 
 
๒. งานพัสดุ 

 
ลําดับท่ี รายการ จํานวน (ฉบบั) 

1 สั่งซ้ือวัสดุ 400 
2 สั่งจาง 42 

 ผลการจัดซ้ือครุภัณฑตาง ๆ ปงบประมาณ 2556 ศูนยฯ ไดรับอนุมัติงบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑ
ตาง ๆ ดังนี้ 
 1.ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย (งบวิจัยและพัฒนาการประมง) จํานวน 1 รายการ คือ 
   1.1 ถุงลากแพลงกตอนพรอมเครื่องวัดกระแสน้ําพรอมอุปกรณ ยี่หอ General Oceanics Inc รุน 
Z030R จํานวน 1 ชุด ราคา 47,000 บาท โดยวิธีตกลงราคากับบริษัทวีระมาสการเกษตร จํากัด 
 2.ครุภัณฑการเกษตร (งบเงินทุนหมุนเวียน) จํานวน 1 รายการ คือ 
   2.1 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ขนาด 2 นิ้ว ยี่หอ มิตซูบิชิ รุน WCM-1505S จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
10,800 บาท โดยวิธีตกลงราคากับบริษัทวีระมาศการเกษตร จํากัด 
 3.ครุภัณฑสํารวจ (งบเตรียมการดานประมงเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) จํานวน 1 
รายการ คือ 
   3.1 เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม  (GPS)  ยี่หอ  Garmin  รุน : eTrex 30  ผลิตภัณฑประเทศ
ใตหวัน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 15,900 บาท โดยวิธีตกลงราคากับหจก.อะควาเทคโนโลยี แอนด ซายน 

๓. งานการเงินและการบัญชี 

 ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ศูนยฯ ไดดําเนินการในดาน การตรวจสอบใบสําคัญ การเบิกจายเงิน การจัดทํา
บัญชีและรายงานผลท้ังเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบกลาง ในระบบ GFMIS โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 1. ใบสั่งซ้ือ/จาง/เชา (บส 01)    จํานวน   83  ฉบบั 
 2. รายการบันทึกการจายเงิน (ขจ 05)   จํานวน   376 ฉบบั 
 3. รายการขอเบิกเงินในงบประมาณ (ขบ 01)  จํานวน   83 ฉบบั 
 4. รายการขอเบิกเงินในงบประมาณ (ขบ 02)  จํานวน   344 ฉบบั 
 5. รายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ (ขบ 03)  จํานวน   32 ฉบบั 
 6. ใบจัดเก็บรายได (นส 01)    จํานวน   26 ฉบบั 
 

ศูนยฯ ไดรับเงินงบประมาณและไดเบิกจายงบประมาณตามแผนงาน/งาน/โครงการตาง ๆ ในปงบประมาณ  ๒๕๕๖ 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

 



 ๓๐ 
 
ผลการใชจายเงินของงาน/โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ในปงบประมาณ 2556 

ลําดับ
ท่ี 

งาน/โครงการ 
 

ไดรับอนุมัติ กันไว
เบิก 

จาย คงเหลือ รอยละ 

๑ แผนงาน ปรบัโครงสรางภาคการเกษตรฯ 
ผลผลติการจดัการใหเกิดผลผลิตสตัวนํ้าใน
แหลงนํ้าธรรมชาต ิ
กิจกรรม  เพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า 

๑.๑ เงินเดือนและคาจาง 
๑.๒ คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ
๑.๓ คาสาธารณูปโภค  

รวม 

 
 
 
 

๑,๙๘๑,๐๙๕.๐๐ 
๑,๘๔๒,๑๐๐.๐๐ 

๘๖,๐๐๐.๐๐ 
 

 
 
 
 
- 
- 
- 
 

 
 
 
 

๑,๙๘๑,๐๙๕.๐๐ 
๑,๘๓๘,๘๙๒.๓๐ 

๘๖,๐๐๐.๐๐ 
 

 
 
 
 

๐.๐๐ 
๓,๒๐๗.๗๐ 

๐.๐๐ 
 

 
 
 
 

๑๐๐.๐๐ 
๙๙.๘๒ 

๑๐๐.๐๐ 
 

๓,๙๐๙,๑๙๕ ๐.๐๐ ๓,๙๐๕,๙๘๗.๓๐ ๓,๒๐๗.๗๐ ๙๙.๙๒ 

๒ 
 

แผนงาน ปรบัโครงสรางภาคการเกษตร 
ผลผลติสินคาเกษตรมีคณุภาพไดมาตรฐาน 
กิจกรรม ตรวจสอบและรบัรองคณุภาพ
สินคาประมง 
๒.๑ เงินเดือนและคาจาง 
๒.๒ คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ
๒.๓ คาสาธารณูปโภค 

รวม 

 
 
 
 

๓๕๓,๕๐๕.๐๐ 
๒๔๒,๔๐๐.๐๐ 

๙๗,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 

๓๕๓,๕๐๕.๐๐ 
๒๔๑,๒๙๑.๘๓ 

๙๗,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 
 

๐.๐๐ 
๑,๑๐๘.๑๗ 

๐.๐๐ 

 
 
 
 

๑๐๐.๐
๙๙.๕๔ 
๑๐๐.๐ 

๖๙๒,๙๐๕.๐๐ ๐.๐๐ ๖๙๑,๗๙๖.๘๓ ๑,๑๐8.๑๗ ๙๙.๘๔ 

๓       แผนงาน เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ
ปลา พันธุกุงและพันธุสตัวนํ้าอ่ืน ๆ 

๓.๑ เงินเดือนและคาจาง 
๓.๒ คาตอบแทนใชสอยและวัสดคุา 
      สาธารณูปโภค 
๓.๓ คาครุภณัฑท่ีดินและสิ่งกอสราง                                                 
รวม 

 
 

๑๐๘,๘๑๐.๐๐ 
๑๕๗.๐๐๐.๐๐ 

 
๑๑,๐๐๐ 

 

 
 
- 
- 
 
- 

 
 

๑๐๘,๘๑๐.๐๐ 
๖๓,๖๐๑.๓๘ 

 
๑๐,๘๐๐ 

 

 
 

๐.๐๐ 
๙๓,๓๙๘.๖๒ 

 
๒๐๐.๐๐ 

 
 

๑๐๐.๐ 
๕๙.๔๙ 

 
๙๘.๑๘ 

๒๗๖,๘๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘๓,๒๑๑.๓๘ ๙๓,๕๙๘.๖๒ ๖๖.๑๙ 

๔ 
แผนงาน ปรบัโครงสรางภาคการเกษตร 
ผลผลติการผลติสินคาเกษตรไดรับการ
สงเสริมและพัฒนา 
กิจกรรม พัฒนาการเพาะเลี้ยงและ
ปรบัปรงุพันธุ 
๔.๑ คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ
๔.๒ คาสาธารณูปโภค  
๔.๓ คาครุภณัฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

 
 
 
 
 

๑๒๑,๐๐๐ 
๗๕,๐๐๐.๐๐ 

๔๗,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

 - 
- 
 - 
 

 
 
 
 
 

๑๑๓,๓๓๗.๓๗ 
๗๕,๐๐๐.๐๐ 

๔๗,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

๗,๖๖๒,๖๓ 

๐.๐๐ 
๐.๐๐ 

 

 
 
 
 
 

๙๓.๓๗ 
๑๐๐.๐๐ 
๑๐๐.๐๐ 

 รวม ๒๔๓,๐๐๐ ๐.๐๐ ๒๓๕,๓๓๗.๓๗ 7,662.63 ๙๖.๘๕ 
       



 ๓๑ 
 

 
ผลการใชจายเงินของงาน/โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ในปงบประมาณ 2556 (ตอ) 

ลําดับ
ท่ี 

งาน/โครงการ 
 

ไดรับอนุมัติ กันไว
เบิก 

จาย คงเหลือ รอยละ 

5 
 

แผนงาน ปรบัโครงสรางภาคการเกษตร 

ผลผลติการผลติสินคาเกษตรไดมาตรฐาน 

กิจกรรม ยกระดบัมาตรฐานฟารม
เพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการสงออก 

๕.๑ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  

5.2 คาสาธารณูปโภค  

                         

 

 

 

 

 

๒๓๖,๐๐๐.๐๐ 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

๒๓๒,๐๔๕.๒๖ 

- 

 

 

 

 

 

๓,๙๕๔.๗๔ 

- 

 

 

 

 

 

๙๘.๓๒ 

- 

 รวม ๒36,๐๐๐ ๐.๐๐ 232,045.26 3,954.74 98.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒ 
 

 

แผนและผลการปฏิบัติงานแยกตามงาน/โครงการ/กจิกรรม 
 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยวัด แผนการ
ปฏิบัติงาน  

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รอยละ 

๑.  การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ 
     - ผลิตพันธุสัตวน้ําจืด 
         ๑. กุงกามกราม 
         ๒. ปลานิล 
         ๓. ปลาดุกอุย 
         ๔. ปลาตะเพียนขาว 
         ๕. ปลายี่สกเทศ 
         ๖. ปลาบา 
         ๗. ปลาไน 
         8. กบนา 
         9. เตาน้ําจืด (เตากระอาน) 
     - ปลอยพันธุสัตวน้ํา 
         ๑. กุงกามกราม 
         ๒. ปลานิล 
         ๓. ปลาดุกอุย 
         ๔. ปลาตะเพียนขาว 
         ๕. ปลายี่สกเทศ 
         ๖. ปลาบา 
         ๗. ปลาไน 
         8. กบนา 
         9. เตาน้ําจืด (เตากระอาน) 

 
 

ตัว 
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 
๓๓๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

๗๐,๐๐๐ 
 - 

 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 
๓๓๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

๗๐,๐๐๐ 
 - 

 
 

๑๐,๐๒๐,๐๐๐ 
๓,๐๑๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๕,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 
๓๓๕,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

๗๐,๐๐๐ 
๓๙๒ 

 
๑๐,๐๒๐,๐๐๐ 

๓,๐๑๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๕,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 
๓๓๕,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

๗๐,๐๐๐ 
๓๙๒ 

 

 
 

๑๐๐.20 
1๐๐.๓๓ 
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๑๗ 
๑๐๐.๐ 
๑๐๐.52 

๑๐๐.๐ 
๑๐๐.๐ 
๑๐๐.๐ 

 
 
๑๐๐.20 
1๐๐.๓๓ 
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๑๗ 
๑๐๐.๐ 
๑๐๐.52 

๑๐๐.๐ 
๑๐๐.๐ 
๑๐๐.๐ 

๒.  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 
     - จํานวนฟารมท่ีเขาตรวจประเมินมาตรฐาน 
     - ตรวจติดตามฟารมป ๕๕ 
     - ตรวจสารตกคางในปจจัยการผลิต 

 - ตรวจสารตกคางในเนื้อสัตวน้ํา 
     - ตรวจรับรองฟารม 

 
ราย 
ราย 

ตัวอยาง 
ตัวยา 
ฟารม 

 
๒๐๗ 

๖ 
๓๒๐ 

๙๐ 
๑๔๓ 

 
๒๐๗ 

๖ 
๓๒๐ 

๙๐ 
๑๔๓ 

 
๑๐๐.๐๐ 
๑๐๐.๐๐ 
๑๐๐.๐๐ 
๑๐๐.๐๐ 
๑๐๐.๐๐ 

 
 
 



 ๓๓ 
 

 

    กิจกรรม เพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า 
 
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ ํา เปนงานหนึ ่งในผลผลิตการจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้าํในแหลงน้ ํา

ธรรมชาติ เปนการผลิตพันธุสัตวน้าํเพือ่นําไปปลอยในแหลงน้ําสาธารณะซึ่งเปนภาระกิจหลักของศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืดสตูล   

วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําจืดชนิดตาง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ใหเพียงพอกับความตองการของ
ราษฎร  
 ๒. เพ่ือใหราษฎรในพ้ืนท่ีมีรายไดเสริมและอาหารโปรตีนบริโภค 
 ๓. เพ่ือสนับสนุนพันธุปลาใหกับสวนราชการท่ีสนใจและใหบริการทางวิชาการแกเกษตรกรเก่ียวกับการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

ผลการปฏิบัติงานป ๒๕๕๖ 

ชนิดพันธุ 
สัตวน้ํา 

ป ๒๕๕๖ 
หมายเหตุ 

แผนการปฏิบัติงาน (ตัว)  ผลการปฏิบัติงาน (ตัว) 

กุงกามกราม 
ปลานิล 
ปลาดุกอุย 
ปลาตะเพียนขาว 
ปลายี่สกเทศ 
ปลาบา 
ปลาไน 
กบนา 
เตาน้ําจืด 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 
๓๓๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

๗๐,๐๐๐ 
๓๙๒ 

๑๐,๐๒๐,๐๐๐ 
๓,๐๑๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๕,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 
๓๓๕,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

๗๐,๐๐๐ 
๓๙๒ 

๑๐๐.21 
๑๐๐.33 
๑๐๐.๐๐ 
100.17 
๑๐๐.๐๐ 
๑๐0.52 
๑๐๐.๐๐ 
๑๐๐.๐๐ 
๑๐๐.๐๐ 

รวม ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๔๐,๓๙๒ ๑๐๐.๒4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔ 
 

                       ภาพกิจกรรม เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา ปงบประมาณ  ๒๕๕๖ 
                          

       

กิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ํา 
เนื่องในวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2555 

มอบพันธุสัตวน้ําใหหนวยงานตางๆ ปลอยแหลงน้ําธรรมชาติ 
 
 

                 
 
          
           

                  
 
 
        

                      



 ๓๕ 
 
     

             
 
 
 

                                                                      
 

  

 

                         

 

พิธีปลอยพันธุสัตวน้ํา 
 

วันท่ี 29 พฤษภาคม 2556 ปลอยพันธุสัตวนํ้าโครงการสงเสริมดานอาชีพดานการเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใตจังหวัด
สตูล หมูบานเกษตรกรตนแบบป 56 ต.ควนโพธ์ิ อ.เมอืง  จ.สตลู 

วันท่ี ๒๐ มิ.ย.56  โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิม้ ใหประชาชน จังหวัดสตลู ณ.โรงเรยีนบาน
ปาพน ม.6 ต.ปาลมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล  

 

วันท่ี ๒๑ มิ.ย.56 พิธีปลอยพันธุสตัวนํ้า โครงการสรางความสมบูรณทางทรัพยากรสัตวนํ้า  ณ.แหลงนํ้าจืด สาธารณะบาน
ผงั ๒๐ ม.๘ ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 
 



 ๓๖ 
 

กิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ํา เนื่องในวันแมแหงชาติ  
วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล  รวมกับหนวยงานกรมประมงในจังหวัดสตูล อําเภอทุงหวา 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอน ภาครัฐภาคเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมปลอยพันธุสัตว
น้ําเฉลิมพระเกียรติฯ  โดยปลอยพันธุสัตวน้ําจืด จํานวน 1,000,000 ตัว ณ อางเก็บน้ําหวยชองงับ     ตําบล
นาทอน อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล  โดยมีทานผูวาราชการจังหวัดสตูล  นายเหนือชาย จิระอภิรักษ  เปน
ประธานในพิธี 

                                                                                                                                                                                                                                   

                   
 

                                
 

                             
 
                          

วันท่ี 11 กันยายน 2556 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจดืสตูล รวมกับสวนราชการกรมประมงจังหวัดสตลู 
องคการบริหารสวนตําบลสาคร จัดพิธีปลอยพันธุสตัวนํ้าเน่ืองในวันประมงแหงชาติ ประจําป 2556 โดยมี
ทานผูวาราชการจังหวัดสตูล นายเหนือชาย จิระอภิรักษ เปนประธานในพิธี ณ ทาเทียบเรือบานสาคร   ม.2 
ต.สาคร อ.ทาแพ จ.สตลู     
 



 ๓๗ 
 
                   กรมประมงจัดกิจกรรมส่ือมวลชนสัญจร “ทรัพยากรประมงม่ันคงการประมงย่ังยืน” โดยทาน
อธิบดีกรมประมง ดร.วิมล จันทรโรทัย ไดมาเย่ียมชมศูนยและดูการเพาะพันธุเตาน้ําจืดและรวมปลอยพันธุ
เตาน้ําจืด ณ หาดทอนดุกัง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 
 
 
 

          
 
 
 
 

          
 
 
 
 

          



 ๓๘ 
 

 

                   กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสนิคาประมง 
 

หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันผูนําเขาสินคาเกษตรไดใชเรือ่งความปลอดภัยดานอาหาร  (Food Safety )  เปนขอตอรอง
ทางการคา เชน ในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑทีป่ลอดจากสารเคมีตกคาง การเลีย้งทีถู่กสุขอนามัย ฯลฯ ซึง่จะ
ทวีความเขมขนยิ่งขึ้น ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง กอปรกับตั้งแตป  ๒๕๔๗ 
รัฐบาลไดประกาศใหเปนปแหงความปลอดภัยดานอาหาร  (Food Safety Year)  กรมประมงจึงมีมาตรการใน
การพัฒนาระบบการเพาะเลีย้งสัตวน้ําใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ปราศจากยาปฏิชีวนะในกลุมคลอแรมฟนิคอล
และไนโตฟูรานสตกคาง อีกท้ังฟารมจะตองมีระบบการเพาะเลี้ยงท่ีถูกสุขอนามัย โดยกรมประมงจะทําการตรวจ
และรับรองฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีเปนไปตามมาตรฐานข้ันปลอดภัย (Safety Level) และฟารมเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําท่ีเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี (GAP)   

วัตถุประสงค 

 ๑. ใหเกษตรกรท่ีเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ และทราบถึงเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีทันสมัยใน
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตามมาตรฐานข้ันปลอดภัย (Safety Level) และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี 
(GAP) 
 ๒. ใหเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมไดมีการรวมกลุมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณตลอดจน
รวมมือกันแกไขปญหาอุปสรรคทีจ่ะเกิดขึ้นในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ ําจืดตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย  (Safety 
Level)  และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี  (GAP)   

ผลการดําเนินการ 
 ๑.  จํานวนฟารมท่ีเขาตรวจประเมินมาตรฐาน ๒๑๓ ฟารม 

๒. รับรองฟารมมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดมาตรฐานข้ันปลอดภัย จํานวน  ๒๐๗  ฟารม 
- ฟารมเดิมท่ีตออายุ จํานวน  ๑๗๓ ฟารม 
  ฟารม safety level จํานวน ๑๗๓ ฟารม 
- ฟารมใหม จํานวน ๓๔  ฟารม 
  ฟารม GAP จํานวน ๘ ฟารม 
  ฟารม safety level จํานวน ๒๖ ฟารม 

 ๓.  ตรวจติดตามฟารมป ๒๕๕๕   จํานวน  ๖  ฟารม 
      - ฟารม safety level  จํานวน ๖  ฟารม 
 ๔. ตรวจสารตกคางในปจจัยการผลิตจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน  ๒๓๓  ตัวอยาง 
 ๕. ตรวจสารตกคางในเนื้อสัตวน้ํา  จํานวน ๙๐ ตวัยา 
 
 



 ๓๙ 
 
สรุป 
 เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการตรวจรับรองฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตามมาตรฐานข้ันปลอดภัย  (Safety 
level)  และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี  (GAP)  สวนใหญเลีย้งสัตวน้ําจืดเพือ่บริโภคในครัวเรือนเทานัน้
ไมไดเลีย้งเพือ่การคาขาย และวิธีการเลีย้งก็ปลอดจากพวกสารเคมีและสารทีเ่ปนอันตรายตอรางกาย ทําใหผล
การดําเนินงานโครงการดังกลาวฯ บรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว 
 

 
ภาพกิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า 

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 

 
    

     
 

เขาตรวจประเมนิฟารมเพาะเลีย้งสตัวน้าํใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 

 

  เกบ็ตัวอยางปจจยัการผลติเพ่ือตรวจวิเคราะหสารปนเปอนและเกบ็ตัวอยางสตัวนํ้าจากฟารมเพ่ือตรวจสารตกคาง     

 



 ๔๐ 
 
 

    งานเงินทุนหมนุเวียนในการผลติพันธุสตัวนํ้าเพื่อจําหนายแกเกษตรกร 

 

  งานเงินทุนหมุนเวียนฯเปนกิจกรรมที่กรมประมงไดจัดสรรเงินนอกงบประมาณใหกับหนวยงาน
ยอยของกรมฯ ท่ีมีหนาท่ีในการผลิตพันธุสัตวน้ํา เพ่ือผลิตพันธุสัตวน้ําจําหนายแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
โดยท่ัวไป ท้ังนี้เพ่ือใหเกษตรกรมีแหลงซ้ือพันธุสัตวน้ําท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม อีกท้ังเปนการควบคุมราคา
ลูกพันธุสัตวน้ําของฟารมเอกชนและเพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรประกอบอาชีพในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือบรโิภค
ในครัวเรือนหรือจําหนายเปนรายได ซ่ึงศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูลไดทําการผลิตพันธุสัตวน้ําจืดท่ีมี
ความเหมาะสมตอการเลี้ยงในพ้ืนท่ีและเปนท่ีตองการของเกษตรกร 

ผลการปฏิบัติงานป ๒๕๕๖ 
 

ชนดิ ขนาด (ซม) ราคาตัวละ (สตางค)          จํานวน (ตัว) จํานวนเงิน (บาท) 

ปลาตะเพียนขาว 
ปลาตะเพียนขาว 
ปลานิล 
ปลานิลแปลงเพศ 
ปลานิลแปลงเพศ 
ปลาบา 
กุงกามกราม 
ปลาดุก 

๒-๓ 
๓-๕ 
๒-๓ 
๒-๓ 
๒-๓ 
๒-๓ 

๑-๑.๕ 
๒-๓ 

๑๐ 
๒๐ 
๑๐ 
๓๐ 
๓๕ 
๑๐ 
๑๕ 
๒๐ 

311,0๐๐ 
30,๐๐๐ 

250,000 
212,332 

15,500 
321,0๐๐ 
296,000 
115,9๐๐ 

31,100.๐๐ 
6,0๐๐.๐๐ 

25,000.๐๐ 
64,000.๐๐ 

5,425.๐๐ 
32,100.๐๐ 
44,4๐๐.๐๐ 
23,180.๐๐ 

รวม  1,551,732 231,205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลาตะเพียนขาว 
22% 

ปลานิล 
16% 

ปลานิลแปลงเพศ 
15% 

ปลาบา 
21% 

กุงกามกราม 
19% 

ปลาดุก 
7% 

        แผนภูมิแสดงการจําหนายพันธุสตัวนํ้างานเงินทุนหมุนเวียน 



 ๔๒ 
 

กิจกรรมวิจัยพัฒนาการประมง 
 
 

 ในปงบประมาณ 2556 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูลไดดําเนินงานโครงการวิจัย จํานวน 1 
เรื่องไดแกเรื่อง “การเพาะพันธุปลาซิวตาเขียวโดยใชอัตราสวนเพศท่ีตางกัน” 
 
ความกาวหนาของดําเนินการ 
 อยูในข้ันตอน การดําเนินงาน 
 

และ ปรับปรุง
ธุา                                     

 

