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หมายถึง  สถานที่อันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของชาวจังหวัดสระบุรีและชาวไทยทั้ง
ประเทศ เป็นรูปมณฑป ปลูกครอบรอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตั้งอยู่ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ต้าบลขุนโขลน  อ้าเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี 

ดอกสุพรรณิการ์ 
ช่ือวิทยาศาสตร์: Cochlospermum regium เป็นไม้ผลัดใบที่มีถิ่นก้าเนิดในแถบทุ่ง
หญ้าเขตร้อนแซราดู (Cerrado) ในทวีปอเมริกาใต้ (บริเวณประเทศบราซิล, โบลิเวีย, 
ปารากวัย) แต่ปัจจุบันพบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน สุพรรณิการ์มี
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ใกล้เคียงกับฝูายค้ามาก ข้อแตกต่างท่ีส้าคัญประการหนึ่งคือ 
ฝูายค้าจะออกดอกเพียงช้ันเดียว มี 5 กลีบ และบานทีละดอก ในขณะที่สุพรรณิการ์
จะมีทั้งชนิดที่ออกดอกช้ันเดียวและชนิดที่ออกดอกซ้อนกัน เป็นกระจุกแน่น โดยบาน
พร้อม ๆ กันในประเทศไทยนิยมปลูกสุพรรณิการ์เป็นไม้ประดับ โดยได้รับการ
ก้าหนดให้เป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจ้าจังหวัดนครนายก และเป็นดอกไม้
ประจ้าจังหวัดนครนายก สระบุรี บุรีรัมย์ สุพรรณบุรี และอุทัยธาน ี 

ตะแบกนา  
ช่ือวิทยาศาสตร์  Lagerstroemia floribunda Jack 
ลักษณะทั่วไป  เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15–30 เมตร เปลือกเรียบสีเทาอมขาว แตก
ล่อนเป็นหลุมตื้น ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก 
ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบสอบ ดอกสีม่วงอมชมพู ออกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่ง 
ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ ์ผลรูปรี เมล็ดมีปีก  
ขยายพันธุ์  เพาะเมล็ด 
สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนซุย ไม้กลางแจ้ง ต้องการน้้าและความชื้นปานกลาง 
ดินร่วนซุย ไม้กลางแจ้ง ต้องการน้้าและความชื้นปานกลาง 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
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จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร 
ละติจูดที่ 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟิลิปดาเหนือ กับลองติจูดที่ 100 องศา 54 ลิปดา 35.58478  
ฟิลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 
108 กิโลเมตร (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ศาลากลางจังหวัด) และตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง
ประมาณ 113 กิโลเมตร และตามแม่น้้าเจ้าพระยาแยกเข้าแม่น้้าปุาสักประมาณ 165 กิโลเมตร เนื้อที่จังหวัดสระบุรีมี
เนื้อที่ทั้งหมด 3,576,486 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,235,304 คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของพ้ืนที่ประเทศ  
อาณาเขตจังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ้าเภอเมืองลพบุรี อ้าเภอชัยบาดาล และ อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้าเภอปากช่อง อ้าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และอ้าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก 

ทิศใต้  ติดต่อกับ อ้า เภอหนองเสือ  จั งหวัดปทุมธานี  และอ้าเภอวั งน้อย อ้า เภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ้าเภอภาชี อ้าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ้าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสระบุรี 

ที่ตั้ง เนื้อที่ และอาณาเขต 



๓ 
 

 

 
 

พ้ืนที่จังหวัดสระบุรีเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณลุ่มน้้าที่ราบลุ่มภาคกลางรวมกับอีกส่วนหนึ่งของทิวเขา  
ดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ๓ ลักษณะ คือ บริเวณท่ีราบลุ่ม บริเวณเขา
หย่อมหรือเขาเตี้ย และบริเวณเขาสูง 

 
 

 
 

จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะซึ่งลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะมีฝน
น้อยแห้งแล้งในฤดูหนาว และอุณหภูมิค่อนข้างสูงในฤดูร้อนและค่อนข้างจะหนาวเย็นในฤดูหนาว และมีฝนตกชุกในช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  

 
 
 

จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลาง และอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินปกติมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง จึงท้าให้
อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวจัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี  ๒๕– ๒๙ องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๓-๓๔ องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย ๒๓-๒๔ องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มี
อากาศร้อนจัดที่สุดในรอบปี ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนมกราคม 

 
 
 

จังหวัดสระบุรีแบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น 13 อ้าเภอ 111 ต้าบล 973 หมู่บ้าน 28 เทศบาล 80 
องค์การบริหารส่วนต้าบล มีประชากรรวม 617,384 คน 

1. อ้าเภอเมืองสระบุรี 
2. อ้าเภอแก่งคอย 
3. อ้าเภอหนองแค 
4. อ้าเภอวิหารแดง 
5. อ้าเภอหนองแซง 
6. อ้าเภอบ้านหมอ 
7. อ้าเภอดอนพุด 

8. อ้าเภอหนองโดน 
9. อ้าเภอพระพุทธบาท 

10. อ้าเภอเสาไห้ 
11. อ้าเภอมวกเหล็ก 
12. อ้าเภอวังม่วง 
13. อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

 

 
 

 
มีประชากรรวมทั้งสิ้น 625,689  คน เป็นชาย 309,848 คน เป็นหญิง 315,841 คน อ้าเภอที่มี

ประชากรมากที่สุด คืออ้าเภอเมืองสระบุรี มีจ้านวน 44,626 คน รองลงมา ได้แก่ อ้าเภอแก่งคอย มีจ้านวน 66,169 
คน และอ้าเภอหนองแค มีจ้านวน 63,337 คน โดยประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา 
ข้อมูล :  ที่มา: ที่ท้าการปกครองจังหวัดสระบุรี ณ 18 กันยายน 2556 

ภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิอากาศ 

 อุณหภูมิ 

การปกครอง 

ประชากรและศาสนา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5)


๔ 
 

 

 

แม่น้ าป่าสัก เป็นแม่น้้าที่มีต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย แม่
น้้าปุาสักไหลผ่าน 5 จังหวัด คือจังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรีไหลไปบรรจบกับแม่น้้า
เจ้าพระยาทีจ่ังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

จังหวัดสระบุรีเป็นแหล่งของหินปูนและหินอ่อนที่ส้าคัญที่สุดแหล่งหนึ่งของประทศไทย เป็นจังหวัดที่มีการ
ผลิตหินอ่อนเป็นอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  นอกจากนั้นยังมีการผลิตหินปูนทั้งในลักษณะหิน
ก่อสร้างโดยตรงและผลิตปูนซีเมนต์ หินปูนที่เรียกว่าดินมาร์ลใช้ผสมท้าแปูงหอม แปูงกะจะ เป็นสีรองพ้ืน แก้ดินเปรี้ยว 

ผสมท้ายาสีฟัน ผสมท้าธูป หินดินดานใช้ผสมกับหินปูนท้าปูนซีเมนต์ หินลับมีดจากหินไรโอไลท์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มี
การผลิตครกและสากจากหินแอนดีไซต์ ตลอดจนการขุดเจาะดินลูกรัง เพ่ือกิจการถมที่และก่อสร้างต่าง ๆ ปัจจุบัน
สระบุรียังเป็นแหล่งผลิตแร่ดิกไคต์ (หินสบู่) หรือไพโรฟิลไลท์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ใช้ผสมท้าวัสดุทนไฟ ท้ากระเบื้อง  

พ้ืนบุผนัง ผสมท้าซีเมนต์ขาว ท้าหินตกแต่ง 

 
 
 

ส้าหรับผู้มีงานท้า 360,206 คน พบว่าท้างานในภาคเกษตรกรรม 54,813 คน (ร้อยละ 15.22) ของผู้
มีงานท้าทั้งหมด ส่วนผู้ท้างานนอกภาคเกษตรกรรม 305,393 คน (ร้อยละ 84.78) โดยกลุ่มผู้ท้างานนอกภาค
เกษตรกรรมจะท้างานในสาขาการผลิตมากที่สุดมี 127,046 คน (ร้อยละ 41.60) ของผู้ท้างานนอกภาคเกษตรกรรม
ทั้งหมด รองลงมาสาขาการขายส่ง การขายปลีก 57,058 คน (ร้อยละ 18.68) กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 26,311 
คน (ร้อยละ 8.62) การขนส่งที่เก็บสินค้า 16,611 คน (ร้อยละ 5.44) และการก่อสร้าง 15,556 คน (ร้อยละ 
5.09) 

 
 

  
 

จังหวัดสระบุรีเป็นที่ตั้งสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (เดิม
ชื่อ วิทยาลัยมิชชั่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสระบุรีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาทวิทยาลัยเทคนิค สระบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษา สระบุรีวิทยาลัยชื่นชมไทย-
เยอรมัน สระบุรี เป็นต้น 

 
 
 
 

 

แม่น้ าสายส าคัญ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การประกอบอาชีพ    

การศึกษา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1


๕ 
 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดของจังหวัดสระบุรี 

   
  

อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย บริเวณพ้ืนที่หมู่ ๑ บ้านพระพุทธฉาย ต้าบลหนองปลาไหล อ้าเภอเมือง
สระบุรี ประกอบด้วยเขาน้อยใหญ่มีที่ราบในหุบเขา ปุาเบญจพรรณและปุาดิบแล้ง สัตว์ปุาที่อาศัยอยู่เป็นสัตว์ขนาดเล็ก 
เช่น ไก่ฟูา ไก่ปุา ลิง หมูปุา และนกนานาชนิดที่ส้าคัญได้แก่ นกเจ้าฟูาหญิงสิรินธรในบริเวณอุทยานแห่งชาติ มีน้้าตกที่
สวยงามหลายแหล่ง เช่น น้้าตกสามหลั่น น้้าตกโพธิ์หินดาด และน้้าตกโตนรากไทร เป็นต้น 
 

สวนรุกขชาติมวกเหล็ก  อ าเภอมวกเหล็ก  อยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีประมาณ ๓๗ กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ ๓๕๗ ไร่ อยู่กึ่งกลางระหว่างอ้าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับอ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
มีล้าธารซึ่งมาจากต้นน้้าในปุาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลลงสู่แม่น้้าปุาสัก มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ และไม้ดอกไม้ประดับที่
สวยงามมากมาย 
 

สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) ห่างจากจังหวัด ๑๖ กิโลเมตร อยู่ริมถนนพหลโยธิน ต้าบลพุแค 
อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ มีต้นไม้และพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ร่มรื่น เหมาะส้าหรับพักผ่อนหย่อน
ใจชื่นชมธรรมชาติ และเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เป็นต้น 
  

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารและรอยพระพุทธบาท ตั้งอยู่ที่ต้าบลขุนโขลน อ้าเภอพระพุทธบาท  มี
ปูชนียสถานที่ส้าคัญคือ “รอยพระพุทธบาท” ที่ประทับไว้บนหินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพตหรือเขาสัจพันธคีรี เป็นรอย
พระพุทธบาทเบื้องซ้าย ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม เมื่อประมาณ 350 ปีมาแล้ว เป็นที่รู้จักและสักการะบูชาของ
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 

น้ าตกเจ็ดสาวน้อย อยู่ที่ต้าบลมวกเหล็ก อ้าเภอมวกเหล็ก เส้นทางเดียวกับสวนรุกขชาติมวกเหล็ก เป็น
น้้าตกท่ีมีหลายชั้น ธรรมชาติงดงาม มีบริเวณเล่นน้้าที่กว้างขวางและร่มรื่นมาก 
 

 
 
 

จังหวัดสระบุรีมีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ขึ้นทะเบียนจ้านวน 2,029 ราย พ้ืนที่การเลี้ยง 3461.8653 
ไร่ จากสถิติผลผลิตสัตว์น้้าจากแหล่งน้้าสาธารณะ ในปี พ.ศ. 2555 พบว่ามีปริมาณสัตว์น้้าจืดที่จับได้จากธรรมชาติ 
จ้านวนทั้งสิ้น 2,970,974.00 ตัน คิดเป็นมูลค่า 94,871,168.00  บาท (ที่มา:-ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
สระบุรี ปี 2555, ส้านักงานประมงจังหวัดสระบุรี)  มีรูปแบบการเลี้ยง 6 แบบ คือ (1) การเลี้ยงในกระชังซึ่งมีจ้านวน
เกษตรกร 152 ราย พ้ืนที่การเลี้ยง 13.0714 ไร่ (2) การเลี้ยงในนาซึ่งมีจ้านวนเกษตรกร 1 ราย พ้ืนที่การเลี้ยง 
2.00 ไร่ (3) การเลี้ยงในบ่อซีเมนต์หรือบ่อพลาสติกซึ่งมีจ้านวนเกษตรกร 8 ราย พ้ืนที่การเลี้ยง 7.8760 ไร่ (4) การ
เลี้ยงในบ่อดินซึ่งมีจ้านวนเกษตรกร 1,841 ราย พ้ืนที่การเลี้ยง 3,007.1679 ไร่ และ (5) การเลี้ยงในร่องสวนซึ่งมี
จ้านวนเกษตรกร 19 ราย พ้ืนที่การเลี้ยง 72.7500 ไร่ (6) การเลี้ยงในคอกซึ่งมีจ้านวนเกษตรกร 9 ราย พ้ืนที่การ
เลี้ยง 359.500 ไร่  สัตว์น้้าที่เลี้ยง ได้แก่ ปลากด ปลากดคัง ปลากราย ปลาจาระเม็ดน้้าจืด ปลาจีน  ปลาช่อน ปลา
ชะโด ปลาดุก ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์เทศ ปลานิล ปลาทับทิม ปลาบึก ปลายี่สกเทศ ปลายี่สกไทย 
ปลาแรด ปลาสลิด ปลาสวาย ปลาหมอไทย ปลาน้้าจืดอื่น ๆ กบ จระเข้ ตะพาบน้้า และสัตว์น้้าอื่น ๆ กระจายอยู่ใน 13 
อ้าเภอ ดังนี้ (ตารางท่ี 1) 

 
 
 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 



๖ 
 

ตารางท่ี 1 จ้านวนเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์น้้า (ทบ1) ปี 2558     
 

      

อ้าเภอ                                           จ้านวน 
                                                  ผู้ประกอบการ                                    เนื้อท่ีเลี้ยงรวมทั้งหมด (ไร่) 
                                          (ราย)  
 

แก่งคอย                               358        326.0378  
เฉลิมพระเกียรติ                     106 91.3600  
ดอนพุด 114 156.3500  
บ้านหมอ                             284 369.5625  
พระพุทธบาท                       149 285.9425  
มวกเหล็ก 150  213.2500  
เมือง 94 78.4833  
วังม่วง 55 85.2500  
วิหารแดง 93 421.2500  
เสาไห้ 126 105.7582  
หนองแซง                            11 7.1626  
หนองโดน                            307 456.6890  
หนองแค                             182 864.7756  
 
รวม                                               2,029                                     3,461.8653  
 
 

ที่มา : ส้านักงานประมงจังหวัดสระบุรี 
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ที่มา : www.fisheries.go.th/sf- saraburi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  www.pointasia.com  
          ๑๐๒ ๑๐๒ หมู่ หมู่ ๗  ๗  ต.บ้านหมอ  อ.บ้านหมอต.บ้านหมอ  อ.บ้านหมอ  
          จ.สระบุรี จ.สระบุรี   ๑๘๑๓๐๑๘๑๓๐  
  
          โทรศัพท์ โทรศัพท์ ๐๓๖๐๓๖--๒๐๒๗๓๖ ๒๐๒๗๓๖ --  ๗ ๗   
          โทรสาร โทรสาร ๐๓๖๐๓๖--๒๐๒๗๓๖๒๐๒๗๓๖  
          EE--mmaaiill  ::  ssaarraabbuurriiffss@@yyaahhoooo..ccoomm  
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสระบุรี 

แผนที่เส้นทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสระบุรี 

http://www.fisheries.go.th/sf-
http://www.pointasia.com/


๘ 
 

ประวตัิศนูยว์จิยัและพฒันาประมงน า้จดืสระบรุี 

วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสระบุรี 

 
  

 
 
 

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด้าริให้กรมชลประทานศึกษา
ความเหมาะสม โครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้้าปุาสักอย่างจริงจัง และเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า และ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อพ้ืนที่เพาะปลูกในลุ่มแม่น้้าปุาสัก อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอุทกภัยที่ เกิดขึ้นเป็นประจ้าในเขตลุ่ม
น้้าปุาสัก จนเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๗ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติให้เปิดโครงการก่อสร้างโครงการเขื่อนเก็บกัก
น้้าปุาสัก และเม่ือเขื่อนปุาสักได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี 

 

ดังนั้นส้านักงานประมงจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดท้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรีขึ้น
เพ่ือเป็นการรองรับโครงการพัฒนาลุ่มน้้าปุาสักอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
โดยมีความประสงค์ขอให้กรมประมงด้าเนินการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรีในเขตท้องที่ทะเลบ้านหมอ 
อ้าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๒ หมู่ ๗ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ก่อสร้าง
บนเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๒ งาน ๒๙ ตารางวา ด้วยงบประมาณ ปี ๒๕๔๓ จ้านวนเงิน ๒๐,๙๕๐,๐๐๐ บาท ด้านทิศตะวันออกติด
กับส้านักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ติดกับทะเลสาบบ้านหมอ อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ้าเภอ
บ้านหมอ ๓ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีเป็นระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงเมื่อ
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๔   
 

 
 
 

๑. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนพรรษา ๖ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

๒. เพ่ือเพาะพันธุ์สัตว์น้้าจ้าหน่ายให้กับราษฎรผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
๓. เป็นศูนย์ทางวิชาการ เพื่อให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า แก่ราษฎรผู้ที่สนใจโดยทั่วไป 
๔. เป็นแหล่งทางวิชาการ เพ่ือท้าการทดลองค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเพาะเลี้ยงปลาไทย  

ชนิดต่าง ๆ 
๕. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้้า เพ่ือปล่อยในแหล่งน้้าในเขตท้องที่จังหวัดสระบุรี 
๖. เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้กับเกษตรกร และเป็นการยกฐานะทางเศรษฐกิจของ

