


(ก) 

 บันทกึของผูอํานวยการศูนยวจิัยและพฒันาประมงน้ําจืดสตูล 

 
          รายงานประจําป ฉบับน้ี ไดจัดทําขึ้นเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการตาง ๆ ในความรับผิดชอบของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสตูล 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗   ในงานตาง ๆ   ไดแก     งานทางดานบริหาร งาน
ผลิตพันธุสัตวนํ้า งานพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุสัตวนํ้า งานตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพสินคาประมง  งานโครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยง
ปลานิลเพ่ือการสงออก และแหลงเรียนรูในทองถิ่น  ซึ่งขอมูลที่สรุปไวอาจเปน
ประโยชนสําหรับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนผูสนใจทั่วไปในการคนควา
หาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานและโครงการของศูนยฯ  

 การปฏิบัติหนาที่และภารกิจตาง ๆ ของศูนยฯ ประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายทุกประการ ขาพเจาในนามของผู อํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสตูล  ขอขอบคุณ
ผูบังคับบัญชาทุกทานที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ช้ีแนะและใหความชวยเหลือในทุก ๆ ดานทั้งยังใหการสนับสนุน
และใหกําลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความรวมมือของสวนราชการ ภาคเอกชน ภายในจังหวัด และจากความ
รวมมือรวมใจ เสียสละ อุทิศ แรงกาย แรงใจ ของขาราชการและลูกจาง ทุกทาน  

  จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสน้ี 
 
 
 
               (นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง) 
                    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสตูล 
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สารบญั 

บันทึกผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสตูล     ก 
สารบัญ           ข 
แผนที่จังหวัดสตูล         ๑ 
ประวัติจังหวัดสตูล         ๓ 

 ประวัติศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสตูล      15 
ยุทธศาสตรกรมประมง         16 
ทําเนียบขาราชการศูนยฯ           17 
ขอมูลสัตวนํ้าประจําหนวยงาน        21 
ผลการดําเนินงาน ประจําป ๒๕๕๗       29 

- งานธุรการ           29 
- งานพัสดุ          30 
- งานการเงินและการบัญชี        30 
- กิจกรรม เพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า       34 
- กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง     39 
- งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุสัตวนํ้าเพ่ือจําหนายแกเกษตรกร   42 
- กิจกรรม พัฒนาการเพาะเลีย้งและปรับปรุงพันธุ (งานวิจัยประมงนํ้าจืด)   44 
- โครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการสงออก   47 
- โครงการพัฒนาเกษตรกรสู Smart  Farmer 
- โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ      
- กิจกรรมอ่ืน          

ภาคผนวก           
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แผนท่ีจังหวัดสตูล

ท่ีมา : http://www.thailandholidayclub.com/index.php?topic=306.new
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๒

ขอมูลท่ัวไปจังหวัดสตูล

คําขวัญจังหวัดสตูล
“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์”

วิสัยทัศนจังหวัดสตูล
“เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรไดมาตรฐาน เมืองสวรรคชายแดนใต”

พันธกิจจังหวัดสตูล
๑. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานการทองเที่ยว และพัฒนาการบริหารจัดการ
๒. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓. พัฒนาอาชีพที่กอใหเกิดรายไดอยางยั่งยืน
๔. พัฒนาระบบการขนสงสินคาชายฝงทะเลอันดามัน
๕. เสริมสรางพัฒนาคนและสังคมภูมิปญญาแหงการเรียนรู
๖. คุณธรรมนําสังคม

ตราประจําจังหวัดสตูล (รูปพระสมุทรเทวา)

ประวัติที่มาของตราพระสมุทรเทวานับเนื่องจากสมัยที่พระยาสมันตรัฐบุรินทร (ตน
กูมูฮํามัดอาเก็บ) เจาเมืองสตูลคนแรกไดสรางเมืองใหเจริญ รุงเรือง กลายเปนทาเรือ
ใหญ ฝงทะเลชองมะละกาจนเมืองสตูลไดรับสมญาวา “นครีสโตยมําบังสังคาลา”
หรือ “สตูล  เมือง  พระสมุทรเทวา”

ดอกไมประจําจังหวัดสตูล

“ดอกกาหลง”

ตนไมประจําจังหวัดสตูล
“ตนหมากพลูตั๊กแตน”
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๓

ประวัติจังหวัดสตูล

ประวัติความเปนมาของจังหวัดสตูลในสมัยกอนกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงศรีอยุธยาไมปรากฏ
หลักฐานกลาวไว ณ ที่ใด สันนิษฐานวาในสมัยนั้นไมมีเมืองสตูล  คงมีแตหมูบานเล็กๆ กระจัดกระจายอยูตามที่
ราบชายฝงทะเล

ในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร สตูลเปนเพียงตําบลหนึ่งอยูในเขตเมืองไทรบุรี ฉะนั้นประวัติความเปนมา
ของจังหวัดสตูล จึงเก่ียวของกับเรื่องราวของเมืองไทรบุรี ดังปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒ วา "ตามเนื้อความที่ปรากฏดังกลาวมาแลว ทําใหเห็นวาในเวลานั้น พวกเมืองไทร
บุรีเห็นจะแตกแยกกันเปนสองพวกคือ พวกเจาพระยาไทรปะแงรันพวกหนึ่งและพวกพระยาอภัยนุราชคงจะนบ
นอมฝากตัวกับเมืองนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเมื่อพระยาอภัยนุราชไดมาเปนผูวาราชการเมืองสตูลซึ่งเขตแดน
ติดตอกับเมืองนครศรีธรรมราช พวกเมืองสตูลคงจะมาฟงบังคับบัญชาสนิทสนมขางเมืองนครศรีธรรมราช
มากกวาเมืองไทรบุรี แตพระยาอภัยนุราชวาราชการเมืองสตูลไดเพียง ๒ ป ก็ถึงแกอนิจกรรม ผูใดจะไดวา
ราชการเมืองสตูลตอจากนั้นหาพบจดหมายเหตุไม แตพิเคราะหความตามเหตุการณที่เกิดข้ึนภายหลัง เขาใจวา
เชื้อพระวงศของพระอภัยนุราช (ปศนู) คงจะไดวาราชการเมืองสตูลและฟงบังคับบัญชาสนิทสนมกับเมือง
นครศรีธรรมราชอยางครั้งพระยาอภัยนุราชหรือยิ่งกวานั้น"

เรื่องเก่ียวกับเมืองสตูลยังปรากฏในหนังสือพงศาวดารเมืองสงขลา แตขอความที่ปรากฏบางตอน
เก่ียวกับชื่อผูวาราชการเมืองสตูลไมตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓ ประวัติเก่ียวกับ
เมืองสตูลในการจัดรูปแบบการปกครองเมือง ตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลวา ในป พ.ศ. ๒๔๔๐ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหรักษาเมืองไทรบุรี เมืองเปอรลิส และเมืองสตูลเปนมณฑลเทศาภิบาล เรียกวา "มณฑลไทร
บุรี" โปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาไทรบุรีรามภักดีเจาพระยาไทรบุรี (อับดุลฮามิต) เปนขาราชการเทศาภิบาล
มณฑลไทรบุรี เมืองสตูลไดแยกจากเมืองไทรบุรีอยางเด็ดขาด ตามหนังสือสัญญาไทยกับอังกฤษเรื่องปกปนเขต
แดนระหวางไทยกับสหพันธรัฐมาลายู ซึ่งลงนามกันที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ร.ศ.๑๒๗ (พ.ศ.
๒๔๕๒) จากหนังสือสัญญานี้ยังผลใหไทรบุรีและเปอรลิสตกเปนของอังกฤษ สวนสตูลคงเปนของไทยสืบมา
จนถึงปจจุบันเมื่อปกปนเขตแดนเสร็จแลว ไดมีพระราชโองการโปรดใหเมืองสตูลเปนเมืองจัตวารวมอยูใน
มณฑลภเูก็ตเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๓)

ในปพุทธศักราช ๒๔๗๕ ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย เมืองสตูลก็
มีฐานะยกเปนจังหวัดหนึ่งอยูในราชอาณาจักรไทยสืบตอมาจนถึงกระทั่งทุกวันนี้

คําวา "สตูล" มาจากคําภาษามาลายูวา "สโตย" แปลวากระทอน อันเปนผลไมชนิดหนึ่งที่ข้ึนอยูชุก
ชุมในทองที่เมืองนี้ ซึ่งตอมาไดรับการตั้งสมญานามเปนภาษามาลายูวา "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 ซึ่งอยูในการปกครองของอําเภอทุงหวา ตอมาป พ.ศ.

๓

ประวัติจังหวัดสตูล

ประวัติความเปนมาของจังหวัดสตูลในสมัยกอนกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงศรีอยุธยาไมปรากฏ
หลักฐานกลาวไว ณ ที่ใด สันนิษฐานวาในสมัยนั้นไมมีเมืองสตูล  คงมีแตหมูบานเล็กๆ กระจัดกระจายอยูตามที่
ราบชายฝงทะเล

ในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร สตูลเปนเพียงตําบลหนึ่งอยูในเขตเมืองไทรบุรี ฉะนั้นประวัติความเปนมา
ของจังหวัดสตูล จึงเก่ียวของกับเรื่องราวของเมืองไทรบุรี ดังปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒ วา "ตามเนื้อความที่ปรากฏดังกลาวมาแลว ทําใหเห็นวาในเวลานั้น พวกเมืองไทร
บุรีเห็นจะแตกแยกกันเปนสองพวกคือ พวกเจาพระยาไทรปะแงรันพวกหนึ่งและพวกพระยาอภัยนุราชคงจะนบ
นอมฝากตัวกับเมืองนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเมื่อพระยาอภัยนุราชไดมาเปนผูวาราชการเมืองสตูลซึ่งเขตแดน
ติดตอกับเมืองนครศรีธรรมราช พวกเมืองสตูลคงจะมาฟงบังคับบัญชาสนิทสนมขางเมืองนครศรีธรรมราช
มากกวาเมืองไทรบุรี แตพระยาอภัยนุราชวาราชการเมืองสตูลไดเพียง ๒ ป ก็ถึงแกอนิจกรรม ผูใดจะไดวา
ราชการเมืองสตูลตอจากนั้นหาพบจดหมายเหตุไม แตพิเคราะหความตามเหตุการณที่เกิดข้ึนภายหลัง เขาใจวา
เชื้อพระวงศของพระอภัยนุราช (ปศนู) คงจะไดวาราชการเมืองสตูลและฟงบังคับบัญชาสนิทสนมกับเมือง
นครศรีธรรมราชอยางครั้งพระยาอภัยนุราชหรือยิ่งกวานั้น"

เรื่องเก่ียวกับเมืองสตูลยังปรากฏในหนังสือพงศาวดารเมืองสงขลา แตขอความที่ปรากฏบางตอน
เก่ียวกับชื่อผูวาราชการเมืองสตูลไมตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓ ประวัติเก่ียวกับ
เมืองสตูลในการจัดรูปแบบการปกครองเมือง ตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลวา ในป พ.ศ. ๒๔๔๐ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหรักษาเมืองไทรบุรี เมืองเปอรลิส และเมืองสตูลเปนมณฑลเทศาภิบาล เรียกวา "มณฑลไทร
บุรี" โปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาไทรบุรีรามภักดีเจาพระยาไทรบุรี (อับดุลฮามิต) เปนขาราชการเทศาภิบาล
มณฑลไทรบุรี เมืองสตูลไดแยกจากเมืองไทรบุรีอยางเด็ดขาด ตามหนังสือสัญญาไทยกับอังกฤษเรื่องปกปนเขต
แดนระหวางไทยกับสหพันธรัฐมาลายู ซึ่งลงนามกันที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ร.ศ.๑๒๗ (พ.ศ.
๒๔๕๒) จากหนังสือสัญญานี้ยังผลใหไทรบุรีและเปอรลิสตกเปนของอังกฤษ สวนสตูลคงเปนของไทยสืบมา
จนถึงปจจุบันเมื่อปกปนเขตแดนเสร็จแลว ไดมีพระราชโองการโปรดใหเมืองสตูลเปนเมืองจัตวารวมอยูใน
มณฑลภเูก็ตเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๓)

ในปพุทธศักราช ๒๔๗๕ ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย เมืองสตูลก็
มีฐานะยกเปนจังหวัดหนึ่งอยูในราชอาณาจักรไทยสืบตอมาจนถึงกระทั่งทุกวันนี้

คําวา "สตูล" มาจากคําภาษามาลายูวา "สโตย" แปลวากระทอน อันเปนผลไมชนิดหนึ่งที่ข้ึนอยูชุก
ชุมในทองที่เมืองนี้ ซึ่งตอมาไดรับการตั้งสมญานามเปนภาษามาลายูวา "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 ซึ่งอยูในการปกครองของอําเภอทุงหวา ตอมาป พ.ศ.
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๔

๒๔๘๒ ไดเปลี่ยนชื่อ อําเภอมําบัง เปนอําเภอเมืองสตูล สําหรับอําเภอทุงหวา ซึ่งในสมัยกอนนั้นเจริญรุงเรือง
มาก มีเรือกลไฟจากตางประเทศติดตอไปมาคาขายและรับสงสินคาเปนประจํา สินคาสําคัญของอําเภอทุงหวา
คือ "พริกไทย" เปนที่รูจักเรียกตามกันในหมูชาวตางประเทศวา "อําเภอสุไหวอุเป" ตอมาเมื่อประมาณป พ.ศ.
๒๔๕๗ การปลูกพริกไทยของอําเภอทุงหวาไดลดปริมาณลง ชาวตางประเทศที่เขามาทําการคาขายตางพากัน
อพยพกลับไปยังตางประเทศ ราษฎรในทองที่ก็พากันอพยพไปหาทําเลทํามาหากินในทองที่อ่ืนกันมาก
โดยเฉพาะไดยายไปตั้งหลักแหลงที่ก่ิงอําเภอละงูมากข้ึน ทําใหทองที่ก่ิงอําเภอละงูเจริญข้ึนอยางรวดเร็วและ
ในทางกลับกันทําใหอําเภอทุงหวาซบเซาลง

ครั้งถึง พ.ศ. ๒๔๗๓ ทางราชการพิจารณาเห็นวาก่ิงอําเภอละงูเจริญข้ึน มีประชากรอาศัยอยูหนาแนน
กวาอําเภอทุงหวา จึงไดประกาศยกฐานก่ิงอําเภอละงู เปนอําเภอเรียกวา อําเภอละงูและยุบอําเภอทุงหวาเดิม
เปนก่ิงอําเภอทุงหวา ก่ิงอําเภอทุงหวาข้ึนอยูในการปกครองของอําเภอละงู ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๑๖ ก่ิงอําเภอ
ทุงหวาจึงไดรับสถานะเดิมกลับคืนมาเปนอําเภอทุงหวา

ขอมูลทั่วไป
๑. ท่ีตั้งและอาณาเขต

จังหวัดสตูล เปนจังหวัดใตสุดดานฝงทะเลอันดามัน หางจากกรุงเทพฯ ๙๗๓ กิโลเมตร มีพ้ืนที่
๒,๘๐๗.๕๒๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๗๕๔,๗๑ ไร พ้ืนที่สวนหนึ่งเปนเกาะ 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 อยูระหวางเสนรุงที่ ๖ องศา

๔ ลิปดาและ ๗ องศา ๒ ลิปดาเหนือและเสนแวงที่ ๙๙ องศา ๕
ลิปดา และ ๑๐๐ องศา ๓ ลิปดาตะวันออก

๔

๒๔๘๒ ไดเปลี่ยนชื่อ อําเภอมําบัง เปนอําเภอเมืองสตูล สําหรับอําเภอทุงหวา ซึ่งในสมัยกอนนั้นเจริญรุงเรือง
มาก มีเรือกลไฟจากตางประเทศติดตอไปมาคาขายและรับสงสินคาเปนประจํา สินคาสําคัญของอําเภอทุงหวา
คือ "พริกไทย" เปนที่รูจักเรียกตามกันในหมูชาวตางประเทศวา "อําเภอสุไหวอุเป" ตอมาเมื่อประมาณป พ.ศ.
๒๔๕๗ การปลูกพริกไทยของอําเภอทุงหวาไดลดปริมาณลง ชาวตางประเทศที่เขามาทําการคาขายตางพากัน
อพยพกลับไปยังตางประเทศ ราษฎรในทองที่ก็พากันอพยพไปหาทําเลทํามาหากินในทองที่อ่ืนกันมาก
โดยเฉพาะไดยายไปตั้งหลักแหลงที่ก่ิงอําเภอละงูมากข้ึน ทําใหทองที่ก่ิงอําเภอละงูเจริญข้ึนอยางรวดเร็วและ
ในทางกลับกันทําใหอําเภอทุงหวาซบเซาลง

ครั้งถึง พ.ศ. ๒๔๗๓ ทางราชการพิจารณาเห็นวาก่ิงอําเภอละงูเจริญข้ึน มีประชากรอาศัยอยูหนาแนน
กวาอําเภอทุงหวา จึงไดประกาศยกฐานก่ิงอําเภอละงู เปนอําเภอเรียกวา อําเภอละงูและยุบอําเภอทุงหวาเดิม
เปนก่ิงอําเภอทุงหวา ก่ิงอําเภอทุงหวาข้ึนอยูในการปกครองของอําเภอละงู ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๑๖ ก่ิงอําเภอ
ทุงหวาจึงไดรับสถานะเดิมกลับคืนมาเปนอําเภอทุงหวา

ขอมูลทั่วไป
๑. ท่ีตั้งและอาณาเขต

จังหวัดสตูล เปนจังหวัดใตสุดดานฝงทะเลอันดามัน หางจากกรุงเทพฯ ๙๗๓ กิโลเมตร มีพ้ืนที่
๒,๘๐๗.๕๒๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๗๕๔,๗๑ ไร พ้ืนที่สวนหนึ่งเปนเกาะ จํานวน ๘๘ เกาะ มีฝงทะเล
ยาว ๑๔๔.๘๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง

ทิศใต ติดตอรัฐเปอรลิส และรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย
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๕

๒. ลักษณะภูมิประเทศ
พ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก เปนเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสําคัญๆ คือ ภูเขาบรรทัด

ภูเขาสันกาลาคีรี พ้ืนที่คอยๆ ลาดเอียงลงสูทะเลดานทิศตะวันตกและทิศใต มีที่ราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝง
ทะเลถัดจากที่ราบลงไปเปนปาชายเลน มีปาแสมหรือปาโกงกางอยูเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นจังหวัดสตูล
เปนจังหวัดที่ไมมีแมน้ําไหลผานคงมีแตลําน้ําสายสั้นๆ ไหลผานซึ่งเกิดจากภูเขาโดยรอบ พ้ืนที่ทางตอนเหนือ
และทิศตะวันออกของจังหวัด

๓. ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดสตูล ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดจากประเทศจีนลงมาปกคลุมประเทศ

ไทย และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้นมี ๒ ฤดู
ไดแกฤดูฝน ชวงระหวางเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และฝนตกชุกในระหวางเดือนมิถุนายน พฤศจิกายน
ฤดูรอนมีเพียง ๔ เดือน เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน จังหวัดสตูล มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๓.๖๓ องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย ๒๒.๓๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได ๓๕.๗ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๕๑ และอุณหภูมิต่ําสุดวัดได ๒๐.๐ องศาเซลเซียส วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ปริมาณฝนตกมาก
ที่สุดใน ๑ วัน วัดได ๙๓.๕ มิลลิเมตร วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑

๔. การปกครองและการเมือง
จังหวัดสตูลแบงการปกครองเปน ๗ อําเภอ ๓๖ ตําบล ๒๗๙ หมูบานการปกครองสวนทองถ่ิน มี ๑

อบจ. ๗ เทศบาล (๑ เทศบาลเมือง ๖ เทศบาล ตําบล )และ ๓๔ อบต.
การเมือง
ปจจุบันจังหวัดสตูล ไดแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ออกเปน ๒ เขต แตละเขตมี

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ได เขตละ ๑ คน โดยมีพ้ืนที่ในแตละเขต ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอเมือง, อําเภอควนโดน, และอําเภอควนกาหลง (เฉพาะตําบลทุงนุย)
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบดวยอําเภอละงู, อําเภอทุงหวา, อําเภอทาแพ, อําเภอควนกาหลง และอําเภอมะนัง
จังหวัดสตูลมีสมาชิกวุฒิสภา ๑ คน

๕. ประชากร
ประชากรของจังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น ๓๐9,793 คน ชาย 154,184 คน หญิง 155,609 คน

จํานวนบาน ๘๕,๐๒๙ ครัวเรือน (ขอมลูสํารวจ ณ. วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕6 กรมปกครอง)

๖. สภาพทางเศรษฐกิจ
จากสภาพภูมิประเทศที่มีเทือกเขาสูงลอมอยูโดยรอบทั้งดานทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศใตขณะที่ฝง

ทะเลตะวันตกติดเขตทะเลอันดามัน สภาพพ้ืนที่ของจังหวัดสตูลจึงมีลักษณะพ้ืนที่ลาดจากดานตะวันออกสู
ตะวันตก เหมาะสมกับการทําการเกษตรกรรมเปนสวนใหญ แตก็มีพืชหลักเพียง ๓ ชนิด ไดแก ยางพารา ปาลม
น้ํามัน และมะพราว พ้ืนที่ตลอดแนวชายฝงยาวประมาณ ๑๔๕ กิโลเมตร อุดมสมบูรณดวยปาชายเลนอันเปน
แหลงที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงชายฝงและการประมงและจากลักษณะภูมิประเทศและสภาพพ้ืนที่ทางทะเลที่
เต็มไปดวยเกาะตาง ๆ ที่สวยงาม และอยูใกลชายแดนประเทศมาเลเซีย จังหวัดสตูลเปนแหลงทองเที่ยวที่มี



๖

ศักยภาพสูงมากอีกแหงหนึ่ง การศึกษาแผนลงทุนจังหวัดพบวาโครงการที่มีลูทางลงทุนในอันดับตนๆ จึงไดแก
โครงการดานเกษตรกรรม โครงการอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรกรรมและโครงการจัดบริการทางดาน
ทองเที่ยว  ซึ่งโครงการเหลานี้ลวนอาศัยลักษณะเดิมทางเศรษฐกิจและทรัพยากรทองถ่ินเปนพ้ืนฐานในการ
พัฒนา

สําหรับแนวโนมการเปลี่ยนแปลง โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ในยุคโลกาภิวัตน เชน
ปจจุบันที่มีการรวมมือกันทางดานเศรษฐกิจมากข้ึน อาทิ โครงการรวมมือทางเศรษฐกิจของ ๓ ประเทศ ซึ่งรวม
จังหวัดสตูลดวย ประกอบกับมีโครงการพัฒนาตางๆ ของรัฐ เชน ถนนสี่ชองจราจร ทาเรือน้ําลึกเปนตน หาก
โครงการตางๆ เหลานี้มีความคืบหนาและดําเนินการไดแลวก็สามารถคาดการไดอยางคอนขางชัดเจนวา
โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลพัฒนาเพ่ิมข้ึน

๗. การประมง
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบทางการผลิตทางการประมง ที่จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ชายฝงทะเลยาว

๑๔๔.๘ กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ ๔ อําเภอ คือ เมืองสตูล ทุงหวา ทาแพ และละงู นอกจากนั้นในพ้ืนที่ซึ่งอยูใน
เขตน้ําจืดก็สามารถหาแหลงอาหารสัตวน้ําจากอําเภอที่ติดชายฝงทะเล ทําใหมีกิจกรรมทางดานการผลิตการ
ประมงน้ําจืด ชายฝงและทะเล ครบถวน พอสรุปเปนกิจกรรมหลัก ๆ ไดดังนี้

๑ .ดานการทําการประมง เปนการจับสัตวน้ําจากธรรมชาติที่สามารถยึดเปนอาชีพ สรางรายไดเปนที่
พ่ึงพิง พอแยกตามประเภทการทําการประมงได ๒ ประเภท คือ

๑.๑ การประมงทะเลพาณิชย (น้ําลึก) เปนการทําการประมงที่ตองใชตนทุน วัสดุเครื่องมือที่
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  มีเรือที่ข้ึนทะเบียน
ขอรับอาชญาบัตร เพ่ือทําการประมงทั้งหมดจํานวน ๔๙๐ ลํา เปนเรืออวนลากแผนตะเฆ จํานวน ๑๒๙ ลํา เรือ
ลากคู ๒๐ ลํา เรืออวนครอบ ๑๐๑ ลํา เรืออวนลอม ๑๐๖ ลํา เรืออวนดํา ๒๙ ลํา และเรืออวนลอย ๑๐๕ ลํา
สําหรับสัตวน้ําที่จับได ประกอบดวยปลาเบญจพรรณรอยละ ๖๐ ปลาเปดและปลาเหยื่อรอยละ ๓๐ และกุง ปู
หมึก อ่ืน ๆ รอยละ ๑๐ ปริมาณสัตวน้ําที่ผานทาเรือประมงจังหวัดสตูลในป ๒๕๕๓ มีปริมาณ ๑๐,๘๖๒ ตัน มี
มูลคา ๓๕๘,๐๓๖,๖๗๕ บาท