ชือ่โครงการ 
             

ผูดําเนินการวิจัย 
ปท่ีทําการ

วิจัย 
เอกสาร
วิชาการ/ 

เอกสารเผยแพร 
๑. เตาและตะพาบน้ํา 
๒. การศึกษาเบ้ืองตนการวางไขเตากระอาน 
๓. การเพาะพันธุเตากระอานในบอหาด

เทียมและหาดธรรมชาต ิ
๔. การศึกษาเบ้ืองตนเก่ียวกับเพาะพันธุเตา

กระอาน 
๕. การศึกษาความเปนไปไดในการใชวิตามิน

อีเพ่ือเพ่ิมความดกของไขเตาและอัตรา
การรอดของลูกเตากระอาน 

๖. การทดลองฟกไขเตากระอานในกลอง
โฟม 

๗. การทดลองเตากระอานโดยใชอาหาร
ตางกัน 

๘. ผลของวิตามินรวมและแคลเซี่ยม
ฟอสเฟตท่ีมีตออัตราการเจรญิเติบโตและ
อัตราการรอดตายของเตากระอานและ
เตากระเรยีน 

๙. การอนุบาลลูกปลาตูหนาในถังไฟเบอร 
ดวยอาหารตางชนิดกัน 

๑๐. ผลของวิตามินรวมและไคแคลเซี่ยม
ฟอสเฟตท่ีมีตออัตราการเจรญิเติบโตและ
อัตราการรอดตายของตะพาบนํ้าพันธุ
ไตหวัน 

๑๑. การอนุบาลลกูเตากระอานในบอคอนกรตี
โดยใชอาหารตางชนิดกัน 

บุญชวย  เชาวทวี 
กําธร  แดงละอุน 
บุญชวย  เชาวทวี  และคณะ 
 
พิสมัย  เพงพิศ  และคณะ 
 
สุวิมล  สีห่ิรญัวงศ  และคณะ 
 
 
สุวิมล  สีห่ิรญัวงศ  และคณะ 
 
สุวิมล  สีห่ิรญัวงศ  และคณะ 
 
ประโยชน  แผวสาสน, 
 อนันต  สี่หิรัญวงศ 
ชอทิพย  จรญูศกัดิ ์       
 
อนันต  สี่หิรัญวงศ 
 
ประโยชน  แผวสาสน, วรรณนัฑ   
หิรัญชุฬหะ, กําธร  จรูญศักดิ,์   
ชอทิพย  จรูญศักดิ ์
 
ไชยวัฒน  รตันดาดาษ ,วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ
,กําธร จรูญศักดิ,์.ชอทิพย จรูญศักดิ์ 

๒๕๒๘ 
๒๕๒๙ 
๒๕๒๙ 

 
๒๕๒๙ 

 
๒๕๓๓ 

 
 

๒๕๓๓ 
 

๒๕๓๓ 
 

๒๕๓๕ 
 
 
 

  ๒๕๓๗ 
 

๒๕๔๐ 
 
 
 

เม.ย.๔๐-
ก.ย.๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ี  ๘/๒๕๓๕ 
 
 
 
ท่ี ๑๔/๒๕๓๗ 
 
ท่ี  ๙/๒๕๓๕ 
 
 
 
ท่ี ๒๓/๒๕๔๑ 

งานวิจยัของศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน้ําจืดสตลู 
 



 ๔๓ 
 

งานวิจยัของศูนยฯ (ตอ) 

 

 

ชือ่โครงการ 
             

ผูดําเนินการวิจัย 
ปท่ีทําการ

วิจัย 
เอกสาร
วิชาการ/ 

เอกสารเผยแพร 
๑๒. การอนุบาลลกูปลาตหูนาในบอคอนกรตี

โดยใชอาหารตางชนิดกัน 
๑๓. ผลของวิตามินอีท่ีมตีออัตราการวางไข

และคณุภาพของไขเตากระอาน 
๑๔. การศึกษาชีววิทยา และการเพาะพันธุเตา

ลายตีนเปด (เตากระเรียน) 
๑๕. การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของเตา

กระอาน  (ตอเน่ืองป  ๒๕๔๒-๒๕๔๔) 

วรรณนัฑ  หิรัญชุฬหะ ,ไชยวัฒน รัตนดาดาษ 
กําธร  จรูญศักดิ์ , ชอทิพย  จรูญศักดิ์    
ไชยวัฒน  รตันดาดาษ, วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ 
กําธร  จรูญศักดิ,์ ชอทิพย   จรูญศักดิ์ 
วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ , ไชยวัฒน รัตนดาดาษ 
 
วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ , ไชยวัฒน รัตนดาดาษ 
 
ไชยวัฒน  รตันดาดาษ,  วรรณนัฑ   
หิรัญชุฬหะ   ศุภวัฒน  โกมลมาลย,  
เสาวคนธ   รุงเรอืง 

๒๕๔๑ 
 

๒๕๔๑ 
 

๒๕๔๒ 
 

๒๕๔๒ 
 
 

ธ.ค.๔๑- 
ม.ค.๔๒ 

 

ท่ี ๑๓/๒๕๔๑ 
 
ท่ี ๑๘/๒๕๔๔ 
 
ท่ี ๑๙/๒๕๔๖ 
 
ท่ี ๑๘/๒๕๔๔ 
ท่ี ๑๙/๒๕๔๖ 
 
 
ท่ี ๒/๒๕๔๗ 

๑๖. การศึกษาเบ้ืองตนเก่ียวกับการเพาะพันธุ
เตาหวาย 

 
๑๗. พฤติกรรมการวางไขและเพาะฟกไขเตา

กระอาน 
๑๘. ชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในคลอง

ละงู 
๑๙. ความตองการโปรตีนในอาหารของเตา

กระอาน 
๒๐. ความชุกชุม  การแพรกระจาย และการ

กินอาหารของปลาตูหนาในจังหวัดสตลู 
๒๑. ความตองการโปรตีนของปลาตูหนา 
 
๒๒. ชีววิทยาบางประการของเตากระอาน 
 
๒๓. ชีววิทยาบางประการของเตาลายตนีเปด 

 
๒๔. ชีววิทยาบางประการและการเพาะพันธุ

เตาเหลือง 
 

๒๕. ชีววิทยาบางประการ และการเพาะพันธุ
เตาหับ 

๒๖. ความหลากหลาย ความชุกชุมและการ
แพรกระจายของแพลงกตอนในแมน้าํ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วรรณนัฑ  หิรัญชุฬหะ,  ไชยวัฒน   
รัตนดาดาษ , กําธร  จรญูศักดิ์ , เสาวคนธ   
รุงเรือง  
สุวีณา  บานเย็น, 
วรรณนัฑ  หิรัญชุฬหะ 
สุวีณา  บานเย็น,  เสาวคนธ  รุงเรอืง 
กําธร  จรูญศักดิ ์
วรรณนัฑ  หิรัญชุฬหะ, สุวีณา  บานเย็น  
เสาวคนธ  รุงเรือง, 
เสาวคนธ  รุงเรือง, สวุรรณด ี ขวัญเมอืง 
 
เสาวคนธ  รุงเรือง, ชอทิพย  จรูญศักดิ์ 
 
วรรณนัฑ  หิรัญชุฬหะ, สุวีณา  บานเย็น 
เสาวคนธ  รุงเรือง 
สวุรรณด ี ขวัญเมอืง, เสาวคนธ  รุงเรอืง 
 
เสาวคนธ  รุงเรือง 
พนิดา  แกวฤทธ์ิ 
 
เสาวคนธ  รุงเรือง, วรรณนัฑ  หิรญัชุฬหะ, 
วิฑารณ  เจยีมตน 
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 
 
กําลังเขียน
รายงาน 



 ๔๔ 
 
 
 

โครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการสงออก 

 
 

ปจจุบันปลานิลเปนสินคาท่ีตลาดท่ัวโลกมีความตองการสูง เนื่องจากกระเสความนิยมในการบริโภคปลา

นิลเกิดจากปริมาณปลาเนือ้ขาวที่จับไดตามธรรมชาติลดลง และหลายประเทศสงเสริมใหมีการผลิตปลานิล เพือ่

การสงออก จึงมีการแขงขันอยางสูงในตลาดการคาปลานิล จากใหวิเคราะหความสารถในการแขงขัน Thailand 

Competitveness Matrix (TCM) ในตลาดอาเซียน และในตลาดโลกของสินคาปลานิล พบวามีปจจัยทีมี่ผลตอ

ความสามารถในกรแขงขันของปลานิล ๓ ประการ คือ  ๑.  การผลิตมีตนที่สูงกวาประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่ง

ประกอบดวย คาอาหาร คาแรงงาน คาพลังงาน คาภาษีทองถิ่น ฯลฯ  โดยเฉพาะคาอาหารเปนตนทุนการผลิต

ประมาณ ๗๐ เปอรเซ็นต ๒.  การตลาดปลานิลของประเทศ คือ มีการผลิตแตไมมีการสงเสริมทางดานการตลาด 

๓.  มาตรฐานสินคาปลานิล ระบบรับรองไมครอบคลุมคุณภาพ และยังรับรองไมครบทุกฟารม 

 ดังนั ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการสงออกสินคาปลานิลเปน

รูปธรรมเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของสินคาประมง สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด จึงได

นําผลการวิเคราะหดังกลาว มาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลีย้งปลานิลเพื่อ

การสงออกป ๒๕๕๗ มุงเนนการพัฒนาระบบการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปลานิล

ใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพเปนทีต่องการของตลาด อีกทั้งยังสนับสนุนใหเกิดการรวบกลุมเพื่อแบงปนความรู

ดานเทคนิคการเลี้ยงปลานิลในแตละพ้ืนท่ี โดยนําเกษตรกร และกลุมเกษตรกรมารวมฟงการบรรยาย การสาธิต 

และศึกษาดูงานจากเกษตรกรทีมี่การดําเนินการประสบผลอยางเปนรูปธรรม ดังรายละเอียดการดําเนินงาน

โครงการตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๕ 
 
เปาหมายของโครงการ ฯ 

๑.เปาหมายรวมของท้ังประเทศปงบประมาณ ๒๕๕๖ คือ 

๑.ฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลไดรับการพัฒนาความรูการเลี้ยงปลานิลแบบมีคุณภาพ จํานวน ๑,๒๐๐ ฟารม  

๒. ฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเขาสูการรับรองมาตรฐานปฏิบัติทางประมงท่ีดี (GAP) จาํนวน ๔๐๐ ราย 

๓. ฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลท่ีไดการรับรองมาตรฐานปฏิบัติทางประมงท่ีดี (GAP) สามารถ 

เลี้ยงปลานิลแบบมีคุณภาพ มีผลผลิตปลานิลเพ่ิมข้ึนดวยตนทุนท่ีต่ําลง จํานวน ๔๐๐ ราย 

๔. จัดตั้งและพัฒนากลุมเกษตรกรใหเปนวิสาหกิจชุมชน จํานวน ๕๐ กลุม 

๕. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปลานิล ๖ ครั้ง 

๖. สัมมนาผูประกอบการอุตสาหกรรมปลานิล ๑ ครั้ง 

๗. ประชาสัมพันธสงเสริมการตลาดปลานิลในตางประเทศ ๑ ครั้ง 

๘. ประชาสัมพันธสงเสริมการตลาดปลานิลคุณภาพในประเทศ 

๙. จัดทําเว็บไซดเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลานิลและความ

เคลื่อนไหวดานการตลาดท้ังภายในและภายนอกประเทศเผยแพรใหแกเกษตรกรและประชาชนผูสนใจ จํานวน 

๑ เว็บไซด   

๑๐. สนับสนุนการสงออกปลานิลท่ีมีคุณภาพ ไมนอยกวา ๓ % ของผลผลิตฟารมปลานิลท่ีเขารวม

โครงการป ๒๕๕๕ (เทากับ……ตัน) 

   

๒. เปาหมายของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด…สตูล…ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 