เกษตรกรให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป 
๗. เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทย 
๘. เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้้าในพ้ืนที่โครงการให้เป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่มีความอุดม

สมบูรณ์ 
 
 
 

 



๙ 
 

ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

รายนามผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดสระบุรี/
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 

อัตราก าลัง 

อัตราก าลังข้าราชการ
ข้าราชการ 

 
 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดและ
ทรัพยากรประมงน้้าจืด โดยเน้นงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับสถาบันต่างๆ ของส้านักฯ เพ่ือน้าเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผล
ภายใต้ข้อจ้ากัดของสภาพพ้ืนที่จริง วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้้าหายาก
หรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์ และการวิจัยพ้ืนฐานที่จ้าเป็นเพ่ือพัฒนาให้เป็นสัตว์น้้าเศรษฐกิจ วิจัย
และวิเคราะห์ขอ้มูลชีววิทยาแหล่งน้้า ทรัพยากรประมง และสังคมเศรษฐกิจชาวประมง เพ่ือประเมินสถานภาพแนวโน้ม
ของการประมงในแหล่งน้้า และน้ามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้้า ติดตาม เฝูาระวัง 
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้้าเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตรวจสอบ ติดตามและรับรองฟาร์ม
เพาะเลี้ยงน้้าผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้้าและพืชน้้าจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ผลิตและปล่อย
พันธุ์สัตว์น้้าโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้้าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตประมงและด้ารงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้้า 
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้้า ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการก้ากับดูแลด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและท้าการประมง 
 
 
 

 
 

1. นายชุติพงค์ ว่องส่งสาร           22 ตุลาคม 2544  - 10 กุมภาพันธ์ 2546 
2. นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้้า         11 กุมภาพันธ์ 2546  -   6 มีนาคม 2551 
3. นายสุริยัน เสมา                        7 มีนาคม 2551  - 18 กรกฎาคม 2554 
4. นายวีระ วัชรกรโยธิน              19 กรกฎาคม 2554  -   1  มกราคม 2556 
5. นางสาวจินตนา โตธนะโภคา          2 มกราคม 2556  -  ปัจจุบัน  

 

 
 
 
 
 
 
 

๑. นางสาวจินตนา โตธนะโภคา       ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี 
2. นางสาวรจวรรณ  จดชัยภูมิ        นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
3. นางสาวพวงทอง วันมงคล          นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
4. นายสมชาย   สุเรรัมย์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
5. นางสาวอัมพร  จันทร์ดี  เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน 

 
 
 



๑๐ 
 

อัตราก าลังพนักงานราชการ 
งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 
  
 
 ๑. นายสัญชัย คชประดิษฐ์  นักวิชาการประมง 
 ๒. นายบัญชา คาบสมุทร  นักวิชาการประมง 
 ๓. นายเมธี เสมา   นักวิชาการประมง 
 ๔. นางสาวมานิกา สุขคล้าย  เจ้าพนักงานประมง 
 5. นางสาวจุฬาลักษณ์  หลิ่มพิพัฒน์   เจ้าพนักงานประมง 
 6 นางธนภรณ์ แปลกวงษ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 7. นางอุบล เนื่องวรรณะ  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 8. นางสาวชื่นกมล เปรมจิตต์  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 9. นางสาวนพรัตน์ เลิศข้ารูป  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 10. นางมัธนา ศรีเรือนงาม  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 ๑1. นายวิโรจน์ หรี่เรไร  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 ๑2. นายธราเทพ บุญเย็น  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 ๑3. นายรุ่งทิวา อ้นโสภา  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 ๑4. นายวิทยา มงคลชัย  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 ๑5. นายเกษม ธรรมภักดี  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 ๑6. นายประจวบ บุตรศรี  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 ๑7. นายสุวิทย์ มงคลชัย   พนักงานผู้ช่วยประมง 
 18. นายวีรยุทธ  ปานผึ้ง  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 
 

 
 
 ๑. นายสายัณต์ สายทอง  พนักงานขับรถยนต์ 
 

 
๑. นายสุชาติ    วังเวงจิตร  พนักงานรักษาความปลอดภัย 

 ๒. นายสมชาย  ดิสิงห ์  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 

อัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว (งบเงินทุนหมุนเวียน)ฯ 

อัตราก าลังจ้างเหมาบริการ 
 
 



๑๑ 
 

แผนงาน / งบประมาณ 
            

 
 
 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณที่

ได้รับ 
1.แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ   

- กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้้า 3,423,080.00 
2.แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร   
โครงการพัฒนาคุณภาพสินคา้เกษตรสู่มาตรฐาน   

- กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 1,431,450.00 
- กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพ่ือสร้างมูลค่า(ปลานิล) 387,600.00 

3.แผนงาน/โครงการอ่ืน ๆ  
งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้้าอื่นๆ  382,500.00 

รวมทั้งสิ้น 5,624,630.00 

 



๑๒ 
 

ปลาประจ าหน่วยงาน 

ปลาสังกะวาดท้องคม 
 

          

  

ด้วยกรมประมง  โดยส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหนึ่งในการผลิตพันธุ์
สัตว์น้้าเพ่ือปล่อยลงในแหล่งน้้าทั่วประเทศ เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิตและเพ่ือเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้้าของไทยเป็นการ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้้าของไทยให้คงความหลากหลายในธรรมชาติและยั่งยืนมากที่สุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง  
น้้าจืดสระบุรีได้รับมอบหมายให้ศึกษาและเพาะพันธุ์ปลาสังกะวาดและปลาแขยงข้างลายโดยก้าหนดให้เป็นปลาประจ้า
หน่วยงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี ซึ่งศูนย์ฯ ได้ด้าเนินการศึกษา ค้นคว้าวิจัยสัตว์น้้าทั้ง  
๒ ชนิด เพ่ือเพาะพันธุ์ จนสามารถเพาะพันธุ์ปลาแขยงข้างลายปล่อยลงในแหล่งน้้าได้ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน
ประมาณ 9๐๐,๐๐๐ ตัวและในปี 2558 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรีสามารถเพาะพันธุ์ปลาสังกะวาดท้องคมได้
ส้าเร็จและปล่อยลงในแหล่งน้้าได้ประมาณ 2๐,๐๐๐ ตัว 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  
 

                  ชื่อไทย : ปลาสังกะวาดท้องคม 
 ชื่อท้องถิ่น : ยอนท้องคม ยอนหลังเขียว ยอนปีก 

 ชื่อสามัญ : Pla sang ka wart  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pangasius pleurotaenia Sauvage, 1878 
 

ลักษณะท่ัวไป : เป็นปลาน้้าจืดไม่มีเกล็ด หัวแบนข้างกว่าชนิดอื่นในสกุลเดียวกัน ตาโต จะงอยปากสั้น หนวดยาวไม่เกิน
ขอบหลังลูกตา ล้าตัวแบนข้าง ท้องเป็นสันคม หัวและล้าตัวด้านบนสีคล้้าเหลือบเขียวหรือเหลือง ล้าตัวสีเงินมีแถบสีคล้้า
ตามยาวตั้งแต่บริเวณโคนครีบอก ท้องสีเงิน ครีบท้องขาวใส ครีบหางสีเหลืองอ่อนขอบคล้้า (ชวลิต  และสมศักดิ์ , 
2536) 
 

ขนาดความยาวสูงสุด (maximum size) : ประมาณ 15-20 เซนติเมตร ขนาดใหญ่ที่พบมีความยาว 35 เซนติเมตร  
(วิกิพีเดีย, 2556; FishBase, 2013) 
 

การแพร่กระจาย : พบมากในแม่น้้าโขง แม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าแม่กลอง พบน้อยในแม่น้้าตาปี  (วิกิพีเดีย, 2556; 
FishBase, 2013)   
 

ที่อยู่อาศัย : พบได้ตามแม่น้้าล้าคลองทั่วไป มักพบอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ (ชวลิต,2547) 
       



๑๓ 
 

อาหารธรรมชาติ : กินแมลงขนาดเล็กเป็นอาหารหลัก กินเมล็ดพืช ผลไม้ และพืชน้้าในบางครั้ง (วิกิพีเดีย , 2556; 
FishBase, 2013) 
 

ฤดูวางไข่ : อยู่ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ไข่ปลามีสีเหลืองใส ลักษณะกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 
0.9-1.0 มิลลิเมตร เมื่อไข่พองน้้าเต็มที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.3 มิลลิเมตร เป็นไข่จมติด (สุภาพ และ
คณะ, 2548) 
 

ลักษณะเพศ : ตัวผู้มักมีรูปร่างเพรียวยาวกว่าตัวเมีย และเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่มีความสมบูรณ์ทางเพศจะมี  
ท้องอูมนิ่ม ช่องเพศสีชมพูเรื่อ ๆ ส่วนปลาเพศผู้เพียงกดเบา ๆ ที่ช่องเพศน้้าเชื้อก็จะไหลออกมา 
 

ความดกไข ่: ปลาสังกะวาดท้องคมเพศเมียมีปริมาณไข่เฉลี่ย 19,165±7,486 ฟอง/ตัว (สมบัติ และอรรณพ, 2550) 
 

การเพาะเลี้ยง : คัดเลือกแม่ปลาที่มีความสมบูรณ์ทางเพศ ลักษณะท้องนิ่ม ช่องเพศสีชมพูเรื่อ ๆ ใช้ Flexible 
Catheter หรือใช้สายยางเล็ก ๆ ดูดไข่เพ่ือน้าไข่มาวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้วยเวอร์เนียมิเตอร์ (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไข่ 0.9-1.1 มิลลิเมตร ต้องมีจ้านวนมากกว่าร้อยละ 90) ส่วนปลาเพศผู้ที่สมบูรณ์เต็มที่ เพียงกดเบา ๆ ที่ช่องเพศน้้าเชื้อก็
จะไหลออกมา  การฉีดฮอร์โมนกระตุ้นนั้นใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin acetate (BUS) ฉีดเข้าที่ช่องท้องของแม่
พันธุ์บริเวณโคนครีบท้องในอัตรา 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนพ่อพันธุ์ฉีด BUS อัตรา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
พร้อมกับการฉีดแม่พันธุ์ปลา โดยใช้ยาเสริมฤทธิ์ domperidone อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับการฉีด BUS 
ทุกครั้ง   พักพ่อแม่พันธุ์ปลาไว้ในบ่อคอนกรีตหรือถังไฟเบอร์กลาส มีการเพ่ิมออกซิเจนในบ่อตลอดเวลา เนื่องจากพ่อ
แม่พันธุ์ปลามีเงี่ยงคม ตื่นตกใจง่าย จึงเกิดความบอบช้้าและตายง่าย อาจใช้ยาสลบ 2-Phenoxyethanol ความเข้มข้น 
400 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ในระหว่างการฉีดและรีด จะช่วยให้ท้างานสะดวกขึ้นและลดความบอบช้้าของพ่อแม่พันธุ์
ปลา   แม่ปลาตกไข่หลังจากฉีดฮอร์โมน 11-20 ชั่วโมง ไข่เป็นแบบจมติด การผสมเทียมจึงใช้วิธีแห้ง โดยรีดไข่ลงใน
ภาชนะท่ีแห้งสนิท หลังจากรีดน้้าเชื้อลงผสมแล้วใช้ขนไก่คนจนทั่ว จากนั้นน้าไปโรยในตาข่ายมุ้งสีฟูาขนาด 20 ช่องตา
ต่อนิ้ว ลูกปลาฟักเป็นตัวหลังจากการผสม 22 ชั่วโมง 45 นาที ถึง 29 ชั่วโมง 25 นาที ที่อุณหภูมิน้้า 26.5 -29.2 
องศาเซลเซียส ลูกปลาวัยอ่อนแรกฟักมีความยาว 3.48 -3.6 มิลลิเมตร ไข่ปลามีอัตราปฏิสนธิเฉลี่ยร้อยละ 
54.01±25.47 อัตราฟักเฉลี่ยร้อยละ 46.33±29.98 และมีอัตรารอดเฉลี่ยร้อยละ 85.74±18.43  
 

การอนุบาล : อนุบาลลูกปลาอายุ 3 วัน ในบ่อคอนกรีต ขนาด 2.40x2.40x40 เซนติเมตร ระดับน้้าลึก 25 
เซนติเมตร ช่วงลูกปลาอายุ 3 วัน  ให้ไรแดงเป็นอาหาร วันละ 3 ครั้ง เวลา 8.00, 12.00, 16.00  น. ในปริมาณที่
มากเพียงพอ เปลี่ยนถ่ายน้้าทุกวันโดยเปลี่ยนถ่ายที่ร้อยละ 25 ให้อากาศผ่านหัวทรายตลอดเวลา ลูกปลาที่ได้มีความ
ยาวเฉลี่ย 10.91 มิลลิเมตร น้้าหนักเฉลี่ย 28.63 กรัม และอัตรารอดเฉลี่ยร้อยละ 71.56  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

  การเลี้ยง  
 

การท าการประมงโดยทั่วไป : มอง เบ็ดราว เบ็ด โทง โต่ง ตุ้ม (เครือข่ายนักวิจัยไทบ้าน, 2548) 
 

ราคาปลาสด : ขนาด 4-5 ตัวต่อกิโลกรัม มีราคาประมาณกิโลกรัมละ 120-150 บาท (สมบัติ และอรรณพ, 2550) 
 

การใช้ประโยชน์ : เป็นปลาเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอีสาน นิยมบริโภคเป็นปลาแห้งและปรุงสดเนื่องจากเนื้อมีรสชาติดี 
นอกจากนิยมท้าเปน็อาหารแล้วในปลาขนาดเล็กยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม (ชวลิต และสมศักดิ์, 2536) 
 
เอกสารอ้างอิง : 
เครือข่ายนักวิจัยไทบ้าน. 2548. พันธุ์ปลาในปุาทาม : ความรู้พื้นถ่ินของคนหาปลาลุ่มน้้าสงครามตอนล่าง.  
          วนิดาการพิมพ์, เชียงใหม่. 180 หน้า. 
ชวลิต วิทยานนท์ และสมศักดิ์ รุ่งทองใบสุรีย์. 2536. พรรณปลาสวายและสังกะวาด (วงศ์ Schilbeidae  
          และ Pangasiidae) ของประเทศไทย. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 150/2536. สถาบันวิจัยประมงน้้าจืด 
          แห่งชาติ, กรมประมง. 57 หน้า. 
ชวลิต วิทยานนท์. 2547. คู่มือปลาน้้าจืด. ส้านักพิมพ์สารคด,ี กรุงเทพมหานคร. 227 หน้า. 
นฤพล สุขุมาสวิน, อรรณพ อ่ิมศิลป์, สมบัติ สิงห์สี, วสันต์ ตรุวรรณ, ธารใจ อาจสัญจร, สายัน อาสาวัง  
          และอุไรวรรณ เปียสูงเนิน. 2556. การเพาะพันธุ์ปลาพ้ืนเมืองลุ่มแม่น้้าโขง. http://www.fisheries. 
          go.th/if-nongkhai/web2/images/download/Department_of_Fisheries/%202.pdf. 
          (วันที่สืบค้น 21 มกราคม 2556) 
วรัณยู ขุนเจริญ, โสภิศ ไชยยาว และเรณู สิริมงคลถาวร. 2549. การเพาะพันธุ์ปลาสังกะวาดท้องคม.  
          เอกสารวิชาการฉบับท่ี 70/2549. ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด, กรมประมง. 28 หน้า. 
วิกิพีเดีย. 2556. ปลาสังกะวาดท้องคม. http://th.wikipedia.org/wiki/ปลาสังกะวาดท้องคม.  
           (วันที่สืบค้น 21 มกราคม 2556) 
สมบัติ สิงห์สี และอรรณพ อ่ิมศิลป์. 2550. ผลของฮอร์โมนต่างชนิดต่อการวางไข่ปลายอนหลังเขียว.  
          เอกสารวิชาการฉบับท่ี 3/2550. ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด, กรมประมง. 41 หน้า. 
สุภาพ แก้วละเอียด, จีรศักดิ์ สมทรง และโสภิศ ไชยยาว. 2548. การเพาะพันธุ์ปลาสังกะวาดเหลือง.  
          สารวิชาการประมง 1(2) : 105-107. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ปลาแขยงข้างลาย 
 

       
 
 
 

 
 
ชื่อไทย : ปลาแขยงขา้งลาย 
ชื่อสามัญ : Blue-stripped catfish, Iridescent catfish  
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mystus mysticetus Roberts, 1992 

ลักษณะทั่วไป : ปลาแขยงข้างลายมีรูปร่างค่อนข้างเป็นทรงกระบอก แต่ล้าตัวแบนข้างเล็กน้อย ส่วนหัวเล็กตาโต อยู่
ค่อนมาทางด้านล่างของหัว ปากเล็ก หนวดยาว ครีบหลังไม่ยกสูง ครีบไขมันสั้น ครีบหางเว้าลึก ครีบก้น ครีบท้องเล็ก 
ครีบหลังและครีบอกเป็นก้านแข็ง ตัวมีสีคล้้าหรือด้า มีแถบขาวหรือเงินวาวพาดตามยาวล้าตัวถึงโคนหาง 1-2 แถบ (คีรี 
และคณะ, 2543) 
 

ขนาดความยาวสูงสุด (maximum size) : ความยาวเฉลี่ย 10-15 เซนติเมตร แต่ขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยพบยาวถึง 
21 เซนติเมตร (สุรศักดิ์, 2540) ปลาแขยงข้างลายเพศผู้ในระยะแรกเริ่มเจริญพันธุ์ มีขนาดความยาวเหยียด 11.3 
เซนติเมตร น้้าหนัก 11.01 กรัม ปลาแขยงข้างลายเพศเมียในระยะแรกเริ่มเจริญพันธุ์ มีขนาดความยาวเหยียด 12.3 
เซนติเมตร น้้าหนัก 15.60 กรัม (สมเกียรติ และคณะ, 2545) 

การแพร่กระจาย : แม่น้้าโขง แม่น้้าเจ้าพระยา และแม่น้้าแม่กลอง (กษิดิศ, 2556; FishBase, 2013) 
 