๑.๒ การประมงทะเลพ้ืนบาน (ชายฝง) เปนการทําการประมงของชาวประมงชายฝงทะเล
เปนเรือประมงขนาดเล็กทั้งมีเครื่องยนตและไมมีเครื่องยนต สําหรับเครื่องมือประมงเปนทั้งประจําที่ เครื่องที่ติด
กับเรือประมง ประกอบอวนลอย อวนลากขนาดเล็ก อวนจมปู ลอบ เบ็ด เปนตน มีชาวประมงทําการประมง
พ้ืนบานทั้งหมด ๔,๐๙๘ ครัวเรือน สัตวน้ําที่จับไดประกอบดวยปลาเบญจพรรณ ปู กุงและหมึก

๒. ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ดวยความไดเปรียบดานศักยภาพของพ้ืนที่จังหวัดสตูลมีกิจกรรมดาน
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่หลากหลายพอแยกเปนกลุมใหญ ๆ ไดดังนี้

๒.๑ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด เปนกิจกรรมเลี้ยงปลาน้ําจืดที่ทําเพ่ือการยังชีพและเสริมรายได
ในครัวเรือนมีอยูในพ้ืนที่ รูปแบบการเลี้ยงเปนการเลี้ยงในบอดิน บอพลาสติก บอซีเมนต ปลาที่เลี้ยง
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ประกอบดวยปลาดุก ปลาตะเพียนขาว ปลานิล และปลาอ่ืน ๆ ที่กรมประมงสงเสริมใหมีการเลี้ยง จากขอมูล
ศูนยสารสนเทศ กรมประมง สํารวจพบวา มีเกษตรกรเลี้ยงปลาน้ําจืด จํานวน 2,2๐๐ ราย 1,400 บอ 800
กระชัง

ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรจําหนายไดสําหรับปลาดุก 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 กระชัง
เนื้อที่รวม ๑๓๑ ไร

๒.๓ การเลี้ยงกุงทะเล ชนิดกุงทะเลที่นิยมเลี้ยงมี ๒ ชนดิ คือ กุงขาววานาไม (Penaeus
vanamai) และกุงกุลาดํา (Penaeus monodon) ฟารมเลี้ยงเปนฟารมที่ผานการรับรองมาตรฐานการจัดการ
ฟารมที่ดี ทั้งระบบ COC และ GAP ฟารมเลี้ยงกุงทะเลที่ดําเนินการและมีผลผลิตจํานวน ๖๙๘ ฟารม พ้ืนที่
ดําเนินการ ๑๑,๑๒๙ ไร ผลผลิต ๒๒,๓๖๗ ตัน มูลคา ๒,๗๖๗.๑๗ ลานบาทเศษ

เครื่องมือเพื่อใชในการประกอบอาชีพประมง (ภูมิปญญาทองถิ่น)
เบ็ด เปนเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งมีหลายลักษณะไดแก
เบ็ดราว มีเชือกขึงติดกับเสาทั้งสองดานหรือมีเสาดานเดียว โดยมีเบ็ดผูกไวเปนชวงสั้น ๆ จน

หมดเชือก
เบ็ดทง ใชไมไผเหลาเปนคันเบ็ดมีเชือกและตัวเบ็ดผูกไวปลายเบ็ด ซึ่งสามารถไหวตัวออน

ไปมาไดใชจับปลาทั้งน้ําจืด และน้ําเค็ม เหยื่อที่ใช คือ ลูกปลาหรือปลาหั่นเปนชิ้นเล็กๆไสเดือน กบ เขียด ฯลฯ
เบ็ดซัด ประกอบดวยตัวเบ็ดซึ่งผูกติดกับเชือกเอ็น ยาวประมาณ ๓๐-๔๐ เมตร วิธีการใชนํา

เหยื่อมาเก่ียวกับตัวเบ็ดและขวางลงไปในแมน้ําลําคลอง โดยใชปลายเชือกผูกติดกับหลักหรือเสา
สอน เปนเครื่องมือดักสัตวน้ํา มีลักษณะทําจากซี่ไมไผ หรือทางกะพอ หรือทางจาก ยึดดวย

เชือกหรือหวายเปนทรงกระบอก รูปทรงคลายไซ แตขนาดเล็กกวา และใชดักปลาตรงที่มีน้ําไหล
โปะ เปนการจับปลาอีกวิธีหนึ่ง โดยใชไมไผก้ันเปนคอก เปดชองทางใหปลาไหลเขาไปแลว

ใชอวนดักเปนวิธีการที่อาศัยธรรมชาติของลม เมื่อลมพัดทําใหเกิดคลื่น  คลื่นทําใหไมไผที่ปกไวเปนคอกดักปลา
นั้น เกิดการสั่นไหว ปลาเห็นแสงและเงาของไมไผเกิดความกลัวและหลงกล จึงวายไปตามชองทางของ
โปะที่เปดไวปลาก็จะเขาไปติดอวน

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรดิน
จังหวัดสตูลมีลักษณะดินที่แตกตางไปตามลักษณะพ้ืนที่และวัตถุตนกําเนิดดิน
๑. บริเวณที่เปนสันหาดและสันทราย เกิดจากการทับถมของทรายโดยการกระทําของคลื่นหรือ

กระแสน้ําทะเล มีลักษณะเปนแนวแคบขนานกับชายฝงทะเลเปนชวง ๆ ดินที่พบจึงมีเนื้อดินเปนทราย
๒. บริเวณที่ราบลุมน้ําทะเลทวมถึง เกิดจากการทับถมของตะกอนที่ถูกพัดพามาโดยลําน้ําจากแผนดิน

ไหลลงสูทะเลและปะปนกับตะกอนของน้ําทะเล มีการทับถมเกิดเปนแผนดินขนานกับชายฝงทะเล
๓. บริเวณที่ราบลุมน้ําทะเลเคยทวมถึง  เปนที่ราบลุมที่อยูใกลชายฝงทะเล ซึ่งอยูถัดจากที่ราบน้ําทะเล

เกิดจาการทับถมกันของตะกอนน้ําทะเลและตะกอนลําน้ํา
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๔. ที่ราบลุมน้ําทวมถึง เปนบริเวณพ้ืนที่ซึ่งมีภูมิประเทศเปนที่ต่ําราบเรียบ หรือเกือบราบเรียบ เกิด
จากการทับถมของตะกอนลําน้ําในบริเวณที่ลุมริมฝงน้ํา

๕. บริเวณพ้ืนผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอนเปนที่ดอนที่เกิดจากภูเขา ผานขบวนการปรับระดับของ
พ้ืนที่

๖. บริเวณพ้ืนที่เขาและภูเขา เปนบริเวณที่มีความลาดชันของพ้ืนที่มากกวา ๓๕ เปอรเซ็นต มีลักษณะ
เปนสันเขา หรือเทือกเขาเปนแนวยาว เขาหรือภูเขาจะทอดเปนแนวยาวเหนือใตอยูทางทิศตะวันออก และทิศ
เหนือของจังหวัด

๙. ทรัพยากรน้ํา
จังหวัดสตูลไมมีสายน้ําสายใหญ มีเพียงแมน้ําสายสั้นๆ และแคบ โดยมีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาทาง

ทิศเหนือและทิศตะวันออก ซึ่งชาวบานเรียกแหลงน้ําในจังหวัดนี้วา “คลอง” คลองที่สําคัญๆ ไดแก คลอง
ละงู คลองการะเกด (ซึ่งอยูในลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตกตอนลาง) คลองลําโลน คลองมําบัง คลองเซ็นเต็น
คลองทุงหวา คลองดุสน และคลองสาคร เปนตน จากการที่จังหวัดสตูลขาดแคลนแหลงน้ําขนาดใหญ จึงทําใหไม
สามารถกักเก็บน้ําไวใชไดตลอดปและตองประสบปญหาการขาดแคลนแหลงน้ํากินน้ําใชและแหลงน้ําเพ่ือการ
เกษตรกรรม สําหรับแหลงน้ําขนาดเล็กที่มีอยูในปจจุบันก็ยังมีขอจํากัดในการพัฒนา เนื่องจากปญหาการขาด
แคลนโครงการตอเนื่องในการนําน้ําเขาสูพ้ืนที่เกษตรกรรม ปญหาการขาดแคลนภาชนะการกักเก็บน้ําฝน
ปญหาการขาดแคลนการขุดบอน้ําตื้นในพ้ืนที่ดอน ปญหาคาใชจายในการขุดเจาะและบํารุงรักษาบอบาดาล
ตลอดจนปญหาความเค็มและกรอยของน้ําอยูใกลชายฝงทะเล

แหลงน้ํา
๑. แหลงน้ําธรรมชาติ
จังหวัดสตูล มีแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญไดแก คลองละงู คลองลําโลนนอย คลองบาราเกต (หรือ

คลองทาแพ) คลองมําบัง คลองทาจีน นอกจากนี้ยังมีลําคลองสั้นๆ หลายสาย เชน คลองปูยู คลองเจะบิลัง
คลองทุงริ้น ฯลฯ ซึ่งลําคลองทั้งหมดอยูใกลทะเล กอนไหลลงสูทะเลจะมีปากคลองขนาดใหญเหมาะสําหรับ
เลี้ยงปลาในกระชังเปนอยางดี

คลองละงู ตนน้ําอยูบริเวณเทือกเขาดานใตของจังหวัดตรังและสงขลา ไหลมาทางดานเหนือของจังหวัด
ตามแนวเสนแบงเขตอําเภอละงูและอําเภอควนกาหลง ไหลมาบรรจบกับคลองปากบารา คลองนี้ยาวประมาณ
๖๐ กิโลเมตร  บริเวณปากคลองกอนไหลลงสูทะเลจะกวางกวาดานใน ซึ่งบริเวณปากคลองปากบารานี้เองที่ใช

เปนทาเทียบเรือสําหรับการเดินทางไปอุทยานแหงชาติหมูเกาะตะรุเตาและหมูเกาะเภตราสวนคลองแยกดาน
เหนือยังคงชื่อคลองละงูเหมือนเดิม ไหลออกสูทะเลบริเวณบานบอเจ็ดลูกและเกาะเขาตะละแบนแต มีพ้ืนที่
ลุมน้ํา ๙๓๗.๐๘ ตารางกิโลเมตร  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ๒,๐๐๐ มิลลิเมตรตอป และปริมาณน้ําทาเฉลี่ย
๗๐๙.๐๖ ลานลูกบาศกเมตรตอป

คลองมําบัง ตนน้ํามีอยูบริเวณเทือกเขาระหวางอําเภอควนกาหลงและอําเภอควนโดน ประกอบดวย
หวยเล็กๆ หลายสายไหลมารวมกัน ผานเขตเทศบาล สถานีตํารวจน้ําเกาะนกและออกสูทะเลบริเวณอาว
ตํามะลัง พ้ืนที่ลุมน้ํา ๓๙๑.๓๐ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ๒,๑๐๐ มิลลิเมตรตอปและปริมาณ
น้ําทาเฉลี่ย ๖๗๙.๓๘ ลานลูกบาศกเมตรตอป
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คลองบาราเกต ตนน้ําอยูบริเวณเขาสามยอด ดอนสีเดน ไหลผานอําเภอควนกาหลงเขาสูอําเภอ
ทาแพและไหลออกสูทะเลบริเวณปากอาวเกาะแดง ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ๒,๒๐๐ มิลลิเมตรตอปและปริมาณ
น้ําทาเฉลี่ย ๑,๑๐๐ ลานลูกบาศกเมตรตอป

คลองลําโลนนอย มีตนกําเนิดบริเวณเขาเขียว เขาไคร เขาโตะ ไหลผานเขตอําเภอควนกาหลงมา
บรรจบกับคลองละงูที่บานตาแหลม เปนคลองที่สายน้ําไหลตลอดทั้งป

คลองทาจีน ตนน้ําเกิดบริเวณเทือกเขาติดกับประเทศมาเลเซีย เขตอําเภอเมืองสตูล คลองสายนี้อยู
ทางทิศตะวันออกของอําเภอเมือง ไหลออกสูบริเวณอาวทาจีน

นอกจากนี้ยังมีคลองสายสั้นๆ อีกหลายสาย เชน คลองปูยู คลองเจะบิลัง คลองรังกา คลองทุงริ้น
เปนตน ซึ่งคลองตางๆ ในจังหวัดสตูล สวนใหญชวงที่อยูใกลทะเลกอนไหลออกสูทะเลจะมีขนาดใหญ

๒. แหลงน้ําชลประทาน
แหลงน้ําชลประทาน ที่มีอยูในจังหวัดประกอบดวยแหลงน้ําตามโครงการชลประทานขนาด

กลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดนไทย-มาเลเซียและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริที่สรางแลวเสร็จถึงปจจุบัน สามารถกักเก็บน้ําได ๒,๑๕๐,๐๐๐ ลบ.ม .และมีพ้ืนที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ ๑๓๓,๕๖๐ ไรหรือรอยละ ๒๔.๓๐ ของพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรของจังหวัด

๑. โครงการฝายดุสน ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน พ้ืนที่ ๓๒,๖๐๐ ไร
๒. โครงการประตูระบายน้ําบาโรย ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู พ้ืนที่ ๓,๐๐๐ ไร
๓. โครงการฝายคลองทาแพ ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน พ้ืนที่ ๘,๙๐๐ ไร

๑๐. แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ
จังหวัดสตูลมีศักยภาพในดานการทองเที่ยวมาก เพราะมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญทั้งแหลงทองเที่ยว

ทางธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรหลายแหง ดังนี้
(๑) แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรและศาสนสถาน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดสตูล (คฤหาสนกูเด็น)
เดิมเปนจวนของอํามาตยตรี พระยาภูมินารถภักดี (กูบารูเด็น บินตํา
มะหงง) เจาเมือง สตูล ตอมากรมศิลปากรไดประกาศข้ึน
ทะเบียนเปนโบราณสถานเมื่อ ก.พ. ๒๕๓๒ และไดดําเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาคฤหาสนเพ่ือจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
จังหวัดสตูล ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได
เสร็จมาเปนองคประธานในพิธีเปด เมื่อ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.

๒๕๔๓

มัสยิดกลางจังหวัดสตูล หรือที่รูจักกันในอีกชื่อหนึ่งวา มัสยิดมํา
บัง สรางข้ึนตั้งแตสมัยพระยาสมันตรัฐบุรินทร (ตนกูมูอําหมัดอา
เก็ม) เปนเจาเมืองสตูล (ประมาณ  พ.ศ.๒๓๙๒) ชื่อมําบังตั้งตาม
ชื่อเมืองสตูลจัดสรางใหมเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและ

๙

คลองบาราเกต ตนน้ําอยูบริเวณเขาสามยอด ดอนสีเดน ไหลผานอําเภอควนกาหลงเขาสูอําเภอ
ทาแพและไหลออกสูทะเลบริเวณปากอาวเกาะแดง ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ๒,๒๐๐ มิลลิเมตรตอปและปริมาณ
น้ําทาเฉลี่ย ๑,๑๐๐ ลานลูกบาศกเมตรตอป

คลองลําโลนนอย มีตนกําเนิดบริเวณเขาเขียว เขาไคร เขาโตะ ไหลผานเขตอําเภอควนกาหลงมา
บรรจบกับคลองละงูที่บานตาแหลม เปนคลองที่สายน้ําไหลตลอดทั้งป

คลองทาจีน ตนน้ําเกิดบริเวณเทือกเขาติดกับประเทศมาเลเซีย เขตอําเภอเมืองสตูล คลองสายนี้อยู
ทางทิศตะวันออกของอําเภอเมือง ไหลออกสูบริเวณอาวทาจีน

นอกจากนี้ยังมีคลองสายสั้นๆ อีกหลายสาย เชน คลองปูยู คลองเจะบิลัง คลองรังกา คลองทุงริ้น
เปนตน ซึ่งคลองตางๆ ในจังหวัดสตูล สวนใหญชวงที่อยูใกลทะเลกอนไหลออกสูทะเลจะมีขนาดใหญ

๒. แหลงน้ําชลประทาน
แหลงน้ําชลประทาน ที่มีอยูในจังหวัดประกอบดวยแหลงน้ําตามโครงการชลประทานขนาด

กลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดนไทย-มาเลเซียและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริที่สรางแลวเสร็จถึงปจจุบัน สามารถกักเก็บน้ําได ๒,๑๕๐,๐๐๐ ลบ.ม .และมีพ้ืนที่ไดรับ
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จังหวัดสตูลมีศักยภาพในดานการทองเที่ยวมาก เพราะมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญทั้งแหลงทองเที่ยว
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มะหงง) เจาเมือง สตูล ตอมากรมศิลปากรไดประกาศข้ึน
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๑๐. แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ
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๑๐

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสร็จฯ มาทรงเปดเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๒

อุทยานแหงชาติตะรุเตา เมื่อ ป พ.ศ. ๒๔๘๐ กรมราชทัณฑ
ไดบุกเบิกบริเวณอาวตะโละอุดังและอาวตะโละวาว เมื่อ
ปลายป ๒๔๘๒ รฐับาลไดสงนักโทษการเมืองจากคดี กบฎบวร
เดช (พ.ศ.๒๔๗๖) และกบฏนายสิบ (พ.ศ.๒๔๗๘) มาคุมขังยัง
เกาะตะรุเตา ตอมากรมปาไมไดถอนสภาพการเปนเขตหวงหาม
เพ่ือการราชภัณฑบนเกาะออก แลวจงึประกาศใหเกาะเห+ลานี้
เปนอุทยานแหงชาติตะรุเตา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๑๗ ซึ่ง

เปนอุทยานแหงชาติลําดับที่ ๘ ของประเทศและจากความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและใน
ทะเลจึงไดรับการยกยองใหเปน ASEAN Heritage Parks and Reserves หรืออุทยานมรดกของอาเซียนเมื่อป
พ.ศ. ๒๕๒๕

(๒) แหลงทองเท่ียวทางทะเลและแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ

เกาะไข หางจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตก
ราว ๒๕ กิโลเมตรจะพบเกาะกลางและเกาะไขเคียงคูกัน ชื่อเกาะกลา
งนั้นสืบเนื่องจากตําแหนงซึ่งอยูก่ึงกลางระหวางเกาะตะรุเตาและเกาะ
อาดัง สวนที่ชื่อเกาะไขนั้นเพราะหาดทรายอันขาวสะอาดและสงบ
ของเกาะนี้เปนที่วางไขของเตาทะเลนั้นเอง นอกจากหาดทรายที่
งดงามแลวยังมีซุมประตูหิน ประติมากรรมที่ธรรมชาติสรางสรรคให
โดดเดนตรึงใจแกผูพบเห็นทุกคน

เกาะอาดัง ชายหาดบริเวณแหลมของเกาะ
อาดัง เหมาะสมแกการพักแรมเพลิดเพลินกับความงาม
ทัศนียภาพของทองฟาจรดน้ําแซมดวยเกาะแกงตางๆ ทางเดิน
เทาที่นําทางไปสูน้ําตกอันเปนแหลงน้ําจืดที่ทั้งเจาหนาที่และ
ชาวเลไดใชดํารงชีพบนเกาะมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

เกาะหลีเปะ ทางใตของเกาะอาดังไปประมาณ
๑ กิโลเมตร เปนที่ตั้งของเกาะหลีเปะซึ่งมีชาวเลอาศัยตั้งถ่ินฐานอยู
ตั้งแตปลายรัชกาลที่ ๕ ยามน้ําลงลานกวางของปะการังหลากสีใต
ผิวน้ําที่ใสคลายกระจกทางดานหนาเกาะจะพนน้ํามารับแสงอาทิตย
เต็มที่
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ปลายป ๒๔๘๒ รฐับาลไดสงนักโทษการเมืองจากคดี กบฎบวร
เดช (พ.ศ.๒๔๗๖) และกบฏนายสิบ (พ.ศ.๒๔๗๘) มาคุมขังยัง
เกาะตะรุเตา ตอมากรมปาไมไดถอนสภาพการเปนเขตหวงหาม
เพ่ือการราชภัณฑบนเกาะออก แลวจงึประกาศใหเกาะเห+ลานี้
เปนอุทยานแหงชาติตะรุเตา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๑๗ ซึ่ง

เปนอุทยานแหงชาติลําดับที่ ๘ ของประเทศและจากความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและใน
ทะเลจึงไดรับการยกยองใหเปน ASEAN Heritage Parks and Reserves หรืออุทยานมรดกของอาเซียนเมื่อป
พ.ศ. ๒๕๒๕

(๒) แหลงทองเท่ียวทางทะเลและแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ

เกาะไข หางจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตก
ราว ๒๕ กิโลเมตรจะพบเกาะกลางและเกาะไขเคียงคูกัน ชื่อเกาะกลา
งนั้นสืบเนื่องจากตําแหนงซึ่งอยูก่ึงกลางระหวางเกาะตะรุเตาและเกาะ
อาดัง สวนที่ชื่อเกาะไขนั้นเพราะหาดทรายอันขาวสะอาดและสงบ
ของเกาะนี้เปนที่วางไขของเตาทะเลนั้นเอง นอกจากหาดทรายที่
งดงามแลวยังมีซุมประตูหิน ประติมากรรมที่ธรรมชาติสรางสรรคให
โดดเดนตรึงใจแกผูพบเห็นทุกคน

เกาะอาดัง ชายหาดบริเวณแหลมของเกาะ
อาดัง เหมาะสมแกการพักแรมเพลิดเพลินกับความงาม
ทัศนียภาพของทองฟาจรดน้ําแซมดวยเกาะแกงตางๆ ทางเดิน
เทาที่นําทางไปสูน้ําตกอันเปนแหลงน้ําจืดที่ทั้งเจาหนาที่และ
ชาวเลไดใชดํารงชีพบนเกาะมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

เกาะหลีเปะ ทางใตของเกาะอาดังไปประมาณ
๑ กิโลเมตร เปนที่ตั้งของเกาะหลีเปะซึ่งมีชาวเลอาศัยตั้งถ่ินฐานอยู
ตั้งแตปลายรัชกาลที่ ๕ ยามน้ําลงลานกวางของปะการังหลากสีใต
ผิวน้ําที่ใสคลายกระจกทางดานหนาเกาะจะพนน้ํามารับแสงอาทิตย
เต็มที่
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เปนอุทยานแหงชาติตะรุเตา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๑๗ ซึ่ง
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๑๑

เกาะหินงาม เลยจากเกาะอาดังไปทางทิศตะวันตกไมไกลนัก เกาะหิน
งามจะโดดเดนสะดุดตาผูผานไปมาดวยหาดหิน  กอน กลมรีขนาดเล็ก
ใหญตางๆ กัน วางเรียงรายใหชมลานตาดูลื่นเปนเงาวาววับเกลี้ยงเกลา
เมื่อยามคลื่นซัดสาดมาจะเห็นพ้ืนเขมสลับริ้วลายเสนสีออนของหินงามจับ
ตา

หมูเกาะบุโหลน อยูในความรับผิดชอบของอุทยานแหงชาติหมูเกาะ
เภตราตั้งอยูหางจากทาเรือปากบารา  อําเภอละงู จังหวัดสตูล
ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร เปนสถานที่ที่นาสนใจของนักทองเที่ยวอีกแหง
หนึ่งเพราะธรรมชาติที่โดดเดนไมแพหมูเกาะอ่ืนๆ

อุทยานแหงชาติทะเลบัน
ทะเลบัน เปนพ้ืนที่ปาทางดานทิศใตของจังหวัดสตูล บริเวณ
ชายแดนของรัฐเปอรลิส ประเทศมาเลเซีย เปนพ้ืนที่ปาที่มีความ
สวยงามและอุดมสมบูรณตลอดแนวชายแดน นักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศสนใจมาก ชอบมาศึกษา วิถีชีวิตของสัตว เชน นก

สัตวปาและสัตวครึ่งบกครึ่ง น้ําชนิดตางๆ

อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา เปนหมูเ กาะนอยใหญกลางทอง
ทะเลอันดามันที่เรียงรายกระจัดกระจาย ครอบคลุมพ้ืนที่ชายฝงทะเล
และเกาะนอยใหญ ๔๙๔.๓๘ ตารางกิโลเมตร ไดรับการจัดตั้งเปน
อุทยานแหงชาติตามพระราชกฤษฏีกา ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗

นับเปนอุทยานแหงชาติลําดับที่
๔๙ ของประเทศไทย

หาดปากบารา ตั้งอยูหางจากอําเภอละงู ๑๐ กิโลเมตร มีทาเทียบ
เรือประมงและเปนจุดลงเรือของนักทองเที่ยวที่จะเดินทางไปยังเกาะตางๆ
มีทิวสนที่รมรื่นข้ึนอยูตามริมหาดทรายขนานไปกับถนนสายละงู–ปากบารา
มีบังกะโลเอกชนไวสําหรับนักทองเที่ยวพักอาศัย

น้ําตก วังสายทอง ตั้งอยูที่ตําบลน้ําผุด อําเภอละงู
สามารถเดินทางโดยรถยนตได ๒ ทาง คือ ทางอําเภอละงู ตรงขาม
ทางแยกจากถนนสายสตูล-ละงู ที่สามแยกบานโกตา ตําบลกําแพง
จากจุดนี้ถึงน้ําตกระยะทางประมาณ ๒๖ กิโลเมตร

๑๑
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จากจุดนี้ถึงน้ําตกระยะทางประมาณ ๒๖ กิโลเมตร



๑๒

น้ําตกธาราสวรรค มีน้ําตก ๓ ชั้น ลดหลั่นกันลงมา ชั้นแรก
น้ําตกโตนต่ํา ชั้น ๒ น้ําตกสายฝนและชั้น ๓ เรียกน้ําตกสอยดาว ทั้งสาม
ชั้นมีความสวยงามที่แตกตางกัน มีบานพักและที่สําหรับกางเต็นทพักแรม
ตนน้ํา เกิดจากเขาวังตระพ้ืนที่เขตจังหวัดตรัง-สตูล เปนน้ําตกที่สวยงาม
มี ๓ ชั้น แตละชั้นมีความสูงไมมาก
นัก มีน้ําไหลตลอดป

น้ําตกปาหนัน อยูในเขตตําบลทุงนุย อําเภอเมือง น้ําตกแหงนี้มีทั้งหมด ๑๐
ชั้น รอบบริเวณเปนปาไมรมรื่น มีน้ําใสไหลแรง ตลอดทั้งป สามารถเอารถ
วิ่งเขาไปจนถึงตัวน้ําตกได

ถ้ําเจ็ดคต เปนถํ้าขนาดใหญ กวาง ๗๐-๘๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๐๐ เมตร
บางชวงสูง ๑๐๐-๒๐๐ เมตร มหีินงอกหินยอยสวยงามมาก มีคลองใหญทะลุภูเขา เหมาะแกการลองเรือเที่ยวถํ้า ชาวบาน
เปลี่ยนชื่อใหมวา ถํ้าสัตคูหา มี ๗ ชั้น
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๑๓

ภูผาเพชรและกิจกรรมลองแกงถ้ําเจ็ดคต

ถ้ําภูผาเพชร เปนถํ้าขนาดใหญ มีหินงอกหินยอยสวยงามมาก ภายในถํ้าลักษณะเปนหองโถงแบบโรมันหลาย
หอง บริเวณกลางถํ้าเปนลานกวาง มีเวทีลักษณะคลายลานแสดงคอนเสิรต มองข้ึนไปดานบนเพดานถํ้า ความ
สวยงามของหินงอกหินยอยงามระยิบระยับเหมือนประดับดวยเพชร อยูที่อําเภอมะนงั

๑๑. งานประเพณีของจังหวัดสตลู
๑. งานมหกรรมเทศกาลโรตี ของดีเมืองสตูล เปนการแสดงและ

จําหนายโรตีของจังหวัดสตูล ที่มีหลากหลายประเภท โดยเฉพาะการจัดทําโรตี
ลอยฟา การโชวชาชัก โดยจะจัดเดือน
มกราคมของทุกป

๒. งานแขงขันวาวประเพณีจังหวัดสตูล จัดข้ึนเปนประจําทุก ๆ ป จะจัด
ข้ึน ในเดือน กุมภาพันธ ของทุกป ณ บริเวณสนามบินสตูล กอนถึงเขต
เทศบาลเมืองสตูลประมาณ ๔ กิโลเมตร

๓. งา นแขงขันการตกปลา "ตะรุเตา - อาดัง ฟชชิ่งคัพ" เปนการแขงขัน
ตก ปลาที่มีผูเขารวมแขงขันทั้งในและตางประเทศจํานวนมาก โดยเฉพาะประเทศ
เพ่ือนบาน เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย มีการแหขบวนมัจฉา การประกวดหุนปลา
และการแสดงศิลปะพ้ืนบานของชาวสตูล จัดเดือน มีนาคมของทุกป

๔. งานวันขาวโพดหวานอําเภอทาแพ ภายในงานมีการจําหนาย
ผลผลิตทางการเกษตรที่ข้ึนชื่อ คือ ขาวโพดหวาน ซึ่งมีรสชาติหวานอรอย จัด
ประมาณเดือนมีนาคมของทุกป

๕. งานวันเมาลิดกลางจังหวัดสตูล เปนงานที่จัดข้ึนเพ่ือเปนการรําลึกถึงหลักธรรมคําสอน และผลงาน
ของทานนบีมูฮัมมัด เพ่ือเปนการสงเสริมสถาบันศาสนาอิสลามและเพ่ือผนึกกําลังของพ่ีนองมุสลิมในการรวมกัน
แกปญหาที่สําคัญของจังหวัด จัดเดือน พฤษภาคม ของทุกป

๖. งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเปะ ซึ่งทํากันปละ ๒
ครั้ง คือ ในเดือน ๖ (พฤษภาคม) และเดือน ๑๒ (พฤศจิกายน) โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือลอยบาป

๗. งานวันจําปาดะและของดีเมืองสตูล เปน
การแสดงสินคาผลิตผลดานการเกษตรโดยเฉพาะผลไมที่สําคัญของจังหวัด จัด
เดือน กรกฎาคม ของทุกป

๑๓

ภูผาเพชรและกิจกรรมลองแกงถ้ําเจ็ดคต
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๒. งานแขงขันวาวประเพณีจังหวัดสตูล จัดข้ึนเปนประจําทุก ๆ ป จะจัด
ข้ึน ในเดือน กุมภาพันธ ของทุกป ณ บริเวณสนามบินสตูล กอนถึงเขต
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๑๓
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๑๔

๘. งานมหกรรมอาหารจานเด็ดและของดีเมืองสตูล ชาวสตูล ภายในงานมีอาหารจําหนายจํานวนมาก
ลวนเปนอาหารที่ข้ึนชื่อ สตูล โดยจะจัดงานประมาณเดือนสิงหาคมของทุกป

๙. งานประเพณีถือศีลกินเจ เปนงานประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดสตูล จัดข้ึน
ประมาณเดือนกันยายนของทุกป ณ บริเวณศาลเจาโปเจเกง อําเภอเมืองสตูล

๑๐.งานเปดฤดูกาลทองเท่ียวทางทะเลจังหวัดสตูล
มีเปาหมายหลักเพ่ือทองเที่ยว ณ อุทยานแหงชาติตะรุเตา ที่มีหาดสวย น้ําใส หาดทรายขาว เชน เกาะอาดัง
เกาะหลีเปะ โดยเฉพาะเกาะตะรุเตา ซึ่งเปนแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญ ชมการแขงขันหนีนรกตะรุเตา ชมการ
แสดงแสง สี เสียง และวิถีชีวิตของชาวเล จัดเดือน ธันวาคม ของทุกป

๑๑. ซาไก ซาไก เงาะ หรือชาวปา เปนชนกลุมนอยกลุมหนึ่งซึ่งอาศัยอยูในปาเขต พ้ืนที่ อ.ทุงหวา
และ อ.ควนโดน อ.ละงู กลุมคนพวกนี้จะอยูรวมกันเปนกลุมและเดินทางเรรอนไปถึงสมาพันธรัฐมาเลเซีย ชน
เผาซาไกจัดอยูในกลุมนิกริโต รูปพรรณสัณฐานทั่วไปคอนขางเตี้ย สูง ประมาณ ๑๔๐-๑๕๐ เซนติเมตร หญิงเตี้ย
กวาชาย ผิวเนื้อดําไปทางคอนขางสีน้ําตาล ผมดําหยิก ขมวดกลมเปนกนหอย จมูกแบน ซีฟนโต ทองปอง
สะโพกแฟบ ชาวซาไกเปนพวกเรรอนไมมีที่อยูอาศัยแนนอน โดยมากจะอยูกันเปนกลุม กลุมละประมาณ
๒๐-๓๐ คน มักเลือกทําเลสูง ๆ เปนที่อยูอาศัย อยูใกลแหลงน้ํา เมื่อเลือกทําเลไดเหมาะสมกับความตองการแลว
จะแผวถางบริเวณที่อยูที่เรียกวาทับ สรางข้ึนโดยใชก่ิงไมงามเปนตอมอ ยกแครข้ึนสูงจากพ้ืนดิน ๑ ศอก แคร
กวาง ๑ ศอก ถาเปนโสดจะใชแครเดียว ถาเปนคู สามีภรรยาจะมี ๒ แครอยูใกลกัน  นําใบไมมามุงแบบงาย ๆ
กันไดเฉพาะแดด ดังนั้นเมื่อถึงฤดูฝนซาไก จะไปอาศัยที่เพิงโพรงถํ้าตาง ๆ ซาไกจะหาอาหารธรรมชาติ เชน
เผือก มัน ผลไม ยอดไม รวมถึงอาหารจําพวกเนื้อสัตว เชน คาง กวาง เกง

๑๔

๘. งานมหกรรมอาหารจานเด็ดและของดีเมืองสตูล ชาวสตูล ภายในงานมีอาหารจําหนายจํานวนมาก
ลวนเปนอาหารที่ข้ึนชื่อ สตูล โดยจะจัดงานประมาณเดือนสิงหาคมของทุกป

๙. งานประเพณีถือศีลกินเจ เปนงานประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดสตูล จัดข้ึน
ประมาณเดือนกันยายนของทุกป ณ บริเวณศาลเจาโปเจเกง อําเภอเมืองสตูล

๑๐.งานเปดฤดูกาลทองเท่ียวทางทะเลจังหวัดสตูล
มีเปาหมายหลักเพ่ือทองเที่ยว ณ อุทยานแหงชาติตะรุเตา ที่มีหาดสวย น้ําใส หาดทรายขาว เชน เกาะอาดัง
เกาะหลีเปะ โดยเฉพาะเกาะตะรุเตา ซึ่งเปนแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญ ชมการแขงขันหนีนรกตะรุเตา ชมการ
แสดงแสง สี เสียง และวิถีชีวิตของชาวเล จัดเดือน ธันวาคม ของทุกป

๑๑. ซาไก ซาไก เงาะ หรือชาวปา เปนชนกลุมนอยกลุมหนึ่งซึ่งอาศัยอยูในปาเขต พ้ืนที่ อ.ทุงหวา
และ อ.ควนโดน อ.ละงู กลุมคนพวกนี้จะอยูรวมกันเปนกลุมและเดินทางเรรอนไปถึงสมาพันธรัฐมาเลเซีย ชน
เผาซาไกจัดอยูในกลุมนิกริโต รูปพรรณสัณฐานทั่วไปคอนขางเตี้ย สูง ประมาณ ๑๔๐-๑๕๐ เซนติเมตร หญิงเตี้ย
กวาชาย ผิวเนื้อดําไปทางคอนขางสีน้ําตาล ผมดําหยิก ขมวดกลมเปนกนหอย จมูกแบน ซีฟนโต ทองปอง
สะโพกแฟบ ชาวซาไกเปนพวกเรรอนไมมีที่อยูอาศัยแนนอน โดยมากจะอยูกันเปนกลุม กลุมละประมาณ
๒๐-๓๐ คน มักเลือกทําเลสูง ๆ เปนที่อยูอาศัย อยูใกลแหลงน้ํา เมื่อเลือกทําเลไดเหมาะสมกับความตองการแลว
จะแผวถางบริเวณที่อยูที่เรียกวาทับ สรางข้ึนโดยใชก่ิงไมงามเปนตอมอ ยกแครข้ึนสูงจากพ้ืนดิน ๑ ศอก แคร
กวาง ๑ ศอก ถาเปนโสดจะใชแครเดียว ถาเปนคู สามีภรรยาจะมี ๒ แครอยูใกลกัน  นําใบไมมามุงแบบงาย ๆ
กันไดเฉพาะแดด ดังนั้นเมื่อถึงฤดูฝนซาไก จะไปอาศัยที่เพิงโพรงถํ้าตาง ๆ ซาไกจะหาอาหารธรรมชาติ เชน
เผือก มัน ผลไม ยอดไม รวมถึงอาหารจําพวกเนื้อสัตว เชน คาง กวาง เกง

๑๔

๘. งานมหกรรมอาหารจานเด็ดและของดีเมืองสตูล ชาวสตูล ภายในงานมีอาหารจําหนายจํานวนมาก
ลวนเปนอาหารที่ข้ึนชื่อ สตูล โดยจะจัดงานประมาณเดือนสิงหาคมของทุกป

๙. งานประเพณีถือศีลกินเจ เปนงานประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดสตูล จัดข้ึน
ประมาณเดือนกันยายนของทุกป ณ บริเวณศาลเจาโปเจเกง อําเภอเมืองสตูล

๑๐.งานเปดฤดูกาลทองเท่ียวทางทะเลจังหวัดสตูล
มีเปาหมายหลักเพ่ือทองเที่ยว ณ อุทยานแหงชาติตะรุเตา ที่มีหาดสวย น้ําใส หาดทรายขาว เชน เกาะอาดัง
เกาะหลีเปะ โดยเฉพาะเกาะตะรุเตา ซึ่งเปนแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญ ชมการแขงขันหนีนรกตะรุเตา ชมการ
แสดงแสง สี เสียง และวิถีชีวิตของชาวเล จัดเดือน ธันวาคม ของทุกป

๑๑. ซาไก ซาไก เงาะ หรือชาวปา เปนชนกลุมนอยกลุมหนึ่งซึ่งอาศัยอยูในปาเขต พ้ืนที่ อ.ทุงหวา
และ อ.ควนโดน อ.ละงู กลุมคนพวกนี้จะอยูรวมกันเปนกลุมและเดินทางเรรอนไปถึงสมาพันธรัฐมาเลเซีย ชน
เผาซาไกจัดอยูในกลุมนิกริโต รูปพรรณสัณฐานทั่วไปคอนขางเตี้ย สูง ประมาณ ๑๔๐-๑๕๐ เซนติเมตร หญิงเตี้ย
กวาชาย ผิวเนื้อดําไปทางคอนขางสีน้ําตาล ผมดําหยิก ขมวดกลมเปนกนหอย จมูกแบน ซีฟนโต ทองปอง
สะโพกแฟบ ชาวซาไกเปนพวกเรรอนไมมีที่อยูอาศัยแนนอน โดยมากจะอยูกันเปนกลุม กลุมละประมาณ
๒๐-๓๐ คน มักเลือกทําเลสูง ๆ เปนที่อยูอาศัย อยูใกลแหลงน้ํา เมื่อเลือกทําเลไดเหมาะสมกับความตองการแลว
จะแผวถางบริเวณที่อยูที่เรียกวาทับ สรางข้ึนโดยใชก่ิงไมงามเปนตอมอ ยกแครข้ึนสูงจากพ้ืนดิน ๑ ศอก แคร
กวาง ๑ ศอก ถาเปนโสดจะใชแครเดียว ถาเปนคู สามีภรรยาจะมี ๒ แครอยูใกลกัน  นําใบไมมามุงแบบงาย ๆ
กันไดเฉพาะแดด ดังนั้นเมื่อถึงฤดูฝนซาไก จะไปอาศัยที่เพิงโพรงถํ้าตาง ๆ ซาไกจะหาอาหารธรรมชาติ เชน
เผือก มัน ผลไม ยอดไม รวมถึงอาหารจําพวกเนื้อสัตว เชน คาง กวาง เกง



๑๕

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล ตั้งอยูในเขตตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล โดยอยูหางจากอําเภอ
ละงู ประมาณ ๒ กิโลเมตร และหางจากตัวจังหวัดสตูลประมาณ ๕๐ กิโลเมตร พ้ืนที่ของศูนยฯ มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๑๘๔ ไร
๑๑๗ ตารางวา โดยมีคลองละงูไหลผานกลางแบงพ้ืนที่ของศูนยฯ ออกเปน ๓ แปลง คือ

แปลงที่ ๑ เนื้อที่ ๑๗ ไร ตั้งอยูในเขต หมูที่ ๗ ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเปนที่ปลูกสรางอาคาร
ตาง ๆ เชน อาคารที่ทําการ โรงเพาะฟก บอคอนกรีต บานพักขาราชการและคนงาน  เปนตน

แปลงที่ ๒ เนื้อที่ ๑๖ ไร ๓๑ ตารางวา ตั้งอยูในเขตหมูที่ ๑๓ ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล  ซึ่งเปนที่กอสราง
ของโครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพ่ืออนุรักษพันธุเตาบกและเตาน้ําจืดของไทย

แปลงที่ ๓ เนื้อที่ ๑๕๑ ไร ๘๔ ตารางวา ตั้งอยูในเขตหมูที่ ๓ และหมูที่ ๑๒ ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล
เปนพ้ืนที่ซึ่งขอถอนสภาพที่ดินอันเปนที่สาธารณะสมบัติของแผนดิน เพ่ือนํามาใชประโยชนทางราชการ โดยไดดําเนินการ
สรางบอดินสําหรับเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด

กรมประมงไดรับงบประมาณในการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล เมื่อป ๒๕๒๖ โดยมีเหตุผลในการ
จัดตั้งในขณะนั้นคือ เพ่ือเปนการอนุรักษพันธุเตากระอาน ซึ่งเปนสัตวหายากและใกลสูญพันธุและพบหลงเหลืออยูในคลอง
ละงู จังหวัดสตูล เพียงแหงเดียว โดยใชชื่อหนวยงานวา สถานีอนุรักษพันธุเตากระอาน และตอมาไดมีการเปลี่ยนชื่อของ
หนวยงานหลายครั้ง เชน ป ๒๕๒๗ ใชชื่อวา สถานีอนุรักษพันธุสัตวน้ําจืดสตูล และตอมานอกจากจะอนุรักษพันธุเตา
กระอานแลว ยังมีการรวบรวมพันธุเตาน้ําจืดชนิดอ่ืน ๆ  เชน เตาลายตีนเปด เตาหวาย เพ่ือการอนุรักษและศึกษาการ
เพาะพันธุ ตอมาป ๒๕๓๓ ก็ไดเปลี่ยนชื่อเปนศูนยพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล เนื่องจากมีการผลิตพันธุปลาน้ําจืดชนิดตาง ๆ
เพ่ิมข้ึน ตอมาป ๒๕๔๐ กรมประมงไดปรับเปลี่ยนโครงสรางและไดยายศูนยพัฒนาประมงน้ําจืดไปที่ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดตรัง จึงเปลี่ยนชื่อเปน สถานปีระมงน้ําจืดจังหวัดสตูล ซึ่งมีการผลิตพันธุกุงกามกรามเพ่ิมเติม ข้ึนกับศูนยวิจัย
และพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง  ป พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดรับงบประมาณในการกอสรางสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพ่ืออนุรักษพันธุ
เตาน้ําจืดและเตาบกของไทยใหคงอยูตลอดไป และใหประชาชนทั่วไปไดทราบถึงประวัติความเปนมาตลอดจนประชาสัมพันธ
ใหเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดสตูลอีกแหงหนึ่ง และในปจจุบันไดยกระดับเปนศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล

ภาพถายอากาศแสดงพ้ืนที่ทั้งหมดภายในศูนย (ที่มา: www.Google Earth)

ศพจ.สตูล (แปลงที่ 2 เน้ือที่ 16 ไร)

ศพจ.สตูล (แปลงที่ 1 เน้ือที่ 17 ไร)



๑๖

ยุทธศาสตรกรมประมงป พ.ศ. 2556 - 2559
วิสัยทัศน

“มุงพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเปนผูนําและสรางความมั่นคงอาหารดานประมง
ของประเทศ ภายใตการพัฒนาอยางยั่งยืน”
พันธกิจ

1 สงเสริมและผลักดันใหมีการเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําอยางมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ
2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําตลอดหวงโซการผลิตใหไดรับ

มาตรฐานของไทยและสากล
3 กํากับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตวน้ําใหมีใชไดอยางยั่งยืนและคงความหลากหลายทั้ง

สรางการมีสวนรวมของประชาชนในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน
4 สงเสริมและผลักดันใหศึกษา วิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้งการพัฒนาและถายทอด

เทคโนโลยีใหมที่ตอยอดจากงานวิจัยเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมเชิงสรางสรรคและเพ่ิมมูลคา
5 สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรมีความรู  ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบรวมทั้งปรับปรุง

โครงสรางใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ

งานในหนาท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล

1 อนุรักษพันธุเตาน้ําจืดและพันธุสัตวน้ําหายากหรือใกลสูญพันธุ
2 ผลิตพันธุสัตวน้ําจืดเชน ปลาน้ําจืด กุงกามกราม  และอ่ืนๆ เพ่ือปลอยในแหลงน้ําธรรมชาติและเพ่ิม

ผลผลิตประมงในแหลงน้ํา ตลอดจนจําหนายพันธุสัตวน้ําแกเกษตรกรเปนการสรางรายไดและ
อาหารใหประชาชนในทองถ่ิน

3 ศึกษา คนควา ทดลอง  และวิจัยเทคนิคการเพาะพันธุ การอนุบาลและการเลี้ยงสัตวน้ําจืด และ
นําไปขยายผลใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินเพ่ือใหเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง

4 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลทางชีววิทยาขอมูลแหลงน้ําและสังคมเศรษฐกิจชาวประมง  ประเมิน
สถานภาพและแนวโนมการประมงในแหลงน้ํา เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงในทองถ่ินตลอดจน พัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําตามหลักวิชาการประมงเพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดอยางตอเนื่องเหมาะสมกับสภาพแตละพ้ืนที่

5 ใหบริการทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและใหการสนับสนุนทาง
วิชาการกับหนวยงานสวนภูมิภาคในการกํากับดูแลดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการทําประมง

6 เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพ่ือนักเรียนนักศึกษาทั้งชาวไทยและตางชาติเขามาศึกษาคนควา



๑๗

ทําเนียบขาราชการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล

นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล

นายสุชาติ  ไกรสุรสีห นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์
นักวิชาการประมงชํานาญการ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นายวิฑารณ  เจียมตน นางสาวพฤดี  ศรีอําไพ
เจาพนักงานประมงชํานาญงาน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

๑๗

ทําเนียบขาราชการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล

นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล

นายสุชาติ  ไกรสุรสีห นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์
นักวิชาการประมงชํานาญการ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นายวิฑารณ  เจียมตน นางสาวพฤดี  ศรีอําไพ
เจาพนักงานประมงชํานาญงาน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

๑๗

ทําเนียบขาราชการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล

นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล

นายสุชาติ  ไกรสุรสีห นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์
นักวิชาการประมงชํานาญการ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นายวิฑารณ  เจียมตน นางสาวพฤดี  ศรีอําไพ
เจาพนักงานประมงชํานาญงาน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน



๑๘

รายนามผูดํารงตําแหนงหัวหนาสถานีฯ
และผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล

ลําดับ
ท่ี รายนาม คุณวุฒิ ปท่ีดํารงตําแหนง หมายเหตุ

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

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

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

๔ นายไชยวัฒน  รัตนดาดาษ วท.บ.(ประมง)
พบ.ม.(พัฒนาสังคม) ๙ 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 นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง 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 นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง 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.(การจัดการทั่วไป) เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน



๑๙

ลูกจางประจํา 8 อัตรา

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ ตําแหนง ประวัติการบรรจุ

๑ นายอานนท  วาดี ประถมศึกษาปท่ี ๔ พนักงานขับรถยนต ๑๗ ตลุาคม ๒๕๒๙

๒ นายบูสัน  ดิษฐะ ประถมศึกษาปท่ี ๔ พนักงานประมง
พ้ืนฐาน ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๔