กิจกรรมท่ี ๑. พัฒนาความรูเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือยกระดับมาตรฐานฟารม  

๑.๑) รวบรวม/สํารวจขอมูลการผลิตของเกษตรกร เพ่ือปรับปรุงการเลี้ยงปลานิลใหมีคุณภาพเพ่ือ

การสงออก จํานวน……๑๙….…ฟารม  

๑.๒) เกษตรกรเขารวมการปรับปรุงการเลี้ยงปลานิลใหมีคุณภาพเพ่ือการสงออก และยื่นคําขอรับ

การรับรองมาตรฐานฟารม GAP จํานวน…๖…ราย 

 

 

 

 

 



 ๔๖ 
 

กิจกรรมท่ี ๒. ลดตนทุนการผลิตปลานิล 

๒.๑)  จัดตั้งฟารมนํารองการใชเทคนิคการลดตนทุนการเลี้ยงปลานิลคุณภาพใหกับเกษตรกรฟารม

ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP จํานวน………-……..ราย (เฉพาะจังหวัดท่ีดําเนินการ ๕ จังหวัด) 

๒.๒)  สงเสริมและอบรมเทคนิคการลดตนทุนการเลี้ยงปลานิลคุณภาพ จํานวน………๖……..ราย 

๒.๓)   สนับสนุนลูกพันธุปลานิลพันธุดี จํานวน………๑๖,๐๐๐………….ตัว 

 

กิจกรรมท่ี ๓. จัดตั้งและ/หรือพัฒนากลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล 

๓.๑ จัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล จํานวน………-……..กลุม (สําหรับจังหวัดท่ี

สามารถจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน และยังดําเนินการไมแลวเสร็จ) 

๓.๒ สงเสริม/ติดตามกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล จํานวน………๑……..กลุม (สําหรับ

จังหวัดท่ีจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตั้งป ๒๕๕๕ และจัดตั้งใหมป ๒๕๕๖) 

๓.๓ พัฒนากลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล จํานวน…-…….กลุม (เฉพาะจังหวัดท่ีดําเนินการ ๕ 

จังหวัด) 

 

กิจกรรมท่ี ๔ สงเสริมการตลาดปลานิลท้ังในประเทศและตางประเทศ  

๔.๑ ขอมูลผูรับซ้ือปลานิล/ผูรวบรวมการคาขายปลานิลท้ังหมดในจังหวัด 

๔.๒ การจําหนายปลานิลของผูรับซ้ือปลานิล/ผูรวบรวม 

๔.๓ ราคาปลานิลของเกษตรกร 

๔.๔ ขอมูลการสงออกปลานิล 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๗ 
 
  

ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม  

โครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเล้ียงปลานิลเพ่ือการสงออก 

 ๑. กิจกรรมพัฒนาความรูเกษตรกรผูเล้ียงปลานิลเพ่ือยกระดับมาตรฐานฟารม 

 ๑.๑ รวบรวม/สํารวจขอมูลการผลิตของเกษตรกรเพ่ือจัดเตรียมการประเมินคุณสมบัติฟารมท่ีมีความ

พรอมในการรับรองมาตรฐาน (เกษตรกรป๒๕๕๔/๒๕๕๕หรือหาใหมป๒๕๕๖) ดําเนินการ ๑ ครั้ง/ราย 

คัดเลือกเกษตรกรในเขตอําเภอละงู จํานวน ๑๙ ราย เพ่ือเขารวมโครงการฯ ประจําปงบประมาณ๒๕๕๖ ให

ความรูดานการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ความรูดานมาตรฐาน GAP เพ่ือใหเกษตรกรไดนําความรูตางๆมา

ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงท่ีดี นําไปสูการเพ่ิมผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานGAP การ

แนะนําความรูเกษตรกรผูเขารวมโครงการฯ มีดังนี้ 

๑.๑ เทคนิคการเลี้ยง เชน การคัดเลือกลูกพันธุ การใหอาหารท่ีเหมาะสม อัตราการปลอย การจดบันทึก เปนตน 

๑.๒ โรคและการปองกันโรค 

๑.๓ การจัดการดานการตลาด 

๑.๔ กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับทางราชการ เชนการวางกระชังไมควรปดก้ันการสัญจรทางน้ํา 

๑.๕ การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

๑.๖ การยกระดับกลุม เชน การจัดตั้งสหกรณ 

๑.๗ การรวมกลุมเพ่ือเพ่ิมอํานาจการซ้ือขายสินคา 

๑.๒ เกษตรกรยื่นคําขอรับรองระบบการผลิต และผลผลิตสัตวน้ําตามมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา GAP / 

COC / อ่ืนๆ (ดําเนินการ ๑ เดือน /ครั้ง /ราย) 

คัดเลือกเกษตรกรผูเขารวมโครงการ (เลือกจากขอ ๑.๑ ใหยื่นคําขอการรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ือเปนฟารม

ใหมป๒๕๕๗) ท่ีไดรับการสงเสริมและยื่นคําขอรับรองฟารม จํานวน ๖ ราย 

ชนิดพันธุสัตวน้ําท่ีเล้ียง 

 เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาความรูเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลเพ่ือยกระดับมาตรฐาน

ฟารม GAP ๑๙ ราย เลี้ยงปลานิลและปลาทับทิม 

ขนาดพ้ืนท่ีเล้ียง 

 กระชังท่ีใชเลี้ยงปลามีขนาด ๓ x ๓ x ๒.๕ (กวางxยาวxลึก) 

แหลงท่ีมาของลูกพันธุสัตวน้ํา 

 ฟารมควนกาหลงพันธุปลา อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล และฟารมจากจังหวัดพัทลุง 

รูปแบบการเล้ียงสัตวน้ํา 

 เกษตรกรเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิมในรูปแบบกระชัง ซ่ึงมีอัตราการปลอย ๕๐๐ ตัวตอกระชัง ให

อาหารวันละ ๒ ม้ือ คือ เชา เย็น 

 



 ๔๘ 
 
อัตราการรอด 

 ๖๐ - ๘๐ เปอรเซ็นต 

ชนิดอาหาร 

 อาหารชนิดเม็ดลอยน้ําสําหรับเลี้ยงปลาดุก 

ขนาดท่ีจบัขาย / ราคา 

 ขนาด ๗๐๐ - ๑,๐๐๐ กรัม ราคากิโลกรัมละ ๗๐ - ๗๕ บาท 

ระยะเวลาการเล้ียง  

 ๕ - ๖ เดือน 

ลักษณะการจับขาย 

 จับขายแบบทยอยจับ คัดจับปลาท่ีมีชีวิตขนาดตั้งแต ๗๐๐ - ๑,๐๐๐ กรมั 

ลักษณะการขาย 

 ขายปากกระชัง ผานแมคาคนกลางมารับซ้ือและขายตอตลาดสด 

วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

 ๑. ใชไมไผท่ีมีขนาดความยาวกวากระชังเล็กนอยทําการยกกระชังโดยการใสไมไผทางใดทางหนึ่งของ

กระชังใหปลามารวมอยูจุดเดียวกัน 

 ๒. ใชตะกราตักปลาในกระชัง 

 ๓. ชั่งน้ําหนัก 

 ๔. นําปลาท่ีชั่งน้ําหนักเสร็จแลวใสในถังไฟเบอรขนาดบรรจุน้ํา ๕๐๐ ลิตร และมีเครื่องใหอากาศ 

ลักษณะผูซ้ือ  

 สวนใหญนําไปบริโภคเองภายในครัวเรือน  

เกษตรกรสามารถเลี้ยงปลาได ๒ รอบตอป กําลังผลิต ๐.๓๘ - ๐.๕ ตันตอกระชังตอป 

ปญหาและอุปสรรค 

 ๑. ตนทุนการผลิตมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

 ๒. ผูซ้ือเปนผูกําหนดราคาและปริมาณการซ้ือ 

 ๓. ปญหาเรื่องโรคปลา 

ความคาดหวังของเกษตรกรท่ีมีตอโครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเล้ียงปลานิลเพ่ือการสงออก 

 ๑. โครงการฯ สามารถสงเสริมใหกลุมมีความเขมแข็ง 

 ๒. โครงการฯ สามารถสงเสริมใหความรูเก่ียวกับการเลี้ยงปลานิลแกกับเกษตรกรยิ่งข้ึน 

 ๓. โครงการฯ สามารถสงเสริมใหผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐานท่ีกําหนด 

 ๔. มีตลาดรองรับผลผลิตท่ีแนนอน 

 

 



 ๔๙ 
 
ใหคําแนะนําและความรูเกษตรกร 

  ๑. เทคนิคการเลี้ยง เชน การคัดเลือกลูกพันธุ การใหอาหารท่ีเหมาะสม อัตราการปลอย การจดบันทึก 

เปนตน 

 ๒. โรคและการปองกันรักษา โรคท่ีมักพบบอยในการเลี้ยงปลาของเกษตรกร คือ โรคเห็บระฆัง โรคปลิง

ใส และโรคเชื้อรา 

 ๓. การยกระดับเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลโดยใหความรูดานมาตรฐาน GAP โดยแนะนําและใหความรูดาน

ตางๆ 

 ๔. การข้ึนทะเบียนฟารมอยางถูกตอง 

 ๕. การใชยาสัตว ตองเปนยาสัตวท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย ไมใชยาหรือสารเคมี

ตองหาม 

 ๖. การเก็บขอมูล ตองมีการบันทึกการจัดการ การเลี้ยง การใหอาหาร การใชยาหรือสารเคมี เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕๐ 
 

ภาพกิจกรรม โครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเล้ียงปลานิลเพ่ือการสงออก 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

๑. กิจกรรมพัฒนาความรูเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลเพ่ือยกระดับมาตรฐานฟารม 

    
 

    
เจาหนาท่ีโครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการสงออก ศึกษาดูงานการเลี้ยงปลาในกระชัง

ในแมน้ําตาป จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือนําองคความรูมาถายทอดใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล

    
พัฒนาความรูเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลโดยการถายทอดองคความรูในการเลี้ยงปลานิลเพ่ือยกระดับ

มาตรฐานฟารม 



 ๕๑ 
 

ภาพกิจกรรมลดตนทุนการผลิตปลานิล 

สนับสนุนลูกพันธุปลานิลพันธุดี 

สนับสนุนลูกพันธุปลานิลพันธุดีใหแกเกษตรกรในโครงการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานฟารม จี เอ พี 

จํานวน ๘ ราย รายละ ๒,๐๐๐ ตัว รวม ๑๖,๐๐๐ ตัว 

 

      
 

      
 

      
  

 



 ๕๒ 
 
 

 กิจกรรมจัดตั้งและ/หรือพัฒนากลุมเกษตรกรผูเล้ียงปลานิล 

 ช่ือกลุม กลุมอาชีพเลี้ยงปลาน้ําจืด เทศบาลกําแพง 

 สถานท่ีตั้งกลุม ๑๑๑๘ หมูท่ี๓ ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล 

จํานวนสมาชิกในกลุม  ๑๙  ราย ดังนี้ 

๑. นายบูสามะ มานะกลา ประธานกลุม/เหรัญญิก ๒ .นายซะกาต แอหลัง รองประธาน 

๓. นางปรีดา หวันตาหลา กรรมการ/เลขานุการ ๔. นายอรัญ กาสเส็น 

๕. นายอนันต หยีราเหม    ๖. นายสุชาติ กะเส็ม 

๗. นางบุญเศียร เพ็ชรดี    ๘. นายสมเกียรติ วงศแข 

๙. นายเศษ หนวูงศ    ๑๐. นางสาวพรรณวิไล ชาชะ 

๑๑. นางสาวจิตติมา เต็มสง   ๑๒. นางสาววราภรณ เต็มสง 

๑๓. นายมฮัมหมาด เต็มสง   ๑๔. นายพงษสิทธิ์ หยีราเหม 

๑๕. นายดุสิต คงอินตัน    ๑๖. นายชัยศักดิ์ ชาชะ 

๑๗. นายโสภณ หนูวงศ    ๑๘. นายสามารถ แดหวัน 

๑๙. นายวิชยุต โชติกรรณยุทร   

ชนิดพันธุสัตวน้ําท่ีเล้ียง  

 กลุมเกษตรกรท่ีเขาโครงการไดเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิมท้ังหมด 