ที่อยู่อาศัย : พบได้โดยทั่วไปในแม่น้้า และหนองบึงของไทย  ในแม่น้้ามักพบอยู่รวมกันเป็นฝูง (คีรี และคณะ, 2543) 
 

อาหารธรรมชาติ : กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร   (กษิดิศ, 2556) 
 
ฤดูวางไข่ : อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ไข่ปลาเมื่อแก่เต็มที่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมสีเหลืองอ่อน เป็นไข่
จม มีสารเหนียว เพื่อใช้ยึดติดกับวัตถุ (สมเกียรติ และคณะ, 2545) 
อัตราส่วนเพศ : สัดส่วนเพศในธรรมชาติระหว่างปลาเพศผู้ต่อปลาเพศเมีย เท่ากับ 1.0:1.2 (สมเกียรติ และคณะ, 
2545) 
ลักษณะเพศ : ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศภายนอก พบว่าปลาเพศผู้มีขนาดล้าตัวเล็กกว่าเพศเมีย น้้าหนัก
ประมาณ 10-15 กรัม ความยาวประมาณ 10-11 เซนติเมตร และมีอวัยวะแสดงเพศเรียกว่า genital papillae ซึ่ง    



๑๖ 
 

มีลักษณะเรียว และแหลมตอนปลาย ขณะที่ปลาเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ น้้าหนักประมาณ 20 -30 กรัม ความ
ยาวประมาณ11-14 เซนติเมตร อวัยวะเพศมีลักษณะค่อนข้างกลมและสั้นกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน และเมื่อถึงฤดูผสม
พันธุ์พบว่าเพศเมียจะมีท้องอูมเปุงนิ่มและผนังท้องบางกว่าเพศผู้ (สมเกียรติ และคณะ, 2545) 
 

ความดกไข่ : ปลาแขยงข้างลายเพศเมียมีปริมาณไข่เฉลี่ย 15,685 ฟอง/ตัว (สมเกียรติ และคณะ, 2545) 
การเพาะเลี้ยง : คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์เพศ สัดส่วนเพศผู้ : เพศเมีย เท่ากับ 2:1 ปลาเพศเมียฉีดด้วยฮอร์โมน
สังเคราะห์ (suprefact) ความเข้มขน้ 30 ไมโครกรัม/น้้าหนักปลา 1 กิโลกรัม เว้นระยะห่าง 6 ชั่วโมง จึงฉีดปลาเพศผู้
ด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ (suprefact) ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม/น้้าหนักปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 
(motilium) 10 มิลลิกรัม/น้้าหนักปลา 1 กิโลกรัม ทั้งเพศผู้และเพศเมีย หลังจากฉีดฮอร์โมนเสร็จแล้วน้าพ่อแม่พันธุ์ใส่
ลงในบ่อซีเมนต์ที่เตรียมไว้ (ขนาด 2x2 เมตร น้้าลึก 20 เซนติเมตร) ภายในบ่อมีการเตรียมวัสดุให้ไข่ยึดติดโดยใช้พู่ปอ
แก้ววางกระจายไว้ในบ่อ หลังจากนั้นพ่อแม่พันธุ์จะเริ่มรัดกันเองและวางไข่ โดยไข่จะเกาะติดกับวัสดุที่เตรียมไว้ แยกพ่อ
แม่พันธุ์ออกในตอนเช้า พร้อมติดตั้งระบบออกซิเจนโดยวางหัวทรายกระจายทั่วบ่อ 6 จุด หลังจากนั้นประมาณ 22 
ชั่วโมงลูกปลาจะเริ่มฟักเป็นตัว 
 

การอนุบาล : เมื่อลูกปลาฟักเป็นตัวหมดแล้วจึงเก็บรังไข่ออกจากบ่อ เติมน้้าให้ได้ระดับ 20 เซนติเมตร โดยหลังจากลูก
ปลาฟักเป็นตัวแล้ว 2 วัน อนุบาลด้วยไข่แดงต้มสุกน้ามาขยี้ผ่านผ้ากรองผสมกับน้้าสาดให้ทั่วบ่อ ร่วมกับไรแดงขนาด
เล็ก วันละ 2 มื้อ เช้า และเย็น เปลี่ยนถ่ายน้้าร้อยละ 50 ทุกวัน เมื่ออายุ 7 วัน ให้ไรแดงเป็นอาหาร เมื่ออายุ 13 วัน 
ลูกปลามีความยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ให้ไรแดงร่วมกับอาหารปลาดุกปั้นเป็นก้อน เมื่ออายุ 19 วัน จึงเปลี่ยน
จากไรแดงเป็นอาหารเม็ดลอยน้้าระดับโปรตีนร้อยละ 35 วันละ 2 ครั้ง เวลา 8.30 และ 16.00 น. โดยให้กินจนอ่ิม 
ขณะให้อาหารควรหยุดให้อากาศเพ่ือไม่ให้อาหารกระจาย ท้าการดูดตะกอนของเสียทุกสัปดาห์ แล้วเติมน้้าให้เท่าระดับ
เดิมทุกครั้งที่ดูดตะกอน เมื่อลูกปลามีความยาวเฉลี่ย 5 เซนติเมตร (อายุ 48 วัน) จึงคัดเลือกปลาที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
เพ่ือน้าไปเลี้ยงในกระชังต่อไป 
 

การเลี้ยง : คัดเลือกปลาแขยงข้างลายที่ได้จากการเพาะพันธุ์รุ่นเดียวกัน ขนาดความยาวเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ปล่อยลง
เลี้ยงในกระชังไนล่อนขนาด 1.0x1.0x1.2 เมตร ที่ติดตั้งในบ่อซีเมนต์ขนาด 5x10 เมตร ที่ระดับความหนาแน่น 600 
ตัว/ลูกบาศก์เมตร ให้อาหารที่มีระดับโปรตีนร้อยละ 35 วันละ 2 ครั้ง  
 

การท าการประมงโดยทั่วไป : ตุ้ม มอง ลอบ เบ็ดคัน กัด สะดุ้ง โต่ง (เครือข่ายนักวิจัยไทบ้าน, 2548) 
 

ราคาปลาสด : กิโลกรัมละ 20-25 บาท (เครือข่ายนักวิจัยไทบ้าน, 2548) 
 

การใช้ประโยชน์ : นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เนื้อใช้ปรุงเป็นอาหารได้ (กรมประมง, 255)



๑๗ 
 

องค์ความรู้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสระบุรี ประจ าปี ๒๕๕8 

การเพาะพันธุ์ปลาสวายของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสระบุรี 
 

       
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี   เริ่มเปิดด้าเนินการตั้งแต่ปี พ .ศ. 2544  โดยมีภารกิจใน
การศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  ด้านการประมง  ผลิตพันธุ์สัตว์น้้า  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้้าและเพ่ือการอนุรักษ์ด้ารง
ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้้า  การด้าเนินการทางกิจกรรมมีแนวทางและรูปแบบ  เทคนิคที่อาจแตกต่างไป
จากหน่วยงานอ่ืนๆ ของกรมประมง  ดังนั้นจึงควรรวบรวมความรู้  เทคนิคต่างๆ  เพ่ือให้ได้เป็นองค์ความรู้ประจ้า
หน่วยงานส้าหรับเป็นแนวทางแก่ผู้ด้าเนินงานรุ่นภายหลังหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป 
 
 
 

 
   
 

ปลาตะเพียนขาวเป็นปลาน้้าจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นอาหารโปรตีนนิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย
ปลาตะเพียนขาวเป็นปลาน้้าจืดที่อาศัยอยู่ทั่วไปในแหล่งน้้าหนอง คลอง บึง ทั้งยังสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ง่าย  
กรมประมงสามารถเพาะพันธุ์ได้เป็นครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2503 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดนครสวรรค์ 

 

ในจังหวัดสระบุรีนิยมบริโภคปลาประเภทนี้มากและสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี จึงได้เล็งเห็นความส้าคัญในส่วนนี้เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของ
เกษตรกร จึงได้ท้าการศึกษาวิธีการเพาะพันธุ์มาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน สามารถปล่อยลงแหล่งน้้า ทั่ว 
จังหวัดสระบุรีแล้วทั้งสิ้น 71,035,049 ตัว 

 
 

 
  

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี สามารถเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 

กันยายน การคัดพ่อแม่พันธุ์จะพิจารณาจากการสังเกตลักษณะภายนอกคือเพศผู้ เมื่อถึงฤดูวางไข่ ถ้าสัมผัสบริเวณ
กระพุ้งแก้มทั้งสองข้างจะสากมือ โดยธรรมชาติเพศผู้จะตัวเล็กกว่าเพศเมีย ส่วนท้องจะแข็ง เป็นสัน ถ้ารีดบริเวณช่อง
เพศเบาๆจะมีน้้าเชื้อสีขาวขุ่นไหลออกมา ในส่วนของเพศเมียเมื่อถึงฤดูวางไข่ ถ้าสัมผัสบริเวณกระพุ้งแก้มจะรู้สึกลื่น 
และโดยธรรมชาติเพศเมียจะโตกว่าเพศผู้ ส่วนท้องจะอูมเปุง ถ้าสังเกตที่ช่องเพศจะบวมแดงและขยายใหญ่ 

 

     
ภาพที่ 1 เพศผู้                                              ภาพที่ 2 เพศเมีย 

 
 
 

ชีววิทยาปลาตะเพียน 

การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสระบุรี 



๑๘ 
 

 
 
 
 

เมื่อคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์เพศตามวิธีดังกล่าวได้แล้ว ก็จะล้าเลียงมาพักไว้ในถังไฟเบอร์กลาส
ขนาด 2 ตัน มีออกซิเจนและผ้าคลุมถังปูองกันปลากระโดด ใช้แม่ปลาน้้าหนัก 5 – 10 กิโลกรัมต่อครั้ง เวลาฉีดจะฉีด
ช่วงเย็น เวลา 15.00 น.เพ่ือลดสิ่งรบกวน เมื่อเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้ว โดยจะฉีดเฉพาะตัวเมียในอัตราส่วน 
buserelin 10 ไมโครกรัม ร่วมกับ domperidone 10 ไมโครกรัม ต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม ฉีดเข้าบริเวณโคน 
ครีบหลัง เพราะเป็นบริเวณที่บอบซ้้าน้อยที่สุด จากนั้นจึงท้าการปล่อยพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ในอัตราส่วน 2 : 1 ปล่อย
ให้รัดกันเองในถังไฟเบอร์ขนาด 2 ตัน ถังเพาะพันธุ์นี้จะอยู่สูงกว่าถังฟัก จุดประสงค์ท้าไว้เพ่ือให้ไข่ไหลลงสู่ถังฟัก 
หลังจากที่พ่อแม่พันธุ์รัดกันในถังประมาณ 6 – 8 ชั่วโมง แม่ปลาก็จะวางไข่และไหลลงสู่ถังฟัก จึงท้าการเอาพ่อแม่
พันธุ์ออกไปแยกเพศลงบ่อขุนต่อไป หลังจากที่ไข่อยู่ในถังฟักประมาณ 12 – 14 ชั่วโมง ไข่ก็จะฟักเป็นตัว จากนั้น 3 
– 4 วัน หรือเรียกอีกอย่างลูกปลาบินแล้ว จึงปล่อยลงอนุบาลบ่อดินซึ่งน้้าหนักแม่ปลา 10 กิโลกรัม อัตราการให้ไข่
เฉลี่ย 2,491,070 ฟอง อัตราการฟักเฉลี่ย 2,127,140 ตัว จ้านวนตัวที่ลงอนุบาลเฉลี่ย 1,558,289 ตัว ลง
อนุบาลบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตรได้จ้านวน 1 บ่อ 

 

 
 

ภาพที่ 3 ถังเพาะฟักปลาตะเพียนขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสระบุรี 



๑๙ 
 

 
 
 

การเตรียมบ่ออนุบาล เมื่อท้าการวิดบ่อแล้ว จะหว่านปูนขาวในอัตราส่วน 40 – 60 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อ
บ่อขนาด 800 ตารางเมตร ตากท้ิงไว้นาน 3 – 5 วัน เพ่ือให้พ้ืนบ่อแห้งสนิท ให้คุณสมบัติดินเหมาะสมต่อการอนุบาล
ลูกปลา จากนั้นจึงท้าการเติมน้้าลง โดยผ่านถุงกรองที่เย็บด้วยถุงสีฟูาขนาดช่องตา 20 ช่องต่อนิ้ว เพ่ือปูองกันศัตรู
ปลา เติมให้ได้ระดับน้้าก่อนลงลูกปลาประมาณ 60 – 80 เซนติเมตร แล้วปล่อยไรแดง 3 – 5 กิโลกรัม ก่อนลง 
ลูกปลา 1 วัน เพ่ือให้เป็นอาหารขั้นแรก 
 

 
 

ภาพที่ 4 การเตรียมบ่ออนุบาล 
 
 
 

 

การอนุบาลลูกปลาตะเพียนขาว ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี เมื่อลูกปลาสามารถว่ายน้้า
ได้แข็งแรงดีแล้วก็จะปล่อยลูกปลาลงบ่ออนุบาล(บ่อดินผนังปูน) โดยปล่อยผ่านท่อขนาด 3 นิ้ว ที่ต่อไปถึงบ่ออนุบาล 
บ่ออนุบาลของศูนย์ฯขนาด 800 ตารางเมตร ปล่อยลูกปลาต่อบ่อเฉลี่ย 810,000 ตัว อาหารที่ให้ในระยะแรกจะให้
อาหารหมัก (ปลาปุน 1 ส่วนต่อร้าละเอียด 1 ส่วน หมักนาน 3 - 5 วัน) ปริมาณที่ให้  3 - 4 กิโลกรัมต่อมื้อ วิธีการ
ให้จะละลายน้้าแล้วเดินสาดให้ทั่วบ่อ 2 มื้อ( เช้า – เย็น )เพ่ือให้ลูกปลากินได้อย่างทั่วถึงเป็นเวลา 15 วัน จึง
เปลี่ยนเป็นปลาปุน 1 ส่วนต่อร้าละเอียด 2 ส่วน เป็นเวลา 15 วัน ปริมาณที่ให้ 2 – 3 กิโลกรัมต่อมื้อ จึงเปลี่ยนเป็น
ปลาปุน 1 ส่วนต่อร้าละเอียด 3 ส่วน ผสมด้วยอาหารปลาดุกเม็ดเล็ก 1 ส่วน ให้นาน 15 วัน ปริมาณที่ให้  2 – 3 
กิโลกรัมต่อมื้อ ช่วงระยะเวลาการเลี้ยงต้องคอยเติมน้้าทุกๆสัปดาห์ๆละ 10 เซนติเมตร เพ่ือกระตุ้นการเจริญเติบโต 
นอกจากนี้ต้องหมั่นคอยสังเกตสีน้้า ถ้ามีลักษณะเขียวต้องควบคุมปริมาณอาหารที่ให้  ระยะเวลาเลี้ยง 45 - 50 วัน ก็
จะได้ลูกปลาตะเพียนขาวขนาด 2 - 3 เซนติเมตร ผลผลิตต่อบ่อเฉลี่ย 259,200 ตัว อัตราการรอดตายเฉลี่ย 32 
เปอร์เซ็นต ์

 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมบ่ออนุบาลของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสระบุรี 

การอนุบาลลูกปลาตะเพียนขาวของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสระบุรี 



๒๐ 
 

 
      
 

การรวบรวมและการล้าเลียงลูกปลาตะเพียนขาว จากบ่ออนุบาลของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด
สระบุรี มีวิธีการดังนี้ 

1.การลากอวนลูกปลาใช้อวนสีฟูาขนาดตา 20 ช่องต่อนิ้ว ความยาว 30 เมตร ซึ่งพอดีกับขนาดของบ่อ
ดิน รถล้าเลียงใช้รถยนต์ 4 ล้อ บรรทุกถังล้าเลียงขนาด 500 ลิตร มีถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ ภายในถังกางด้วยมุ้ง
สีขาวผ้าโอล่อนแก้ว ให้ง่ายต่อการรวบรวมลูกปลา  มีผ้าคลุมถังปูองกันลูกปลากระโดดออก วิธีการลากอวนลูกปลา
ครั้งแรกจะลากอวนก่อนครึ่งบ่อ เพ่ือลดความหนาแน่นของลูกปลาและบอบซ้้า เมื่อลากอวนมาถึงตลิ่งจะท้าการต้อน
ลูกปลาไปทางด้านชิดตลิ่ง แล้วจึงปล่อยให้ลูกปลาว่ายน้้าออกจากเศษดินเศษหญ้ามาทางด้านน้้าลึก ซึ่งจะได้ลูกปลาที่
ไม่มีเศษดินเศษหญ้าปน ท้าการตักลูกปลาโดยใช้ถังพลาสติกขนาด 16 ลิตร ตักลูกปลาแทนสวิง (วิธีการนี้จะไม่สัมผัส
ตัวปลาเลย) น้าใส่ในถังล้าเลียง การล้าเลียงแต่ละครั้งควรใส่ลูกปลาครั้งละ 30,000 – 50,000 ตัว คลุมถัง ล้าเลียง
ไปบ่อคอนกรีต 

2.การล้าเลียงจากบ่อดินมาพักยังบ่อคอนกรีต ขนาด 50 ตารางเมตร เติมน้้า 80 เซนติเมตร มีระบบลม 
ปล่อยลูกปลาตะเพียนขาว ความหนาแน่น 100,000 ตัวต่อบ่อ 

3.ใส่เกลือแกงอัตรา 2.5 กิโลกรัมต่อบ่อขนาด 50 ตัน เพื่อลดความเครียดของลูกปลา 
4.เปิดออกซิเจนเพื่อเพ่ิมออกซิเจนในน้้าให้กับลูกปลา 
5.ท้าการคลุมบ่อ เพื่อปูองกันนกมากินลูกปลา 

 

    
 

ภาพที่ 5 การรวบรวมลูกปลาตะเพียนขาว             ภาพที่ 6 การล้าเลียงลูกปลาตะเพียนขาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรวบรวมและการล าเลียงของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสระบุรี  



๒๑ 
 

 
     
 
 