๓ นายบูสามะ  หลีนุม ประถมศึกษาปท่ี ๗ พนักงานท่ัวไป ๑ มิถุนายน ๒๕๓๑

๔ นางสาวจินตนา  มณีสงค ปวส.(บัญชี) คนงาน

๑ มิถุนายน ๒๕๓๑
(ชวยราชการศูนยศึกษา
การพัฒนาประมงพ้ืนท่ี
ลุมน้ําปากพนัง เมื่อวันท่ี
๙ มีนาคม ๒๕๔๙)

๕ นายสุระโชค  ตันประดิษฐ ประถมศึกษาปท่ี ๗ พนักงานขับรถยนต ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๑

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

๗ นายอมร  หนูรอด ประถมศึกษาปท่ี ๔ ยาม ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๑

๘ นายสุวัตน  ตันประดิษฐ ปวช. ยาม ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๑

พนักงานราชการ 16 อัตรา

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ ตําแหนง งบท่ีจาง

๑ นายยูหนุด อันวิเศษ วท.บ (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) นักวิชาการประมง ตรวจรับรองฟารม
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด

๒ นางสาวณงนุช  สังสัน วท.บ.(เพาะเลีย้งสัตวน้ํา) เจาหนาท่ีประมง ตรวจรับรองฟารม
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด

๓ นางสาวจิราพร  ศรีอาภรณ บธ.บ.(การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย) เจาหนาท่ีธุรการ เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา

๔ นายสอาด  สอแหละ มัธยมศึกษาปท่ี ๖ พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา

๕ นายวรวิช คงชาย มัธยมศึกษาปท่ี 3 พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา

๖ นายอัสดา  หมาดงะ มัธยมศึกษาปท่ี ๖ พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา

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

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

๙ นายประเวทย  หยีมะเหร็บ ปวส.(เกษตรศาสตร) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา



๒๐

พนักงานราชการ 16 อัตรา (ตอ)

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ ตําแหนง งบท่ีจาง
๑๐ นายสมพล  สุโสะ ปวส.(เพาะเลี้ยงสตัวน้ํา) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา

๑๑ นางสาวจรีรตัน  แซตัน ปวส.(เกษตรศาสตร) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา

๑๒ นางพิธยา  โตะสมัน ปวส.(เกษตรศาสตร) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา

๑๓ นายประสิทธ์ิ  นุยคดี ปวส.(เกษตรศาสตร) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา

๑๔ นายอาบีดีน สะอีด ปวส.(เกษตรศาสตร) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา

๑๕ นางอนงค  เตาวะโต ศศ.บ (การจัดการท่ัวไป) พนักงานผูชวยประมง เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา

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

ลูกจางชั่วคราว (งบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืนๆ) 1 อัตรา

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ ตําแหนง งบท่ีจาง
๑ นายศักรินทร  สะอาด มัธยมศึกษาปท่ี 3 ลูกจางช่ัวคราว เงินทุนหมุนเวียนฯ



๒๑

ขอมูลสัตวน้ําประจําหนวยงาน

เตากระอาน

ชื่อไทย: เตากระอาน

ชื่อทองถิ่น: -

ชื่อสามัญ: Southern river terrapin

ชื่อวิทยาศาสตร: Batagur affinis

ลักษณะท่ัวไป: เตากระอาน เปนเตาน้ําจืดกระดองแข็งขนาดใหญ มีรูปรางคอนขางกลม สามารถหดหัวเขา
กระดองไดในแนวตรง หัวมีแผนเกล็ดหุมอยูทั้งดานบนและดานขาง มีสายตาดีและมีหนังตาที่สามารถปดและเปด
ไดซึ่งชวยในการปองกันอันตราย คอสามารถยืดหยุนไดดีสามารถยื่นและหดหัวไดเร็ว คอปกคลุมดวยหนังบางๆ
ปลายจมูกเชิด งอนข้ึน ตาสีขาว เทาหนาแผแบนมีผังผืด มีเล็บ 4 เล็บ ขาสีเทาหรือดํา กระดองหลังเรียบโคงมน
รูปไขสีเขียวมะกอกอมเทาหรือดํากระดองหลังยาวเต็มที่ 60 เซนติเมตร น้ําหนักเพศผูเฉลี่ย 14 กิโลกรัม
น้ําหนักเพศเมียเฉลี่ย 22 กิโลกรัม ใชชีวิตสวนใหญอยูในน้ํา เพศผูเล็กกวาเพศเมีย

ขนาดความยาวสูงสุด (maximum size) : 60 เซนติเมตร
การแพรกระจาย: พบแพรกระจายทางภาคใตของประเทศไทย อาศัยในแหลงน้ําจืด และบริเวณปากแมน้ํา โดย
เฉพาะที่คลองละงู อ.ละงู จ.สตูล ปจจุบันสามารถเพาะพันธุไดที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล

ท่ีอยูอาศัย: ในแหลงน้ําจืด แตสามารถอยูไดในแหลงน้ํากรอย  บริเวณปาชายเลน และเขาไปอาศัยในแหลงน้ํา
จืดในฤดูผสมพันธุ และวางไขบนหาดทรายน้ําจืด
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แหลงอาศัยในธรรมชาติ ปากคลองน้ําจืดเชื่อมตอทะเล

อาหารธรรมชาติ: เตากระอานจะกินอาหารทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนแตสวนใหญจะออกหากินในเวลา
กลางคืน กินทั้งพืชและสัตว ใบ หนอ ผล ของตนโกงกาง ผลมะเดื่อ  ลูกปลา ปู กบ หอย กุง และตัวหนอนในน้ํา
เตาเปนสัตวที่มีฟนเปนแผนคมจึงไมเค้ียวอาหารแตจะกินอาหารโดยวิธีขยอกกลืนเขาไปที่ละเล็กละนอยและกิน
ไปเรื่อย ๆ  เปนเวลานาน เตากินอาหารจําพวกผักไดมาก จะกินไปและถายไปดวยตลอดเวลาเตากินอาหาร
ไดมากในน้ําที่มีระดับสูงพอทวมกระดอง แตจะกินอาหารไดนอยหรือไมกินอาหารเลยในที่ที่ไมมีน้ําหรือที่แหง

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 เพศผูที่อยูในวัยเจริญพันธุ
มีตาสีดํา ลอมรอบดวยวงนอกสีขาว กระดอง ลําคอและสวนหัว มีสีเทาดําเขมกวาตัวเมีย  คอยาวกวาเพศเมีย ใน
ฤดูผสมพันธุมีนิสัยดุราย สวนหัวมีลักษณะแหลมเชิดงอนข้ึนเล็กนอย หางอวนยาวกวาเพศเมียเพ่ือชวยในการ
ผสมพันธุ  ระยะหางระหวางชองขับถายกับโคนหางมากกวาเพศเมีย ดานทองเพศผูสีเหลืองครีมแผนทองเรียบ
เสมอกันตลอดทั้งแผนไมมีรอยบุมตรงกลาง ซึ่งแตกตางกับเตาที่ผสมพันธุกันบนบกที่มีรอยบุมตรงกลาง กระดอง
ดานบนมีลายกระดองชัดเจน สวนเพศเมีย มีตาสีดําลอมรอบดวยสีน้ําตาล กระดองหลังสีเทาดํา ลักษณะกลมรีมี
ลายเชนกัน ทองสีเหลืองออน แผนทองนูนออกมาขางนอกเล็กนอย แผนกระดองแตละแผนไมมีลวดลายแยก
แผนกระดอง จึงทําใหดูเหมือนวาเปนแผนเดียวกัน เพศเมียตัวเต็มวัยมีน้ําหนักมากกวาเพศผู หลังโคงมากกวา
จมูกปาน คอสั้นกวา สวนหางเล็กสั้นกวาเพศผู ระยะหางระหวางชองขับถายกับโคนหาง นอยกวาเพศผู สีของ
สวนหัว คอและกระดองหลังเปนสีเทาออนกวาเตาเพศผูเล็กนอย นิสัยไมดุรายเชนเพศผู สัดสวนความกวางตอ
ความยาวของเพศผูมีอัตราสวน 1:1.11 สัดสวนความกวางตอความยาวของเพศเมียมีอัตราสวน 1:1.01
สําหรับสัดสวนความกวางตอความยาวเพศผูมีอัตราสวนยาวกวาเพศเมีย คือเพศผูมีลักษณะยาวรีกวาเพศเมีย
สวนเพศเมียมีลักษณะปอมกวายาวรีนอยกวาเพศผู
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เพศผู เพศเมีย

ความดกไข: 8-35 ฟอง

การเพาะเลี้ยง:เตากระอานที่โตเต็มวัยมีอายุไมต่ํากวา 10 ป เมื่อถึงฤดูผสมพันธุประมาณเดือนสิงหาคม –
พฤศจิกายน ของทุกป เตาจะเริ่มผสมพันธุกันทั้งกลางวันและกลางคืนในระดับน้ําลึกประมาณ 50 เซนติเมตร
เตาตัวผูจะวายน้ําวนรอบ ๆ ตัวเมียที่พรอมจะผสมพันธุและจะเอาปากพนน้ําใสระดับของปากของตัวเมียอยู
บริเวณผิวน้ําหรือสูงกวางผิวน้ําเล็กนอย ประมาณ 30 นาที และจะวายน้ําคลอเคลียตัวเมียไปเรื่อย ๆ โดยจะ
วนรอบ ๆ และจะหายใจเสียงดัง บางครั้งจะเอาหัวชนตามขางตัวและสวนกนของตัวเมียแลวจึงข้ึนครอมตัวเมีย
โดยใชขาหนาสองขางจับที่ขอบกระดองดานหัวแลว ใชสวนหัวและลําคอกดบริเวณลําคอของตัวเมีย  การผสม
พันธุจะผสมพันธุกันในน้ําเนื่องจากน้ําชวยพยุงตัวในการผสมพันธุ หลังจากนั้นตัวผูจะสอดปลายหางเขาใตชอง
เพศของเพศเมียและสอดอวัยวะเขาผสมพันธุ ประมาณ 10-15 นาที หลังจากนั้นจึงแยกออกจากกัน อวัยวะ
เพศของตัวผูจะมีลักษณะคลาย ถุงปอดแตแผกวางคลายพัด ลักษณะสีเทาดํา ขนาดยาวประมาณ 8-10
เซนติเมตร กวางประมาณ 10-15 เซนติเมตร หลังจากผสมพันธุเสร็จอวัยวะเพศผูจึงหดเขาไปอยูในชองเพศ
ตามเดิม และตัวผูจะพักอยูนิ่ง ๆ ประมาณ 30 นาทีจึงจะเคลื่อนไหว

หลังจากผสมพันธุกันแลวเตาตัวเมียจะเก็บน้ําเชื้อไวภายในเพ่ือผสมกับไข ตั้งแตเดือนธันวาคม –
กุมภาพันธ โดยแมเตาจะคลานจากบอข้ึนมาบริเวณหาดทรายในเวลากลางคืนและขุดทรายไปรอบ ๆ บอ เพ่ือ
สํารวจแหลงที่เหมาะสมสําหรับการวางไข  แมเตาบางตัวจะขุดทรายแตไมมีการวางไขหลังจากสํารวจหาดแลว
แมเตาจะเริ่มวางไข ตั้งแตเวลา 19.00 น ถึง เชามืด ในชวงตนฤดูแมเตาจะวางไขในชวงคํ่า แตเมื่อปลายฤดูแม
เตาจะวางไขตอนเที่ยงคืนถึงเชา  เตาจะวางไขในที่เงียบสงัดไมมีสิ่งรบกวน  เมื่อเลือกบริเวณที่วางไขไดแลวแม
เตาจะใชขาสองขาหลังขุดและคุนทรายไปดานหลังจนถึงระยะที่เหมาะสมประมาณ 50 –100 เซนติเมตร ความ
กวางของหลุมประมาณ 80 เซนติเมตร โดยที่กนหลุมเตาจะขุดหลุมขนาดกวางประมาณ 20 เซนติเมตร ลึก
ประมาณ 30 เซนติเมตร เพ่ือวางไข แมเตาจะหันสวนกนลงหลุมแลวทําการวางไขโดยยกกนข้ึนเล็กนอย จึง
ปลอยไขออกมาขณะที่วางไขแมเตาจะขับน้ําเมือกออกมาหลอเลี้ยงเพ่ือปองกันมิใหไขแตกดวย บริเวณสวนกน
หลุมนี้ลักษณะทรายจะเปนทรายละเอียดขนาดเล็กเพ่ือตองการใหแนนเหมาะในการฟกเปนตัวของลูกเตา
หลังจากนั้นแมเตาจะใชขาหลังคุยทรายลงกลบหลุมโดยจะคอย ๆ คุยทรายลงพรอมกับใชหนาอกกระแทกไป
เรื่อย ๆ จนกระทั่งมิดปากหลุม ขณะที่แมเตาใชหนาอกกระแทกปากหลุมจะมีเสียงดังไปถึง 10-20 เมตร
หลังจากวางไขเสร็จแมเตาจะนอนพักสักครู โดยจะไมคลานลงน้ําทันทีเนื่องจากไมสามารถจมตัวลงไปในน้ําได
เมื่อปรับตัวไดแลวจึงคลานลงน้ําไป จํานวนและปริมาณไขมีตั้งแต 8-35 ฟอง ข้ึนอยูกับขนาดของแมเตา เวลาที่
ใชในการวางไขทั้งหมดประมาณ 2-3 ชั่วโมง
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ลักษณะบอเพาะพันธุเตากระอาน

เตากระอานในหลุมวางไข ไขเตากระอานในหลุมวางไข ลูกเตากระอานแรกฟก

การอนุบาล: อนุบาลลูกเตาที่ฟกออกเปนตัวในระยะแรก จะมีกระดองคอนขางกลมมีความกวางมากวาความ
ยาวกระดอง ลักษณะกระดองนิ่มเปนสันแหลม (Keel) ใน 3 แผนแรกแนวกลางตัว ดานทองมีเนื้อเยื่อเปน
วงกลมสีเหลืองออนยื่นออกมาอยูระหวางกระดองแผนที่ 3 กับแผนที่ 4 คือถุงไขแดง ชวงประมาณ 3- 5 วัน
แรก ลูกเตาจะไมกินอาหารเนื่องจากยังมีถุงไขแดงอยู หลังจากนั้นจึงเริ่มใหกินผักบุง เมื่อลูกเตาอายุ 1 เดือน จึง
ใหกินเนื้อปลาสับละเอียด กุงฝอย และอาหารลูกกบ อาหารที่ให 5-10 เปอรเซ็นต ของน้ําหนักตัวลูกเตาที่ฟก
ออกเปนตัว หลังจากอนุบาลในตูกระจก ประมาณ 3 เดือน จึงยายลูกเตามาอนุบาลตอในบอคอนกรีต 10
ตารางเมตร  มีทางระบายน้ําเขา-ออก สะดวก การอนุบาลลูกเตาจะทําการถายน้ําและทําความสะอาดเศษ
อาหารที่เหลือทุกวัน เวลา 8.30- 9.00 นาฬิกา  จากนั้นปลอยใหพ้ืนบอและลูกเตาแหง (ผึ่งลม) จนเวลา
14.00 นาฬิกา  จึงเติมน้ําเขาบอ ใหทวมลูกเตา และใหอาหาร
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การสงตัวอยางเขาหองเก็บตัวอยางอางอิง (ถามีกรุณาระบุเลขทะเบียนดวย): -

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

การทําการประมงโดยท่ัวไป: -

ราคาปลาสด: -

การใชประโยชน: เพื่อการอนุรักษ
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ปลาสรอยลูกกลวย (ซา)

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

ลักษณะท่ัวไป
ปลาสรอยลูกกลวย (ปลาซา) เปนปลาน้ําจืดชนิดหนึ่ง ที่พบเห็นในเมืองไทย มี 7-8 ชนิด และมี

รูปรางคลายคลึงกัน คือลําตัวดานขางกลม ยาว มีครีบหลังเปนแผงยาวกวาสกุลอ่ืนที่มีขนาดใกลเคียงกัน ครีบ
ทองและครีบกนมีสีแดงออกสม เหนือครีบมักมีแตมเปนจุดสีดํารูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน มีลายดําเปนเสนเล็กๆ
ประมาณ 7-8 เสน พาดไปตามความยาวของลําตัว และมีจุดดําที่โคนหางอีกจุดหนึ่ง ในอดีตปลาเหลานี้มีอยาง
ชุกชุม มักจับกลุมอยูรวมกันเปนฝูง เมื่อปลาตกใจจะกระโดดข้ึนจากผิวน้ําพรอมๆกัน ทําใหเกิดเสียงดังซา จึง
เรียกชื่อเปนปลาซา ขนาดความยาวลําตัวโดยทั่วไป 12-30 เซนติเมตร

การแพรกระจายและแหลงท่ีอยูอาศัย
พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย บริเวณแมน้ํา ลําคลอง หนองและบึง อาศัยอยูรวมกันเปนกลุม ทั้ง

บริเวณที่ลึกและตื้น เปนปลาชนิดเดนที่พบแพรกระจายอยูในคลองละงู อําเภอละงู และคลองตางๆ ในจังหวัด
สตูล เปนตัวบงชี้ถึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ําในระบบนิเวศน

อาหารและนิสัยการกินอาหาร
เปนปลากินทั้งพืชและสัตวเปนอาหาร (Herbiivorus fish) ไดแกพืชน้ํา ซากน้ํา  แพลงคตอนพืช

แพลงคตอนสัตว อินทรียสาร สัตวหนาดินขนาดเล็ก
ลักษณะการแพรขยายพันธุ

ปลาจะเริ่มวางไขในชวงฤดูฝน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม-ตุลาคมและจะวางไขมากชวงบริเวณน้ําหลาก
ตัวเมียเมื่อถึงวัยเจริญพันธุจะมีทองอูมเปง อวัยวะเพศจะมีสีแดงเรื่อๆ เพศผู จะมีลักษณะลําตัวเรียวยาว บริเวณ
แกมจะสาก กดทองเบาๆจะมีน้ําเชื้อไหลออกมา ปริมาณความดกของไข แมปลาน้ําหนัก 180 กรัม น้ําหนักไข



๒๗

10.20 กรัม 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
ปลาสรอยลูกกลวยที่นํามาเปนพอแมพันธุ ตองมีอายุ 1 ปข้ึนไป คัดเลือกพอแมพันธุที่มีความ

สมบูรณเพศ เพศเมียฉีดดวยฮอรโมนสังเคราะห (buserelin acetate) 15 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยา
เสริมฤทธิ์ (domperidone) 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  เพศผูฉีดดวยฮอรโมนสังเคราะห (buserelin acetate) 5
ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ (domperidone) 10 มิลลกิรัมตอกิโลกรัม  ปลาจะเริ่มวางไข
หลังจากฉีดฮอรโมนไปแลว 5-8 ชั่วโมง ไขจะฟกออกเปนตัวใชเวลา 14-15 ชั่วโมง

๒๗

10.20 กรัม 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
ปลาสรอยลูกกลวยที่นํามาเปนพอแมพันธุ ตองมีอายุ 1 ปข้ึนไป คัดเลือกพอแมพันธุที่มีความ

สมบูรณเพศ เพศเมียฉีดดวยฮอรโมนสังเคราะห (buserelin acetate) 15 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยา
เสริมฤทธิ์ (domperidone) 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  เพศผูฉีดดวยฮอรโมนสังเคราะห (buserelin acetate) 5
ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ (domperidone) 10 มิลลกิรัมตอกิโลกรัม  ปลาจะเริ่มวางไข
หลังจากฉีดฮอรโมนไปแลว 5-8 ชั่วโมง ไขจะฟกออกเปนตัวใชเวลา 14-15 ชั่วโมง

๒๗

10.20 กรัม 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
ปลาสรอยลูกกลวยที่นํามาเปนพอแมพันธุ ตองมีอายุ 1 ปข้ึนไป คัดเลือกพอแมพันธุที่มีความ

สมบูรณเพศ เพศเมียฉีดดวยฮอรโมนสังเคราะห (buserelin acetate) 15 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยา
เสริมฤทธิ์ (domperidone) 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  เพศผูฉีดดวยฮอรโมนสังเคราะห (buserelin acetate) 5
ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ (domperidone) 10 มิลลกิรัมตอกิโลกรัม  ปลาจะเริ่มวางไข
หลังจากฉีดฮอรโมนไปแลว 5-8 ชั่วโมง ไขจะฟกออกเปนตัวใชเวลา 14-15 ชั่วโมง



๒๘

การอนุบาล
ลูกปลาฟกออกเปนตัวจนถึงถุงไขแดงยุบใชเวลา 2 วัน หลงัจากนั้นใหอาหารไขแดงบดละเอียด วัน

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

การเลี้ยง
ปลาสรอยลูกกลวยสามารถเจริญเติบโตไดดีในแหลงน้ําทั่วไป เปนปลาที่เลี้ยงงายกินทั้งพืชและสัตว

เปนอาหาร บอเลี้ยงควรเปนบอขนาด 400 ตารางเมตร จนถึงขนาด 1 ไร ความลึกของน้ําควรใหลึกกวา 1
เมตรข้ึนไป ใชเลี้ยงลูกปลาที่มีขนาดความยาว 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 เปนปลาพ้ืนเมืองที่นิยมบริโภค โดยนํามาแกงค่ัว ทอด และทําปลาสม



๒๙

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7

๑. งานธุรการ พัสดุ และการเงิน บัญชี
๒. กิจกรรม เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา
3. กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง
4. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ
5. กิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ (งานวิจัยประมงน้ําจืด)
6. โครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการสงออก
7. โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart  Farmer
8. โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษฯ

งานธุรการ

๑. งานสารบรรณ

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

ลําดับที่ รายการ จํานวน (ฉบับ)
1 ลงทะเบียนรับหนังสือ 2,036
2 ลงทะเบียนสงหนังสือ 613
3 ออกคําสั่งศูนย 13



๓๐

๒. งานพัสดุ

ลําดับที่ รายการ จํานวน (ฉบับ)
1 สั่งซื้อวัสดุ 311
2 สั่งจาง 50

๓. งานการเงินและการบัญชี

ปงบประมาณ ๒๕๕7 ศูนยฯ ไดดําเนินการในดาน การตรวจสอบใบสําคัญ การเบิกจายเงิน การจัดทํา
บัญชีและรายงานผลทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบกลาง ในระบบ GFMIS โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

1. ใบสั่งซื้อ/จาง/เชา (บส 01) จํานวน 49 ฉบับ
2. รายการบันทึกการจายเงิน (ขจ 05) จํานวน 388 ฉบับ
3. รายการขอเบิกเงินในงบประมาณ (ขบ 01) จํานวน 49 ฉบับ
4. รายการขอเบิกเงินในงบประมาณ (ขบ 02) จํานวน 306 ฉบับ
5. รายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ (ขบ 03) จํานวน 33 ฉบับ
6. ใบจัดเก็บรายได (นส 01) จํานวน 38 ฉบับ

ศูนยฯ ไดรับเงินงบประมาณและไดเบิกจายงบประมาณตามแผนงาน/งาน/โครงการตางๆ ในปงบประมาณ ๒๕๕7
ตามรายละเอียดดังนี้



๓๑

ผลการใชจายเงินของงาน/โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ในปงบประมาณ 2557

ลําดับ
ท่ี

งาน/โครงการ ไดรับอนุมัติ กันไว
เบิก

จาย คงเหลือ รอยละ

๑ แผนงาน อนุรกัษและจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลติการจดัการใหเกดิผลผลิตสตัวน้ําใน
แหลงน้ําธรรมชาติ
กิจกรรม  เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา
๑.๑ เงินเดือนและคาจาง
๑.๒ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
๑.๓ คาสาธารณูปโภค
รวม

2,061,915.๐๐
๑,773,000.00

136,000.00

-
-
-

2,061,915.๐๐
๑,772,929.25

136,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐
๗๐.75
๐.๐๐

๑๐๐.๐๐
100.00
๑๐๐.๐๐

๓,970,915.00 ๐.๐๐ ๓,970,844.25 70.00 100.00
๒ แผนงาน สงเสริมสินคาดานการเกษตร

และอุตสาหกรรมอาหาร
ผลผลติ พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสู
มาตรฐาน
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคณุภาพ
สินคาประมง
๒.๑ เงินเดือนและคาจาง
๒.๒ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
๒.๓ คาสาธารณูปโภค
รวม

๓77,760.๐๐
150,500.๐๐
177,๐๐๐.๐๐

-
-
-

377,760.๐๐
150,495.60
177,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐
4.40
๐.๐๐

๑00.0
๑๐๐.๐
100.0

705,260.๐๐ ๐.๐๐ 705,255.60 4.40 ๙๙.๘๔

๓ แผนงาน เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ
ปลา พันธุกุงและพันธุสตัวน้ําอ่ืน ๆ
๓.๑ เงินเดือนและคาจาง
๓.๒ คาตอบแทนใชสอยและวัสดคุา