ขนาดพ้ืนและจํานวนท่ีเล้ียง                                                                                                                  

 กระชังเลี้ยงปลามีขนาด ๓x๓x๒ (กวางxยาวxลึก) จํานวน ๔๐ กระชงั 

แหลงท่ีมาของลูกพันธุสัตวน้ํา 

 บริษัทเจริญโภคภัณฑ 

รปูแบบการเล้ียงสัตวน้ํา 

 เกษตรกรเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิมในรูปแบบกระชัง อัตราการปลอย ๔๐๐ ตัวตอกระชัง โดยให

อาหารวันละ ๒ ม้ือ คือ เชา เย็น 

อัตราการรอด  

 ๖๐ - ๘๐ เปอรเซ็นต 

ชนิดหารท่ีใชเล้ียง 

 อาหารชนิดเม็ดลอยน้ําสําหรับเลี้ยงปลาดุก 

ขนาดท่ีจบัขาย / ราคา 

 ขนาด ๗๐๐ - ๑,๐๐๐ กรัม ราคากิโลกรัมละ ๗๐ - ๗๕ บาท 

ระยะเวลาการเล้ียง  

 ๕ - ๖ เดือน 



 ๕๓ 
 
 

ลักษณะการจับขาย 

 จับขายแบบทยอยจับ คัดจับปลาท่ีมีชีวิตขนาดตั้งแต ๗๐๐ - ๑,๐๐๐ กรมั 

ลักษณะการขาย 

 ขายปากกระชัง ผานแมคาคนกลางมารับซ้ือและขายตอตลาดสด 

 วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

 ๑. ใชไมไผท่ีมีขนาดความยาวกวากระชังเล็กนอยทําการยกกระชังโดยการใสไมไผทางใดทางหนึ่งของ

กระชังใหปลามารวมอยูจุดเดียวกัน 

 ๒. ใชตะกราตักปลาในกระชัง 

 ๓. ชั่งน้ําหนัก 

 ๔. นําปลาท่ีชั่งน้ําหนักเสร็จแลวใสในถังไฟเบอรขนาดบรรจุน้ํา ๕๐๐ ลิตร และมีเครื่องใหอากาศ 

ลักษณะผูซ้ือ  

 สวนใหญนําไปบริโภคเองภายในครัวเรือน  

กลุมเกษตรกรสามารถเลี้ยงปลาได ๒ รอบตอป กําลังผลิต ๐.๓๘ - ๐.๕ ตันตอกระชังตอป 

 

ปญหาและอุปสรรค 

 ๑. ตนทุนการผลิตมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

 ๒. ผูซ้ือเปนผูกําหนดราคาและปริมาณการซ้ือ 

 ๓. ปญหาเรื่องโรคปลา 

 

ความคาดหวังของกลุมเกษตรกรท่ีมีตอโครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเล้ียงปลานิลเพ่ือการสงออก 

 ๑. โครงการฯ สามารถสงเสริมใหกลุมมีความเขมแข็ง 

 ๒. โครงการฯ สามารถสงเสริมใหความรูเก่ียวกับการเลี้ยงปลานิลแกกับเกษตรกรยิ่งข้ึน 

 ๓. โครงการฯ สามารถสงเสริมใหผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐานท่ีกําหนด 

 ๔. มีตลาดรองรับผลผลิตท่ีแนนอน 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕๔ 
 
 

ภาพกิจกรรมจัดตั้ง/ติดตามกลุมเกษตรกรผูเล้ียงปลานิล 

ดําเนินงานติดตามและพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพเลี้ยงปลาน้ําจืด เทศบาลตําบลกําแพง 

    
 

     
 

    
 

 

 



 ๕๕ 
 

มอบปจจัยการผลิตวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพเลี้ยงปลาน้ําจืด เทศบาลตําบลกําแพง ไดแก กระชังเลี้ยง

ปลา และทุนกระชัง 

 

 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕๖ 
 

กิจกรรม  สงเสริมการตลาดปลานิลท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 ขอมูลผูรับซ้ือปลานิล/ผูรวบรวมการคาขายปลานิลท้ังหมดในจังหวัด 

๑. จํานวนผูรับซ้ือปลานิล/ผูรวบรวม....๗...ราย 

ชื่อผูรับซ้ือปลานิล/ผูรวบรวมรายท่ี ๑.นางนับสะ แซะอาหลี 

ท่ีอยู ๓๗๔   ม.๑๕  ต.ละงู   อ.ละงู  จ.สตูล 

ชื่อผูรับซ้ือปลานิล/ผูรวบรวมรายท่ี ๒    นางอุบล  ยาหยาหมัน  

ท่ีอยู บานทาแลหลา  ต.กําแพง   อ.ละงู  จ.สตูล   

ชื่อผูรับซ้ือปลานิล/ผูรวบรวมรายท่ี ๓   นางจีราพร  สะอาด 

ท่ีอยู ๙๖ ม. ๑๐ ต.ปาลมพัฒนา  อ.มะนงั จ.สตูล   

 ชื่อผูรับซ้ือปลานิล/ผูรวบรวมรายท่ี ๔ นายมาแอล ฮาเต็ม 

ท่ีอยู อ.ควนโดน จ.สตูล 

ชื่อผูรับซ้ือปลานิล/ผูรวบรวมรายท่ี ๕ นางมาลี  เจะสา 

ท่ีอยู ต.นาทอน อ.ทุงหวา จ.สตูล 

ชื่อผูรับซ้ือปลานิล/ผูรวบรวมรายท่ี ๖ นางวันดี ชวยแกนจันทร 

ท่ีอยู ต.ปาลมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 

ชื่อผูรับซ้ือปลานิล/ผูรวบรวมรายท่ี ๗ นางโสภา รามวงศ 

ท่ีอยู ๒๒๑ ม. ๗ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 

ขนาดท่ีรับซ้ือ   

 ๗๐๐ - ๑,๐๐๐ กรมั 

น้ําหนักปลานิลท่ีรับซ้ือรวมทุกราย 

 ๓๔.๓ ตัน 

จํานวนฟารมท่ีขายปลานิล 

 ๒๔ ฟารม 

 

 

 



 ๕๗ 
 

 การจําหนายปลานิลของผูรับซ้ือปลานิล/ผูรวบรวม 

 การจําหนายสูผูบริโภคโดยตรงท้ังหมด 

ราคาปลานิลของเกษตรกร 

 ราคาปลานิลขนาดใหญ ๗๐๐ - ๑,๐๐๐ กรมั/ตัว ราคาต่ําสุด ๗๕ บาท/กิโลกรัม 

 ราคาปลานิลขนาดใหญ ๗๐๐ - ๑,๐๐๐ กรมั/ตัว ราคาสูงสุด ๘๐ บาท/กิโลกรมั 

 ราคาปลานิลขนาดใหญ ๗๐๐ - ๑,๐๐๐ กรมั/ตัว ราคาเฉลี่ย ๗๗.๕ บาท/กิโลกรมั 

 ขอมูลการสงออกปลานิล 

 ไมมีการสงออก 

 

สรุปปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 โครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเล้ียงปลานิลเพ่ือการสงออก 

๑. เกษตรกรไมเห็นความสําคัญของ GAP 

 เนื่องจากเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตและจําหนายไดในราคาท่ีเทาเทียมกับ

เกษตรกรท่ีไมเขารวมโครงการฯจึงทําใหผลผลิตของเกษตรกร สามารถสงจําหนายไดโดยไมตองคํานึงถึง

มาตรฐาน GAP 

๒ .เกษตรกรไมมีเวลา 

 เกษตรกรมีกิจกรรมการทํางานหลายอยางในรอบวัน จึงไมคอยมีเวลาวางในการพบปะหรือใหขอมูลแก

เจาหนาท่ีโครงการฯ 

๓. แมคาคนกลางปดบังขอมูล 

 แมคาคนกลางปดบังขอมูลกับเจาหนาท่ีโครงการฯ เพราะวากลัวจะมีคูแขงทางการตลาด และการเก็บภาษี 

๔. ไมมีความชัดเจนจากสวนกลางในเรื่องการประสานงาน 

 เนื่องจากการประสานงานจากสวนกลางมีการเปลี่ยนแปลงงานบอย ทําใหเกิดการสับสนในการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีโครงการ และการรับขาวสารจากสวนกลางเปนไปอยางลาชา 

ขอเสนอแนะตอโครงการฯ  

 ๑. การสนับสนุนใหเกษตรกรเขารวมโครงการฯ ตองชวยเหลือดานการตลาดอยางจริงจัง 

 ๒. ควรมีของท่ีระลึกมอบใหกับพอคา /แมคาท่ีมีความรวมมือในการใหขอมูล 

 ๓. ควนมีความชัดเจนในการประสานงานจากสวนกลาง 

หมายเหตุ กิจกรรมลดตนทุนการผลิตปลานิล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูลไมมีการดําเนินการ 

 

 



 ๕๘ 
 

โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชงิอนุรักษ 
 

 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล เปนหนวยงานที่เผยแพรความรู สงเสริมอาชีพดานการประมง 

อนุรักษและเพิม่ผลผลิตพันธุสัตวน้ําในแหลงน้าํธรรมชาติ  ตลอดจนการมีสวนรวมในการสงเสริมการทองเทีย่ว
เชิงอนุรักษ จากทรัพยากรธรรมชาติที่เกี ่ยวของกับกิจกรรมดานการประมง  เชน เตากระอาน  ซึ่งเปนเตา
พื้นเมืองของจังหวัดสตูลและเคยมีชุกชุมในคลองละงู  ในอดีตพบเห็นเตากระอานขึ้นวางไข บริเวณหาดทราย ที่
เรียกวา “หาดทอนดูกัง” ชาวบานที่อยู อาศัยในบริเวณใกลเคียงจะมาคอยแยงกันเก็บไขเตา เพื่อนํามา
รับประทานและจําหนายเปนจํานวนมาก ทําใหเตากระอานในพ้ืนท่ีแหงนี้มีจํานวนลดนอยลงจนเกือบจะสูญพันธุ
ไป  ปจจุบัน มีแมเตาข้ึนวางไขเหลือเพียง ปละ ๑-๒ ตัวเทานั้น  จากการท่ีเตากระอานและเตาพื้นเมืองชนิดอืน่ๆ 
ของไทยอยูในสภาวะถูกคุกคามทั้งจากการลาของมนุษย และแหลงทีอ่ยูอาศัยในธรรมชาติลดนอยลง ประกอบ
กับเตาเปนสัตวที่มีการเจริญเติบโตชาทําใหเตาพื้นเมืองในธรรมชาติมีปริมาณลดนอยลง และบางชนิดก็อยูใน
สภาวะท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุ   ทําใหเตาพ้ืนเมืองหลายชนิดถูกข้ึนบัญชีเปนสัตวปาคุมครอง ตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา ป พ.ศ ๒๕๓๕   กรมประมงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษพันธุเตาพ้ืนเมือง 
จึงไดจัดสรางอุทยานเตาพืน้เมืองของไทย บนพืน้ที ่๑๕ ไร ในศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล  เมื่อป พ.ศ 
๒๕๔๖  ใชงบประมาณการกอสรางจากโครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กรมประมง  
จํานวน ๑๐,๐๒๐,๐๐๐ บาท และเปดใหประชาชนเขาชมไดเม่ือ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๗   ปจจุบันศูนยฯ ได
ทําการรวบรวมเตาน้ําจืดที่มีแนวโนมใกลสูญพันธุทุกชนิดของไทย มาไวในอุทยาน เพือ่ศึกษาการเพาะพันธุโดย
สรางบอเลียนแบบธรรมชาติ พรอมตกแตงใหสวยงาม  รองรับการเขาเยี่ยมชมของประชาชน ตลอดจนเปนจุด
เรียนรูของนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจงานดานการอนุรักษเตาใกลสูญพันธุ ซึ่งในปทีผ่านมา ศูนยฯ ยังขาด
แคลนงบประมาณในการตกแตงภูมิทัศน /งบประมาณการดูแลรักษา งบประมาณในการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ เพื่อใหอุทยานเตาจังหวัดสตูลเปนแหลงรวบรวมพันธุเตาพื้นเมือง ซึ่งจะเปนประโยชนในการ
ศึกษาวิจัยดานชีววิทยา ตลอดเปนแหลงทองเท่ียวใหความรูดานการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําในทองถ่ินตอไป  