ปัญหาที่พบเกี่ยวกับลูกปลาตะเพียนขาวของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี มีดังนี้ 
1.หากมีการล้าเลียงลูกปลาหนาแน่นจนเกินไป จะท้าให้ลูกปลาเหงือกแดง 
2.การล้าเลียงหลายๆเที่ยว น้้าในถังล้าเลียงมีสีขาวขุ่น และมีกลิ่นคาวจากเมือกปลา ท้าให้ลูกปลา

อ่อนแอเป็นสาเหตุของการเกิดโรค 
3.เมื่อน้ามาพักในบ่อซีเมนต์เป็นเวลานานมักจะเกิดอาการหางขาว 

 
 
 
 

วิธีการแก้ไขเก่ียวกับปัญหาที่พบในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี มีดังนี้ 
1.การล้าเลียงลูกปลาไม่ควรล้าเลียงหนาแน่นจนเกินไป ความหนาแน่น 30,000 – 50,000 ตัวต่อ

เที่ยว 
2.การล้าเลียงเมื่อล้าเลียงหลายๆเที่ยวให้สังเกตน้้า หากมีเมือกมาก มีกลิ่นคาว ให้เปลี่ยนน้้าใหม่ทันที 
3.หลีกเลี่ยงการพักลูกปลาเป็นเวลานานหากมีความจ้าเป็นต้องพักนานๆต้องคอยเปลี่ยนถ่ายน้้าและใส่ 

ยาเหลือง 
           
 
 

ปลาชะโอนเป็นปลาชนิดหนึ่ง ซึ่งศูนย์ฯได้ด้าเนินการศึกษาเพาะพันธุ์และอนุบาลเพ่ือให้ได้ทราบเทคนิค
วิธีการในการเพาะพันธุ์และอนุบาลให้ได้ลูกพันธุ์จ้านวนมาก ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบันและได้ปล่อยลงสู่แหล่งน้้า
ธรรมชาติ ภายในจังหวัดสระบุรี รวมเป็นจ้านวนทั้งสิ้นประมาณ 38,500 ตัว เพ่ือคงความหลากหลายทางชีวภาพ
และอนุรักษ์พันธุ์ปลาชะโอนให้มีความยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาชะโอนของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้้าจืดสระบุรี ควรจะได้รวบรวมไว้เป็นองค์ความรู้ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจได้ใช้ในการด้าเนินงานการเพาะพันธุ์
ปลาชะโอนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาที่พบเกี่ยวกับลูกปลาตะเพียนขาวของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสระบุรี 

วิธีการแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาที่พบในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสระบุรี 

การเพาะพันธุ์ปลาชะโอนศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี 



๒๒ 
 

 

      
 
 

ปลาชะโอน Ompok biculatus เป็นปลาน้้าจืดไม่มีเกล็ด มีการแพร่กระจายในกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อินเดีย พม่า เวียดนาม ตลอดจนมาเลเซีย เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในแม่น้้าล้าคลองที่มีกระแส 
น้้าไหลเบาๆ หรือน้้านิ่ง อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง กินลูกปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร ขนาดโตที่สุดที่พบในธรรมชาติมีความ
ยาวประมาณ 50 ซ.ม. ปลาชะโอนอยู่ในล้าดับปลาหนัง (Order Siluriformes) วงศ์ปลาแดง (Family  Siluridae) 
ลูกปลาชะโอนหรือปลาสยุมพร (Genus Ompok) มีลักษณะโดยทั่วไป คือ หัวสั้น และแบนข้างเล็กน้อย ล้าตัวแบน
ข้างและยาว ส่วนหลังโค้งสูงขึ้นเล็กน้อย ปากกว้าง ขากรรไกรล่างยื่นออกมาเลยขากรรไกรบนเล็กน้อย ตาขนาด
ค่อนข้างโตอยู่สูงกว่าหลังมุมปากเล็กน้อย มีหนวด 2 คู่ คือหนวดที่ริมฝีปากยาวถึงประมาณท้อง และหนวดใต้คางสั้น 
ครีบหลังมีขนาดเล็ก ครีบอกมีขนาดใหญ่ ครีบท้องอยู่ตรงข้ามกับครีบหลัง ครีบหางแบบ 2 แฉกเว้าตรงกลางและ
ปลายมน ลักษณะที่เด่นอีกอย่างหนึ่งคือ มีจุดสีด้าขนาดใหญ่อยู่เหนือครีบอก ชนิดไข่เป็นแบบไข่จม 

 
 
 

ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศภายนอก  พบว่าปลาชะโอนเมื่อมีอายุเท่ากันเพศผู้มีขนาดล้าตัวเล็ก
กว่าเพศเมีย อวัยวะเพศผู้ปลายแหลม  มีก้านครีบหูแข็งและหยักลึก  ขณะที่ปลาเพศเมียมีขนาดที่ใหญ่กว่าเพศผู้ 
อวัยวะเพศปลายกลมมล ก้านครีบแข็งหยักไม่ลึกและเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ปลาเพศเมียจะมีท้องอูมเปุงและผนังท้องบาง
กว่าเพศผู้อย่างเห็นได้ชัด 

 
 

 
 

ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศภายนอก 
 
 
 

ชีววิทยาของปลาชะโอน 

 

ลักษณะเพศ 

 อวัยวะเพศผู้    
ปลายแหลม   

อวัยวะเพศเมีย    
กลมมน 

เพศเมีย 

 เพศผู ้
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คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีความสมบูรณ์เพศ สัดส่วนเพศผู้  2 ตัว ต่อเพศเมีย 1 ตัว ฉีดฮอร์โมนกระตุ้นให้ 
แม่ปลาตกไข่โดยใช้ฮอร์โมน Busereline อัตรา 30 ไมโครกรัม / น้้าหนักแม่ปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับ domperidone 
อัตรา 10 ไมโครกรัม/ น้้าหนักแม่ปลา 1 กิโลกรัม หลังจากฉีดฮอร์โมนเสร็จแล้วน้าพ่อแม่พันธุ์ใส่ลงในบ่อซีเมนต์ 
ขนาด 2x2x0.40 เมตร น้้าลึก 30 เซนติเมตร ภายในบ่อใส่กระชังพลาสติกขนาด 1.30x1x0.35 เมตร เพ่ือสะดวก
ในการน้าพ่อแม่ปลาออกจากบ่อ หลังจากนั้นพ่อแม่พันธุ์จะเริ่มรัดกันเองและวางไข่อยู่ภายในบ่อจะใช้เวลาประมาณ 
9-10 ชั่วโมง  แยกพ่อแม่พันธุ์ออกในตอนเช้า พร้อมทั้งย้ายไข่ปลาชะโอนไปยังบ่ออนุบาลขนาด 2x2x0.40 เมตร 
น้้าลึก 25 เซนติเมตร น้าไข่มาโรยลงบนตะแกรงฝักไข่ ติดตั้งระบบออกซิเจนโดยวางหัวทรายกระจายทั่วบ่อ 5 จุด 
เปลี่ยนถ่ายน้้าโดยใช้วิธีการสเปรย์น้้าให้ตลอดทุกวัน หลังจากนั้นประมาณ 20 ชั่วโมงลูกปลาจะเริ่มฟักเป็นตัว แม่ปลา
ชะโอน 50 ตัว  ได้ไข่ประมาณ 300,000 - 340,000 ฟอง อัตราการปฏิสนธิ 77 % อัตราการฟัก 78.71 % 
 

            
การเตรียมบ่อเพาะพันธุ์ปลาชะโอน                    การเตรียมบ่อฟักไข่ปลาชะโอน 
 
        
 

เมื่อลูกปลาวางไข่หมดแล้วจึงเก็บตะกร้าที่ใช้ใส่พ่อแม่พันธุ์ออกจากบ่อ ท้าการขนย้ายไข่มาโรยบน
ตะแกรงมุ้งฟูาขนาดช่องตาเบอร์ 20 ที่เตรียมไว้เป็นบ่อฟักไข่ หลังจากนั้นประมาณ 20 ชั่วโมง ลูกปลาจะเริ่มฟักเป็น
ตัวลอดตาข่ายลงไปที่พ้ืนบ่อ  เมื่อลูกปลาฟักเป็นตัวแล้วมีอายุ 2 - 3 วัน ลูกปลาจะเริ่มกินอาหาร โดยอนุบาลด้วยไร
แดงขนาดเล็ก วันละ 2 มื้อ เช้า และเย็น เปลี่ยนถ่ายน้้าโดยใช้วิธีการสเปรย์น้้าให้ตลอดทุกวัน  เมื่ออายุ 7 วัน ให้ไร
แดงตัวใหญ่เป็นอาหาร เมื่ออายุ 30 วัน ลูกปลามีความยาวประมาณ 1.5- 2 เซนติเมตร ให้ไรแดงร่วมกับอาหารปลา
ดุกปั้นเป็นก้อน เมื่ออายุ 40 วัน จึงเปลี่ยนเป็นให้ไรแดงร่วมกับอาหารเม็ดลอยน้้าระดับโปรตีนร้อยละ 35  วันละ 2 
ครั้ง โดยให้กินจนอ่ิม ขณะให้อาหารควรหยุดให้อากาศเพ่ือไม่ให้อาหารกระจาย ท้าการดูดตะกอนของเสียทุกสัปดาห์ 
แล้วเติมน้้าให้เท่าระดับเดิมทุกครั้งที่ดูดตะกอน บ่ออนุบาลควรหาพัสดุมาเพ่ือบังลดแสงสว่างภายในบ่อและคัดขนาด
ลูกปลาที่มีขนาดใหญ่ออกทุกๆ 7 - 10วัน  ใช้ระยะเวลาอนุบาลลูกปลา 35 วัน จะได้ลูกปลาชะโอนมีขนาดยาว 2 - 
3 เซนติเมตร อัตราการรอด 1.85 % 

 
 
 
 
 
 

 

การเพาะพันธุ์ 

การอนุบาล 
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     ลูกปลาชะโอนอายุ 35 วัน 

 
         
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรีได้ด้าเนินงานเพาะพันธุ์ปลาชะโอนและเลี้ยงปลาชะโอนไว้ใช้เป็น
พ่อแม่พันธุ์ บ่อที่ใช้เลี้ยงมี 2 แบบคือ ถังไฟเบอร์ขนาด 2 ตัน และบ่อซีเมนต์ขนาด 5.7 ตารางเมตร ท้าการเลี้ยงปลา
ชะโอนที่ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 5.10 เซนติเมตร น้้าหนักเฉลี่ย 0.91 กรัม ด้วยอัตราปล่อย 200 ตัว/ตารางเมตร ให้
อาหารเม็ดส้าเร็จรูป ชนิดลอยน้้า ระดับโปรตีน 35 % หลังจากการเลี้ยง 4 เดือน มีความยาวเฉลี่ย 12.5 เซนติเมตร 
น้้าหนักเฉลี่ย 14.70 กรัม มีอัตราการรอด 78 % 

 
 
         

นิยมเลี ยงเป็นปลาสวยงาม  หรือน้ามาบริโภคเป็นอาหารได้หลากหลายเมนู   
 

     
    เมนู ฉู่ฉี่ปลาชะโอน                            เมนู แกงปุาปลาชะโอน 

                     
    เมนู ชะโอนทอดน้้าปลา                                    เมนู ต้มส้มปลาชะโอน 

 
 
 
 
 
 

   การเลี้ยง 

การใช้ประโยชน์  
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แผนงาน อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ  กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 

 
 

    
 
 
 

 

 
  

จากการเพิ่มขึ้นของจ้านวนประชากรในประเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ความต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
มีเพ่ิมมากขึ้น ทรัพยากรด้านสัตว์น้้าจืดเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีความต้องการเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนมีแนวโน้ม
อาจลดลงได้ หากขาดการอนุรักษ์หรือทดแทนส่วนที่ถูกใช้ไปในธรรมชาติ ส้าหรับงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์
น้้ารัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ เพ่ือปูองกันและควบคุมไม่ให้เกิดการท้าลายทรัพยากรสัตว์น้้าจนเกินขอบเขต อย่างไรก็
ตามมาตรการที่ตอ้งปฏิบัติควบคู่กับการอนุรักษ์ คือ งานพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้้า ซึ่งถือว่าเป็นงานหลักอย่างหนึ่งที่
ต้องเร่งด้าเนินการเพ่ือศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดให้มีคุณภาพควบคู่กับการเพ่ิมชนิดและ
จ้านวนสัตว์น้้าจืด อันจะเป็นการทดแทนส่วนที่ถูกใช้ไปในธรรมชาติเพ่ือรักษาสมดุลของปริมาณสัตว์น้้า ให้มากพอกับ
ความต้องการของประชากรที่เพ่ิมขึ้น และสนับสนุนให้ราษฎรได้มีความรู้ความช้านาญในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
เพ่ือให้บริโภคในครัวเรือน 

  

 
  

1. เพื่อเพ่ิมผลผลิตพันธุ์สัตว์น้้าจืดให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค 
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของแหล่งประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
4. ส่งเสริมและให้ความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าแก่เกษตรกร 

 

 ตารางท่ี1 : แผน/ผลการด้าเนินงานผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้้า  ประจ้าปี  2558 
 

ชนิด 
ปี ๒๕๕8 

     แผน(ตัว) ผล(ตัว) ร้อยละ 
๑.ปลานิล 2,00๐,๐๐0 2,148,500 107.43  
๒.ปลาตะเพียนขาว 5,230,000 5,243,000 100.25  
3.ปลายี่สกเทศ 2,850,000 ๒,474,๐๐๐ 86.81  
4.ปลาสวาย 300,000 292,000 97.33  
5.ปลาแขยงข้างลาย ๒๐๐,๐๐๐ 203,000 101.5  
6.ปลาแก้มช้้า 100,000 107,000 107.00 
7.ปลาตะเพียนขาว 200,000 430,000 215.00 
8.ปลาชะโอน 10,000 30,500 305.00 
9.กบนา 110,000 113,300 105.73  

รวม ๑1,๐๐๐,๐๐๐ 11,044,300 100.40 
 

ผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้้ าภายใต้กิจกรรมผลิตพันธุ์น้้ าจืดในปีงบประมาณ 2558 พบว่าผลิต 
ปลาตะเพียนขาวมากที่สุด จ้านวน 5,243,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100.25 รองลงมาคือปลายี่สกเทศ จ้านวน 
2,474,000 ตัว ตัวคิดเป็นร้อยละ 86.81 และปลานิล จ้านวน 2,148,500 ตัว คิดเป็นร้อยละ 107.43  
(ตารางที่1) และได้ด้าเนินการปล่อยสัตว์น้้าลงในแหล่งน้้าที่จังหวัดสระบุรีจ้านวน 123 แห่ง (ตารางที่ 2)

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค ์
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  ตารางที ่2 ผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าในแหล่งน้้า ปี 2558 หน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี 
 

ล้าดับ
ที ่

วัน เดือน ปี ชื่อแหล่งน้้า 

ที่อยู ่

พื้นที่ (ไร่) 

ชนิดพันธุ์สัตว์น้้า 

จ้านวน     
(พันตัว) หมู่ที่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

นิล
จิต

รล
ดา
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เพ
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สว
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ง 
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น 

แก
้มช

้้า 

กบ
นา

 

 รวม      13,607 21,48.5 5,243 2,474. 292 430 203 30.5 107 116.3 11,044.3 

1 2 ต.ค.57 แม่น้้าปุาสัก (ท่าเทศบาลบ้านยาง) 2 บ้านยาง เสาไห้ สระบุร ี     20      20 
2 9 ต.ค.57 บ่อภายในศูนย์กีฬา 4 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุร ี 100  30 30       60 
3 9 ต.ค.57 คลองระพีพัฒน์ 1 บ้านครัว บ้านหมอ สระบุร ี 25    10      10 
4 10 ต.ค 57 กองร้อยทหารม้าอากาศที่ 1 4 หนองปลาไหล เมือง สระบุร ี 7.5 10   5      15 
5 19 ต.ค 57 เขื่อนปุาสักชลสิทธิ์ 1 แสลงพัน วังม่วง สระบุร ี   130 100  10 10 10   251 
6 6 พ.ย. 57 คลองระพีพัฒน์ (วัดตะเฆ่) 4 ท่าหลวง บ้านหมอ สระบุร ี  10  10       20 
7 6 พ.ย. 57 บ่อสวัสด์ิการต้ารวจ 9 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุร ี 6 5  15       20 
8 6 พ.ย. 57 คลองหน้าวัดธรรมเสนา  บางโขมด บ้านหมอ สระบุร ี 50  5 20       70 
9 13 พ.ย. 57 บึงหนองโน 8 หนองโน เมือง สระบุร ี 81 50 50 75       175 