สาธารณูปโภค

รวม

๑๐9.080.00
๑36.๐๐๐.๐๐

-
-

๑๐8,037.๐๐
87,952.04

1,043.๐๐
48,147.96

99.05
64.63

๒45,180.๐๐ ๐.๐๐ 195,989.04 49,190.96 79.94

๔
แผนงาน สงเสริมประสิทธิภาพการผลิต
และสรางมลูคาภาคการเกษตร
ผลผลติ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู Smart
Farmer
๔.๑ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
4.2 คาสาธารณูปโภค

43,๐๐๐.00
-

-
-

42,963.88
-

36.00
-

99.92
-

รวม 43,000.00 ๐.๐๐ 42,963.88 36.00 99.92



๓๒

ผลการใชจายเงินของงาน/โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ในปงบประมาณ 2557 (ตอ)

ลําดับ
ท่ี

งาน/โครงการ ไดรับอนุมัติ กันไว
เบิก

จาย คงเหลือ รอยละ

5 แผนงาน ปรับโครงสรางภาคการเกษตร
ผลผลติการผลติสินคาเกษตรไดมาตรฐาน
กิจกรรม ยกระดบัมาตรฐานฟารม
เพาะเลี้ยงปลานลิเพ่ือการสงออก
๕.๑ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
5.2 คาสาธารณูปโภค

๒48,๐๐๐.๐๐
-

-
-

๒47,974.00
-

26.00
-

99.99
-

รวม 248,๐๐๐.00 ๐.๐๐ 247,974.00 26.00 99.99



๓๓

แผนและผลการปฏิบัติงานแยกตามงาน/โครงการ/กิจกรรม

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

9,๐๐๐,๐๐๐
2,500,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐
2,640,๐๐๐

200,๐๐๐
300,๐๐๐
100,๐๐๐

6๐,๐๐๐
-

9,๐๐๐,๐๐๐
2,500,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐
2,640,๐๐๐

200,๐๐๐
300,๐๐๐
100,๐๐๐

6๐,๐๐๐
-

9,๐๒๐,๐๐๐
2,510,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐
2,650,๐๐๐

204,๐๐๐
305,๐๐๐
๑๐5,๐๐๐

6๐,๐๐๐
409

9,๐๒๐,๐๐๐
2,510,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐
2,650,๐๐๐

204,๐๐๐
305,๐๐๐
๑๐5,๐๐๐

6๐,๐๐๐
409

100.23
100.40
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.38
๑๐2.๐
101.67
105.0
๑๐๐.๐
๑๐๐.๐

100.23
100.40
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.38
๑๐2.๐
101.67
105.0
๑๐๐.๐
๑๐๐.๐

๒. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง
- จํานวนฟารมที่เขาตรวจประเมินมาตรฐาน
- ตรวจติดตามฟารมป ๕6
- ตรวจสารตกคางในปจจัยการผลิต
- ตรวจสารตกคางในเนื้อสัตวน้ํา
- ตรวจรับรองฟารม

ราย
ราย

ตัวอยาง
ตัวยา
ฟารม

๒๐4
20

306
94

178

๒๐4
20

306
94

178

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐



๓๔

กิจกรรม เพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า
กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา เปนงานหนึ่งในผลผลิตการจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ํา

ธรรมชาติ เปนการผลิตพันธุสัตวน้ําเพ่ือนําไปปลอยในแหลงน้ําสาธารณะซึ่งเปนภาระกิจหลักของศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืดสตูล

วัตถุประสงค
๑. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําจืดชนิดตาง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ใหเพียงพอกับความตองการของ

ราษฎร
๒. เพ่ือใหราษฎรในพ้ืนที่มีรายไดเสริมและอาหารโปรตีนบริโภค
๓. เพ่ือสนับสนุนพันธุปลาใหกับสวนราชการที่สนใจและใหบริการทางวิชาการแกเกษตรกรเก่ียวกับการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด

ผลการปฏิบัติงานป ๒๕๕7

ชนิดพันธุ
สัตวน้ํา

ป ๒๕๕7 หมายเหตุแผนการปฏิบัติงาน (ตัว) ผลการปฏิบัติงาน (ตัว)
กุงกามกราม
ปลานิล
ปลาดุกอุย
ปลาตะเพียนขาว
ปลายี่สกเทศ
ปลาบา
ปลาไน
กบนา
เตาน้ําจืด

9,๐๐๐,๐๐๐
2,5๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐
2,640,๐๐๐

2๐๐,๐๐๐
30๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐
409

9,๐๒๐,๐๐๐
2,5๑๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐
2,650,๐๐๐

204,๐๐๐
305,๐๐๐
๑๐5,๐๐๐

๗๐,๐๐๐
409

๑๐๐.23
๑๐๐.40
๑๐๐.๐๐
100.38
๑๐2.๐๐
๑๐1.67
๑๐5.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

รวม 15,๐๐๐,๐๐๐ ๑5,๐54,409 ๑๐๐.37



๓๕

ภาพกิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา ปงบประมาณ ๒๕๕7

กิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ํา เนื่องในเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
วันท่ี 4 ธันวาคม ๒๕๕6

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล รวมกับหนวยงานกรมประมงในจังหวัดสตูล อําเภอทุงหวา องคการบริหาร
สวนตําบลนิคมพัฒนา ภาครัฐภาคเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ําเฉลิมพร
เกียรติฯ โดยปลอยพันธุสัตวน้ําจืด จํานวน 1,000,000 ตัว ณ  แหลงน้ําสาธารณะบานผัง ๑๑ ม.๔ ต.นิคม
พัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล  ทานรองผูวาราชการจังหวัดสตูล นายประยูร  รัตนเสนีย เปนประธานในพิธี

๓๕

ภาพกิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา ปงบประมาณ ๒๕๕7

กิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ํา เนื่องในเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
วันท่ี 4 ธันวาคม ๒๕๕6

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล รวมกับหนวยงานกรมประมงในจังหวัดสตูล อําเภอทุงหวา องคการบริหาร
สวนตําบลนิคมพัฒนา ภาครัฐภาคเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ําเฉลิมพร
เกียรติฯ โดยปลอยพันธุสัตวน้ําจืด จํานวน 1,000,000 ตัว ณ  แหลงน้ําสาธารณะบานผัง ๑๑ ม.๔ ต.นิคม
พัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล  ทานรองผูวาราชการจังหวัดสตูล นายประยูร  รัตนเสนีย เปนประธานในพิธี

๓๕

ภาพกิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา ปงบประมาณ ๒๕๕7

กิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ํา เนื่องในเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
วันท่ี 4 ธันวาคม ๒๕๕6

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล รวมกับหนวยงานกรมประมงในจังหวัดสตูล อําเภอทุงหวา องคการบริหาร
สวนตําบลนิคมพัฒนา ภาครัฐภาคเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ําเฉลิมพร
เกียรติฯ โดยปลอยพันธุสัตวน้ําจืด จํานวน 1,000,000 ตัว ณ  แหลงน้ําสาธารณะบานผัง ๑๑ ม.๔ ต.นิคม
พัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล  ทานรองผูวาราชการจังหวัดสตูล นายประยูร  รัตนเสนีย เปนประธานในพิธี



๓๖

กิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ําเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕7

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล  รวมกับหนวยงานกรมประมงในจังหวัดสตูล อําเภอควนโดน องคการ
บริหารสวนตําบลควนสตอ ภาครัฐภาคเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ําเฉลิม
พระเกียรติฯ โดยปลอยพันธุสัตวน้ําจืด จํานวน 1,000,000 ตัว ณ คลองชลประทาน ม.๗ ต.ควนสตอ
อ.ควนโดน จ.สตลู ทานผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขตที่ ๘ นายสมปอง  อินทรทอง เปน
ประธานในพิธีรวมกับ ทานรองผูวาราชการจังหวัดสตูล นายวีรนันท  เพ็งจันทร

๓๖

กิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ําเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕7

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล  รวมกับหนวยงานกรมประมงในจังหวัดสตูล อําเภอควนโดน องคการ
บริหารสวนตําบลควนสตอ ภาครัฐภาคเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ําเฉลิม
พระเกียรติฯ โดยปลอยพันธุสัตวน้ําจืด จํานวน 1,000,000 ตัว ณ คลองชลประทาน ม.๗ ต.ควนสตอ
อ.ควนโดน จ.สตลู ทานผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขตที่ ๘ นายสมปอง  อินทรทอง เปน
ประธานในพิธีรวมกับ ทานรองผูวาราชการจังหวัดสตูล นายวีรนันท  เพ็งจันทร

๓๖

กิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ําเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕7

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล  รวมกับหนวยงานกรมประมงในจังหวัดสตูล อําเภอควนโดน องคการ
บริหารสวนตําบลควนสตอ ภาครัฐภาคเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ําเฉลิม
พระเกียรติฯ โดยปลอยพันธุสัตวน้ําจืด จํานวน 1,000,000 ตัว ณ คลองชลประทาน ม.๗ ต.ควนสตอ
อ.ควนโดน จ.สตลู ทานผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขตที่ ๘ นายสมปอง  อินทรทอง เปน
ประธานในพิธีรวมกับ ทานรองผูวาราชการจังหวัดสตูล นายวีรนันท  เพ็งจันทร



๓๗

กิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ํา เนื่องในโอกาสวันประมงแหงชาติ
วันท่ี 18 กันยายน ๒๕๕7

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล  รวมกับหนวยงานกรมประมงในจังหวัดสตูล อําเภอเมือง องคการบริหาร
สวนตําบลฉลุง ภาครัฐภาคเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ําเนื่องในวัน
ประมแหงชาติ  โดยปลอยพันธุสัตวน้ําจืด จํานวน 1,000,000 ตัว ณ แหลงน้ําสาธารณะ ม.๘ ต.ฉลุง อ.เมือง
จ.สตูล โดยมีทานรองผูวาราชการจังหวัดสตูล นายวีรนันทน เพ็งจันทร เปนประธานในพิธี

๓๗

กิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ํา เนื่องในโอกาสวันประมงแหงชาติ
วันท่ี 18 กันยายน ๒๕๕7

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล  รวมกับหนวยงานกรมประมงในจังหวัดสตูล อําเภอเมือง องคการบริหาร
สวนตําบลฉลุง ภาครัฐภาคเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ําเนื่องในวัน
ประมแหงชาติ  โดยปลอยพันธุสัตวน้ําจืด จํานวน 1,000,000 ตัว ณ แหลงน้ําสาธารณะ ม.๘ ต.ฉลุง อ.เมือง
จ.สตูล โดยมีทานรองผูวาราชการจังหวัดสตูล นายวีรนันทน เพ็งจันทร เปนประธานในพิธี

๓๗

กิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ํา เนื่องในโอกาสวันประมงแหงชาติ
วันท่ี 18 กันยายน ๒๕๕7

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล  รวมกับหนวยงานกรมประมงในจังหวัดสตูล อําเภอเมือง องคการบริหาร
สวนตําบลฉลุง ภาครัฐภาคเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ําเนื่องในวัน
ประมแหงชาติ  โดยปลอยพันธุสัตวน้ําจืด จํานวน 1,000,000 ตัว ณ แหลงน้ําสาธารณะ ม.๘ ต.ฉลุง อ.เมือง
จ.สตูล โดยมีทานรองผูวาราชการจังหวัดสตูล นายวีรนันทน เพ็งจันทร เปนประธานในพิธี



๓๘

มอบพันธุปลาใหกับเกษตรกรและสวนราชการตางๆ ปลอยแหลงน้ําธรรมชาติ



๓๙

กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง

หลักการและเหตุผล

ในปจจุบันผูนําเขาสินคาเกษตรไดใชเรื่องความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety ) เปนขอตอรอง
ทางการคา เชน ในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑที่ปลอดจากสารเคมีตกคาง การเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย ฯลฯ ซึ่งจะ
ทวีความเขมขนยิ่งข้ึน ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง กอปรกับตั้งแตป ๒๕๔๗
รัฐบาลไดประกาศใหเปนปแหงความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety Year) กรมประมงจึงมีมาตรการใน
การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ปราศจากยาปฏิชีวนะในกลุมคลอแรมฟนิคอล
และไนโตฟูรานสตกคาง อีกทั้งฟารมจะตองมีระบบการเพาะเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย โดยกรมประมงจะทําการตรวจ
และรับรองฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่เปนไปตามมาตรฐานข้ันปลอดภัย (Safety Level) และฟารมเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําที่เปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี (GAP)

วัตถุประสงค

๑. ใหเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ และทราบถึงเทคโนโลยีใหมๆ ที่ทันสมัยใน
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตามมาตรฐานข้ันปลอดภัย (Safety Level) และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี
(GAP)

๒. ใหเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมไดมีการรวมกลุมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณตลอดจน
รวมมือกันแกไขปญหาอุปสรรคที่จะเกิดข้ึนในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตามมาตรฐานข้ันปลอดภัย (Safety
Level) และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี (GAP)

ผลการดําเนินการ
๑. จํานวนฟารมที่เขาตรวจประเมินมาตรฐาน 204 ฟารม
๒. รับรองฟารมมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดมาตรฐานข้ันปลอดภัย จํานวน 181 ฟารม

- ฟารมเดิมที่ตออายุ จํานวน 137 ฟารม
ฟารม safety level จํานวน 1 ฟารม

- ฟารมใหม จํานวน 43 ฟารม
ฟารม GAP จํานวน 37 ฟารม
ฟารม safety level จํานวน ๒๖ ฟารม

๓. ตรวจติดตามฟารมป ๒๕๕๕ จํานวน 20 ฟารม
- ฟารม safety level จํานวน 20 ฟารม

๔. ตรวจสารตกคางในปจจัยการผลิตจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 306 ตัวอยาง
๕. ตรวจสารตกคางในเนื้อสัตวน้ํา  จํานวน 112 ตัวยา



๔๐

ภาพกิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ปงบประมาณ ๒๕๕7

๔๐

ภาพกิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ปงบประมาณ ๒๕๕7

๔๐

ภาพกิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ปงบประมาณ ๒๕๕7



๔๑๔๑๔๑



๔๒

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุสัตวนํ้าเพ่ือจําหนายแกเกษตรกร

งานเงินทุนหมุนเวียนฯเปนกิจกรรมที่กรมประมงไดจัดสรรเงินนอกงบประมาณใหกับหนวยงาน
ยอยของกรมฯ ที่มีหนาที่ในการผลิตพันธุสัตวน้ํา เพ่ือผลิตพันธุสัตวน้ําจําหนายแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
โดยทั่วไป ทั้งนี้เพ่ือใหเกษตรกรมีแหลงซื้อพันธุสัตวน้ําที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม อีกทั้งเปนการควบคุมราคา
ลูกพันธุสัตวน้ําของฟารมเอกชนและเพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรประกอบอาชีพในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือนหรือจําหนายเปนรายได ซึ่งศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูลไดทําการผลิตพันธุสัตวน้ําจืดที่มี
ความเหมาะสมตอการเลี้ยงในพ้ืนที่และเปนที่ตองการของเกษตรกร

ผลการปฏิบัติงานป ๒๕๕7

ชนิด ขนาด (ซม) ราคาตัวละ (สตางค) จํานวน (ตัว) จํานวนเงิน (บาท)
ปลาตะเพียนขาว
ปลาตะเพียนขาว
ปลานิล
ปลานิล
ปลานิลแปลงเพศ
ปลานิลแปลงเพศ
ปลาบา
กุงกามกราม
ปลาดุก
ปลาดุก
ปลาดุก

๒-๓
๓-๕
๒-๓
3-5
๒-๓
3-5
3-5
๑.๕
1-2
2-3
3-5

๑๐
๒๐
๑๐
20
๓๐
50
2๐
20
1๐
20
40

45,550
61,๐๐๐

241,900
79,000

319,000
95,000

5,0๐๐
286,000
132,0๐๐
102,000

91,000

5,050.๐๐
12,2๐๐.๐๐
25,000.๐๐
19,000.00
95,700.๐๐
47,500.๐๐

1,000.๐๐
57,2๐๐.๐๐
13,200.๐๐
24,000.00
36,400.00

รวม 1,457,450 336,250.00



๔๓

ปลาบา
0%

กุงกามกราม
20%

แผนภูมิแสดงการจําหนายพันธุสัตวนํ้างานเงนิทุนหมุนเวียน

๔๓

ปลาตะเพียนขาว
7%

ปลานิลแปลงเพศ
29%

ปลาบา
0%

ปลาดุก
22%

แผนภูมิแสดงการจําหนายพันธุสัตวนํ้างานเงนิทุนหมุนเวียน

๔๓

ปลานิล
22%

ปลานิลแปลงเพศ
29%

แผนภูมิแสดงการจําหนายพันธุสัตวนํ้างานเงนิทุนหมุนเวียน



๔๔

กิจกรรมวิจัยพัฒนาการประมง
ในปงบประมาณ 2557 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูลไมมแีผนการดําเนินงานโครงการวิจัย

งานวิจัยของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูลและปรับปรุงธุ์า

ชื่อโครงการ ผูดําเนินการวิจัย
ปท่ีทําการ

วิจัย
เอกสาร
วิชาการ/

เอกสารเผยแพร
๑. เตาและตะพาบน้ํา
๒. การศึกษาเบื้องตนการวางไขเตากระอาน
๓. การเพาะพันธุเตากระอานในบอหาด

เทียมและหาดธรรมชาติ
๔. การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับเพาะพันธุเตา

กระอาน
๕. การศึกษาความเปนไปไดในการใชวิตามิน

อีเพ่ือเพ่ิมความดกของไขเตาและอัตรา
การรอดของลูกเตากระอาน

๖. การทดลองฟกไขเตากระอานในกลอง
โฟม

๗. การทดลองเตากระอานโดยใชอาหาร
ตางกัน

๘. ผลของวิตามินรวมและแคลเซี่ยม
ฟอสเฟตท่ีมตีออัตราการเจรญิเติบโตและ
อัตราการรอดตายของเตากระอานและ
เตากระเรยีน

๙. การอนุบาลลูกปลาตูหนาในถังไฟเบอร
ดวยอาหารตางชนิดกัน

๑๐. ผลของวิตามินรวมและไคแคลเซี่ยม
ฟอสเฟตท่ีมีตออัตราการเจรญิเติบโตและ
อัตราการรอดตายของตะพาบน้ําพันธุ
ไตหวัน

๑๑. การอนุบาลลูกเตากระอานในบอคอนกรีต
โดยใชอาหารตางชนิดกัน

๑๒. การอนุบาลลูกปลาตูหนาในบอคอนกรีต
โดยใชอาหารตางชนิดกัน

๑๓. ผลของวิตามินอีท่ีมตีออัตราการวางไข
และคณุภาพของไขของเตากระอาน

๑๔. การศึกษาชีววิทยา และการเพาะพันธุเตา
ลายตีนเปด (เตากระเรียน)

บุญชวย  เชาวทวี
กําธร  แดงละอุน
บุญชวย เชาวทวี  และคณะ

พิสมัย  เพงพิศ  และคณะ

สุวิมล  สีห่ิรญัวงศ  และคณะ

สุวิมล  สีห่ิรญัวงศ  และคณะ

สุวิมล  สีห่ิรญัวงศ  และคณะ

ประโยชน  แผวสาสน,
อนันต  สี่หิรัญวงศ
ชอทิพย  จรูญศักดิ์

อนันต  สี่หิรัญวงศ

ประโยชน  แผวสาสน, วรรณนัฑ
หิรัญชุฬหะ, กําธร  จรูญศักดิ,์
ชอทิพย  จรูญศักดิ์

ไชยวัฒน  รัตนดาดาษ ,วรรณนัฑ
หิรัญชุฬหะ , กําธร  จรูญศักดิ์ ,
ชอทิพย  จรูญศักดิ์
วรรณนฑั  หิรัญชุฬหะ ,ไชยวัฒน รัตนดาดาษ
กําธร  จรูญศักดิ์ , ชอทิพย  จรูญศักดิ์
ไชยวัฒน  รัตนดาดาษ, วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ
กําธร  จรูญศักดิ,์ ชอทิพย   จรูญศักดิ์
วรรณนฑั หิรัญชุฬหะ , ไชยวัฒน รัตนดาดาษ

๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๒๙

๒๕๒๙

๒๕๓๓

๒๕๓๓

๒๕๓๓

๒๕๓๕

๒๕๓๗

๒๕๔๐

เม.ย.๔๐-
ก.ย.๔๐

๒๕๔๑

๒๕๔๑
๒๕๔๒

ท่ี ๘/๒๕๓๕

ท่ี ๑๔/๒๕๓๗

ท่ี ๙/๒๕๓๕

ท่ี ๒๓/๒๕๔๑

ท่ี ๑๓/๒๕๔๑

ท่ี ๑๘/๒๕๔๔
ท่ี ๑๙/๒๕๔๖



๔๕

งานวิจัยของศูนยฯ (ตอ)

ชื่อโครงการ ผูดําเนินการวิจัย
ปท่ีทําการ

วิจัย
เอกสาร
วิชาการ/

เอกสารเผยแพร

๑๕. การศึกษาชีววิทยา และการเพาะพันธุเตา
ลายตีนเปด (เตากระเรียน)

๑๖. การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของเตา
กระอาน (ตอเนื่องป ๒๕๔๒-๒๕๔๔)

วรรณนฑั หิรัญชุฬหะ , ไชยวัฒน รัตนดาดาษ

ไชยวัฒน  รัตนดาดาษ, วรรณนัฑ
หิรัญชุฬหะ   ศุภวัฒน  โกมลมาลย,
เสาวคนธ   รุงเรือง

๒๕๔๒

ธ.ค.๔๑-
ม.ค.๔๒

ท่ี ๑๘/๒๕๔๔
ท่ี ๑๙/๒๕๔๖

ท่ี ๒/๒๕๔๗

๑๗. การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับการเพาะพันธุ
เตาหวาย

๑๘. พฤติกรรมการวางไขและเพาะฟกไขเตา
กระอาน

๑๙. ชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในคลอง
ละงู

๒๐. ความตองการโปรตีนในอาหารของเตา
กระอาน

๒๑. ความชุกชุม  การแพรกระจาย และการ
กินอาหารของปลาตูหนาในจังหวัดสตลู

๒๒. ความตองการโปรตีนของปลาตูหนา

๒๓. ชีววิทยาบางประการของเตากระอาน

๒๔. ชีววิทยาบางประการของเตาลายตนีเปด

๒๕. ชีววิทยาบางประการและการเพาะพันธุ
เตาเหลือง

๒๖. ชีววิทยาบางประการ และการเพาะพันธุ
เตาหับ

๒๗. ความหลากหลาย ความชุกชุมและการ
แพรกระจายของแพลงกตอนในแมน้ํา
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วรรณนฑั  หิรัญชุฬหะ, ไชยวัฒน
รัตนดาดาษ , กําธร  จรญูศักดิ์ , เสาวคนธ
รุงเรือง
สุวีณา  บานเย็น,
วรรณนฑั  หิรัญชุฬหะ
สุวีณา  บานเย็น, เสาวคนธ  รุงเรอืง
กําธร  จรูญศักดิ์
วรรณนฑั  หิรัญชุฬหะ, สุวีณา  บานเย็น
เสาวคนธ  รุงเรือง,
เสาวคนธ  รุงเรือง, สุวรรณดี  ขวัญเมือง

เสาวคนธ  รุงเรือง, ชอทิพย  จรูญศักดิ์

วรรณนฑั  หิรัญชุฬหะ, สุวีณา  บานเย็น
เสาวคนธ  รุงเรือง
สุวรรณดี  ขวัญเมือง, เสาวคนธ  รุงเรือง

เสาวคนธ  รุงเรือง
พนิดา  แกวฤทธ์ิ

เสาวคนธ  รุงเรือง, วรรณนฑั  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

กําลังดําเนินการ



๔๖

โครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการสงออก

โครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการสงออก
ปจจุบันประเทศไทยสามารถสงสินคาและผลิตภัณฑปลานิลไปยังตลาดโลก นํารายไดเขาสู

ประเทศเปนจํานวนมากแตเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในประเทศไทยสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจดาน
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี (GAP) ซึ่งเปนมาตรฐานสากลที่ประเทศผูนําเขากําหนดเปน
เงื่อนไขสําคัญในการซื้อสินคาปลานิล

ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการสงเสริมใหความรูแกเกษตรกร ดานมาตรฐานการปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี (GAP) รวมถึงการสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมตัวใหมีการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน เพ่ือ
แบงปนความรูดานเทคนิคการเลี้ยงปลานิล มีอํานาจการตอรองราคา เชน ดานปจจัยการผลิต ดานการตลาด
เปนตน จะชวยใหเกษตรกรมีผลกําไรสูงข้ึนจากการประกอบอาชีพ โดยนําเกษตรกร และกลุมเกษตรกร เขารวม
อบรม ศึกษาดูงานจากเกษตรกรที่มีการดําเนินการประสบผลสําเร็จ

เปาหมายของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล ปงบประมาณ ๒๕๕๗
กิจกรรมท่ี ๑. การเพ่ิมผลผลิต
๑.๑ เปรียบเทียบผลการเลี้ยงปลาแปลงเพศแบบการใชวัคซีน
๑.๒ พัฒนาศูนยกระจายลูกพันธุปลานิลคูณภาพ

- สํารวจและคัดเลือกฟารมเพาะอนุบาลปลานิลเพ่ือเปนศูนยผลิตพันธุปลาประจําหมูบาน ๑ แหง
- จัดอบรมเรื่องการผลิตปลานิลแปลงเพศที่มีคุณภาพ แกเจาหนาที่ และฟารมอนุบาลที่ไดรับการคัดเลือกและ

ผูที่สนใจ ๑ ครั้ง
- จัดศึกษาดูงานฟารมเพาะอนุบาลลูกปลานิล ๑ ครั้ง

๑.๓ จัดตั้งหรือพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน
- คัดเลือกเกษตรกรทีจะเขารวมกิจกรรมการจัดตั้งหรือพัฒนากลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลสูวิสาหกิจชุมชน ๔

กลุม
- จัดอบรม การพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงปลานิล ๑ ครั้ง

กิจกรรมท่ี ๒. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตใหไดมาตรฐาน
๒.๑ การพัฒนาความรู แกเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลดาน Good Aquaculture ( GAP) หรือ Safety Level ( SL )
แกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลานิล

- ประสานสํานักงานประมงจังหวัดเรื่องรายชื่อเกษตรกรที่จะเขารวมกิจกรรมการพัฒนาความรูดาน Good
Aquaculture ( GAP ) หรือ Safety Level ( SL ) จํานวน ๒๔ ราย

- สนับสนุนความรูดาน Good Aquaculture ( GAP ) หรือ Safety Level ( SL ) ตามความตองการของ
เกษตรกร จํานวน ๒๔ ราย

- จัดศึกษาดูงานใหเกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือก ๑ ครั้ง
กิจกรรมท่ี ๓. การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
๓.๑ สํารวจราคาปลานิลและสถานการณการเลี้ยง

-รายงานผลการ สํารวจขอมูล ราคาปลานิล สถานการณการเลี้ยง  จํานวน ๑๒ ครั้ง
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๓.๒ สํารวจขอมูลเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลานิล
- สํารวจขอมูลเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลานิล จํานวน ๘๐ ราย

๓.๓ ศึกษาองคความรูฟารมตัวอยางการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือถายทอดสูเกษตรกร
- คัดเลือกฟารมตัวอยางที่มีการดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพในพ้ืนที่ จํานวน ๑ ฟารม
- จัดทําวีดีทัศนข้ันตอนการเพ่ิมประสิทธิภาพของฟารมที่คัดเลือก ๑ เรื่อง

๓.๔ ประเมินพ้ืนที่การเลี้ยงปลานิล
- รายงานผลการประเมินพ้ืนที่การเลี้ยงปลานิลจํานวน ๑ ครั้ง

๓.๕ การสํารวจแหลงเพาะพันธุปลานิล
- จัดสงรายชื่อแหลงผลิตและจําหนายลูกพันธุปลานิลในพ้ืนที่ จํานวน ๑ ครั้ง

- รายงานผลการสํารวจปริมาณการผลิต และจําหนายลูกพันธุปลานิลของแหลงเพาะพันธุปลานิล จํานวน
๑๒ ครั้ง

ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม
โครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการสงออก

๑. กิจกรรมการเพิ่มผลผลิต
๑.๑ เปรียบเทียบผลการ เลี้ยงปลาแปลงเพศแบบใชวัคซีนกับไมใชวัคซีน (ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล
ไมไดดําเนินการ )
๑.๒ พัฒนาศูนยกระจายลูกพันธุปลานิลคุณภาพ

๑.๒.๑ สํารวจและคัดเลือกฟารมเพาะอนุบาลปลานิลเพ่ือเปนศูนยผลิตพันธุปลาประจําหมูบาน
ชื่อฟารม ควนกาหลงพันธุปลา
ชื่อ - นามสกุล นางอันธิกา  ฟเล
ที่ตั้งฟารม เลขที่ ๓๓๑ หมู ๓ ตําบล ควนกาหลง อําเภอ ควนกาหลง จังหวัดสตูล
เลขทะเบียนฟารม ๙๑๐๑๐๓๔๕๔๙
แหลงลูกพันธุ ศูนยพันธุกรรมชุมพร ฟารมเอกชน
ราคาลูกพันธุตัวละ ๔๐ - ๖๐ สตางค
อัตราการปลอย ๒๑ - ๓๑ ตัวตอลูกบาศกเมตร
ขนาดจับจําหนาย ๓๐ - ๓๕ ตัว/กิโลกรัม
ราคาตัวละ ๓.๕๐ บาท - ๔ บาท
ระยะเวลาการอนุบาล ๔๕ - ๖๐ วัน
อัตรารอด ๗๕ เปอรเซ็นต
อัตราการผลิต ๓๐๐,๐๐๐ ตัวตอป

๑.๒.๒ จัดอบรมเรื่องการผลิตปลานิลแปลงเพศที่มีคุณภาพ แกเจาหนาที่ และฟารมอนุบาลที่ไดรับการ
คัดเลือกและผูที่สนใจ
สถานที่จัดอบรม ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล โดยมีเนื้อหาการอบรมดังนี้
การบรรยายเรื่อง มาตรฐานฟารมเพาะพันธุปลานิล

- การบรรยายเรื่อง การผลิตปลานิลที่มีคุณภาพ
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- การบรรยายเรื่อง โรคและการปองกันโรคปลานิล

๑.๒.๓ จัดศึกษาดูงานฟารมเพาะอนุบาลลูกพันธุปลานิล จังหวัดสุราษฏรธานี
- ศึกษาดูงานการผลิตปลานิลแปลงเพศ ฟารมนายเล็ก แซตั้ง
- ศึกษาดูงานกลุมผูเลี้ยงปลานิลบานบางพต

๑.๓ จัดตั้งหรือพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน
๑.๓.๑ คัดเลือกเกษตรกรทีจะเขารวมกิจกรรมการจัดตั้งหรือพัฒนากลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลสู

วิสาหกิจชุมชน ๔ กลุม
๑. กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลปลอดสารพิษคลองละงู มีสมาชิกกลุม ๘ ราย
๒. กลุมเลี้ยงปลากระชังน้ําจืดและสงเสริมการเกษตรบานในใส มีสมาชิกกลุม ๒๑ ราย
๓. กลุมปลานิลสูอาเซี่ยน มีสมาชิกกลุม ๑๓ ราย
๔. กลุมเลี้ยงปลาน้ําจืดคลองละงู มีสมาชิกกลุม ๑๕ ราย

๑.๓.๒ จัดอบรม การพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงปลานิล ๑ ครั้ง
สถานที่จัดอบรม ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล โดยมีเนื้อหาการอบรมดังนี้
๑. การบรรยายเรื่อง การจัดตั้งและพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน
๒. บรรยายเรื่อง เทคนิคการเลี้ยงปลานิลในกระชังที่มีคุณภาพ
๓. การบรรยายเรื่อง โรคและการปองกันโรคปลานิล
๔. การบรรยายเรื่อง มาตรฐานฟารมเลี้ยงปลานิล

กิจกรรมท่ี ๒. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตใหไดมาตรฐาน
๒.๑ การพัฒนาความรู แกเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลดาน Good Aquaculture ( GAP) หรือ Safety Level ( SL )
แกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลานิล

- ประสานสํานักงานประมงจังหวัดเรื่องรายชื่อเกษตรกรที่จะเขารวมกิจกรรมการพัฒนาความรูดาน
Good Aquaculture ( GAP ) หรือ Safety Level ( SL ) จํานวน ๒๔ ราย

- สนับสนุนความรูดาน Good Aquaculture ( GAP ) หรือ Safety Level ( SL ) ตามความตองการ
ของเกษตรกร จํานวน ๒๔ ราย
เนื้อหาการสนับสนุนความรู Good Aquaculture ( GAP ) หรือ Safety Level ( SL )
๑. สถานที่
 มีการข้ึนทะเบียนฟารมอยางถูกตอง
 ควรอยูในแหลงน้ําที่มีคุณภาพน้ําที่เหมาะสมตอการเลี้ยงสัตวน้ําหางจากแหลงกําเนิดมลพิษ
 การคมนาคมสะดวกและมีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน
 อยูในบริเวณที่ไดรับอนุญาต
 ไมปดก้ันการไหลของน้ํา
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๒. การจัดการทั่วไป
 ปฏิบัติการตามคูมือการเลี้ยงสัตวน้ําในกระชังของกรมประมง หรือวิธีการอ่ืนๆ ที่ถูกตอง  ตามหลัก

วิชาการ
 มีแผนที่แสดงแหลงที่ตั้งและแผนผังฟารม
 การเลี้ยงตองดําเนินการอยางถูกสุขลักษณะ

๓. ปจจัยการผลิต
 ตองใชปจจัยการผลิต  เชน  อาหาร  วิตามิน  ที่ข้ึนทะเบียนกับทางราชการและไมหมดอายุ
 ปจจัยการผลิตตองปลอดภัยจากการปนเปอนของยาและสารตองหามในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตาม

ประกาศทางราชการ
 การผลิตอาหารสําหรับสัตวน้ําตองมีกระบวนการที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัยตอสัตวน้ําและผูบริโภค
 มีการจัดเก็บปจจัยการผลิตอยางถูกสุขลักษณะ

๔. การจัดการดูแลสุขภาพสัตวน้ํา
 มีการเฝาระวังดูแลสุขภาพสัตวน้ําที่เลี้ยงอยางสม่ําเสมอ  เมื่อสัตวน้ํามีอาการผิดปกติใหรีบการ

ดําเนินการแกไขอยางเหมาะสม
 ในกรณีที่สัตวน้ําปวย  จําเปนตองใชยาและสารเคมี  ใหใชยาและสารเคมีที่ข้ึนทะเบียนถูกตองและ

ปฏิบัติตามฉลากอยางเครงครัด
 ไมใชยาและสารเคมีตองหามตามประกาศทางราชการ
 เมื่อสัตวน้ําปวยหรือมีโรคระบาด  ตองแจงเจาหนาที่ที่รับผิดชอบและมีวิธีการจัดการซากและน้ําทิ้งที่

เหมาะสม

๕. สุขลักษณะฟารม
 มีหองสุขาที่ถูกสุขลักษณะ
 ไมทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลบริเวณฟารม ควรนําไปทิ้งทําลายอยางถูกตอง
 ทําความสะอาด อุปกรณ เครื่องมือ  เครื่องใชตางๆใหสะอาด  และจัดใหเปนระเบียบอยูเสมอ

๖. การเก็บเก่ียวและการขนสง
 วางแผนเก็บเก่ียวผลผลิตตามความตองการของตลาดและมีหนังสือกํากับการจําหนายพันธุสัตวน้ําและ

ลูกพันธุสัตวน้ํา
 มีการจัดการและดูแลรักษาสัตวน้ําอยางถูกสุขลักษณะ ระหวางการเก็บเก่ียวและการขนสงเพ่ือใหไดผล

ผลิตที่มีคุณภาพ  และปลอดภัยตอผูบริโภค
 ผลผลิตสัตวน้ําที่เก็บเก่ียวตองไมมียาหรือสารเคมีตกคางเกินมาตรฐานกําหนด
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๗. การเก็บขอมูล
 มีบันทึกการจัดการเลี้ยง การใหอาหาร การตรวจสุขภาพการใชยาและสารเคมีสม่ําเสมอ และบันทึก

ขอมูลใหเปนปจจุบัน

- จัดศึกษาดูงานใหเกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือก ๑ ครั้ง
สถานที่ ฟารมนายพันวลี ลีลาพิทักษ ตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล และ ฟารมนายนรากร แซะ
อาหลี      ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีเนื้อหาการอบรมดังนี้
๑. การบรรยายเรื่อง มาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิล
๒. การบรรยายเรื่อง การเลี้ยงปลาน้ําจืดในบอดิน และศึกษาดูงานฟารมเลี้ยงปลาในบอดินมาตรฐาน GAP
๓. การบรรยายเรื่อง การเลี้ยงปลานิลในกระชัง และศึกษาดูงานฟารมเลี้ยงปลานิลในกระชังมาตรฐาน GAP

กิจกรรมท่ี ๓ การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
๓.๑ สํารวจราคาปลานิลและสถานการณการเลี้ยง

-รายงานผลการ สํารวจขอมูล ราคาปลานิล สถานการณการเลี้ยง  จํานวน ๑๒ ครั้ง
ราคาปลานิลขนาดใหญ น้ําหนัก ๗๐๐ - ๑,๐๐๐ กรัม

ราคาต่ําสุดกิโลกรัมละ ๖๕ บาท
ราคาสูงสุดกิโลกรัมละ ๘๐ บาท
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๗๒.๕ บาท

หมายเหตุ เกษตรกรจําหนายปลานิลขนาดใหญ น้ําหนัก ๗๐๐ - ๑,๐๐๐ กรัม เพียงขนาดเดียว
๓.๒ สํารวจขอมูลเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลานิล

- สํารวจขอมูลเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลานิล จํานวน ๘๐ ราย
๓.๓ ศึกษาองคความรูฟารมตัวอยางการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือถายทอดสูเกษตรกร

- คัดเลือกฟารมตัวอยางที่มีการดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพในพ้ืนที่ จํานวน ๑ ฟารม
ชื่อฟารม นรากรฟารม
ชื่อ - นามสกุล นายนรากร แซะอาหลี  อายุ ๔๔ ป
ที่ตั้งฟารม หมูที่ ๖ ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล
เลขทะเบียนฟารม ๙๑๐๑๐๓๓๗๖๓
จํานวนกระชังทั้งหมด ๖๐ กระชัง
ขนาดกระชัง ๓x๓x๒ (กวางxยาวxลึก) จํานวน ๔๘ กระชัง
ขนาดกระชัง ๔x๔x๒ (กวางxยาวxลึก) จํานวน ๑๒ กระชัง
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- จัดทําวีดีทัศนข้ันตอนการเพ่ิมประสิทธิภาพของฟารมที่คัดเลือก ๑ เรื่อง คือ
เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลในกระชังที่คลองละงู จังหวัดสตูล โดยมีบทวีดีทัศนดังนี้

ปลานิล จัดเปนปลาน้ําจืดที่นิยมบริโภคกันอยางแพรหลาย ทําใหในปจจุบัน เกษตรกรจึงหันมาเลี้ยงปลา
นิลกันมากข้ึน เนื่องจาก เลี้ยงงาย โตเร็ว และราคาดี สําหรับในจังหวัดสตูล แหลงเลี้ยงปลานิลที่สําคัญคือ ที่
อําเภอละงู โดยเกษตรกรจะเลี้ยงปลานิลในกระชังที่คลองละงู

คลองละงู ตนน้ําเกิดจากทิวเขาในเขตจังหวัดตรังตอกับจังหวัดสตูล มีความยาวประมาณ ๖๐ กิโลเมตร
ผานพ้ืนที่ อําเภอมะนัง อําเภอละงู และไหลลงสูทะเล ที่บานปากบารา

จากการสํารวจพ้ืนที่เลี้ยงปลานิลในกระชังเชิงพาณิชยของเกษตรกรในจังหวัดสตูลซึ่งเลี้ยงในคลองละงู
มีเกษตรกรรวม ๘๕ ราย จํานวน ๔๐๐ กระชัง ชนิดสัตวน้ําที่เลี้ยงสวนใหญเปน ปลานิลและปลาทับทิม

เกษตรกรสวนใหญเปนผูเลี้ยงรายยอย เลี้ยงปลานิลเปนอาชีพเสริม มีความรูดานการเลี้ยงและการจัดการ
ฟารมไมมากเทาที่ควร รวมทั้ง การเลี้ยงในคลองละงูก็ไมสามารถจัดการกับสภาพแวดลอม และปญหาอุทกภัยที่
เกิดข้ึนบอยครั้งได ทําใหการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรสวนใหญมีอัตรารอดต่ํา

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกร ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล จึงได
คัดเลือกเกษตรกรเพ่ือเปนตัวอยางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิล โดยจะเนนปรับปรุงและพัฒนาวิธีการ
บริหารจัดการฟารมใหมีประสิทธิภาพในทุกข้ันตอน

ขอมูลเกษตรกรท่ีคัดเลือก

นายนรากร  แซะอาหลี มีที่ตั้งฟารมอยูที่      หมู ๑๕ ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล เปนเกษตรกร
ที่เลี้ยงปลานิลและปลาทับทิม ที่ไดรับมาตรฐานฟารม GAP มีกระชังเลี้ยงปลาขนาด ๓ x ๓ x ๒ เมตร
จํานวน ๖๐ กระชัง เปนเกษตรกรที่มีอาชีพการเลี้ยงปลาเปนอาชีพหลัก มีการพัฒนาบริหารจัดการฟารมที่ดี
และจําหนายผลผลิตปลาที่เลี้ยงแกผูบริโภคเองโดยไมผานพอคาคนกลาง เพ่ือแกปญหาดานการตลาด ทําให
ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงปลานิลเปนอยางดี โดยมีการบริหารจัดการฟารม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ดังตอไปนี้
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๑. การเลือกทําเลที่ตั้งกระชัง

เลือกในบริเวณที่คลองมีความกวางมาก ระดับน้ําต่ําสุดไมน้ํานอยกวา๒ เมตร มีการไหลเวียนของ
น้ําดี และไมไดรับผลกระทบจากความเค็มของน้ําทะเล

๒. การสรางกระชัง เตรียมกระชัง

มีการเลือกใชวัสดุที่มีความเหมาะสมตอสภาพแวดลอม โดยโครงกระชังเลือกใชไมเนื่องจากทนตอ
กระแสน้ําไดดีกวาเหล็ก ทุนกระชังเลือกใชถังพลาสติก ขนาด ๒๐๐ ลิตร  กระชังใชอวนไนลอนขนาดชองตา
๒.๕ เซนติเมตร

๓. การคัดเลือกพันธุปลา

พันธุปลาที่จะนํามาเลี้ยงจะมีการคัดเลือกแหลงที่มา และสายพันธุที่ดี มาจากฟารมเอกชนที่มีความ
นาเชื่อถือและมีการข้ึนทะเบียนฟารมหรือไดรับการรับรองมาตรฐานจากกรมประมง สายพันธุปลาที่เลี้ยงเปน
ปลานิลจิตรลดา ๓ และ ปลาทับทิม

๔. การวางแผนการเลี้ยงและการลงลูกปลา

การวางแผนการเลี้ยง เนื่องจากจําหนายปลาเองในตลาดจึงวางแผนใหสามารถมีปลานิลจําหนาย
ทุกวัน การลงลูกปลา โดยทั่วไปจะมีอัตราการปลอย ๕๕ ตัว ตอ ตารางเมตร แตในชวงที่สภาพแวดลอมไม
เหมาะสมเชนในฤดูน้ําหลาก หรือฤดูแลง  จะลดปริมาณการเลี้ยงลง โดยการลดความหนาแนนของปลาในกระชัง
ลง เหลือ ๔๔ ตัว ตอตารางเมตร

๕. อาหารและการใหอาหาร

- การคัดเลือกอาหาร เลือกใชอาหารสําเร็จรูปสําหรับปลาดุก เนื่องจากมีโปรตีนสูง ปลาโตเรว็
โดยจะเลือกยี่หอที่มีการข้ึนทะเบียนกับกรมประมง มีฉลากแสดงอยางถูกตอง

- เทคนิคการใหอาหาร
การใหอาหารจะใหในปริมาณที่ปลากินจนอ่ิม วันละ ๒ ครั้ง ปรับเปลี่ยนเบอรอาหารตามขนาดของ

ปลา  และสังเกตการกินอาหารของปลาตลอดการเลี้ยง เพ่ือปรับปริมาณอาหารใหเหมาะสม

๖. การจัดการระหวางการเลี้ยง

- การคัดขนาดระหวางการเลี้ยง
มีความสําคัญมาก ถือเปนข้ันตอนหนึ่ง ที่ทําใหการเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เนื่องจากทําให

ปลาแตละกระชังมีขนาดใกลเคียงกัน มีการกินอาหารที่เหมือนกัน มีอัตราการเจริบเติบโตที่เทากัน โดยจะคัด
ขนาดปลาทุก ๒ เดือน ตลอดระยะการเลี้ยง
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๗. การปองกันและรักษาโรค

เนื่องจากการเลี้ยงปลาในกระชังมีสภาพแวดลอมแบบเปด ทําใหการรักษาโรคจะทําไดยาก ดังนั้น
จึงเนนวิธีการปองกัน โดยการจัดการฟารมที่ดีในดานตางๆ จะทําใหปลาแข็งแรง มีภูมิตานทานตอโรคตางๆ ไดดี
ทําใหเพ่ิมอัตราการรอดตายของปลาไดมากข้ึน และในกรณีที่ปลาเปนโรคแบคทีเรีย จะไมใชยารักษาแตจะใช
วิธีการ     ลดหรืองดอาหาร หรือหากมีปรสิตเชน ปลิงใส จะใชสารสมละลายน้ําแชปลา ในอัตราสารสม ๒๐๐
กรัม ตอน้ํา ๕๐ ลิตร แชนาน ๒ นาที ซึ่งเปนภูมิปญญาชาวบาน ที่ทดลองใชและไดผลดี

๘. ระยะเวลาในการเลี้ยง

ใชระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ ๕ – ๖ เดือน จะไดปลาขนาด ๐.๗ – ๑ กิโลกรัม ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับ
ขนาดของลูกปลาเมื่อเริ่มเลี้ยง

๙. การจับปลาและการวางแผนการจับ

การจับปลา จะคัดเลือกปลาที่ไดขนาดตามที่ตลาดตองการ และสงเปนปลามีชีวิต ซึ่งจะมีราคาสูง
กวาปลาตาย การวางแผนการจับจะข้ึนอยูกับความตองการของลูกคา

๑๐. การจัดการกระชังหลังการจับปลา

หลังจากที่จับปลาหมดแลวจะยกกระชังข้ึนมาตากแดดไวประมาณ 1 สัปดาห แลวเคาะทําความ
สะอาด และซอมแซมสวนที่ชํารุด

๑๑. ปญหาและอุปสรรค

ปญหาและอุปสรรคของการเลี้ยงปลานิลในคลองละงู สวนใหญจะมาจากปญหาอุทกภัย และ
สภาพแวดลอมที่ไมสามารถควบคุมได นอกจากนี้ ในบางชวงจะมีปญหาดานราคา ทําใหการเลี้ยงไมไดกําไร
เทาที่ควร

จะเห็นไดวาการที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลนั้น การจัดการฟารมที่ดีในทุกข้ันตอน
เปนวิธีการที่มีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะสามารถจัดการกับทุกปจจัย ที่มีความเก่ียวของของการผลิตปลานิลที่มี
คุณภาพ ดังนั้นการจัดการฟารมที่ดีจะสงผลให การประกอบอาชีพการเลี้ยงปลานิลประสบความสําเร็จ
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ภาพวีดีทัศนการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิล
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๓.๔ ประเมินพ้ืนที่การเลี้ยงปลานิล
- รายงานผลการประเมินพ้ืนที่การเลี้ยงปลานิลจํานวน ๑ ครั้ง

อําเภอละงู
พ้ืนที่รวมทั้งหมด ๘๒.๖๕๕๘ ไร
ในบอดิน  พ้ืนที่เลี้ยง ๔๑.๕๗๑๔ ไร  คิดเปนรอยละ ๕๐.๒๙ เปอรเซ็นต
พ้ืนที่เลี้ยงในกระชัง ๓.๑๗๑๙ คิดเปนรอยละ ๓.๘๓ เปอรเซ็นต

กลุมผูเลี้ยงปลานิลเทศบาลกําแพง
เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลบานวังชอนชัย
เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลบานในไส
เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลบานหัวทาง

เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลบานซอยเปลือกหอย
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อําเภอควนกาหลง
พ้ืนที่รวมทั้งหมด ๖๖.๑๑๕๙ ไร
ในบอดิน  พ้ืนที่เลี้ยง ๓๐.๒๒๐๙ ไร  คิดเปนรอยละ ๔๕.๗๑๐ เปอรเซ็นต
พ้ืนที่เลี้ยงในกระชัง ๐.๖๘๕๗ คิดเปนรอยละ ๑.๐๓๗ เปอรเซ็นต

1
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๓.๕ การสํารวจแหลงเพาะพันธุปลานิล
- จัดสงรายชื่อแหลงผลิตและจําหนายลูกพันธุปลานิลในพ้ืนที่ จํานวน ๑ ครั้ง

ชื่อฟารม ควนกาหลงพันธุปลา
ชื่อ - นามสกุล นางอันธิกา  ฟเล
ที่ตั้งฟารม เลขที่ ๓๓๑ หมู ๓ ตําบล ควนกาหลง อําเภอ ควนกาหลง จังหวัดสตูล
เลขทะเบียนฟารม ๙๑๐๑๐๓๔๕๔๙
แหลงลูกพันธุ ศูนยพันธุกรรมชุมพร ฟารมเอกชน
ราคาลูกพันธุตัวละ ๔๐ - ๖๐ สตางค
อัตราการปลอย ๒๑ - ๓๑ ตัวตอลูกบาศกเมตร
ขนาดจับจําหนาย ๓๐ - ๓๕ ตัว/กิโลกรัม
ราคาตัวละ ๓.๕๐ บาท - ๔ บาท
ระยะเวลาการอนุบาล ๔๕ - ๖๐ วัน
อัตรารอด ๗๕ เปอรเซ็น
อัตราการผลิต ๓๐๐,๐๐๐ ตัวตอป

- รายงานผลการสํารวจปริมาณการผลิต และจําหนายลูกพันธุปลานิลของแหลงเพาะพันธุปลานิล จํานวน ๑๒
ครั้ง ปริมาณผลผลิตปลาเนื้อของเกษตรกร จํานวน ๑๒๔.๓๒ ตัน ขนาดที่จําหนาย ๗๐๐ - ๑,๐๐๐ กรัมตอตัว
ปริมาณผลผลิตลูกพันธุปลานิล
๑. ฟารมควนกาหลงพันธุปลา ผลิตลูกพันธุปลานิล น้ําหนัก ๓๐ - ๓๓ ตัวตอกิโลกรัม จํานวน ๓๒๒,๐๐๐ ตัว
๒. เสกสรรคฟารม ผลิตลูกพันธุปลานิล น้ําหนัก ๓๐ - ๓๓ ตัวตอกิโลกรัม จํานวน ๑๕๓,๐๐๐ ตัว



๕๘

ภาพกิจกรรม โครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการสงออก
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗

๑. กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตพัฒนาศูนยกระจายลูกพันธุปลานิลคุณภาพ
จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน เรื่อง การผลิตปลานิลแปลงเพศท่ีมีคุณภาพ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล กลาวพิธีเปดการอบรม

การบรรยายเรื่อง เทคนิคการผลิตพันธุปลานิลที่มีคุณภาพ

การบรรยายเรื่อง โรคและการปองกันโรคปลานิล
โดยอาจารยสราวุฒิ  เย็นเอง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

๕๘

ภาพกิจกรรม โครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการสงออก
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗

๑. กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตพัฒนาศูนยกระจายลูกพันธุปลานิลคุณภาพ
จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน เรื่อง การผลิตปลานิลแปลงเพศท่ีมีคุณภาพ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล กลาวพิธีเปดการอบรม

การบรรยายเรื่อง เทคนิคการผลิตพันธุปลานิลที่มีคุณภาพ

การบรรยายเรื่อง โรคและการปองกันโรคปลานิล
โดยอาจารยสราวุฒิ  เย็นเอง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

๕๘

ภาพกิจกรรม โครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการสงออก
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗

๑. กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตพัฒนาศูนยกระจายลูกพันธุปลานิลคุณภาพ
จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน เรื่อง การผลิตปลานิลแปลงเพศท่ีมีคุณภาพ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล กลาวพิธีเปดการอบรม

การบรรยายเรื่อง เทคนิคการผลิตพันธุปลานิลที่มีคุณภาพ

การบรรยายเรื่อง โรคและการปองกันโรคปลานิล
โดยอาจารยสราวุฒิ  เย็นเอง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล



๕๙

ศึกษาดูงานฟารมเพาะอนุบาลลูกพันธุปลานิล กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรประมงบานบางพต และ
ฟารมนายเล็กแซตั้ง จังหวัดสุราษฎรธานี

๒. กิจกรรมจัดตั้งหรือพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน
จัดอบรมเรื่อง การพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงปลานิล

นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล กลาวพิธีเปดการอบรม

๕๙

ศึกษาดูงานฟารมเพาะอนุบาลลูกพันธุปลานิล กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรประมงบานบางพต และ
ฟารมนายเล็กแซตั้ง จังหวัดสุราษฎรธานี

๒. กิจกรรมจัดตั้งหรือพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน
จัดอบรมเรื่อง การพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงปลานิล

นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล กลาวพิธีเปดการอบรม

๕๙

ศึกษาดูงานฟารมเพาะอนุบาลลูกพันธุปลานิล กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรประมงบานบางพต และ
ฟารมนายเล็กแซตั้ง จังหวัดสุราษฎรธานี

๒. กิจกรรมจัดตั้งหรือพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน
จัดอบรมเรื่อง การพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงปลานิล

นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล กลาวพิธีเปดการอบรม



๖๐

การบรรยายเรื่อง การจัดตั้งและพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน
โดย นักวิชาการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอละงู

การบรรยายเรื่อง โรคและการปองกันโรคปลานิล
โดยอาจารยสราวุฒิ  เย็นเอง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

การมอบประกาศนียบัตรแกผูผานการฝกอบรม โดยผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล



๖๑

๓. ภาพกิจกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตใหไดมาตรฐาน
จัดศึกษาดูงานการเลี้ยงปลาที่ไดมาตรฐาน ใหแกเกษตรกรที่รวมโครงการ

ดูงานฟารมเลี้ยงปลานิลในกระชัง  ตามมาตรฐาน GAP
โดย นายนรากร แซะอาหลี เจาของฟารม

การเลี้ยงปลานิลในบอดิน และการศึกษาดูงานฟารมเลี้ยงปลาในบอดิน ตามมาตรฐาน GAP
โดย นายพันวลี ลีลาพิทักษ เจาของฟารม



๖๒

โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart  Farmer

๑. หลักการและเหตุผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน

และใหเกิดความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งหัวใจสําคัญที่จะทําใหเกิดความยั่งยืนก็คือตัวเกษตรกรเอง และ
หากไมสามารถพัฒนาความเขมแข็งใหเกษตรกรเปนตัวของตัวเองได ก็ตองอุมเกษตรกรไวตลอด ดวยเหตุนี้จึงได
จัดโครงการ Smart Farmer ข้ึนมา เพ่ือพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหเปน Smart Farmer ที่มีความ
พรอม ทั้งความรูความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพดานการเกษตร สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
เตรียมความพรอมตอนรับการคาเสรีที่จะมาถึงเพ่ือนําไปสูการเพ่ิมรายไดและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

“Smart Farmer” หมายความวา เกษตรกรปราดเปรื่อง คําวา ปราด คือคนที่มีความรวดเร็ว เปรื่อง
คือคนที่รูจักใชความคิด ดังนั้น Smart Farmer หมายถึง ตัวเกษตรกรที่มีความรูในการประกอบอาชีพของตัวเอง
อยางดี และสามารถแกไขปญหาได มีความคิด รูจักการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
โดยรูจักการใชขอมูลตางๆ ประกอบการตัดสินใจ และเปนคนที่รูจักใชเทคโนโลยีเพ่ือลดปญหาเรื่องของแรงงาน
นอกจากนี้ยังเปนที่เนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยตอผูบริโภค และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ทั้งนี้ โครงการ Smart Farmer นี้จะเปนการพัฒนาคน พัฒนาตัวเกษตรกร ใหเปนคนมีคุณภาพ เขาใจ
งานที่ตัวเองทํา สามารถแกปญหาและพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน ดังนั้น สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจึงได
จัดทําโครงการฝกอบรม “พัฒนาเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหเขาสู Smart Farmer” เพ่ือเพ่ิมพูนองคความรู
ในสวนตางๆ ใหกับเกษตรกรซึ่งเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิต เตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียนของสินคาประมง

๒. วัตถุประสงค
(๑) เพ่ือใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดรับความรูเพ่ิมเติมดานการพัฒนาประสิทธิภาพการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหไดมาตรฐาน
(๒) เพ่ือใหอาชีพของเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสตัวน้ํามีความยั่งยืน
(๓) เพ่ือเตรียมความพรอมเกษตรกรเขาสูประชาคมอาเซียน

๓. ขั้นตอนการดําเนินงาน
(๑) คัดเลือกเกษตรกรเพ่ือพัฒนาเขาสู smart farmer
(๒) พัฒนาองคความรูเกษตรกรเพ่ือเขาสู smart farmer
(๓) สงเสริมแหลงเรียนรูตนแบบ (ศูนยเรียนรู)



๖๓

แบบรายงานผลการประเมินฟารม กิจกรรม Smart Farmer ป 2557

กิจกรรม
หนวย
วัด

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

หมายเหตุ

1. คัดเลือกเกษตรกรเพื่อพัฒนาเขาสู smart farmer
1.1 รับแบบประเมินฟารมจาก สนง.ปจ. ราย 10 10

- ฟารมมาตรฐานข้ันปลอดภัย ราย - 2
(ทดแทนฟารม
GAP

- ฟารมมาตรฐาน GAP ราย 10 8 ที่เลิกเลี้ยง)
- ฟารมมาตรฐาน GAP พอแมพันธุปลานิล ราย - -
- ฟารมมาตรฐาน GAP ปลาสวยงาม ราย - -
2. พัฒนาองคความรูเกษตรกรเพื่อเขาสู smart farmer
- สรุปความตองการการพัฒนาของเกษตรกรจากแบบ

ประเมิน รอยละ 100 100
- จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกร รอยละ 100 100
- พัฒนาเกษตรกร รอยละ 100 100
3. สงเสริมแหลงเรียนรูตนแบบ (ศูนยเรียนรู)
- พัฒนา/ปรับปรุงศูนยเรียนรู รอยละ - -

โครงการฝกอบรม
หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหเขาสู Smart Farmer”

๑. เนื้อหาการฝกอบรม
(๑) เทคนิคการเลี้ยงปลานิลใหมีคุณภาพ
(๒) หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามมาตรฐาน SL และมาตรฐาน GAP
(๓) การจัดทําบันทึกประจําฟารม/การทําบัญชีประจําฟารม
(๔) การบริหารจัดการฟารมเพ่ือลดตนทุน
(๕) การศึกษาดูงานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของเอกชน



๖๔

๒. รูปแบบการฝกอบรม
การบรรยาย ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล
การศึกษาดูงาน ณ ฟารมควนกาหลงพันธุปลา ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

๓. ผูเขารวมการฝกอบรม
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด จํานวน ๑๐ คน

๔. ระยะเวลาการการอบรม
ฝกอบรม ๑ รุน   ระยะเวลา ๑ วัน ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
อบรม ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล อ.ละงู จ.สตูล ศึกษาดูงาน ณ ฟารมควนกาหลงพันธุ

ปลา ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

๖. วิทยากร
วิทยากร จาก สํานักงานประมงจังหวัดสตูล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล สํานักงานตรวจบัญชี

สหกรณจังหวัดสตูล และเกษตรกรเจาของฟารมที่ศึกษาดูงาน

๗. งบประมาณ
คาใชจายในการฝกอบรมครั้งนี้ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถวน)

เบิกจายจากหมวดตอบแทนใชสอยและวัสดุ งบแผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาค
เกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด โดยผูจัดการฝกอบรมเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจาย ดังนี้

- คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาตอบแทนวิทยากร
- คาเบี้ยเลี้ยงและคายานพาหนะของผูเขารับการฝกอบรม
- คาใชจายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการฝกอบรม

๘. แนวคิด
เพ่ือใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดรับความรู ประสบการณดานเทคนิคการเพาะสัตวน้ําที่ประสบ

ความสําเร็จ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และสามารถนําไปเปนแบบอยางในการ
ดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และการแกไขปญหาได ซึ่งจะทําใหเกิดความยั่งยืนในอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่เขารวมการฝกอบรมไดรับความรู แนวความคิด และประสบการณดาน

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน แนวทางการบริหารจัดการฟารมเพ่ือลดตนทุนการผลิต ขอมูลองค



๖๕

ความรูดานการรักษาโรคสัตวน้ํา และการบริหารจัดการดานการตลาด รวมทั้งเกษตรกรสามารถนําไปประยุกตใช
ในฟารมของตนเอง ทําใหเกิดความยั่งยืนในอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

รายงานผลการฝกอบรม
หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหเขาสู Smart Farmer”

๑. ลงทะเบียนรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม โดยมีเกษตรกรจํานวน ๑๐ รายเขารวมการฝกอบรมดังนี้
ลําดับ

ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 นางสาวจริยา นุยโสะ 3 9105 00401 24 8 15 ละงู ละงู สตูล
2 นายเจษฎา กูลดีน 3 9105 00316 86 1 17 ละงู ละงู สตูล
3 นายนรากร แซะอาหลี 3 9105 00401 15 9 15 ละงู ละงู สตูล
4 นายสอด สัมสู 5 9105 00003 67 2 6 ละงู ละงู สตูล
5 นายสีตน นุยโสะ 3 9105 00402 57 1 15 ละงู ละงู สตูล
6 นายสุไหลมาน ขุนราม 3 9105 00318 68 5 17 ละงู ละงู สตูล
7 นายอาราฟต แซะอาหลี 1 9105 00023 13 1 15 ละงู ละงู สตูล
8 นายหมาดสีระ หลีนุม 3 9105 00332 66 1 5 ละงู ละงู สตูล
9 นายฉูโกด งะหมาด 3 9102 00013 36 6 5 ละงู ละงู สตูล

10 นายพันวลี ลีลาพิทักษ 3 9105 00332 48 3 5 ทุงนุย ควนกาหลง สตูล



๖๖

๒. พิธีเปดการฝกอบรม
โดย นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล ในเวลา ๐๘.๑๕ น.

๓. การบรรยาย เรื่องเทคนิคการเลี้ยงปลานิลใหมีคุณภาพ
โดย นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ    ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ํา

จืดสตูล ในเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

๔. การบรรยาย เรื่องหลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามมาตรฐาน SL และมาตรฐาน GAP
โดย นายตะวัน  คงสี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สํานักงานประมงจังหวัดสตูล ในเวลา

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.



๖๗

๕. การบรรยายเรื่อง การทําบัญชีฟารม และบันทึกประจําฟารม
โดย นางอุษณีย ศรีรัตน นักวิชาการตรวจบัญชี สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดสตูล ใน

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๖. การบรรยาย / ดูงาน การเพาะเลี้ยงปลานิล
ณ ควนกาหลงพันธุปลา ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งเปนฟารมที่ผลิตพันธุปลา

นิลแปลงเพศ เพ่ือจําหนายใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล โดยมี นายดิก  ฟเล  ผูจัดการฟารม เปนผูบรรยายและ
นําชมฟารม  ในเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.



๖๘

๗. การบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการฟารมเพื่อลดตนทุน
โดย นายณัฐชพงศ  เพชรฤทธิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล ใน

เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.



๖๙

๘. พิธีปดการฝกอบรม และมอบประกาศนียบัตร
โดย นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล

ผลการทดสอบความรูเกษตรกรผูเขารวมการฝกอบรม

ลําดับ
ที่ ชื่อ-สกุล

ผลคะแนน
กอนฝกอบรม

(คะแนนเต็ม ๑๕)

ผลคะแนน
หลังฝกอบรม

(คะแนนเต็ม ๑๕)

คะแนน
ที่เพ่ิมข้ึน
(คะแนน)

เปอรเซนต
ที่เพ่ิมข้ึน หมายเหตุ

1 นางสาวจริยา นุยโสะ ๗ ๑๔ ๗ ๑๐๐
2 นายเจษฎา กูลดีน ๑๓ ๑๕ ๒ ๑๕.๓๘
3 นายนรากร แซะอาหลี ๑๐ ๑๕ ๕ ๕๐.๐๐
4 นายสอด สัมสู ๑๐ ๑๕ ๕ ๕๐.๐๐
5 นายสีตน นุยโสะ ๙ ๑๔ ๕ ๕๕.๕๖
6 นายสุไหลมาน ขุนราม ๑๒ ๑๕ ๓ ๒๕.๐๐
7 นายอาราฟต แซะอาหลี ๙ ๑๔ ๕ ๕๕.๕๖
8 นายหมาดสีระ หลีนุม ๗ ๑๓ ๖ ๘๕.๗๑
9 นายฉูโกด งะหมาด ๒ ๑๒ ๑๐ ๕๐๐

10 นายพันวลี ลีลาพิทักษ ๙ ๑๔ ๕ ๕๕.๕๖



๗๐

ผลการสํารวจความคิดเห็นตามแบบประเมินผลโครงการฝกอบรม/ศึกษาดูงาน
๑. ความคิดเห็นตอระดับความรูกอนการฝกอบรมในเรื่องที่เก่ียวของของเกษตรกรพบวา รอยละ ๕๐

มีความรูปานกลาง รอยละ ๔๐ มีความรูนอย และ รอยละ ๑๐ มีความรูนอยมาก
๒. ความคิดเห็นตอระดับความรูหลังการฝกอบรมในเรื่องที่เก่ียวของของเกษตรกรพบวา รอยละ ๒๐

มีความรูดีมาก รอยละ ๗๐ มีความรูดี และ รอยละ ๑๐ มีความรูปานกลาง
๓. ความคิดเห็นตอเนื้อหาสาระของหลักสูตรจะมีประโยชนตอการปฏิบัติงานเพียงใด พบวา รอยละ ๗๐

คิดวามีประโยชนดีมาก และรอยละ ๓๐ คิดวามีประโยชนดี
๔. ความคิดเห็นตอการบรรยายของวิทยากรในหลักสูตร เพียงใด พบวา รอยละ ๗๐ คิดวาบรรยายดีมาก

และ รอยละ ๓๐ คิดวาบรรยายดี
๕. ความคิดเห็นตอความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณและสื่อการสอน พบวา รอยละ ๔๐ คิดวาเหมาะสม

ดี และ รอยละ ๖๐ คิดวาเหมาะสมปานกลาง
๖. ความคิดเห็นตอโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณมากนอยเพียงใด พบวา

รอยละ ๖๐ คิดวามีโอกาสดีมาก รอยละ ๒๐ คิดวามีโอกาสดีมาก และ รอยละ ๒๐ คิดวามีโอกาสปานกลาง
๗. ความคิดเห็นตอเนื้อหาสาระของเอกสารประกอบการบรรยาย พบวา รอยละ ๖๐ คิดวาเนื้อหาสาระดี

มาก และรอยละ ๔๐ คิดวาเนื้อหาสาระดี
๘. ความคิดเห็นตอความเหมาะสมของวัน เวลา และชวงเวลาของการฝกอบรม พบวา รอยละ ๔๐ คิดวา

เหมาะสมดีมาก รอยละ ๕๐ คิดวาเหมาะสมดี และ รอยละ ๑๐ คิดวาเหมาะสมปานกลาง
๙. ความคิดเห็นตอความเหมาะสมของสถานที่ฝกอบรม พบวา รอยละ ๔๐ คิดวาเหมาะสมดีมาก

รอยละ ๔๐ คิดวาเหมาะสมดี และ รอยละ ๒๐ คิดวาเหมาะสมปานกลาง
๑๐.ความคิดเห็นตอความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน พบวา รอยละ ๕๐ คิดวาเหมาะสมดีมาก

และ อีกรอยละ ๕๐ คิดวาเหมาะสมดี
๑๑. ความคิดเห็นตอการใหการตอนรับและการอํานวยความสะดวกระหวางการอบรม พบวา รอยละ ๙๐

คิดวาดีมาก และอีกรอยละ ๑๐ คิดวาดี
๑๒.ความคิดเห็นตอภาพรวมของการจัดอบรมในครั้งนี้ พบวา รอยละ ๕๐ คิดวาดีมาก และอีกรอยละ ๕๐

คิดวาดี



๗๑

โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล เปนหนวยงานที่เผยแพรความรู สงเสริมอาชีพดานการประมง
อนุรักษและเพ่ิมผลผลิตพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ  ตลอดจนการมีสวนรวมในการสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ จากทรัพยากรธรรมชาติที่เก่ียวของกับกิจกรรมดานการประมง  เชน เตากระอาน  ซึ่งเปนเตา
พ้ืนเมืองของจังหวัดสตูลและเคยมีชุกชุมในคลองละงู  ในอดีตพบเห็นเตากระอานข้ึนวางไข บริเวณหาดทราย ที่
เรียกวา “หาดทอนดูกัง” ชาวบานที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงจะมาคอยแยงกันเก็บไขเตา เพ่ือนํามา
รับประทานและจําหนายเปนจํานวนมาก ทําใหเตากระอานในพ้ืนที่แหงนี้มีจํานวนลดนอยลงจนเกือบจะสูญพันธุ
ไป  ปจจุบัน มีแมเตาข้ึนวางไขเหลือเพียง ปละ ๑-๒ ตัวเทานั้น  จากการที่เตากระอานและเตาพ้ืนเมืองชนิดอ่ืนๆ
ของไทยอยูในสภาวะถูกคุกคามทั้งจากการลาของมนุษย และแหลงที่อยูอาศัยในธรรมชาติลดนอยลง ประกอบ
กับเตาเปนสัตวที่มีการเจริญเติบโตชาทําใหเตาพ้ืนเมืองในธรรมชาติมีปริมาณลดนอยลง และบางชนิดก็อยูใน
สภาวะที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ   ทําใหเตาพ้ืนเมืองหลายชนิดถูกข้ึนบัญชีเปนสัตวปาคุมครอง ตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา ป พ.ศ ๒๕๓๕ กรมประมงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษพันธุเตาพ้ืนเมือง
จึงไดจัดสรางอุทยานเตาพ้ืนเมืองของไทย บนพ้ืนที่ ๑๕ ไร ในศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล เมื่อป พ.ศ
๒๕๔๖ ใชงบประมาณการกอสรางจากโครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กรมประมง
จํานวน 9,949,๐๐๐ บาท และเปดใหประชาชนเขาชมไดเมื่อ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ ปจจุบันศูนยฯ ไดทํา
การรวบรวมเตาน้ําจืดที่มีแนวโนมใกลสูญพันธุทุกชนิดของไทย มาไวในอุทยาน เพ่ือศึกษาการเพาะพันธุโดยสราง
บอเลียนแบบธรรมชาติ พรอมตกแตงใหสวยงาม  รองรับการเขาเยี่ยมชมของประชาชน ตลอดจนเปนจุดเรียนรู
ของนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจงานดานการอนุรักษเตาใกลสูญพันธุ ซึ่งในปที่ผานมา ศูนยฯ ยังขาดแคลน
งบประมาณในการตกแตงภูมิทัศน /งบประมาณการดูแลรักษา งบประมาณในการเผยแพรและประชาสัมพันธ
เพ่ือใหอุทยานเตาจังหวัดสตูลเปนแหลงรวบรวมพันธุเตาพ้ืนเมือง ซึ่งจะเปนประโยชนในการศึกษาวิจัยดาน
ชีววิทยา ตลอดเปนแหลงทองเที่ยวใหความรูดานการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําในทองถ่ินตอไป

วัตถุประสงค
๑. เพ่ืออนุรักษพันธุเตาน้ําจืดและเตาใกลสูญพันธุ
๒. เพ่ือศึกษาชีววิทยาเตาน้ําจืดและเตาใกลสูญพันธุ
๓. เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธและเปนแหลงความรูของประชาชนทั่วไป, นักศึกษา และผูสนใจ