 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ืออนุรักษพันธุเตาน้ําจืดและเตาใกลสูญพันธุ 
๒. เพ่ือศึกษาชีววิทยาเตาน้ําจืดและเตาใกลสูญพันธุ 
๓. เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธและเปนแหลงความรูของประชาชนท่ัวไป, นักศึกษา และผูสนใจ

ท่ัวไป 
  
 

เปาหมาย 
๑. เพ่ืออนุรักษเตาน้ําจืดและเตาบกชนิดตาง ๆ จํานวน ๑๖ ชนดิ 
๒. เพ่ือศึกษาชีววิทยาและการเพาะพันธุเตาน้ําจืดและเตาชนิดอ่ืน ๆ 
๓. เพ่ือเพาะขยายพันธุและปลอยคืนสูธรรมชาติ 

 



 ๕๙ 
 
การดําเนินงาน 

๑. รวบรวมพันธุเตาน้ําจืดและเตาบกของไทยจํานวน  ๑๖ ชนดิ 
๒. ศึกษาวิจัยทางวิชาการเก่ียวกับชีววิทยา, การเพาะพันธุ, การอนุบาล, การเลี้ยง 
๓. ประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจถึงความสําคัญและการอนุรักษ 
๔. ปลอยคืนสูธรรมชาติเพ่ือใหคงอยูตลอดไป 

ส่ิงกอสราง จํานวน  ๗ รายการ 
 

๑. ทางเดินชมธรรมชาติ ยาวประมาณ ๓๕๐ เมตร 
๒. บอดินอนุรักษเตา ขนาดประมาณ ๒ ไร ๑ บอ 
๓. บอคอนกรีตขนาด ๑๒.๕๐ ตารางเมตร พรอมหลังคาคลุม จํานวน ๒ ชุด และระบบน้ํา 
 ระบบลม พรอมอุปกรณ 
๔.   ปรับพ้ืนท่ีประมาณ 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. และปายชื่อ 
 ๑  แหง     

ผลการดําเนินงาน 
๑. สามารถอนุรักษและรวบรวมพันธุเตาน้ําจืดและเตาบกของไทย จํานวน ๑๖ ชนิด 
๒. สามารถขยายพันธุเตาน้ําจืดและเตาบกของไทยเพ่ือปลอยลงสูธรรมชาติ 
๓. เปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษในปงบประมาณ ๒๕๕6 ชาวไทยและชาวตางชาติมาเท่ียวชม 

และเปนแหลงเรียนรูประมาณ  3,492  คน  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 ๖๐ 
 

 
นักเรียนนักศึกษาเขาศึกษาดูงานในศูนยฯ ดาน การเพาะเล้ียงปลาน้ําจืดและการอนุรักษเตาพ้ืนเมือง 

พรอมเขาชมโครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษพันธุเตาน้ําจืด 
 

ลําดับ หนวยงาน วันท่ี จํานวน (คน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

 

โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน 
โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา 
โรงเรียนอนุบาลละงู 
โรงเรียนอนุบาลโอบออม 
โรงเรียนอนุบาลยะลา 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 
โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปภมัภ 
โรงเรียนดารุลฟจญ 
โรงเรียนคลองขุด สพฐ. 
คณะประมงอาสาจังหวัดปตตานี 
โรงเรียนบานวังประจัน 
โรงเรียนบานทามะปราง 
กรมทรัพยากร 
โรงเรียนบานควนสตอ 
โรงเรียนบานในเมือง 
องคการบริหารสวนตําบลกําแพง 
โรงเรียนบานปากละงู 
โรงเรียนอัรฟุรกอน 
โรงเรียนบานตันหยงโป 
โรงเรียนมุสลิมศึกษา 
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ 
โรงเรียนมุสลิมศึกษา 
เจาหนาท่ีสวนสัตวเชียงใหม 
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 
โรงเรียนบานสวนเทศ 
นักขาวจากหนังสือพิมพทองถ่ินใต 
โรงเรียนบานทาชะมวง 
โรงเรียนบานไสใหญ 
โรงเรียนบานสวนเทศ 
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยามสตูล 

 

๑๓  พฤศจกิายน ๒๕๕๕ 
๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ 
๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ 
๒๑  พฤศจกิายน ๒๕๕๕ 
๓๐  พฤศจกิายน ๒๕๕๕ 

๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
๕  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
๖  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
15 มีนาคม 2556 
21 มีนาคม 2556 
25 มีนาคม 2556 
13 สงิหาคม 2556 
15 สงิหาคม 2556 
16 สงิหาคม 2556 
27 สงิหาคม 2556 
5 กันยายน 2556 

5-6 กันยายน 2556 
6 กันยายน 2556 

9-10 กันยายน 2556 
10 กันยายน 2556 
13 กันยายน 2556 
13 กันยายน 2556 
18 กันยายน 2556 
19 กันยายน 2556 
20 กันยายน 2556 
20 กันยายน 2556 
30 กันยายน 2556 

 

๗๔ 
๕๕ 
๙๗ 
๓๙ 

๒๔๖ 
๖๐ 

๒๐๐ 
๑๕๐ 
๑๔๗ 
๓๐ 

๑๐๐ 
100 
100 
200 
89 

150 
25 

100 
55 

460 
210 
380 
10 
74 
50 
4 

74 
70 
50 
93 
 

 รวม  ๓,๔9๒ 



 ๖๑ 
 

 

ภาพหนวยงานตางๆ ท่ีเขาเย่ียมชมและศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงปลานํ้าจืด  
การเพาะเลี้ยงเตานํ้าจืดรวมท้ังการอนุรักษเตาพื้นเมอืงของไทย 

  
     
 

         
 
 

           
 
 

        
 
 



 ๖๒ 
 

               
 

             
 

              
 

              
 
 



 ๖๓ 
 
     

    สถิติการรวบรวมและเพาะพนัธุเตานํ้าจืดชนิดตางๆ ในศูนยฯ ๒๕๒๖-25๕๖ 

ลาํดั
บท่ี 

ป กระอาน 
ลาย

ตีนเปด 
หวาย นา หับ 

ทับ
ทิม 

เดอืย 
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 

๓๑ ๒๕๕๖ 392 251 18 0 12 0 0 5 0 0 0 0 678 

รวมชนิด 3,099 ๑,261 278 ๒๘๕ ๒27 ๗๕ ๓ 86 ๙๑ ๗๐ ๑๕ ๖๙ 5,559 

 
 
 



 ๖๔ 
 

เตานํ้าจืดท่ีเพาะฟกได ในปงบประมาณ 2556 

 
 

       
 
 

        
 
   

              
 
  
 

ลกูเตากระอาน จาํนวน 392 ตัว ลกูเตาลายตีนเปด  จาํนวน 251 ตัว 

ลกูเตาเหลอืง  จาํนวน 5 ตัว ลูกเตาหับ จาํนวน 12 ตัว 

ลกูเตาหวาย จาํนวน 18 ตัว ลกูเตาแกมแดง เตาจกัร และเตานา 



 ๖๕ 
 
    

กิจกรรมอ่ืน ๆ 

รับนักศึกษาฝกงานจากสถาบันการศึกษาตางๆ จํานวน 6 คน 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ - สกุล สถาบันการศึกษา ระยะเวลา 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
5 
6 
 

นางสาวดวงจันทร   แกวเกลื้อน 
นางสาวดวงมณี  แกวเกลื้อน 
นายพิทักษ  ถึงเสียบญวณ 
นายสถาพร  สุทธานี 
นายวีระพงศ  แสงประดิษฐ 
Mr.  Joscha Henrik Quade 

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ประเทศสหพันธสาธารณะรัฐ
เยอรมนี (YPbzNH13) ของมูลนิธิ
การศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ
ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส 
ประเทศไทย) 

๑ กรกฏาคม 2556-31  สงิหาคม 2556 
๑ กรกฏาคม 2556-31  สงิหาคม 2556  
๑ กรกฏาคม 2556-31  สงิหาคม 2556  
๑ กรกฏาคม 2556-31  สงิหาคม 2556  
๑ กรกฏาคม 2556-31  สงิหาคม 2556 
24 กรกฏาคม 2556-11 มิถุนายน 2557 

 

 
 

       
 

นักศึกษาฝกงานจากวิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
  

        
 

นักศึกษาฝกงานจากประเทศสหพันธสาธารณะรัฐเยอรนี (YPbzNH13) 
 



 ๖๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ กปม.1 แผน/ผลการดําเนินงานกิจกรรมผลิตพันธุสัตวน้ํา ประจําปงบประมาณ  2556 กปม.1

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปาหมาย 1.แผนผลิตพันธุสัตวน้ํา  17,000,000  ตัว เงินงบประมาณ   1,812,100    บาท

กรมประมง 2.ผลการผลิตพันธุสัตวน้ํา17,040,392 ตัว คิดเปน 100.23%

แผนงาน ปรับโครงสรางภาคเกษตร

หนวยปฏิบัติงาน   ศพจ.สตูล

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม อนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ /ผลิตพันธุสัตวน้ํา

กิจกรรม หนวย 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.

1.  แผน ผลิตพันธุสัตวน้ํา แผน 17,000       305    1,007  2,162  645    255    2,055     1,735       2,257   2,262    1,762   1,675    880       

ผลผลิตพันธุสัตวน้ํา ผล 17,040.392 330    1,127  2,602  731    1,681  979.133 1,851.259  2,426   2,665    2,648    -  -

     1.1 ปลานิล พันตัว แผน 3,000        150    250    250    250    250    250       300          300     300       300     250       150       

ผล 3,010        150    250    350    280    255    260       400          350     400       315      -

     1.2 ปลาดุกอุย พันตัว แผน 200            - 20      25       -  - 20         20           25       25        25       20        20         

ผล 200            - 20      25       -  - 22         25           26       29        53        -  -

    1.3 ปลาตะเพียนขาว พันตัว แผน 3,000        150    200    300    300     - 200       300          350     350       350     300       200       

ผล 3,005        155    210    400    350    200    250       300          400     450       290      -  -

     1.4 ปลายี่สกเทศ พันตัว แผน 300            - 20      30      30       - 30         40           40       30        40       40         -

ผล 300            - 20      30      35       - 36         45           45       45        44        -  -

     1.5 ปลาบา พันตัว แผน 330            -  - 40      50       - 40         60           20       40        30       50         -

ผล 335           20      10      80      50      20      45         65           30       15         -  -  -

     1.6  ปลาไน พันตัว แผน 100            - 10      10      10       - 10         10           15       10        10       10        5          

ผล 100            - 10      10      10       - 10         10           17       16        17        -  -

     1.7 กุงกามกราม พันตัว แผน 10,000        - 500    1,500   -  - 1,500     1,000       1,500   1,500    1,000   1,000    500       

ผล 10,020        - 600    1,700   - 1,200  350       1,000       1,550   1,700    1,920    -  -

     1.8 กบนา พันตัว แผน 70             5       7       7       5       5       5           5             7        7          7         5          5          

แผน/ผลการปฏิบัติงาน



กิจกรรม หนวย 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.