10 21 พ.ย. 58 อ่างเก็บน้้าศูนย์เจ็ดคตฯ 7 โปรง่ก้อนเส้า แก่งคอย สระบุร ี 60  30        30 
11 21 พ.ย. 57 แม่น้้าปุาสัก (ท่าเทศบาลบ้านยาง) 4 บ้านยาง เสาไห้ สระบุร ี   85 10       95 26 12 21 พ.ย. 57 คลองหน้าวัดหนองโดน 9 หนองโดน หนองโดน สระบุร ี 87 60         60 
13 25 พ.ย.57 คลองหนองรู 1,2,8 โพนทอง หนองแค สระบุร ี 46  10        10 
14 6 ธ.ค.57 ในนานอกชลประทาน 9 หินซ้อน แก่งคอย สระบุร ี  1  1       2 
15 2 ธ.ค. 57 คลองระพีพฒัน์ (โรงไฟฟูาหนองแซง) 2 หนองกบ หนองแซง สระบุร ี   20 10       30 
16 3 ธ.ค.57 กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์  ปากข้าวสาร เมือง สระบุร ี 6 20         20 
17 4 ธ.ค.57 บ่อภายในศูนย์ทหารม้า  ปากเพรียว เมือง สระบุร ี 55 10         10 
18 4 ธ.ค. 57 บ่อในกองซ่อมบ้ารงุ ทหารม้าที่ 2 3 หนองปลาไหล เมือง สระบุร ี 5 5         5 
19 4 ธ.ค. 57 บ่อภายในกองพันทหารม้าที่ 25  หนองปลาไหล เมือง สระบุร ี 50 50         50 
20 5 ธ.ค. 57 ทะเลสาบบ้านหมอ (อบต.ขีดขิน)  บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุร ี 100 45  65 5 15     130 
21 5 ธ.ค. 57 บึงชลประทาน 6 ตะกุด เมือง สระบุร ี 11 40         40 
22 5 ธ.ค. 57 บ่อภายในกองร้อยบริการที่ 3  ปากเพรียว เมือง สระบุร ี 10 10         10 
23 5 ธ.ค.57 แม่น้้าปุาสัก (วัดศาลาแดง)  ปากเพรียว เมือง สระบุร ี   237 150 50 20 26 5 12  500 
24 5 ธ.ค. 57 อ่างเก็บน้้าเกล็ดเพชร 2 ปากข้าวสาร เมือง สระบุร ี 40 80         80 
25 5 ธ.ค. 57 บ่อน้้าของเทศบาลหินกอง 6 หินกอง เมือง สระบุร ี 3 28         28 
26 5 ธ.ค. 57 คลองหน้าวัดโบสถ์แจ้ง 4 ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุร ี 100 50         50 
27 18 ธ.ค.57 ทุ่งนา 9 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุร ี 2000         5 5 
28 24 ธ.ค. 57 อ่างเก็บน้้าห้วยหินขาว 4 เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียติ สระบุร ี 120  50  10      60 
29 24 ธ.ค. 57  ล้าคลองมวกเหล็ก 3 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุร ี 120   100       100 
30 25 ธ.ค. 57 คลองระพีพฒัน์ (ท่าเทศบาลท่าลาน) 6 ท่าลาน บ้านหมอ สระบุร ี 35   60   4    64 
31 5 ม.ค.58 ทุ่งเริงราง 5 เริงราง หนองโดน สระบุร ี  -         1.6 1.6 
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32 6 ม.ค.58 อ่างเก็บน้้าปึกเสรี่ยง 7 บ้านซุ้ง เสาไห้ สระบุร ี 82 10 100        110 
33 8 ม.ค.58 แหล่งน้้าธรรมชาติ 3 บ้านคล้อ บางประหัน อยุธยา 1   10        10 
34 13 ม.ค.58 ล้าคลองมวกเหล็ก 1 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุร ี -   100        100 
35 15 ม.ค.58 อ่างเก็บน้้าโปร่งก้อนเส้า   5 ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 80  53   10  1.5   64.5 

36 19 ม.ค.58 คลองวัดม่วง 7 ค้าพราน วังม่วง สระบุร ี - 40 80               120 
37 23 ม.ค.58 บึงสองคอน(ศูนย์ด้ารงธรรม) 5 สองคอน แก่งคอย สระบุร ี 120 5                 5 
38 24 ม.ค.58 อ่างเก็บน้้าห้วยหินขาว 4 เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบุร ี 260   50 10             60 
39 28 ม.ค.58 บึงตาลเด่ียว 2 ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุร ี 102 10 130               140 
40 29 ม.ค.58 บึงหนองยาว 8 หนองยาว เมือง สระบุร ี 7 37 45               82 
41 30 ม.ค.58 ทะเลสาบบ้านหมอ 7 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุร ี 1.5 855 53               138.5 
42 3 ก.พ.58 อ่างซับน้้า 2 หนองแก พระพุทธบาท สระบุร ี 12         10 1      11  
43 3 ก.พ.58 บ่อภายในกองพันทหารม้าที ่24  - หนองปลาไหล เมือง สระบุร ี 40 30  30              60 
44 13 ก.พ.58 บึงบ้านโคกงาม 4 โคกงาม บ้านหมอ สระบุร ี 1    150              150 
45 13 ก.พ.58 บึงหนองหลวง 5 บ้านครัว บ้านหมอ สระบุร ี 85    200              200 
46 19 ก.พ.58 บึงหนองยาว 8 หนองยาว เมือง สระบุร ี 80 60  100              160 
47 20 ก.พ.58 คลองเพรียว - เสาไห้ 9,10 สวนดอกไม ้ เสาไห้ สระบุร ี - 60 100        10      170 
48 20 ก.พ.58 บ่อภายในกองพันทหารม้าที่ 5  - ปากข้าวสาร เมือง สระบุร ี  50 50               100 
49 3 มี.ค.58  บึงหนองโพธิ์ 11 หนองสรวง วิหารแดง สระบุร ี 187 50 70              120 
50 3 มี.ค.58 บึงโง้ง 3 เมืองเก่า เสาไห้ สระบุร ี 87 50 50              100 
51 6 มี.ค.58 สระน้้าถนนสายโยธาสาย 2 6 พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุร ี 75 30                30 
52 6 มี.ค.58 บ่อในกองพันทหารม้าที่ 5 4 หนองปลาไหล เมือง สระบุร ี 30 30 30              60 
53 12 มี.ค.58 บ่อในกองร้อยบริการที่ 3  - ปากเพรียว เมอืง สระบุร ี 4.5 5 5              10 
54 13 มี.ค.58 แม่น้้าปุาสัก(วัดตาลเด่ียว) 2 ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุร ี - 50 50         4    104 
55 16 มี.ค.58 อ่างเก็บน้้าซับปุาก้ัง 4 บ้านล้า วิหารแดง สระบุร ี 200   150              150 
56 19 มี.ค.58 หนองกบ 4 หนองแซง หนองแซง สระบุร ี 88 60 50              110 
57 20 มี.ค.58 สระน้้าถนนสายโยธาสาย 2 6 พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุร ี 75 60                64.5 
58 23 มี.ค.58 บ่อในวัดเขาไกรลาศ 4 หนองแซง หนองแซง สระบุร ี 3  15              15 
59 25  มี.ค.58 หนองบุค้า 3 บ้านครัว  บ้านหมอ สระบุร ี 51  25 50             75 
60 25 มี.ค.58 อ่างเก็บน้้าห้วยหินขาว 4 เขาดินพัฒนานิคม เฉลิมพระเกียรติ สระบุร ี 120 50  150              200 
61 1 เม.ย.58  บ่อในม.พัน 11 รอ.  - ปากข้าวสาร เมือง สระบุร ี 21   10               10 
62 2 เม.ย.58 บ่อด้านหลังสภ.หนองแซง 2 หนองแซง หนองแซง สระบุร ี 2   10               10 
63 2 เม.ย.58 บ่อวัดหนองนกชุม 2 โคกสะอาด หนองแซง สระบุร ี 15   20             20 
64 2 เม.ย.58 อ่างเก็บน้้าห้วยหินขาว 5 ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุร ี 120   100   10         110 
65 2 เม.ย.58 บ่อภายในกองพันทหารม้าที่ 5  - ปากข้าวสาร เมือง สระบุร ี 10   50   10         60 
66 3 เม.ย.58 ทุ่งนา บ้านโปร่งสว่าง 1 บ้านโปร่ง หนองโดน สระบุร ี -               3.2 3.2 
67 3 เม.ย.58 ทุ่งนา หนองโดน 6 หนองโดน หนองโดน สระบุร ี -               30 30 
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68 7 เม.ย.58 บ่อวัดหนองสีดา 2 หนองสีดา หนองแซง สระบุร ี 25   30             30 
69 9 เม.ย.58 อ่างเก็บน้้าศูนย์การทหารม้า  - ปากเพรียว เมือง สระบุร ี 200 350 100   50         500 
70 9 เม.ย.58 ทุ่งบึงหนองหลวง 4 บ้านครัว บ้านหมอ สระบุร ี 85               20 20 
71 23 เม.ย.58 บ่อวัดทองหลาง 1 ห้วยขมิ้น หนองแค สระบุร ี 67 100               100 
72 5 พ.ค.58  แม่น้้าปุาสัก(ท่าน้้าศาลาแดง)  - ปากข้าวสาร เมือง สระบุร ี  -   200             200 
73 8 พ.ค.58  แม่น้้าปุาสัก(ที่ว่าการอ้าเภอเสาไห้)  - เสาไห้ เสาไห้ สระบุร ี  -   175     20   5     200 
74 14 พ.ค.58  คลองชัยนาท - ปุาสัก  - ท่าลาน บ้านหมอ สระบุร ี  -   100               100 
75 15 พ.ค.58  ทุ่งนาหนองระก้า 8 หนองโดน หนองโดน สระบุร ี  -                 6 6 
76 15 พ.ค.58 ห้วยบาก 2 หนองกบ หนองแซง สระบุร ี 82 50 100               150 
77 15 พ.ค.58  เขื่อนปุาสักชลสิทธิ์ 1 ค้าพราน วังม่วง สระบุร ี  - 50 100               150 
78 21 พ.ค.58 บ่อ ร.ร.เขาพลัด  - เขาวง พระพุทธบาท สระบุร ี 1 5                 5 
79 21 พ.ค.58 บ่อวัดสร้างบุญ 5 หนองหมู วิหารแดง สระบุร ี  20 80               100 
80 28 พ.ค.58 คลอง 23 ขวา 4 ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุร ี  - 55 100               155 
81 1 มิ.ย.58  คลองหน้าวัดโบสถ์ 3 ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุร ี  50  90              140 
82 2 มิ.ย.58 บึงตลาดไชย 4 สองคอน แก่งคอย สระบุร ี  40   100             140 
83 5 มิ.ย.58 แม่น้้าปุาสัก(ท่าบ้านแก้ง) 5 บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุร ี   50  100             150 
84 10 มิ.ย.58 แม่น้้าปุาสัก(ท่าตลิ่งชัน) 2 ตลิ่งชัน แก่งคอย สระบุร ี    40             40 
85 11 มิ.ย.58 อ่างเก็บน้้าห้วยจระเข้ 3 กุดนกเปล้า เมือง สระบุร ี 100  50 100             150 
86 12 มิ.ย.58 อ่างเก็บน้้าคลองเพรียว  - ปากเพรียว เมือง สระบุร ี 76  40  85             125 
87 17 มิ.ย.58 บ่อดินสอพอง 9 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุร ี 400  50      1  20   71 
88   18 มิ.ย.58 บ่อวัดท่ามะปราง 1 ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุร ี 110    100             100 
89   18 มิ.ย.58 คลองทุ่งนรสิงห์ 2 ดอนพุด ดอนพุด สระบุร ี     210             210 
90  1 ก.ค.58  ห้วยหนองนาค 3  หนองนาค หนองแค สระบุร ี 80     70       70 
91  1 ก.ค.58 แม่น้้าปุาสัก(วัดท่าซุ้ง) 4 ท่าลาน บ้านหมอ สระบุร ี    50 50    2   102 
92  1 ก.ค.58 คลองเพรียว  - ปากเพรียว เมือง สระบุร ี  2   8       10 
93  15 ก.ค.58 บ่อน้้าในเขตอบต.โคกแย้ 6,16 โคกแย้ หนองแค สระบุร ี 50       100     100 
94  17 ก.ค.58 แม่น้้าปุาสัก(ตลาดน้้าต้นตาล) 5 พระยาทด เสาไห้ สระบุร ี        100     100 
95  17 ก.ค.58 ทุ่งนาพระพุทธบาท 4 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุร ี            16 16 
96  22 ก.ค.58 ทุ่งนาวัดคลองบุญ 3 หนองโดน หนองโดน สระบุร ี            15 15 
97  23 ก.ค.58 บ่อวัดโคกกระท้อน 5 ง้ิวงาม เสาไห้ สระบุร ี 70     80       80 
98  23 ก.ค.58 คลองระพีพัฒน์  - ท่าลาน บ้านหมอ สระบุร ี      150       150 
99  24 ก.ค.58 คลองชัยนาท - ปุาสัก 4 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุร ี      150   60    210 

100  24 ก.ค.58 แม่น้้าปุาสัก(ท่าวัดเวียง) 2 ท่าลาน บ้านหมอ สระบุร ี      100  50     150 
101  7 ส.ค.58 บ่อในกรมทหารม้าที่ 4  - ปากข้าวสาร เมือง สระบุร ี 6    80       80 
102  7 ส.ค.58 บึงหนองกบ 4 ไก่เส่า หนองแซง สระบุร ี 89    90       90 
103   10 ส.ค.58 บ่อในกองพันทหารม้าที่ 2 4 หนองปลาไหล เมือง สระบุร ี 55  80   15     95 
104  10 ส.ค.58 บ่อในกองพันทหารม้าที่ 5  - ปากเพรียว เมือง สระบุร ี 60    40  10     50 
105  10 ส.ค.58 บ่อในอสค.มวกเหล็ก  - มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุร ี 70    70  10     80 
106  10 ส.ค.58 ทุ่งนา 2 หนองโดน หนองโดน สระบุร ี           5 5 
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107  10 ส.ค.58 ทะเลสาบบ้านหมอ 10 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุร ี 150  20 50       70 
108  11 ส.ค.58 คลองชัยนาทปุาสัก 6 บ้านครัว บ้านหมอ สระบุร ี   30 50  10     90 
109  12 ส.ค.58 คลองบ้านหนองยาว 3 หนองยาว เมือง สระบุร ี 60  10 60       70 
110  12 ส.ค.58 คลองปุาสัก  4-5 ดาวเรือง เมือง สระบุร ี 3   30       30 
111  12 ส.ค.58 อ่างเก็บน้้าเกล็ดเพรช 2 ปากข้าวสาร เมือง สระบุร ี 120  10 30   50    45 
112  12 ส.ค.58 อ่างเก็บน้้าโปุงก้อนเส้า 3 โปุงกอ้นเส้า แก่งคอย สระบุร ี 120  50 20   10    80 
113  12 ส.ค.58 คลอง 26 ขวา 7 ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุร ี    50   10    60 
115  21 ส.ค.58 อ่างเก็บน้้าบ้านซับศิริ 10 มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุร ี 130   50   25   10 85 
116 4 ก.ย. 58 หนองควายโซ 4 หนองแซง หนองแซง สระบุร ี   35 20       55 
117 10 ก.ย.58 บ่อ รร.ในเขตการศึกษาที่ 1  ปากเพรียว เมือง สระบุร ี 15  10 20       30 
118 10 ก.ย.58 บึ่งหนองโพธิ์ 6 หนองหมู วิหารแดง สระบุร ี 120   30       30 
119 11 ก.ย.58 บ่อภายในกรมทหารม้าที่5  ปากเพรียว เมือง สระบุร ี   50 70       120 
120 17 ก.ย.58 คลองระพีพัฒน์  หนองแค หนองแค สระบุร ี    30 20      50 
121 17 ก.ย.58 แหล่งน้้าต.ช้าผักแพว ,ต.หนองโน  ปากเพรียว เมือง สระบุร ี 100   50 50      100 
122 17 ก.ย.58 ท่าน้้าวัดโคกกรุง  ช้าผักแพว แก่งคอย สระบุร ี   300 200 92  8    600 
123 17 ก.ย.58 หนองกบ 4 หนองแซง หนองแซง สระบุร ี    20 30  35    85 

 
 
 
  

29 



๓๐ 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
  

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับ
มอบหมายจากกรมประมงให้ด้าเนินโครงการความปลอดภัยด้านอาหารประมง เนื่องจากในขณะนั้นสินค้าที่ส่งออกไป
จ้าหน่ายยังต่างประเทศประสพปัญหาเรื่องยาและสารเคมีตกค้าง อีกทั้งมีการคาดการณ์ว่ากุ้งก้ามกรามจะเป็นสินค้าสัตว์
น้้าจืดที่มีศักยภาพสูงต่อการส่งออกในอนาคต ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด จึงได้จัดโครงการน้าร่องส้าหรับการ
เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ดี และได้พัฒนาพร้อมทั้งจัดท้ามาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส้าหรับการผลิตกุ้งก้ามกรามและก้าหนด
ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมประมงได้จัดท้ามาตรฐานขั้นปลอดภัยส้าหรับการผลิตสัตว์น้้าจืดขึ้น
เพ่ือรองรับเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพ่ือการยังชีพซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรให้พัฒนา
ตนเองไปสู่มาตรฐานที่สูงต่อไป ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมประมงด้าเนินการปรับปรุงระเบียบขั้นตอนวิธีการ และ
รายละเอียดการปฏิบัติ โดยยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการผลิตกุ้งทะเลตามมาตรฐานจี เอ พี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติทางประมงที่ดีส้าหรับการผลิตสัตว์น้้าจืด พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ประกาศใช้ “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการผลิตสัตว์น้้าขั้นปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๔๗” และ “ระเบียบ
กรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีส้าหรับสัตว์น้้า (จี เอ พี) พ.ศ. ๒๕๔๘” และได้ยกเลิก
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีส้าหรับสัตว์น้้า (จี เอ พี) พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้วได้
ประกาศใช้ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีส้าหรับสัตว์น้้า(จี เอ พี) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มาจนถึงปัจจุบัน 
 

  
 

 
๒.๑ เพ่ือตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการผลิต

สัตว์น้้าขั้นปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีส้าหรับสัตว์
น้้า (จี เอ พี) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.๒ เพ่ือให้ได้สัตว์น้้าที่ปลอดภัยจากการใช้ยาและสารเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    ๒. วัตถุประสงค์ 

แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                               
             โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
             กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 

๑. หลักการและเหตุผล 



๓๑ 
 

 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี มีแผนงานและผลการด้าเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ปี ๒๕๕8 จ้านวนทั้งสิ้น ๑53 ฟาร์ม โดยแยกเป็น 

- ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน้้าจืด จ้านวน 81 ฟาร์ม 
- ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จ้านวน 32 ฟาร์ม         
-.ตรวจวิ เคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ ยงสัตว์น้้ าจืด จ้านวน ๒28 ตัวอย่าง (ยา) 
-.ตรวจวิ เคราะห์วัตถุดิบสัตว น้้ าจากแหล่ งเพาะเลี้ ยงสัตว น้้ าจืด จ้านวน  106  ตัวอย าง (ยา) 
-.ตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวน้้าจืดภายใต้สังกัด ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด จ้านวน ๑ ครั้ง 
(ตารางท่ี ๑) 

 

ตารางที่ ๑ แผน/ผลการด้าเนนิงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ปี ๒๕๕8 

ที ่ กิจกรรม 
ปี 2558 

แผน ผล ร้อยละ 
1 จ านวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน 152 153 100.66 