ทั่วไป

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



๗๒

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

สิ่งกอสราง 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. ปรับพ้ืนที่ประมาณ ๑๕ ไร ๑ แหง
๕. ศาลาพักผอน ขนาด ๙ ตารางเมตร ๔ หลัง
๖. สะพาน ค.ส.ล.กวาง ๒.๕ เมตร ยาว ๖๙ เมตร ๑ แหง
๗. สะพานขามคลอง (สะพานแขวน) ยาวประมาณ ๗๕ เมตร พรอมลาน ค.ส.ล. และปายชื่อ

๑ แหง

ผลการดําเนินงาน
๑. สามารถอนุรักษและรวบรวมพันธุเตาน้ําจืดและเตาบกของไทย จํานวน ๑๖ ชนิด
๒. สามารถขยายพันธุเตาน้ําจืดและเตาบกของไทยเพ่ือปลอยลงสูธรรมชาติ
๓. เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษในปงบประมาณ ๒๕๕7 ชาวไทยและชาวตางชาติมาเที่ยวชม

และเปนแหลงเรียนรูประมาณ 3,492 คน



๗๓

นักเรียนนักศึกษาเขาศึกษาดูงานในศูนยฯ ดาน การเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืดและการอนุรักษเตาพื้นเมือง
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

โรงเรียนอนุบาลรุงทิพย
โรงเรียนอิสมาอีลียะหมูลนิธิ
โรงเรียนอนุบาลโอบออม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40
โรงเรียนบานโคกพยอม
โรงเรียนนิคมพัฒนา 3
โรงเรียนทาแพ
โรงเรียนบานควนเก
โรงเรียนทุงนุย
โรงเรียนบานวังปริง
โรงเรียนบานทุง
โรงเรียนบานหาญ
โรงเรียนบานบันนังปุเลา
โรงเรียนวัดทุงขา
โรงเรียนบานหาดทรายยาว
โรงเรียนบานตํามะลังเหนือ
โรงเรียนบานปาฝาง
โรงเรียนบานโกตา
คณะองคการบริหารสวนตําบลจากจังหวัดสุราษฯ
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
โรงเรียนพรรษนันทศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน
โรงเรียนผังปาลม 7
โรงเรียนบานปากละงู
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทพทิทยาภาณุมาศ
โรงเรียนบานตํามะลังใต
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
โรงงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล

7 ตุลาคม ๒๕๕6
3 ธันวาคม ๒๕๕6
4 ธันวาคม 2556
4 ธันวาคม ๒๕๕6
4 ธันวาคม 2556

13 ธันวาคม ๒๕๕6
13 ธันวาคม ๒๕๕๖
13 ธันวาคม ๒๕๕๖
13 ธันวาคม ๒๕๕๖
13 ธันวาคม ๒๕๕๖
13 ธันวาคม ๒๕๕๖
26 ธันวาคม 2556
30 มกราคม 2557
9 มกราคม 2557

7 กุมภาพันธ 2557
26 กุมภาพันธ 2557
12 มีนาคม 2557

17-18 มีนาคม 2557
23 พฤษภาคม 2557
10 กรกฏาคม 2557
23 กรกฏาคม 2557
4 สิงหาคม 2557
8 สิงหาคม 2557

18 สิงหาคม 2557
22 สิงหาคม 2557
29 สิงหาคม 2557
17 กันยายน 2557
22 กันยายน 2557
23 กันยายน 2557

156
280
54

131
109
50

150
123
500
200
100
46

112
60
66
20
76

150
100
19
17
83
83
42

300
150
68

111
112

รวม ๓,๔9๒



๗๔

ภาพหนวยงานตางๆ ที่เขาเย่ียมชมและศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงปลานํ้าจืด
การเพาะเลี้ยงเตานํ้าจืดรวมทั้งการอนุรักษเตาพื้นเมอืงของไทย

๗๔

ภาพหนวยงานตางๆ ที่เขาเย่ียมชมและศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงปลานํ้าจืด
การเพาะเลี้ยงเตานํ้าจืดรวมทั้งการอนุรักษเตาพื้นเมอืงของไทย

๗๔

ภาพหนวยงานตางๆ ที่เขาเย่ียมชมและศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงปลานํ้าจืด
การเพาะเลี้ยงเตานํ้าจืดรวมทั้งการอนุรักษเตาพื้นเมอืงของไทย



๗๕



๗๖

กิจกรรมอื่นๆ



๗๗

สถิติการรวบรวมและเพาะพันธุเตานํ้าจืดชนิดตางๆ ในศูนยฯ ๒๕๒๖-25๕7
ลําดั
บท่ี ป กระอาน ลาย

ตีนเปด หวาย นา หับ ทับ
ทิม เดือย 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
32 2557 409 185 11 0 0 0 0 6 0 0 0 0 611

รวมชนิด 3,508 ๑,446 289 ๒๘๕ ๒27 ๗๕ ๓ 92 ๙๑ ๗๐ ๑๕ ๖๙ 6,170



๗๘

เตานํ้าจืดที่เพาะฟกได ในปงบประมาณ 2557

ลูกเตากระอาน จํานวน 409 ตัว ลูกเตาลายตีนเปด จํานวน 185 ตัว

ลูกเตาเหลือง จํานวน 5 ตัว ลูกเตาหับ จํานวน 12 ตัว

ลูกเตาหวาย ลูกเตาแกมแดง เตาจักร และเตานา



๗๙

กิจกรรมอื่น ๆ
รับนักศึกษาฝกงานจากสถาบันการศึกษาตางๆ จํานวน 6 คน

ลําดับ
ท่ี ชื่อ - สกุล สถาบันการศึกษา ระยะเวลา

๑
๒
๓
๔

6

นางสาวบุณฑริก  จีนนุย
นางสาวอนงคนาถ  ออนสีแกว
นางสาวเรวดี  เชาวทอง
นายสุวนัท  ขอยีแซ

Mr.  Joscha Henrik Quade

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช
ประเทศสหพันธสาธารณะรัฐ
เยอรมนี (YPbzNH13) ของมูลนิธิ
การศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ
ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส
ประเทศไทย)

3 มีนาคม 2557-2 พฤษภาคม 2557
3 มีนาคม 2557-2 พฤษภาคม 2557
3 มีนาคม 2557-2 พฤษภาคม 2557

10 มีนาคม 2557-16 พฤษภาคม 2557

24 กรกฏาคม 2556-11 มิถุนายน 2557



๘๐



แบบ กปม.1 แผน/ผลการดําเนินงานกิจกรรมผลิตพันธุสัตวน้ํา ประจําปงบประมาณ  2557 กปม.1

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปาหมาย 1.แผนผลิตพันธุสัตวน้ํา  15,000,000  ตัว เงินงบประมาณ      บาท

กรมประมง 2.ผลการผลิตพันธุสัตวน้ํา 15,054,409 ตัว คิดเปน 100.36%

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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.  แผน ผลิตพันธุสัตวน้ําพันตัว แผน 15,000        315    1,506 1,650  1,115  205  1,595    1,655   1,594     1,426   1,151  2,054  734 

ผลผลิตพันธุสัตวน้ํา ผล 15,054.409 320    1,571 1,750  1,311  326  1,670    1,932   1,665     1,376   1,517  1,616   -

     1.1 ปลานิล พันตัว แผน 2,500          150    200    200     200     200  250       300      200        300      200     200     100 

ผล 2,510          150    220    250     255     250  255       305      250        200      205     170      -

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

ผล 200              - 20      25        -  - 25         23        27          25        25       30        -

    1.3 ปลาตะเพียนขาว พันตัว แผน 2,640          150    250    350     350      - 250       250      300        35        350     250     105 

ผล 2,650          155    255    360     365     50     255       261      320        40        250     339      -

     1.4 ปลายี่สกเทศ พันตัว แผน 200              - 20      20       20        - 20         20        30          20        30       20        -

ผล 204              - 20      50       30        - 25         20        20          22        17        -  -

     1.5 ปลาบา พันตัว แผน 300              -  - 40       40        - 40         50        20          30        30       50        -

ผล 305              - 40      50       45       20     45         55        20          8          5         17        -

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

ผล 105             10      10      10       10        - 10         12        18          5          10       10        -

     1.7 กุงกามกราม พันตัว แผน 9,000           - 1,000 1,000  500      - 1,000    1,000   1,000     1,000   500     1,500  500 

ผล 9,020           - 1,000 1,000  600      - 1,050    1,250   1,005     1,070   1,000  1,045   -

     1.8 กบนา พันตัว แผน 60               5        6        5         5         5       5           5          4            6          6         4         4     

ผล 60               5        6        5         6         6       5           6          5            6          5         5          -

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

ผล 0.409           -  -  -  -  - 0.189    0.179   0.041      -  -  -  -

กิจกรรม หนวย ปริมาณ

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

2.  แผน การปลอยพันธุสั พันตัว แผน 15,000        315    1,506 1,650  1,115  205  1,595    1,655   1,594     1,426   1,151  2,054  734 

ผล การปลอยพันธุสัตวน้ํา ผล 15,054.000 320    1,571 1,750  1,311  326  1,670    1,932   1,665     1,376   1,517  1,616   -

แผน/ผลการปฏิบัติงาน

แผน/ผลการปฏิบัติงาน



   2.1 ปลานิล พันตัว แผน 2,500          150    200    200     200     200  250       300      200        300      200     200     100 

ผล 2,510          150    220    250     255     250  255       305      250        200      205     170      -

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

ผล 200              - 20      25        -  - 25         23        27          25        25       30        -

    2.3 ปลาตะเพียนขาว พันตัว แผน 2,640          150    250    350     350      - 250       250      300        35        350     250     105 

ผล 2,650          155    255    360     365     50     255       261      320        40        250     339      -

     2.4 ปลายี่สกเทศ พันตัว แผน 200              - 20      20       20        - 20         20        30          20        30       20        -

ผล 204              - 20      50       30        - 25         20        20          22        17        -  -

     2.5 ปลาบา พันตัว แผน 300              -  - 40       40        - 40         50        20          30        30       50        -

ผล 305              - 40      50       45       20     45         55        20          8          5         17        -

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

ผล 105             10      10      10       10        - 10         12        18          5          10       10        -

     2.7 กุงกามกราม พันตัว แผน 9,000           - 1,000 1,000  500      - 1,000    1,000   1,000     1,000   500     1,500  500 

ผล 9,020           - 1,000 1,000  600      - 1,050    1,250   1,005     1,070   1,000  1,045   -

    2.8 กบนา พันตัว แผน 60               5        6        5         5         5       5           5          4            6          6         4         4     

ผล 60               5        6        5         6         6       5           6          5            6          5         5          -



                   ตารางปลอยพันธุสัตวน้ําจืด  ประจําเดือน กันยายน  ปงบประมาณ 2557

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล

งานผลิตพันธุสัตวน้ํา

วัน เดือน ป ชื่อแหลงน้ํา ชื่อ - สกุล / พื้นที่                  ที่ตั้ง รวม

เลขที่บัตรประชาชน (ไร) หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด นิล ดุกอุย กุงกามกราม ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลาบา ปลาไน กบนา

รวม -       -     -         -        -     -     -      -       -            

ชนิดและจํานวนปลาที่ปลอย (ตัว)



ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล

รายงานผลการผลิตพันธุสัตวน้ําจืด ประจําเดือนกันยายน 2557 ประจําปงบประมาณ 2557 แบบฟอรม 2 

ลําดับที่ ชนิดพันธุปลา หมายเลขโครงการ รวม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

หมายเหตุ ลําดับที่ โครงการ ลําดับที่ โครงการ

1 เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา 8 งานพัฒนาเกษตรที่สูง

2 โครงการพัฒนาประมงในเขตทุงกุลารองไห 9 โครงการภายใตแผนปฏิบัติการจัดการพื้นที่ลุมน้ําตัวอยาง

3 โครงการพัฒนาการเกษตรระดับไรนาในพื้นที่สูบน้ําหวยโมง 10 โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

4 โครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตศูนยศึกษาพัฒนาเขาหินซอน จ.ฉะเชิงเทรา 11 โครงการเพิ่มผสมผลิตประมงในแหลงน้ําธรรมชาติขนาดเล็ก

5 โครงการพื้นฟูทรัพยากรพันธุปลาและพันธุสัตวน้ําจืดของไทย 12 โครงการบํารุงพันธุปลาแบบประชาอาสา

6 โครงการจุฬาภรณพัฒนา 6 13 งานเงินทุนหมุนเวียน

7 โครงการเลี้ยงกบตามพระราชดําริ 14 โครงการเพิ่มผลผลิตการประมงลงสูทองถิ่น



     1.1 ปลานิล พันตัว แผน 750                        150     200     200     200    

ผล 875                        150     220     250     255    

     1.2 ปลาดุกอุย พันตัว แผน 45                           - 20        25         -

ผล 45                           - 20        25         -

    1.3 ปลาตะเพียนขาว พันตัว แผน 1,100                     150     250     350     350    

ผล 1,135                     155     255     360     365    

     1.4 ปลายี�สกเทศ พันตัว แผน 60                           - 20        20        20      

ผล 100                         - 20        50        30      

     1.5 ปลาบ้า พันตัว แผน 80                           -  - 40        40      

ผล 135                         - 40        50        45      

     1.6  ปลาไน พันตัว แผน 30                          10        10        10         -

ผล 40                          10        10        10        10      

     1.8 กบนา พันตัว แผน 21                          5          6          5          5        

ผล 22                          5          6          5          6        



ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
ที่ตั้ง ชนิดและพันธุสัตวน้ําที่ ( หนวย : ตัว )

เนื้อที่/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

ปล
าไ

น

กบ
นา

1 ฝายน้ําลนบานเขาไคร 11 ตุลาคม 2556 20 6 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 55,000      10,000      

2 คลองดุสน 16 ตุลาคม 2556 150 7 ยานซื่อ ควนโดน สตูล 100,000    

3 สระน้ําบานควนสตอ 24 ตุลาคม 2556 10 7 ควนสตอ ควนโดน สตูล 130,000    5,000 

4 สระน้ําบานปาลมพัฒนา 30 ตุลาคม 2556 13 5 ปาลมพัฒนา มะนัง สตูล 20,000      

5 คลองมําบัง 4  พฤศจิกายน 2556 209 บานควน เมือง สตูล 400,000      155,000    20,000    

6 สระน้ําบานผัง 11  6 พฤศจิกายน 2556 15 4 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 70,000      150,000      10,000      3,000      

7 สระน้ําบานผัง 12  6 พฤศจิกายน 2556 13 4 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 150,000 50,000 20,000 3,000 

8 คลองละงู 8 พฤศจิกายน 2556 600 3 กําแพง ละงู สตูล 400,000 100,000 20,000 

9 สระน้ํามัสยิดควนโตะ  20 พฤศจิกายน 2556 6 2 แประ ทาแพ สตูล 15,000

10 สระน้ําศูนยเรียนรู 22 พฤศจิกายน 2556 2 7 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 5,000

11 สระน้ําบานไรสาธิต/สระน้ําบานผัง 3 ธันวาคม 2556 20 3 อุไดเจริญ ควนกาหลง สตูล 20,000      50,000      

12 น้ําตกโตนปาหนัน/ฝายกาละเกต 3 ธันวาคม 2556 1535 5,8 ทุงนุย ควนกาหลง สตูล 10,000      15,000      150,000      

13 สระขุด ต.ปูยู 3 ธันวาคม 2556 20 2 ปูยู เมือง สตูล 20,000 10,000

14 สระน้ําควนบิลายสา 4 ธันวาคม 2556 5 ทาแพ ทาแพ สตูล 10,000 5,000

15 แหลงสาธารณะบานผัง 11 4 ธันวาคม 2556 50 4 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 200,000 500,000 200,000 50,000 50,000

16 แหลงน้ําสาธารณะบานผัง 15 19 ธันวาคม 2556 10 7 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 10,000        10,000      

17 ฝายน้ํา ม.1 26 ธันวาคม 2556 20 1 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 170,000      50,000      

18 สระน้ํา ม.9 26 ธันวาคม 2556 20 9 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 170,000      50,000      

19 อางเก็บน้ําบานน้ําหรา 3 มกราคม 2557 30 6 ทุงนุย ละงู สตูล 55,000      200,000      

20 สระน้ําหมูบาน 6 มกราคม 2557 21 2,3,7,8 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 30,000 45,000 10,000

21 สระน้ําบริเวณไรสาธิตกลาง 8 มกราคม 2557 15 9 อุไดเจริญ ควนกาหลง สตูล 100,000

22 ทํานบคลองขุด 9 มกราคม 2557 20 9,13 ละงู ละงู สตูล 200,000 65,000

23 สระน้ําหมูบาน 9 มกราคม 2557 50  1-9 อุไดเจริญ ควนกาหลง สตูล 100,000 300,000

24 คลองละงู 23 มกราคม 2557 600 7 กําแพง ละงู สตูล 200,000 6,000

25 หวยวังตะเคียน  17 มีนาคม 2557 62 8 ละงู ละงู สตูล 25,000      150,000    10,000       10,000      

26 คลองปากปง  26 มีนาคม 2557 10 5 กําแพง ละงู สตูล 25,000        55,000      15,000       

27 กองพันทหารราบที่ 2  27 มีนาคม 2557 20 6 คลองขุด เมือง สตูล 120,000      50,000      25,000 

28 คลองมําบัง  27 มีนาคม 2557 209 7,3,6,1 บานควน เมือง สตูล 400,000      

29 สวนสาธารณะเขาโตะพญาวัง 28 มีนาคม 2557 87 พิมาน เมือง สตูล 100,000    252,000      20,000 

30 ชลประทานคลองดุสน 28 มีนาคม 2557 150 4 ควนโดน ควนโดน สตูล 155,000    253,000      5,000 

วัน เดือน ป(ต.ค.56-กย.57)

รายงานผลการปลอยพันธุสัตวน้ําจืด

ลําดับที่ ชื่อแหลงน้ํา



ที่ตั้ง ชนิดและพันธุสัตวน้ําที่ ( หนวย : ตัว )

เนื้อที่/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

ปล
าไ

น

กบ
นา

31 อางเก็บน้ําบานวังนา 2 เมษายน 2557 50 6 ปาแกบอหิน ทุงหวา สตูล 200,000      10,000      30,000 

32 หวยลิเกตุ  3 เมษายน 2557 57 3 เกตตรี เมือง สตูล 150,000    250,000      

33 คลองบานโตน  4 เมษายน 2557 260 5 ทุงนุย ควนกาหลง สตูล 250,000      175,000    

34 ทรบ.ผัง 3  4 เมษายน 2557 80 4,1 อุไดเจริญ ควนกาหลง สตูล 250,000      5,000        17,000 

35 วังผาสามัคคี  9 เมษายน 2557 50 9 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 155,000    10,000      195,000      3,000 

36 เขื่อนน้ํา ม.4  9 เมษายน 2557 20 4 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 13,000      100,000      20,000 3,000 

37 สระน้ําไรปลื้มจิต  9 เมษายน 2557 5 4 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 5,000 5,000 3,000

38 วัดปามะนั่งชโรธาร 11 เมษายน 2557 10 8 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา มะนัง 71,000 12,000 

39 ฝายน้ําลนลําแยแนะ  2 พฤษภาคม 2557 7 6 ปาแกบอหิน ทุงหวา สตูล 80,000      7,000        90,000      

40 บานผัง 14    11 พฤษภาคม 2557 10 1 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 20,000       

41 ประตูน้ําคลองประ  15 พฤษภาคม 2557 30 5 เกตตรี เมือง สตูล 70,000      90,000      20,000    

42 พื้นที่นาขาว ม.1  22 พฤษภาคม 2557 1,5 เกตตรี เมือง สตูล 5,000      

43 คลองลําโลน  23 พฤษภาคม 2557 375 6,4,7,5 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 255,000      90,000      

44 คลองมําบัง  27 พฤษภาคม 2557 209 3,4 พิมาน เมือง สตูล 400,000      50,000      

45 อางเก็บน้ําคลองโตนเขาไคร  27 พฤษภาคม 2557 100 3,5 ปาลมพัฒนา มะนัง สตูล 50,000      350,000      

46 เขื่อนน้ําบานผัง 8   27 พฤษภาคม 2557 20 4 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 50,000      20,000      18,000      

47 โรงเรียนราชประชานุเคราะหที่ 42 5  มิถุนายน 57 35 7 เกตตรี เมือง สตุล 50,000      10,000      90,000        

48 โรงเรียนบานเขาไคร 5 มิถุนายน 57 5 6 ควนกาหลง ควนกาหลง สตุล 25,000      5,000        8,000      

49 โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ 9 มิถุนายน 57 5 ควนสตอ ควนโดน สตุล 25,000      10,000      30,000        

50 ที่วาการอําเภอควนกาหลง  9 มิถุนายน 57 5 10 ควนกาหลง ควนกาหลง สตุล 30,000      

51 คลองลําจูนุง  9 มิถุนายน 57 20 9 น้ําผุด ละงู สตุล 250,000      20,000      5,000        

52 โรงเรียนละงูพิทยาคม 10 มิถุนายน 57 10 12 ละงู ละงู สตุล 15,000     

53 โรงเรียนบานทุงไหม 16 มิถุนายน 57 1 1 น้ําผุด น้ําผุด สตุล 5,000

54 ชลประทานขนาดเล็กฝายแคมขี้พรา 19 มิถุนายน 57 10 11 ควนกาหลง ควนกาหลง สตุล 150,000 20,000 6,000 

55 สระน้ําบานทุง 27 มิถุนายน 57 90    8 ฉลุง เมือง สตุล 50,000 300,000 11,000 

56 คลองฉลุง 27 มิถุนายน 57 150 ฉลุง เมือง สตุล 250,000 11,000

57 บานหวยไทร 7 กรกฏาคม 2557 10 3 นาทอน ทุงหวา สตูล 50,000      15,000      50,000        

58 หนองราโพธิ์ 8 กรกฏาคม 2557 30 6 น้ําผุด ละงู สตูล 150000

59 สระน้ําหมูบาน 14 กรกฏาคม 2557 21 2,3,7,8 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 350,000 100,000    

60 วังพะเนียด 18 กรกฏาคม 2557 15 5 เกตรี เมือง สตูล 200,000      

61 คลองชลประทาน 23 กรกฏาคม 2557 15 6,7,8,9 ควนสตอ ควนโดน สตูล 15,000      17,000       5,000      

62 หวยลิบง 25 กรกฏาคม 2557 2 ทาแพ ทาแพ สตูล 140,000    240,000      

63 สวนสาธารณะเขาโตะพญาวัง 29 กรกฏาคม 2557 87 พิมาน เมือง สตูล 10,000      50,000        10,000      

64 สระน้ําหมูบาน 30 กรกฏาคม 2557 20 อุไดเจริญ เมือง สตูล 110,000 5,000

65 คลองชลประทาน  7 สิงหาคม 2557 150 7 ควนสตอ ควนโดน สตูล 160,000    500,000      239,000

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



66 คลองละงู  7 สิงหาคม 2557 600 4 กําแพง ละงู สตูล 200,000 100,000 15,000 10,000

ที่ตั้ง ชนิดและพันธุสัตวน้ําที่ ( หนวย : ตัว )

เนื้อที่/ไร หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด
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67 คลองดุสน  8 สิงหาคม 2557 150 1 ควนโดน ควนโดน สตูล 145,000

68 แมน้ําปตตานี 13 สิงหาคม 2557 สะบารัง เมือง ปตตานี 100,000      

69 หวยลําบาตู 13 สิงหาคม 2557 35 6 กําแพง ละงู สตูล 15,000      100,000      5,000      

70 สระน้ํากองรอยตํารวจตะเวนชายแด   14 สิงหาคม 2557 5 6 คลองขุด เมือง สตูล 5,000        2,000

71 สระน้ําบานผัง 117  14 สิงหาคม 2557 7 2 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 5,000 15,000
2,510,000       200,000         9,020,000         2,650,000       204,000          305,000       105,000         60,000         รวมปลอยพันธุสัตวน้ํา  ประจําปงบประมาณ 2557

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



รวม
65,000           

100,000         

135,000         

20,000           

575,000         

233,000         

223,000         

520,000         

15,000           

5,000             

70,000           

175,000         

30,000           

15,000           

1,000,000      

20,000           

220,000         

220,000         

255,000

85,000

100,000

265,000

400,000

206,000

195,000         

95,000           

195,000         

400,000         

372,000         

413,000         



รวม
240,000        

400,000        

425,000        

272,000        

363,000        

136,000        

13,000          

83,000          

177,000         

20,000           

180,000         

5,000             

345,000         

450,000         

400,000         

88,000           

150,000        

38,000          

65,000          

30,000          

275,000        

15,000          

5,000            

176,000        

361,000        

261,000        

115,000         

150,000         

450,000         

200,000         

37,000           

380,000         

70,000           

115,000         

899,000         



325,000         

รวม
145,000         

100,000         
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