แผน/ผลการปฏิบัติงาน

ผล 70             5       7       7       6       6       6           6             8        10        9          -  -

     1.9 เตากระอาน พันตัว แผน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ผล 0.392         -  -  -  -  - 0.133     259           -  -  -  -  -

2.  แผน การปลอยพันธุสัตวน้ํา แผน 17,000       305    1,007  2,162  645    255    2,055     1,735       2,257   2,262    1,762   1,675    880       

ผล การปลอยพันธุสัตวน้ํา ผล 17,040.392 330    1,127  2,602  731    1,681  979.133 1,851.259  2,426   2,665    2,648    -

     2.1 ปลานิล พันตัว แผน 3,000        150    250    250    250    250    250       300          300     300       300     250       150       

ผล 3,010        150    250    350    280    255    260       400          350     400       315      -

     2.2 ปลาดุกอุย พันตัว แผน 200            - 20      25       -  - 20         20           25       25        25       20        20         

ผล 200            - 20      25       -  - 22         25           26       29        53        -

    2.3 ปลาตะเพียนขาว พันตัว แผน 3,000        150    200    300    300     - 200       300          350     350       350     300       200       

ผล 3,005        155    210    400    350    200    250       300          400     450       290      -

     2.4 ปลายี่สกเทศ พันตัว แผน 300            - 20      30      30       - 30         40           40       30        40       40         -

ผล 300            - 20      30      35       - 36         45           45       45        44        -

     2.5 ปลาบา พันตัว แผน 330            -  - 40      50       - 40         60           20       40        30       50         -

ผล 335           20      10      80      50      20      45         65           30       15         -  -

     2.6  ปลาไน พันตัว แผน 100            - 10      10      10       - 10         10           15       10        10       10        5          

ผล 100            - 10      10      10       - 10         10           17       16        17        -

     2.7 กุงกามกราม พันตัว แผน 10,000        - 500    1,500   -  - 1,500     1,000       1,500   1,500    1,000   1,000    500       

ผล 10,020        - 600    1,700   - 1,200  350       1,000       1,550   1,700    1,920    -

     2.8 กบนา พันตัว แผน 70             5       7       7       5       5       5           5             7        7          7         5          5          

ผล 70             5       7       7       6       6       6           6             8        10        9          -



ชนิดและพันธุสัตวน้ําที่ ( หนวย : ตัว )

เนื้อที/่ไร หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

ปล
าน

ิล

ปล
าด

ุกอ
ุย

กุง
กา

มก
รา

ม

ปล
าต

ะเ
พ

ียน

ปล
าย

ี่สก

ปล
าบ

า

กบ
นา
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๑ อางเก็บน้ําคลองเจ 11 ตุลาคม 2555 4 5 ทุงหวา ทุงหวา สตูล 150,000   -  - 150,000   -  -  - 300,000

๒ ทุงนาบานหวยมะพราว 19 ตุลาคม 2555 11 ละงู ละงู สตูล  -  -  -  -  -  - 5,000 5,000

๓ สระน้ํา ม.3, ม.4 20 ตุลาคม 2555 10 3,4 ทุงหวา ทุงหวา สตูล  -  -  -  -  - 20,000  - 20,000

๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 42 2  พฤศจิกายน 2555 35 7 เกตรี เมือง สตูล 200,000  20,000  10,000     230,000

๕ โรงพยาบาลละงู 2  พฤศจิกายน 2555 10 ละงู ละงู สตูล 45,000 10,000 10,000 65,000

๖ หวยลิเกตุ 8  พฤศจิกายน 2555 6 3 เกตรี เมือง สตูล 5,000 10,000 15,000

๗ บานผัง 44 20  พฤศจิกายน 2555 6 2 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 25,000 10,000 35,000

๘ สระน้ํา ม.1 20  พฤศจิกายน 2555 14 1 ทุงบุหลัง ทุงหวา สตูล 165,000 165,000

๙ คลองละงู 25  พฤศจิกายน 2555 600 7 กําแพง ละงู สตูล 150,000 150,000

๑๐ คลองชลประทาน 26  พฤศจิกายน 2555 16 4 คลองขุด เมือง สตูล 300000 10,000 310,000

๑๑ พื้นที่นาขาว 27  พฤศจิกายน 2555 13 ละงู ละงู สตูล 7,000 7,000

๑๒ โรงเรียนทอฝนโรจนวิชญ 27  พฤศจิกายน 2555 10 10 ทุงนุย ควนกาหลง สตูล 150000 150,000

๑๓ คลองขุนชนะ 3 ธันวาคม 2555 15 4 ทุงบุหลัง ทุงหวา สตูล 300,000  30,000  330,000

๑๔ คลองมําบัง 4 ธันวาคม 2555 209 2,5,3,4 ควนขัน เมือง สตูล 200,000 10,000 210,000

๑๕ หนองพรุบุหลัง 4 ธันวาคม 2555 20 5 เขาขาว ละงู สตูล 25,000 100,000 125,000

๑๖ สระน้ําอําเภอมะนัง 4 ธันวาคม 2555 10 4 ปาลมพัฒนา มะนัง สตูล 70,000 70,000

๑๗ คลองละงู 4 ธันวาคม 2555 600 3 กําแพง ละงู สตูล 450,000 50,000 500,000

๑๘ คลองหวยบา 4 ธันวาคม 2555 87 11 กําแพง ละงู สตูล 400,000 50,000 450,000

๑๙ หนองปนหยา 4 ธันวาคม 2555 75 2 ละงู ละงู สตูล 200,000  250,000  450,000

๒๐ 0

๒๑ หนองวังปลาดุก  4 ธันวาคม 2555 8 4 ละงู ละงู สตูล 80,000     80,000

๒๒ หวยลําดาตู  4 ธันวาคม 2555 35 9 กําแพง ละงู สตูล 350,000  30,000 380,000

๒๓ พื้นที่นาขาว 24 ธันวาคม 2555 1 1 เขาขาว ละงู สตูล 7,000 7,000

๒๔ วังผาสามัคคี 14 มกราคม 2556 50 9 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 150,000  35,000  185,000

ลําดับที่ ชื่อแหลงน้ํา วัน เดือน ป

รายงานผลการปลอยพันธุสัตวน้ําจืด

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖
ที่ตั้ง



ชนิดและพันธุสัตวน้ําที่ ( หนวย : ตัว )
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๒๕ สระน้ําสถานีพืช 24 มกราคม 2556 10 11 ทุงนุย ควนกาหลง สตูล 130,000 50,000 180,000

๒๖ พื้นที่นาขาว 11 ทุงนุย ควนกาหลง สตูล 6,000 6,000

๒๗ สระน้ํา 28 มกราคม 2556 15 คลองขุด เมือง สตูล 350,000 10,000 360,000

๒๘ (สนามบินกองทัพอากาศ)

๒๙ พื้นที่นาขาว 15 กุมภาพันธ  2556 1 เกตตรี เมือง สตูล 6000 6,000

๓๐ คลองบูเก็ตยามู 21 กุมภาพันธ 2556 20 7 ควนโดน ควนโดน สตูล 300,000  200,000  500,000

๓๑ ฝายซอยสิบ 22 กุมภาพันธ 2556 100 2 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 150,000 400,000 550,000

๓๒ น้ําตกโตนปาหนัน (คลองบานโตน) 22 กุมภาพันธ 2556 260 5 ทุงนุย ควนกาหลง สตูล 400,000 15,000 415,000

๓๓ หนองคัน 27 กุมภาพันธ 2556 14 5 ละงู ละงู สตูล 105,000 100,000 5,000 210,000

๓๔ คลองเฉี่ยว 1 มีนาคม 2556 15 5 ควนสตอ ควนโดน สตูล 150,000  100,000  250,000  

๓๕ สระน้ําหมู 4 1 มีนาคม 2556 15 4 คลองขุด เมือง สตูล 22,000  200,000  222,000  

๓๖ สระน้ํารพช. 8 มีนาคม 2556 10 8 ควนโดน ควนโดน สตูล 175,000  100,000  275,000  

๓๗ สระน้ําบานควนโตะหงอด 19 มีนาคม 2556 10 9 ควนสตอ ควนโดน สตูล 85,000     45,000 130,000  

๓๘ พื้นที่นาขาว 20 มีนาคม 2556 4 ทุงนุย ควนกาหลง สตูล 6,000 6,000      

๓๙ คลองมําบัง 26 มีนาคม 2556 209 3,5 บานควน เมือง สตูล 50,000 36,000 10,000 96,000    

๔๐ เขื่อนน้ําหมู 4 12 เมษายน 2556 15 4 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 350,000  350,000  

๔๑ คลองมําบัง 12 เมษายน 2556 209 พิมาน เมือง สตูล 45,000 65,000 10,000  120,000  

๔๒ สระน้ําวัดปามะนังชโชธาร 18 เมษายน 2556 5 8 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา มะนัง 25,000  25,000    

๔๓ คลองละงู 30 เมษายน 2556 600 3 กําแพง ละงู สตูล 350,000  200,000  550,000  

๔๔ คลองดุสน 30 เมษายน 2556 150 7 ควนโดน ควนโดน สตูล 300,000  100,000  400,000  

๔๕ ฝายชลประทาน 30 เมษายน 2556 50 7 ควนสตอ ควนโดน สตูล 250,000  6,000 256,000  

๔๖ สระน้ํา รพช.ถ้ําแปะ 30 เมษายน 2556 12 3 ควนโพธิ์ เมือง สตูล 50,000 100,000 150,000  

๔๗ ฝายกลางบาน  2 พฤษภาคม 2556 14 5 แป-ระ ทาแพ สตูล 250,000  250,000  

๔๘ คลองหวยบา  2 พฤษภาคม 2556 87 8 กําแพง ละงู สตูล 250,000  100,000  350,000  

๔๙ หนองปลักจิก  2 พฤษภาคม 2556 10 6 ทาแพ ทาแพ สตูล 70,000     150,000  220,000  

๕๐ คลองบราเกตุ  2 พฤษภาคม 2556 15 4 ควนโดน ควนโดน สตูล 200,000  17,000  217,000  

๕๑ คลองหลํา  3 พฤษภาคม 2556 140 9 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 100,000  200,000  45,000  345,000  



ชนิดและพันธุสัตวน้ําที่ ( หนวย : ตัว )
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๕๒ ฝายชลประทาน  3 พฤษภาคม 2556 20 9 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 200,000  30,000  230,000  

๕๓ อางเก็บน้ําคลองโตนเขาไคร  9 พฤษภาคม 2556 100 9 ปาลมพัฒนา มะนัง สตูล 75,000     26,000  100,000  8,000    209,000  

๕๔ คลองลําโลน   10 พฤษภาคม 2556 375 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 200,000  135,000  335,000  

๕๕ หวยน้ําบานสนกลาง  16 พฤษภาคม 2556 50 4 แหลมสน ละงู สตูล 80,000     140,000  220,000  

๕๖ ฝายกั้นน้ําสํานักสงฆ   23 พฤษภาคม 2556 13 5 เกตรี เมือง สตูล 25,000     25,000     50,000     

๕๗ คลองหลํา 20 มิถุนายน 56 140 6 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 200,000  200,000  400,000  

๕๘ คลองพะนัง 20 มิถุนายน 56 187 5 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 45,000  15,000  16,000  76,000     

๕๙ โรงเรียนบานผัง 20 21 มิถุนายน 56 20 8 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 200,000  250,000  5,000    455,000  

๖๐ วัดปามะนั่งชโลธาร 21 มิถุนายน 56 4 8 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 10,000  5,000    15,000     