 
    ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุ Safety level 81 81 53.29 

 
    ฟาร์มใหม่ Safety level 30 34 22.36 

 
    ฟาร์มตรวจตดิตาม Safety level 32 32 21.05 

 
    ฟาร์มตรวจตดิตาม GAP 9 6 3.94 

 
ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง 228 228 100 

 
การเก็บตัวอย่างเน้ือสัตว์น้ าเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้าง 106 106 100 

2 ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบติัทางการประมงที่ดี (GAP) ของโรง  1 / 1  1 / 1 100 

 
เพาะฟักหน่วยงานในสังกัดส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด(แห่ง / ครั้ง) 

    

๓.๑ การตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติการประมงที่ดีส้าหรับการผลิตสัตว์น้้า (GAP) 
ผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ามาตรฐาน GAP ในปี ๒๕๕8 จ้านวน 9 ฟาร์ม เป็นฟาร์มต่ออายุ จ้านวน 
 9 ฟาร์ม พบว่า ผ่านตามเกณฑ์ที่ก้าหนดจ้านวน 6 ฟาร์ม (ตารางท่ี ๒)   
 

ตารางที่ ๒ ผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรฐาน GAP แยกตามชนิดสัตว์น้้า 
 

 
ชนิดสัตว์น้ า 

แผนทั้งหมด
(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน GAP (ฟาร์ม) 
ฟาร์มใหม่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจติดตาม 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
กุ้งก้ามกราม - - - - - - - 

กุ้งขาว - - - - - - - 
ปลานิล (ศรฟ.) 1 - - 1 - - - 

ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ - - - - - - - 
ปลาอื่นๆ 7 - - 4 3 - - 
จระเข้ - - - - - - - 

สัตว์น้้าอื่นๆ 1 - - 1 - - - 
 

๓.๒ การตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้้าขั้นปลอดภัย (safety level) 
ผลการตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้้าขั้นปลอดภัย (safety level) จ้านวน 147 

ฟาร์ม แบ่งเป็น ฟาร์มใหม่จ้านวน 34 ฟาร์ม ฟาร์มต่ออายุจ้านวน 81 ฟาร์ม และฟาร์มตรวจติดตาม จ้านวน 32 ฟาร์ม 
พบว่า ผ่านตามเกณฑ์ที่ก้าหนดจ้านวน 147 ฟาร์ม (ตารางท่ี ๓) 

 

3. แผน/ผลการด าเนินงานงบประมาณ 2558  



๓๒ 
 

 
 

ตารางท่ี ๓ ผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรฐาน safety level แยกตามชนิดสัตว์น้้า 
 

 
ชนิดสัตว์น้ า 

แผนทั้งหมด
(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน safety level (ฟาร์ม) 
ฟาร์มใหม่ ฟาร์มต่ออาย ุ ฟาร์มตรวจติดตาม 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
กุ้งก้ามกราม - - - - - - - 

กุ้งขาว - - - - - - - 
ปลานิล  30 30 - - - - - 

ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ 92 - - 60 - 32 - 
ปลาอื่นๆ 25 4 - 21 - -  
จระเข ้ - - - - - - - 

สัตว์น้้าอื่นๆ - - - - - - - 
 

๓.๓  การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP 
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน้้าจืดที่จะเข้ารับรองมาตรฐาน GAP ศูนย์จะท้าการสุ่มเก็บ ตัวอย่างสัตว์น้้า 10๐% 

ของฟาร์มที่ตรวจประเมินทั้งหมด เพ่ือส่งให้ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้้า ซึ่งจะท้าการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง จ้านวน ๒ ชนิดสาร ต่อ ๑ ตัวอย่างสัตวน้้า 
โดยเลือกจากสารกลุ่ม Tetracycline (Oxy,Tetra,Chlotetra), Oxolinic acid, Chloramphenicol, Nitrofurans 
และ Malachite green ผลการด้าเนินงานในปี ๒๕๕8 พบว่า สามารถตรวจรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าได้จ้านวน  9 
ฟาร์ม เป็นฟาร์มต่ออายุ  9 ฟาร์ม โดยท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างจ้านวน 9 ฟาร์ม โดยมีผลการวิเคราะห์สารตกค้างใน
เนื้อสัตว์น้้าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ้านวน 9 ฟาร์ม (ตารางท่ี ๔) 
 

ตารางท่ี ๔ ผลการตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรฐาน GAP แยกตามชนิดสัตว์น้้า 
 

ชนิดสัตว์น้ า 
แผนทั้งหมด

(ฟาร์ม) 
ผลการตรวจประเมิน GAP (ฟาร์ม) 

ฟาร์มใหม่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจติดตาม 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม - - - - - - - 
กุ้งขาว - - - - - - - 

ปลานิล (ศรฟ.) 1 - - 1 - - - 
ปลานิลรวมกับปลาอ่ืนๆ - - - - - - - 

ปลาอ่ืนๆ 7 - - 7 - - - 
จระเข้ - - - - - - - 

สัตว์น้้าอื่นๆ 1 - - 1 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 
๓.๔ การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า safety level 
ฟาร์มที่จะรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรีจะท้าการสุ่มเก็บ  ตัวอย่

างสัตว์น้้าสงตรวจ (ฟาร์มใหม่สุ่ม 5๐% ของฟาร์มที่ตรวจประเมินทั้งหมด และฟาร์มต่ออายุสุ่มตรวจ 2๐% ของฟาร์มที่
ตรวจประเมินทั้งหมด และฟาร์มตรวจติดตามสุ่มตรวจ 20% ของฟาร์มที่ตรวจประเมินทั้งหมด) เพ่ือส่ งให้    
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการตรวจวิ เคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้้า ซึ่งจะท้าการ
ตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ๒ ชนิดสาร ต่อ ๑ ตัวอยางสัตว์น้้า โดยเลือกจาก สารกลุ่ม Tetracycline, Oxolinic acid, 
Chloramphenicol, Nitrofurans และ Malachite green ผลการด้าเนินงานในปี ๒๕๕8 พบว่า สามารถตรวจรับรอง
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรฐาน safety level ได้จ้านวน 147 ฟาร์มโดยท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างจ้านวน 43 ฟาร์ม 
แยกเป็นฟาร์มใหม่ 21 ฟาร์ม และฟาร์มต่ออายุ จ้านวน 15 ฟาร์ม ฟาร์มตรวจติดตาม จ้านวน 7 ฟาร์ม โดยมีผลการ
วิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้้าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ้านวน 43 ฟาร์ม (ตารางที่ ๕) 
 

ตารางท่ี ๕ ผลการตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรฐาน safety level แยกตามชนิดสัตว์น้้า 
 

ชนิดสัตว์น้ า 
แผนทั้งหมด

(ฟาร์ม) 
ผลการตรวจประเมิน safety level (ฟาร์ม) 

ฟาร์มใหม่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจติดตาม 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม - - - - - - - 
กุ้งขาว - - - - - - - 
ปลานิล  20 20 - - - - - 

ปลานิลรวมกับปลาอ่ืนๆ 13 - - 10 - 3 - 
ปลาอ่ืนๆ 10 1 - 5 - 4 - 
จระเข้ - - - - - - - 

สัตว์น้้าอื่นๆ - - - - - - - 
 
 

๓.๕ การตรวจรบัรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวน้้าจืดภายใต้สังกัด ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด  
ผลการตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวน้้าจืดของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี ท้าการ

ตรวจประเมิน วันที่ 7 เดือนเมษายน ๒๕๕8 โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยนาท 
เป็นผู้ตรวจประเมิน ดังนี้ 

๑. ร.อ.พิทักษ์     ทรัพย์อุดม ต้าแหน่ง  หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
๒. นายวรณิสร์    แก้วตีนแท่น    ต้าแหน่ง  ผู้ตรวจประเมิน  
๓. นายกิตติพงษ์   มูลสนธิ์ ต้าแหน่ง           ผู้ตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน พบว่า โรงเพาะพันธุ์ และอนุบาลสัตวน้้าจืด ได้เกณฑ์มาตรฐานโดยสรุปผลการตรวจประเมินว่า  
ผ่าน 
โดยผ่าน      ข้อที่ต้องปฏิบัติ ทั้งหมด   8 ข้อ  สอดคล้อง   8 ข้อ  คิดเป็น 100 % 
  ข้อที่ควรปฏิบัติ ทั้งหมด 20 ข้อ  สอดคล้อง 20 ข้อ  คิดเป็น 100 % 

 ข้อที่แนะน้า     ทั้งหมด   6 ข้อ  สอดคล้อง   6 ข้อ  คิดเป็น 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

ตารางท่ี ๖ ผลการด้าเนินงานกิจกรรมตรวจรบัรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวน้้าจืด 
 

 
แผน 

ผลการตรวจประเมินโรงเพาะฟัก 
ตรวจประเมิน ตรวจเน้ือ ชนิดสารที่ตรวจ หน่วยงานที่ตรวจ

ประเมิน 
 ผ่าน

เกณฑ์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่เกินค่า
มาตรฐาน 

เกินค่า
มาตรฐาน 

  

๑ /  /  
Oxolinic acid 

Fluoroquinolone 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน ้าจดืชัยนาท 

       
๓.๖ การเข้าตรวจรบัรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้้าจืดของสถาบันวิจยัการเพาะเลี้ยงสัตวน์้้าจืด  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี  ได้เข้าด้าเนินการตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาล 

สัตวน้้าจืดของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดปทุมธานี เมื่อวันที่  7  เดือนพฤษภาคม ๒๕๕8 โดยมีคณะผู้ตรวจ
ประเมินจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรีเป็นผู้ตรวจประเมิน ดังนี้ 

๑. นายสมชาย       สุเรรัมย์   ต้าแหน่ง  หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
๒. นายเมธี            เสมา      ต้าแหน่ง   ผู้ตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน พบว่า โรงเพาะพันธุ์ และอนุบาลสัตวน้้าจืด ได้เกณฑ์มาตรฐานโดยสรุปผลการตรวจประเมินว่าผ่าน 
โดยผ่าน 
ข้อที่ต้องปฏิบัติ ทั้งหมด   8 ข้อ  สอดคล้อง   8 ข้อ  คิดเป็น 100 % 
ข้อที่ควรปฏิบัติ ทั้งหมด 20 ข้อ  สอดคล้อง 20 ข้อ  คิดเป็น 100 % 
ข้อที่แนะน้า      ทั้งหมด   6 ข้อ  สอดคล้อง   6 ข้อ  คิดเป็น 100 % 

 

๓.๗ การด้าเนินการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP 
ศูนย์ฯด้าเนินการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้้าจากฟาร์มที่จะรับรองมาตรฐาน Safety Level และ GAP ในปี ๒๕๕8 

หรือจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองในปี ๒๕๕8 หรือจากฟาร์มที่ไม่ได้รับการรับรอง จ้านวนทั้งสิ้น 18 ฟาร์ม โดยมีการ
กระจายตัวของฟาร์มตามพ้ืนที่และช่วงระยะเวลา และเก็บตัวอย่าสัตว์น้้าส่งตรวจ ๑ ชนิดสาร ต่อ ๑ ตัวอย่างสัตว์น้้า  
ณ ห้องปฏิบัติการที่ตรวจการปนเปื้อนยาและสารเคมี ดังนี้  

๑) ห้องปฏิบัติการ ของสถาบันสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เ พ่ือตรวจสารตกค้างกลุ่ม 
Tetracycline OXolinic acid Chloramphenicon Nitrofurans และ Malachite green   

๒) ห้องปฏิบัติการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า เพ่ือตรวจสาร
ตกค้างกลุ่ม Stilbenes, กลุ่มSteroids, กลุ่มNitroimidazoles, กลุ่มSulphonamide, กลุ่มChemical elements และ
กลุ่ม Fluoroquinelone (เช่น Enrofloxacin เป็นต้น)  

๓. ห้องปฏิบัติการสถาบันและพัฒนาทรัพยากรประมงน้้าจืด เพ่ือตรวจโลหะหนักกลุ่ม Organochlorine 

(เช่น DDT & Metabolite, Endosulfan, PCBs เป็นต้น) 
ผลการด้าเนินด้าเนินการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP ประจ้าปี   ๒๕๕8 ของ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี โดยส่งตัวอย่างจากฟาร์ม  Safety Level จ้านวน 16 ตัวอย่าง ส่งตรวจที่
ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด และห้องปฏิบัติการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้้า
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า  ส่งตัวอย่างจากฟาร์ม GAP จ้านวน 2 ตัวอย่าง ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้้าจืด พบว่า ผลการตรวจการควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี จ้านวน 18 ตั วอย่าง แบ่งเป็นตัวอย่างปลา 
จ้านวน 18 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนของยาและสารเคมี (ตารางท่ี ๗) 

 
 
 
 



๓๕ 
 

 
 
 

4.1 เกษตรกรไม่เห็นความส้าคัญในการเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากผลผลิตที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ/
ไม่เข้าร่วมโครงการฯ ก็ไม่ได้ท้าให้ราคาผลผลิตเพ่ิมขึ้น และไม่มีตลาดรองรับผลผลิตของฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

4.2 ฟาร์มเกษตรกรที่เข้าไปตรวจต่ออายุรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย (safety level) และฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี (GAP) บางส่วนมีความคิดที่จะไม่ต่ออายุใบรับรองหรือเลิกท้าการ
เลี้ยง เนื่องจากปัญหาทางด้านการตลาด การลงทุนในการประกอบกิจการ และการปรับ พ้ืนที่บ่อเลี้ยงเพ่ือที่จะน้าไปใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

4. ปัญหาและอุปสรรค 



๓๖ 
 

 
 
 

ตารางที่ ๗ ผลการด้าเนินงานตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP แยกตามชนิดยา 

 

 

ล าดับ ชนิดสารท่ีส่งตรวจ                            แผน/ผล ปลา 
 

ลูกปลา 
  

กุ้ง 
ก้ามกราม 

ลูกกุ้ง 
ก้ามกราม 

รวม 
    ท่ี 

1  Tetracycline group แผน 1  -  -  - 1  

    ผล 1  -  -  - 1  

2 Oxolinic acid แผน 1  -  -  - 1  

    ผล 1  -  -  - 1  

3 Fluoroquinolone (Enrofloxacine)  แผน 1  -  -  - 1  

    ผล 1  -  -  - 1  

4 Chloramphenicol แผน 1  -  -  - 1  

   ผล 1  -  -  - 1  

5 Nitrofuran metabolites group แผน 1  -  -  - 1  

   ผล 1  -  -  - 1  

6 Malachite green group แผน 5  -  -  - 5  

   ผล 5  -  -  - 5  

7 Stilbenes แผน 1  -  -  - 1  

   ผล 1  -  -  - 1  

8 Steroids แผน 1  -  -  - 1  

   ผล 1  -  -  - 1  

9 Sulphonamide แผน 1  -  -  - 1  

   ผล 1  -  -  - 1  

10 Nitromidazoles แผน  -  -  -  -  -  

 

 

ผล  -  -  -  -  -  

11 Chemical element แผน 1  -  -  - 1  

   ผล 1  -  -  - 1  

12 B2a แผน 4  -  -  - 4  

   ผล 4  -  -  - 4  

13 Organochlorine แผน  -  -  -  -  -  

   ผล  -  -  -  -  -  

14 Crytal violet (สีย้อม) แผน  -  -  -  -  -  

   ผล  -  -  -  -  -  

15 B2b แผน  -  -  -  -  -  

   ผล  -  -  -  -  -  

16 Amoxicillin แผน  -  -  -  -  -  

    ผล  -  -  -  -  -  

  
รวม 

แผน 18  -  -  - 18  

  ผล 18  -  -  - 18  



๓๗ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพกจิกรรม  การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 

 
 

การตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้้า และท่ีพักซากสัตว์น้้า เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
น้้าจืดสระบุรีได้รับมอบหมายให้ด้าเนินการตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้้ามีชีวิตจากการน้าเข้า น้าออก หรือน้าผ่าน
ราชอาณาจักรเพ่ือปูองกัน สังเกตอาการ และตรวจวิเคราะห์โรค ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดที่ต้องควบคุม  
โดยเน้นการจัดการดา้นสุขอนามัย และความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นหลัก 

ในปี 2558 ศูนย์ฯได้เข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้้า จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เพ็ญพิลาส จ้ากัด 
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 7/4 หมู่ที่ 5 ต้าบลคชสิทธิ์ อ้าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (โรงที่ 1 และโรงที่ 2) ซึ่งเป็นสถานกักกันสัตว์
น้้า ประเภทปลาตระกูลคาร์พ โดยมีคณะผู้ตรวจประเมิน ดังนี้ 

1.นายสุชาติ  ผึ่งฉิมพลี         นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ   ประธานคณะผู้ตรวจประเมิน 
2.นายวุฒิชัย  พลหนองหลวง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ        คณะผู้ตรวจประเมิน 
3.นายเมธี  เสมา             นักวิชาการประมง         คณะผู้ตรวจประเมินและเลขานุการ 

ผลการพิจารณาการตรวจรับรองของคณะท้างานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์น้้า และที่พักซาก
สัตว์น้้ามีมติ เห็นสมควรผ่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ า 
 



๓๙ 
 

 

การตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ า 
บริษัท เพ็ญพิลาส จ ากัด (โรงที่ 1 และ โรงที่ 2) 