๖๑ คลองละงู 25 มิถุนายน 56 600 3 กําแพง ละงู สตูล 460,000  460,000  

๖๒ หนองคัน 27 มิถุนายน 56 14 5 ละงู ละงู สตูล 350,000 350,000  

ทํานบใหญ 27 มิถุนายน 56 9 9 ละงู ละงู สตูล 250,000 250,000  

ทํานบเล็ก 27 มิถุนายน 56 6         9 ละงู ละงู สตูล 140,000 140,000  

สระน้ําบานทุง 28 มิถุนายน 56 90 8 ควนโพธิ์ เมือง สตูล 19,000 500,000 519,000  



ประจําปงบประมาณ ๒๕๕6
ที่ตั้ง ชนิดและพันธุสัตวน้ําที่ ( หนวย : ตัว )
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๑ อางเก็บน้ําคลองเจ 11 ตุลาคม 2555 4 5 ทุงหวา ทุงหวา สตูล 150,000   155,000   305,000   

๒ ทุงนาบานหวยมะพราว 19 ตุลาคม 2555 11 ละงู ละงู สตูล 5,000 5,000        

๓ สระน้ํา ม.3, ม.4 20 ตุลาคม 2555 10 3,4 ทุงหวา ทุงหวา สตูล 20,000 20,000      

๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 422  พฤศจิกายน 2555 35 7 เกตรี เมือง สตูล 200,000   20,000   10,000     230,000   

๕ โรงพยาบาลละงู 2  พฤศจิกายน 2555 10 ละงู ละงู สตูล 45,000 10,000 10,000 65,000      

๖ หวยลิเกตุ 8  พฤศจิกายน 2555 6 3 เกตรี เมือง สตูล 5,000 10,000 15,000      

๗ บานผัง 44 20  พฤศจิกายน 2555 6 2 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 25,000 10,000 35,000      

๘ สระน้ํา ม.1 20  พฤศจิกายน 2555 14 1 ทุงบุหลัง ทุงหวา สตูล 165,000 165,000   

๙ คลองละงู 25  พฤศจิกายน 2555 600 7 กําแพง ละงู สตูล 150,000 150,000   

๑๐ คลองชลประทาน 26  พฤศจิกายน 2555 16 4 คลองขุด เมือง สตูล 300000 10,000 310,000   

๑๑ พื้นที่นาขาว 27  พฤศจิกายน 2555 13 ละงู ละงู สตูล 7,000 7,000        

๑๒ โรงเรียนทอฝนโรจนวิชญ 27  พฤศจิกายน 2555 10 10 ทุงนุย ควนกาหลง สตูล 150000 150,000   

๑๓ คลองขุนชนะ 3 ธันวาคม 2555 15 4 ทุงบุหลัง ทุงหวา สตูล 300,000    30,000  330,000

๑๔ คลองมําบัง 4 ธันวาคม 2555 209 2,5,3,4 ควนขัน เมือง สตูล 200,000 10,000 210,000

๑๕ หนองพรุบุหลัง 4 ธันวาคม 2555 20 5 เขาขาว ละงู สตูล 25,000 100,000 125,000

๑๖ สระน้ําอําเภอมะนัง 4 ธันวาคม 2555 10 4 ปาลมพัฒนา มะนัง สตูล 70,000 70,000

๑๗ คลองละงู 4 ธันวาคม 2555 600 3 กําแพง ละงู สตูล 450,000 50,000 500,000

๑๘ คลองหวยบา 4 ธันวาคม 2555 87 11 กําแพง ละงู สตูล 400,000 50,000 450,000

๑๙ หนองปนหยา 4 ธันวาคม 2555 75 2 ละงู ละงู สตูล 200,000   250,000    450,000

๒๐ หนองวังปลาดุก  4 ธันวาคม 2555 8 4 ละงู ละงู สตูล 80,000     80,000

๒๑ หวยลําดาตู  4 ธันวาคม 2555 35 9 กําแพง ละงู สตูล 350,000   30,000 380,000

๒๒ พื้นที่นาขาว 24 ธันวาคม 2555 1 1 เขาขาว ละงู สตูล 7,000 7,000

๒๓ วังผาสามัคคี 14 มกราคม 2556 50 9 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 150,000   35,000  185,000

๒๔ สระน้ําสถานีพืช 24 มกราคม 2556 10 11 ทุงนุย ควนกาหลง สตูล 130,000 50,000 180,000

๒๕ พื้นที่นาขาว 11 ทุงนุย ควนกาหลง สตูล 6,000 6,000

๒๖ สระน้ําสนามบินกองทัพอากาศ 28 มกราคม 2556 15 คลองขุด เมือง สตูล 350,000 10,000 360,000

๒๗ พื้นที่นาขาว 15 กุมภาพันธ  2556 1 เกตตรี เมือง สตูล 6000 6,000

๒๘ คลองบูเก็ตยามู 21 กุมภาพันธ 2556 20 7 ควนโดน ควนโดน สตูล 300,000    200,000   500,000

วัน เดือน ป(ต.ค.๕5-กย.๕6)

รายงานผลการปลอยพันธุสัตวน้ําจืด

ลําดับที่ ชื่อแหลงน้ํา
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วัน เดือน ป(ต.ค.๕5-กย.๕6)ลําดับที่ ชื่อแหลงน้ํา

๒๙ ฝายซอยสิบ 22 กุมภาพันธ 2556 100 2 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 150,000 400,000 550,000

๓๐ น้ําตกโตนปาหนัน 22 กุมภาพันธ 2556 260 5 ทุงนุย ควนกาหลง สตูล 400,000 15,000 415,000

๓๑ หนองคัน 27 กุมภาพันธ 2556 14 5 ละงู ละงู สตูล 105,000 100,000 5,000 210,000

๓๒ คลองเฉี่ยว 1 มีนาคม 2556 15 5 ควนสตอ ควนโดน สตูล 150,000    100,000   250,000   

๓๓ สระน้ําหมู 4 1 มีนาคม 2556 15 4 คลองขุด เมือง สตูล 22,000   200,000    222,000   

๓๔ สระน้ํารพช. 8 มีนาคม 2556 10 8 ควนโดน ควนโดน สตูล 175,000   100,000   275,000   

๓๕ สระน้ําบานควนโตะหงอด 19 มีนาคม 2556 10 9 ควนสตอ ควนโดน สตูล 85,000     45,000 130,000   

๓๖ พื้นที่นาขาว 20 มีนาคม 2556 4 ทุงนุย ควนกาหลง สตูล 6,000 6,000        

๓๗ คลองมําบัง 26 มีนาคม 2556 209 3,5 บานควน เมือง สตูล 50,000 36,000 10,000 96,000      

๓๘ เขื่อนน้ําหมู 4 12 เมษายน 2556 15 4 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 350,000   350,000   

๓๙ คลองมําบัง 12 เมษายน 2556 209 พิมาน เมือง สตูล 45,000 65,000 10,000   120,000   

๔๐ สระน้ําวัดปามะนังชโชธาร 18 เมษายน 2556 5 8 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา มะนัง 25,000   25,000      

๔๑ คลองละงู 30 เมษายน 2556 600 3 กําแพง ละงู สตูล 350,000    200,000   550,000   

๔๒ คลองดุสน 30 เมษายน 2556 150 7 ควนโดน ควนโดน สตูล 300,000    100,000   400,000   

๔๓ ฝายชลประทาน 30 เมษายน 2556 50 7 ควนสตอ ควนโดน สตูล 250,000    6,000 256,000   

๔๔ สระน้ํา รพช.ถ้ําแปะ 30 เมษายน 2556 12 3 ควนโพธิ์ เมือง สตูล 50,000 100,000 150,000   

๔๕ ฝายกลางบาน  2 พฤษภาคม 2556 14 5 แป-ระ ทาแพ สตูล 250,000    250,000   

๔๖ คลองหวยบา  2 พฤษภาคม 2556 87 8 กําแพง ละงู สตูล 250,000    100,000   350,000   

๔๗ หนองปลักจิก  2 พฤษภาคม 2556 10 6 ทาแพ ทาแพ สตูล 70,000     150,000    220,000   

๔๘ คลองบราเกตุ  2 พฤษภาคม 2556 15 4 ควนโดน ควนโดน สตูล 200,000    17,000   217,000   

๔๙ คลองหลํา  3 พฤษภาคม 2556 140 9 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 100,000   200,000    45,000  345,000   

๕๐ ฝายชลประทาน  3 พฤษภาคม 2556 20 9 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 200,000    30,000   230,000   

๕๑ อางเก็บน้ําคลองโตนเขาไคร  9 พฤษภาคม 2556 100 9 ปาลมพัฒนา มะนัง สตูล 75,000     26,000   100,000    8,000     209,000   

๕๒ คลองลําโลน   10 พฤษภาคม 2556 375 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 200,000    135,000   335,000   

๕๓ หวยน้ําบานสนกลาง  16 พฤษภาคม 2556 50 4 แหลมสน ละงู สตูล 80,000     140,000   220,000   

๕๔ ฝายกั้นน้ําสํานักสงฆ   23 พฤษภาคม 2556 13 5 เกตรี เมือง สตูล 25,000     25,000     50,000      

๕๕ คลองหลํา 20 มิถุนายน 2556 140 6 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 200,000   200,000   400,000   

๕๖ คลองพะนัง 20 มิถุนายน 2556 187 5 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 45,000  15,000   16,000   76,000      

๕๗ โรงเรียนบานผัง 20 21 มิถุนายน 2556 20 8 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 200,000   250,000   5,000     455,000   

๕๘ วัดปามะนั่งชโลธาร 21 มิถุนายน 2556 4 8 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 10,000   5,000     15,000      

๕๙ คลองละงู 25 มิถุนายน 2556 600 3 กําแพง ละงู สตูล 460,000    460,000   

๖๐ หนองคัน 27 มิถุนายน 2556 14 5 ละงู ละงู สตูล 350,000 350,000   
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๖๑ ทํานบใหญ 27 มิถุนายน 2556 9 9 ละงู ละงู สตูล 250,000 250,000   

๖๒ ทํานบเล็ก 27 มิถุนายน 2556 6          9 ละงู ละงู สตูล 140,000 140,000   

๖๓ สระน้ําบานทุง 28 มิถุนายน 2556 90 8 ควนโพธิ์ เมือง สตูล 19,000 500,000 519,000   

๖๔ หนองราโพธิ์ 4 กรกฏาคม 2556 30 6 น้ําผุด ละงู สตูล 215,000   23,000   238,000   

๖๕ คลองกรวด 9 กรกฏาคม 2556 13 9 ละงู ละงู สตูล 70,000     17,000   87,000      

๖๖ สระน้ําผัง 9  10 กรกฏาคม 2556 10 9 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 100,000   100,000   200,000   

๖๗ อางเก็บน้ําบานชองงับ  16 กรกฏาคม 2556 30 3 นาทอน ทุงหวา สตูล 450,000    50,000     4,000     504,000   

๖๘ หวยชองงับ  16 กรกฏาคม 2556 27 3 นาทอน ทุงหวา สตูล  340,000    40,000     380,000   

๖๙ หวยลิเกตุ/นาขาว 16 กรกฏาคม 2556 57 3 เกตรี เมือง สตูล 30,000    650,000    5,000     685,000   

๗๐ โรงเรียนบานทุงบุหลัง 17 กรกฏาคม 2556 5 5 ทุงบุหลัง ทุงหวา สตูล 43,000      43,000      

๗๑ คลองขุนชนะ  17 กรกฏาคม 2556 35 5 ทุงบุหลัง ทุงหวา สตูล 437,000    30,000     44,000 511,000   
3,010,000     200,000      10,020,000    3,005,000    300,000    335,000     100,000     70,000       17,040,392    รวมปลอยพันธุสัตวน้ํา  ประจําปงบประมาณ 2556
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