   
                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

ปลานิล เป็นปลาน้้าจืดที่มีการเพาะเลี้ยงมายาวนาน และมีการเพาะเลี้ยงกระจายอยู่ทั่วโลก รวมทั้งประเทศ
ไทย การเพาะเลี้ยงปลานิลมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจากปลานิลเป็นปลาที่ตลาดมีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้ง
ตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ จึงไม่ต้องกังวลปัญหาทางด้านการตลาด นอกจากนี้ ปลานิลจัดเป็นปลาเนื้อ
ขาวที่มีศักยภาพในการเป็นสินค้าส่งออก แต่การเลี้ยงปลานิลของไทยมีข้อจ้ากัด ผู้ประกอบการต้องการปลาคุณภาพที่ไม่มี
กลิ่นโคลน ได้ขนาดมาตรฐาน และราคาถูก ผลผลิตที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นลักษณะปลาแล่เนื้อ (Fillets) แต่การส่งออก
ปลานิลยังมีปริมาณไม่มาก เนื่องจากผลผลิตคุณภาพมีจ้านวนน้อยและเสียเปรียบในด้านราคา จากรายงานการผลิตและ
การค้าปลานิลของส่วนเศรษฐกิจการประมง กรมประมง (ปี 2555) พบว่าปริมาณและผลผลิตของปลานิลในระดับโลก
นั้นมีแนวโน้มมากขึ้น ในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มที่จะเพาะเลี้ยงปลานิลในรูปแบบอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยในระยะที่ผ่าน
มาได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบการเลี้ยงและสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง  ประเทศที่สามารถผลิตปลานิลได้เป็น
อันดับต้นๆ ของภูมิภาคเอเชีย คือ จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ซึ่งประเทศเหล่านี้ล้วนเป็นประเทศที่เป็น
คู่แข่งทางการค้าที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดไปกว่าร้อยละ 50 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญ และศักยภาพการผลิตสินค้าปลานิลของเกษตรกร
ไทย และแนวโน้มการตลาดที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและต่างประเทศ จึงมอบหมายให้กรมประมง
จัดท้ายุทธศาสตร์การพัฒนาปลานิล พ.ศ. 2553-2557 ขึ้น โดยให้ความส้าคัญกับทุกปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาปลานิล 
ดังนั้น เพ่ือให้การด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์บรรลุเปูาหมาย ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดจึงจัดท้าโครงการยกระดับ
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออกข้ึน เพ่ือรองรับการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปลานิล 

 

 

 1. เพ่ือให้การผลิตสินค้าปลานิลมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 2. เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 3. เพื่อให้การผลิตปลานิลได้มาตรฐาน และสามารถตามสอบสินค้าปลานิล 

 4. เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของตลาดสินค้าปลานิล 

 ๕. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการขยายตลาดต่างประเทศ 

 
   

 
 
 
 

แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินคา้เกษตรสู่มาตรฐาน 
กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า 
(โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการส่งออก) 
 หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 



๔๑ 
 

 

ตารางท่ี 1  แผน/ผลการด้าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการส่งออกประจ้าปี ๒๕๕8  
 

กิจกรรม 
ปี 2558 

แผน ผล หน่วยนับ 
1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐาน

อาหารปลอดภัย 
   

- คัดเลือกฟาร์มเลี้ยงปลานิล  20 20 ฟาร์ม 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐาน

อาหารปลอดภัย 
- จัดอบรม/ศึกษาดูงาน ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก 
- คัดเลือกฟาร์มอนุบาลย่อยในพื้นที่การเลี้ยง 
- สนับสนุนลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 2-3 เซนติเมตร ให้แก่เกษตรกร 

20 
 

20 
1 

20,000 

20 
 

20 
1 

20,000 

ฟาร์ม 
 

ราย 
ฟาร์ม 
ตัว 

2. ตรวจรับรองฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐาน 
   

- เกษตรกรยื่นขอใบรับรองการเลี้ยงปลานิล มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย 

- ตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงปลานิลตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
- ตรวจสารตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้้า 

20 
 

20 
40 

20 
 

20 
40 

ราย 
 

ฟาร์ม 
ตัวอย่างยา 

3. การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยและพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง 
   

จัดตั้-    จดัต้ังหรือพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง 1 1 กลุ่ม 
- ให้ค้าแนะน้าเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานการรับรองแบบกลุ่ม 1 1 กลุ่ม 

 4.0 การส้ารวจสถานการณ์ผลผลิตปลานิล    
- ส้ารวจปริมาณผลผลิตปลานิลจากฟาร์มเลี้ยง สถานการณ์การเลี้ยง 

ปริมาณการจ้าหน่ายลูกพันธุ์ปลานิลของแหล่งเพาะพันธุ์ปลานิลใน
จังหวัด และราคาปลานิลในจังหวัด 

9 9 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 

 
1.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
ในปี 2558 มีเกษตรผู้เลี้ยงปลานิลเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการส่งออก

จ้านวน 20 ราย ในอ้าเภอเสาไห้ และอ้าเภอเมือง ซึ่งเกษตรกรทั้งหมดได้รับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย (safety level) 
(ตารางท่ี 2) 
 

ตารางท่ี 2 รายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออกปี 2558 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ที่อยู่ 

เลขที่ใบรับรอง 
เลขที ่ หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 นางจรรยารักษ ์ วัฒนสินธุ ์ 6 1 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 19201-19-SLF1-03-58-00011 
2 นางจ้ารัส โสพึ่งไทย 18/1 1 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 19201-19-SLF1-03-58-00012 
3 นางสาวโยษิตา ชมภูนุช 18/3 1 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 19201-19-SLF1-03-58-00013 
4 นางสาวมาลยั บุญยศ 18/4 1 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 19201-19-SLF1-03-58-00014 
5 นางสุกนา โสพึ่งไทย 18 1 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 19201-19-SLF1-03-58-00015 
6 นางสายทอง รักยศ 2 6 ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี 19201-19-SLF1-03-58-00026 
7 นางสาววัชร ี เนียมประยูร 4 6 ทา่ช้าง เสาไห้ สระบุรี 19201-19-SLF1-03-58-00027 
8 นายเกียรติศักดิ ์ มุกดา 10 6 ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี 19201-19-SLF1-03-58-00028 
9 นายฉออ้น พวงศิร ิ 4 6 ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี 19201-19-SLF1-03-58-00029 

10 นายประหยัด แก้วชาติ 14/1 2 ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี 19201-19-SLF1-03-58-00030 
11 นายพรชัย จันทรทิพย ์ 5 6 ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี 19201-19-SLF1-03-58-00041 

12 นางวิมล จันทร์มา 22/3 4 ศาลารีไทย เสาไห้ สระบุรี 19201-19-SLF1-03-58-00042 

13 นายวิฑูร จันทร์มา 22/3 4 ศาลารีไทย เสาไห้ สระบุรี 19201-19-SLF1-03-58-00043 
14 ด.ต.บัณฑิต คัมภิรานนท์ 16 4 สวนดอกไม ้ เสาไห้ สระบุรี 19201-19-SLF1-03-58-00044 
15 นายประยูร มุกดา 10 6 ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี 19201-19-SLF1-03-58-00045 
16 นางสาวเหมขจีรัตน ์ แหวนทอง 60 4 เริงราง เสาไห้ สระบุรี 19201-19-SLF1-03-58-00046 
17 นางสาวล้ายอง แสงอมร 23 4 เริงราง เสาไห้ สระบุรี 19201-19-SLF1-03-58-00047 
18 นายละออ สุรินทร์ 16 4 สวนดอกไม ้ เสาไห้ สระบุรี 19201-19-SLF1-03-58-00048 
19 นายบุญเลิศ อาญาสิทธิ ์ 15 4 ศาลารีไทย เสาไห้ สระบุรี 19201-19-SLF1-03-58-00049 
20 นายธีระ ธันวรักษก์ิจ 70 1 หนองโน เมือง สระบุรี 19201-19-SLF1-03-58-00050 

 

โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาน้้าจืดสระบุรีได้เข้าส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฟาร์มให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและ 
จัดอบรม หลักสูตร “ส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิล” และศึกษาดูงานที่ฟาร์ม 
แมคโคร์นิล ต้าบลหนองหมู อ้าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 

 
ก าหนดการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 

หลักสูตร "ส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิล" 
วันที่  25  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 

ณ ฟาร์มแมคโคร์นิล ต าบลหนองหมู อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 10.30 น. ออกเดินทางจากศูนย์ฯ ไปศึกษาดูงานฟาร์มที ่“ฟาร์มแมคโคร์นิล” 
 (ท่ีตั้งเลขที่ 28 ม.8 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี) 
10.30 - 11.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์ 
 (ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี) 
11.00 - 12.00 น. แนะน้าโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการส่งออก 
 และบรรยาย "มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี" 
12.00 - 13.00 น. พักรับประธานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. เยี่ยมชมตัวอย่างการจัดการระบบการเลี้ยงปลานิลที่ดี 
16.00 - 16.30 น. พิธีปิดการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 
16.30 น. เดินทางกลับ 
  
หมายเหตุ 1. การแต่งกาย ชุดสุภาพ 
  2. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น. 
  3. ตารางการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 



๔๕ 
 

 

 
ในปี 2558 ก้าหนดให้มีการคัดเลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเพ่ือส่งเสริมให้เป็นฟาร์มอุบาลย่อยในพ้ืนที่จ้านวน 

1 ราย และได้มีการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลานิล ขนาด 2 - 3 เซนติเมตร จ้านวน  20,000 ตัว พร้อมเก็บข้อมูลการ
เจริญเติบโต และประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมฟาร์มอนุบาลปลานิลภายในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี  (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 3  รายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล (ฟาร์มอนุบาลย่อยในพื้นที่)โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง 
ปลานิลเพ่ือการส่งออก ปีบประมาณ ๒๕๕8  
 
ล้าดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ พ้ืนที่การเลี้ยง 

1 นายเอนก ชมภูนุช ๑๘/๔ ม.๑ ต.เสาไห ้อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 
 

2.ตรวจรับรองฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐาน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรีได้ด้าเนินการให้ค้าแนะน้า เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจนสามารถยื่นขอ

ใบรับรองการเลี้ยงปลานิลมาตรฐานปลอดภัย จ้านวน 20 ราย และเข้าตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงปลานิลตามมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย พร้อมตรวจหาสารตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้้า จ้านวน 20 ราย 

3.การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยและพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง 
ในปี 2558 ก้าหนดให้ด้าเนินการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยและพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง โดยศูนย์วิจัยและ

พัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรีได้คัดเลือกกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง อ้าเภอเสาไห้ ซึ่งมีจ้านวนสมาชิกทั้งสิ้น  17 ราย ทั้งนี้ได้
เข้าไปส่งเสริมให้ความรู้ ค้าแนะน้าการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานการรับรองแบบกลุ่ม และเทคนิคการลดต้นทุนใน
ด้านการเลี้ยงปลานิลในกระชัง (ตารางท่ี 4) 
 

ตารางท่ี 4  รายชื่อสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล (กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังอ้าเภอเสาไห้) โครงการยกระดับ 
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการส่งออก 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ พ้ืนที่การเลี้ยง 
1 นายนันทภพ เมฆดา้ ๑๙/๘ ม.๑ ต.เสาไห ้อ.เสาไห้ จ.สระบุร ี ต.เสาไห้ อ.เสาไห ้จ.สระบรุ ี
2 นางจ้าเนียร ศรีเนตร ๑๗/๑ ม.๑ ต.เสาไห ้อ.เสาไห้ จ.สระบุร ี ต.เสาไห้ อ.เสาไห ้จ.สระบรุ ี
3 นายเอนก ชมภูนุช ๑๘/๔ ม.๑ ต.เสาไห ้อ.เสาไห้ จ.สระบุร ี ต.เสาไห้ อ.เสาไห ้จ.สระบรุ ี
4 นางสุภนา โสพึ่งไทย ๑๘/๑ ม.๑ ต.เสาไห ้อ.เสาไห้ จ.สระบุร ี ต.เสาไห้ อ.เสาไห ้จ.สระบรุ ี
5 นางละออ โสพึ่งไทย ๑๘ ม.๑ ต.เสาไห ้อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ต.เสาไห้ อ.เสาไห ้จ.สระบรุ ี
6 นายฉอ้อน พวงศิริ ๔ ม.๖ ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบรุี ต.ท่าช้าง อ.เสาไห ้จ.สระบุร ี
7 นางสังวาลย ์ ก้อนแก้ว ๒๖ ม.๔ ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ต.ท่าช้าง อ.เสาไห ้จ.สระบุร ี
8 นายทองหล่อ ดิษตระกลู ๑/๒ ม.๓ ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุร ี ต.ม่วงงาม อ.เสาไห ้จ.สระบุร ี
9 นายส้าอาง สุขเลิศ ๒๙ ม.๔ ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบรุ ี ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห ้จ.สระบุร ี

10 นายวิทูร จันทร์มา ๒๒/๓ ม.๔ ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห ้จ.สระบรุ ี ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห ้จ.สระบรุ ี
11 นายสิรวิชญ ์ กิ่งเกตุ ๑๓ ม.๑ ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบรุ ี ต.พระยาทด อ.เสาไห ้จ.สระบุร ี
12 นายไพวัลย ์ จักรเพ็ชร ๓๓ ม.๗ ต.สวนดอกไม ้อ.เสาไห้ จ.สระบรุ ี ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห ้จ.สระบุร ี
13 นางบุญมาก พุทธประถม ๑๔๔ ม.๔ ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุร ี ต.เริงราง อ.เสาไห ้จ.สระบรุ ี
14 นางรัตนาพร จรสาย ๔๖ ม.๘ ต.บา้นยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุร ี ต.บ้านยาง อ.เสาไห ้จ.สระบุร ี
15 นางทองหยิบ มีภาพรณ ์ ๑๒ ม.๘ ต.บา้นยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุร ี ต.บ้านยาง อ.เสาไห ้จ.สระบุร ี
16 นายเกชารัตน ์ คชารัตน ์ ๘ ม.๘ ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ต.บ้านยาง อ.เสาไห ้จ.สระบุร ี
17 นายพล เคลือรตัน ์ ๕/๒ ม.๘ ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบรุ ี ต.บ้านยาง อ.เสาไห ้จ.สระบุร ี

 



๔๖ 
 

 

 
4.การส้ารวจสถานการณ์ผลผลิตปลานิลด้าเนินการเก็บข้อมูล ราคา และผลผลิต ของเกษตรกร ตลาดขายปลีก

และส่ง และผลผลิตลูกพันธุ์ปลานิลของสถานประกอบการ ดังนี้ 
กลุ่มเกษตรกร   ชื่อ  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังอ้าเภอเสาไห้ 

(  ) ปากบ่อ  ( / ) ปากกระชัง  ( / ) ปลาเป็น (  ) ปลาตาย 
 

ชนิดปลา ขนาด (กรัม) ราคาต่ าสุด ราคาสูงสุด ราคาเฉลี่ย 
ปลานิลแดง     

เล็ก 100-300 กรัม - - - 
กลาง 400-600 กรัม - - - 
ใหญ ่ 700-1,000 กรัม 67 90 80 

จัมโบ้ มากกว่า 1,000 กรัม 67 90 80 
 

เกษตรกรรายเดี่ยว       
(  ) ปากบ่อ  ( / ) ปากกระชัง  ( / ) ปลาเป็น (  ) ปลาตาย 

ชนิดปลา ขนาด (กรัม) ราคาต่ าสุด ราคาสูงสุด ราคาเฉลี่ย 
ปลานิลแดง     

เล็ก 100-300 กรัม - - - 
กลาง 400-600 กรัม 70 80 75 
ใหญ ่ 700-1,000 กรัม 80 90 85 
จัมโบ้ มากกว่า 1,000 กรัม 90 100 95 

 

ตลาด  
ตลาดที ่1 ชื่อ.........ตลาดโคกเสลา........ ที่อยู่  ต้าบลหนองบัว อ้าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
แม่ค้ารายที่ 1 ชื่อ   นายฉะอ้อน  พวงศิริ 
1. ลักษณะการรับสินค้ามาจ้าหน่ายรับ 
( / ) ซื้อจากเกษตรกรผู้เลี้ยงในพื้นที่คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐      
2. ลักษณะผู้ซื้อ 
( / ) ผู้บริโภค(ครัวเรือน) คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
( / ) ผู้บริโภค(เชิงธุรกิจ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ภัตตาคาร) คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
( / ) พ่อค้าปลีกในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ  ๓๐ 
แม่ค้ารายที่ 2 ชื่อ  นางวาสนา  ค้าศรี  
1. ลักษณะการรับสินค้ามาจ้าหน่ายรับ 
( / ) ซื้อจากเกษตรกรผู้เลี้ยงในพื้นที่คิดเป็นร้อยละ ๗๐       
 ( / ) ซื้อจากผู้รวบรวมในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ  ๓๐ 
2. ลักษณะผู้ซื้อ 
( / ) ผู้บริโภค(ครัวเรือน) คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
( / ) ผู้บริโภค(เชิงธุรกิจ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ภัตตาคาร) คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
 

 



๔๗ 
 

 

 
ราคาปลานิลเฉลี่ยที่ตลาดโคกเสลา ปีงบประมาณ 2558 
 

ชนิดปลา ขนาด (กรัม) ราคาต่ าสุด ราคาสูงสุด ราคาเฉลี่ย 
ปากบ่อ ปากกระชัง ปากบ่อ ปากกระชัง ปากบ่อ ปากกระชัง 

ปลาเป็น ปลาตาย ปลาเป็น ปลาตาย ปลาเป็น ปลาตาย ปลาเป็น ปลาตาย ปลาเป็น ปลาตาย ปลาเป็น ปลาตาย 

ปลานิล              
เล็ก 100-300กรัม             
กลาง 400-600กรัม             
ใหญ่ 700-1,000กรัม ๖๐ ๕๕ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๖๐ ๘๐ ๗๐ ๖๓ ๕๗ ๗๕ ๗๐ 
จัมโบ้ มากกว่า 1,000กรัม ๖๐ ๕๕ ๗๕ ๖๕ 75 7๐ ๘๕ ๗๕ ๖๓ ๕๗ ๘๐ ๗๕ 

ปลานิลแดง              
เล็ก 100-300กรัม             
กลาง 400-600กรัม             
ใหญ่ 700-1,000กรัม - - ๘๐ ๗๕ - - ๙๐ ๘๕ - - ๘๕ ๘๐ 
จัมโบ้ มากกว่า 1,000กรัม - - ๘๐ ๗๕ - - ๙๐ ๘๕ - - ๘๕ ๘๐ 

ปลาทับทิม              
เล็ก 100-300กรัม             
กลาง 400-600กรัม             
ใหญ่ 700-1,000กรัม - - ๘๐ ๗๕ - - ๑๐๐ ๙๐ - - ๙๕ ๘๕ 
จัมโบ้ มากกว่า 1,000กรัม - - ๘๐ ๗๕ - - ๑๐๐ ๙๐ - - ๙๕ ๘๕ 

 
 

ตลาดที ่2 ชื่อ  พงศักดิ์แพปลา  ที่อยู่  เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ที่ ๒ ต้าบลบ้านปุา อ้าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี. 
แม่ค้ารายที่ 1 ชื่อ  นายพงศักดิ์  ชาลี    
1. ลักษณะการรับสินค้ามาจ้าหน่ายรับ 
( / ) ซื้อจากเกษตรกรผู้เลี้ยงในพื้นที่คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐    
2. ลักษณะผู้ซื้อ 
( / ) ผู้บริโภค(ครัวเรือน) คิดเป็นร้อยละ ๓๐ 
( / ) ผู้บริโภค(เชิงธุรกิจ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ภัตตาคาร) คิดเป็นร้อยละ ๔๐ 
( / ) พ่อค้าปลีกในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
( / ) พ่อค้าปลีกต่างพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐  
แม่ค้ารายที่ 2 ชื่อ   นางอรธิชา  สมพงษ์ 
1. ลักษณะการรับสินค้ามาจ้าหน่ายรับ 
( / ) ซื้อจากเกษตรกรผู้เลี้ยงในพื้นที่คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
2. ลักษณะผู้ซื้อ 
( / ) ผู้บริโภค(ครัวเรือน) คิดเป็นร้อยละ ๓๐ 
( / ) ผู้บริโภค(เชิงธุรกิจ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ภัตตาคาร) คิดเป็นร้อยละ ๓๐ 
( / ) พ่อค้าปลีกในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
( / ) พ่อค้าปลีกต่างพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
 



๔๘ 
 

 

 
ราคาปลานิลเฉลี่ยที่พงศักดิ์แพปลา ปีงบประมาณ 2558 
 

ชนิดปลา ขนาด (กรัม) ราคาต่ าสุด ราคาสูงสุด ราคาเฉลี่ย 
ปากบ่อ ปากกระชัง ปากบ่อ ปากกระชัง ปากบ่อ ปากกระชัง 

ปลาเป็น ปลาตาย ปลาเป็น ปลาตาย ปลาเปน็ ปลาตาย ปลาเป็น ปลาตาย ปลาเป็น ปลาตาย ปลาเป็น ปลาตาย 

ปลานิล              
เล็ก 100-300กรัม - - - - - - - - - - - - 
กลาง 400-600กรัม - - - - - - - - - - - - 
ใหญ่ 700-1,000กรัม - - ๗๐ ๖๐ - - 75 ๗๐ - - ๗๕ ๗๐ 
จัมโบ้ มากกว่า 1,000กรัม - - ๗0 ๖๕ - - ๘0 ๗๕ - - 75 ๗0 

ปลานิลแดง              
เล็ก 100-300กรัม - - - - - - - - - - - - 
กลาง 400-600กรัม - - - - - - - - - - - - 
ใหญ่ 700-1,000กรัม - - ๘๐ ๗๕ - - ๙0 ๘0 - - ๙๐ ๘๐ 
จัมโบ้ มากกว่า 1,000กรัม - - ๘๐ ๗๕ - - ๙0 ๘0 - - ๙๐ ๘๐ 

ปลาทับทิม              
เล็ก 100-300กรัม - - - - - - - - - - - - 
กลาง 400-600กรัม - - - - - - - - - - - - 
ใหญ่ 700-1,000กรัม - - ๘๐ ๗๕ - - ๑๐๐ ๙๐ - - ๙๕ ๘๕ 
จัมโบ้ มากกว่า 1,000กรัม - - ๘๐ ๗๕ - - ๑๐๐ ๙๐ - - ๙๕ ๘๕ 

หมายเหตุ ถ้าให้ท้าปลาให้ด้วยคิดเพ่ิมกิโลกรัมละ ๕ บาท  
 

ผลผลิตลูกพันธุ์ปลานิลของแหล่งเพาะพันธุ์ปลานิลในจังหวัดสระบุรี(ตัว/ปี) 
 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ตั้ง 
ชนิด 

สัตว์น้ า 
ผลผลิต/ปี 

(ตัว) 
ขนาดที่
จ าหน่าย 

1 ฟาร์มแมคโครนลิ 25 ม.8 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุร ี ปลานิลแดง 65,000,000 2-3 ซม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

 

 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง  และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
 
 
  

 
 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และสัตว์น้้าอื่น ๆ เป็นโครงการที่กรมประมงได้จัดสรรเงิน
งบประมาณแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน
ในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และสัตว์น้้าอื่น ๆ เพื่อน้ามาใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาพ่อ – แม่พันธุ์ปลา เพ่ือ
ผลิตลูกปลาจ้าหน่ายให้เกษตรกร ในราคาที่กรมประมงก้าหนด และน้าเงินรายได้จากการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าส่งเป็น
รายได้แผ่นดินน้าเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนฯ ของกรมบัญชีกลางต่อไป 

 

    
 

๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าจืดชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงเพ่ือจ้าหน่ายแก่เกษตรกร 
๒. เพ่ือส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 

 
ผลการด าเนินงาน 
 

ชนิดสัตว์น้ า 
  

ปีงบประมาณ 2558 
  ขนาด(ซม.)   ราคา(บาท) จ านวน (ตัว) จ านวนเงิน (บาท) 

1.ปลานิล ๒ - ๓ 0.10 838,250 83,825.00 
2.ปลานิล ๓ - ๕ 0.20 459,450 91,890.00 
3.ปลาตะเพียนขาว ๒ - ๓ 0.10 176,000 17,600.00 
4.ปลาตะเพียนขาว ๓ - ๕ 0.20 51,100 10,300.00 
5.ปลาตะเพียนขาว 5 - 7 0.30 600 180.00 
6.ปลาสวาย 2 - 3 0.20 105,800 21,160.00 
7.ปลาสวาย 3 - 5 0.40 69,750 27,900.00 
8.ปลาสวาย 5 - 7 0.60 31,700 19,020.00 
9.ปลานิลแดงแปลงเพศปทุมธาน ี 13.1 - 18 4.50 70 315.00 
10.ปลานิลจิตรลดา 3 แปลงเพศ 2 นิ้ว 1.50 1,080 1,620.00 
11.ปลานิลจิตรลดา 4 แปลงเพศ 2 - 3  0.35 33,500 11,725.00 
12.ปลายี่สกเทศ 2 - 3  0.10 10,000 1,000.00 
13.ปลายี่สกเทศ 3 - 5 0.20 29,000 7,800.00 
14.ปลายี่สกเทศ 5 – 7  0.30 5,667 1,700.00 
15.กบนา 30 วัน 1.00 88,850 88,850.00 
16.กบนา 45 วัน 1.50 600 900.00 
14.ไรแดง กิโลกรัม 80 164.00 13,120.00 

รวมทั้งหมด 2,245,362 514,146.00 

 
 
 
 
 
 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค ์



๕๐ 
 

 

งานอ านวยการ 
 
 
 

งานธุรการ : ด้าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ เช่น การรับ – ส่ง หนังสือราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้้าจืดสระบุรี โดยด้าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานของกรมประมง ส่วนราชการอ่ืนๆ เพ่ือให้การด้าเนินงานของศูนย์ฯ มีประสิทธิภาพ  โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 ศูนย์ฯ ด้าเนินการรับหนังสือ จ้านวน 1,836 ฉบับ หนังสือส่ง 609 ฉบับ และมีค้าสั่งศูนย์ฯ 141 
ฉบับ รวมทั้งสิ้น 2,582 ฉบับ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการรับ/ส่งหนังสือ ประจ้าปีงบประมาณ 2558 
 

กิจกรรม                       จ านวน (ฉบับ) 
หนังสือรับ 1,836  
หนังสือส่ง 609  
ค้าสั่งศูนย์ฯ 141  
รวม 2,582  

 

 
งานการเงินการบัญชี และ งานพัสดุ : งานเกี่ยวกับการดูแลการเบิกจ่ายตามโครงการต่าง ๆ และควบคุม

การเบิกจ่ายวัสดุส้านักงาน ควบคุมดูแลเครื่องใช้ส้านักงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม และใช้ประโยชน์ได้
สูงสุด ดูแลครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างสม่้าเสมอและคงทน ซึ่งรวมถึงการจัดหา ซ่อมแซม 
และตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์ดังกล่าวด้วย ดูแลการยืม การใช้จ่ายเงินยืมทดลองจ่ายของศูนย์ฯ โดยใช้จ่ายให้เป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วยการยืมเงินทดลองจ่ายของทางราชการ พร้อมทั้งควบคุมดูแลจัดหา หรือจัดซื้อหนังสือ วารสารต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อศูนย์ฯ โดยในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์ฯได้ด้าเนินการ เบิกจ่ายเงินตามระบบ GFMIS จ้านวน 410 
ฉบับ ตรวจสอบใบส้าคัญต่าง ๆ 410 ฉบับ บันทึกงบประมาณรายจ่าย เงินนอกงบประมาณ 90 ฉบับ จัดท้ารายงาน
การเงินประจ้าเดอืน 12 ฉบับ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 698 รายการ คิดเป็น 231 ครั้ง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบ
ราคา 1 รายการ /1 ครั้ง 
 

ตารางท่ี 2 ผลการด้าเนินงานด้านบัญชี และพัสดุประจ้าปีงบประมาณ 2558 
กิจกรรม หน่วย                  จ านวน 

    งานการเงินและบัญชี   
 - เบิกจ่ายเงินตามระบบ  GFMIS ฉบับ 410 
 - ตรวจสอบใบส้าคัญต่างๆ ฉบับ 410 
 - บันทึกงบประมาณรายจ่าย / เงินนอกงบประมาณ  ฉบับ 90 
 - จัดท้ารายงานการเงินประจ้าเดือน ฉบับ 12 
    งานพัสดุครุภัณฑ์   

 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 
รายการ/

ครั้ง 698/231 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ครั้ง 4/1 
 



๕๑ 
 

 

 
ตารางท่ี 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกแผนงาน/ทุกโครงการประจ้าปีงบประมาณ 2558 

 

 
งบประมาณที่
ได้รบั 2558 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายคงเหลือ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละ 

1. แผนงานปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิภาคการเกษตร      

 - กิจกรรมเพิ่มผลผลติพนัธุ์สตัวน์้ า       

ค่าจ้างพนักงานราชการ 1,864,480.00 1,864,480.00 0 100 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,420,000.00 1,420,000.00 0 100 

ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

   39,100.00 
   99,500.00 

    39,100.00 
    99,500.00 

0 
0 

100 
100 

2.  แผนงานส่งเสริมประสิทธภิาพการผลติและสร้างมูลค่าภาค
การเกษตร 

    

 - กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคณุภาพสนิค้าประมง     

ค่าจ้างชั่วคราว 1,100,450.00 1,100450.00 0 100 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   307,000.00   307,000.00 0 100 

ค่าสาธารณูปโภค 24,000.00  0 100 

- กิจกรรมยกระดบัมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการ
ส่งออก 

    

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 

356,739.21 
30,860.79 

356,739.21 
30,860.79 

0 
0 

100 
100 

3. งานเงินทุนหมนุเวียนในการผลติพนัธุป์ลา พนัธุ์กุ้งและพนัธุ์
สัตวน์้ าอืน่ ๆ  

  0  

งบบุคลากร / ค่าจ้างชั่วคราว 112,800.00 11,800.00 0 100 

งบด้าเนินงาน 243,300.00 243,300.00 0 100 

ค่าสาธารณูปโภค   26,400.00   26,400.00 0 100 

รวมทั้งสิ้น 5,624,630  5,624,630 0 100 

 
 
 

ตารางท่ี 4 ๆห ครุภัณฑ์ประจา้ปีงบประมาณ 2558 
ประเภท/รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย (บาท) ราคารวม หมายเหตุ 

ครุภัณฑก์ารเกษตร 
เครื่องสูบน้้าแบบหอยโข่ง ขนาดทอ่ 6 น้ิว 
พร้อมอุปกรณ์ เครื่องยนต์ ขนาด 85 HP  
ยี่ห้ออีซุซู รุ่น4jb1 

1 เครื่อง 99,500 99,500 งบลงทุน (งบปกติ) 

                           รวม  99,500 99,500  

งานพัสดุ 



๕๒ 
 

 

 
 
 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี ให้บริการ ในการรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาเป็น
ประจ้าทุกปี เพ่ือถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในศูนย์ฯ 
ตารางที่5 รายชื่อนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษา ปี2558 
 

ปี ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 
2558 
 
 
 

1.นายอลงกต  แตะระสมุาล ี
 
 
2.นายเฉลิมวงศ์  ศิรสิุนทรกมล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และอตุสาหกรรมเกษตร  สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และอตุสาหกรรมเกษตร  สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายนามนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานประจ้าปี 2558 



๕๓ 
 

 

 
 
 

เหตุการณป์ลาตายในแม่น้ าป่าสักระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี ได้รับแจ้งจากส้านักงานประมงจังหวัดสระบุรี ว่ามีปลาใน
กระชัง และปลาธรรมชาติตายบริเวณ อ.แก่งคอย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ศูนย์ฯได้ด้าเนินการต่างๆตามภารกิจ
คือ เข้าพ้ืนที่ให้ค้าแนะน้า ปูองกัน แก้ไข และเพ่ือเก็บตัวอย่างน้้าบริเวณที่มีปลาตายเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน้้าส้าหรับ
การเพาะเลี้ยง และเข้าช่วยเหลือให้ก้าลังใจเกษตรกรตลอดจนร่วมเป็นคณะท้างานตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง
ถึงสาเหตุปลาตายของสัตว์น้้าและปลาในประชังในแม่น้้าปุาสัก ตามค้าสั่งจังหวัดสระบุรีที่ 790 /2558 เรื่องแต่งตั้ง
คณะท้างานตรวจสอบและการแสวงหาข้อเท็จจริงถึงสาเหตุการตายของสัตว์น้้าและปลาในกระชังในแม่น้้าปุาสัก เพ่ือ
สืบสวนสาเหตุโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี 
ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งเตือนสถานการณ์ และการเตรียมความพร้อม ตลอดจนวิเคราะห์คุณภาพน้้าทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง บริเวณอ้าเภอแก่งคอย อ้าเภอเมือง และอ้าเภอเสาไห้รวม 5 
จุด (จุดที1่ บ้านปุา อ้าเภอแก่งคอย จุดที่ 2 ต้าบลตะกุด อ้าเภอเมือง จุดที่ 3 วัดหงษาดาราวาส อ้าเภอเสาไห้ จุดที่ 4 
ต้าบลเสาไห้ อ้าเภอเสาไห้ และจุดที่ 5 ต้าบลเริงราง อ้าเภอ เสาไห้) ทั้งนี้ในแต่ละจุดจะเก็บน้้าบริเวณผิวน้้า กลางน้้า 
และพ้ืนน้้าโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.วันที่ 30 มีนาคม 2558 ได้เข้าไปแจ้งเตือนสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมอุปกรณ์เพ่ิม
ออกซิเจน เร่งจับปลาโตจ้าหน่ายแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง อ.เสาไห้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ยังไม่เกิดวิกฤติ 
และมีปริมาณกระชังเลี้ยงปลามาก 
 - ผลวิเคราะห์น้้าบริเวณกระชังอ้าเภอเสาไห้ เวลา 15.00 น. ปริมาณออกซิเจนมีค่าเท่ากับ 
 5-7 ppm คุณภาพน้้าปกติ  

2.วันที่ 31 มีนาคม 2558 ตรวจวิเคราะห์น้้าบริเวณกระชังกลุ่มเกษตรกร ต้าบลเสาไห้อ้าเภอ 
เสาไห้ และกระชังบริเวณวัดหงษาดาราวาส อ้าเภอเมือง 
 - คุณภาพน้้าบริเวณวัดหงษาดาราวาส อ้าเภอเมือง เวลา 15.30 น. ปริมาณออกซิเจนในกระชัง
เลี้ยงเท่ากับ 1 ppm ปริมาณออกซิเจนในบริเวณกลางแม่น้้าเท่ากับ 1-2 ppm มีปลาลอยหัวและตาย แนะน้าให้
เกษตรกรสเปรย์น้้าให้ปลา จับปลาจ้าหน่าย ปลาธรรมชาติเริ่มมีอาการลอยหัวและตาย เช่น ปลาตะเพียน ปลากะมัง 
ปลาตะโกก และกุ้งก้ามกราม เป็นต้น 
 - คุณภาพน้้าบริเวณกระชังกลุ่มเกษตรกร ต้าบลเสาไห้ อ้าเภอเสาไห้ เวลา 15.00 น.ปริมาณ
ออกซิเจนมีค่าเท่ากับ 5 - 7 ppm และบริเวณกลางแม่น้้ามีค่าเท่ากับ 7 คุณภาพน้้าปกติ ไม่พบปลาลอยหัวและตาย 

  3.วันที่ 1 เมษายน 2558 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าบริเวณกระชัง และในแม่น้้า ต้าบลเสาไห้ อ้าเภอ
เสาไห้, ต้าบลตะกุด อ้าเภอเมือง, วัดหงษาดาราวาส อ้าเภอเสาไห้ และต้าบลเสาไห้ อ้าเภอเสาไห้ 

-คุณภาพน้้าบริเวณกระชังต้าบลตะกุด เวลา 13.30 น.มีค่าเท่ากับ 7 ppm และบริเวณกลางแม่น้้า
มีค่าเท่ากับ 7 ppm ไม่พบปลาลอยหัวและตาย 
 - คุณภาพน้้าบริเวณกระชังวัดหงษาดาราวาส อ้าเภอเสาไห้ เวลา 14.30 น.ออกซิเจนมีค่าเท่ากับ  
1 ppm บริเวณกลางแม่น้้ามีค่าออกซิเจนเท่ากับ 1-2 ppm มีปลาธรรมชาติลอยหัวและตาย 
 - คุณภาพน้้าบริเวณกระชังต้าบลเสาไห้ อ้าเภอเสาไห้ เวลา 17.00 น. ปริมาณออกซิเจนมีค่า  
1 ppm ปริมาณออกซิเจนกลางแม่น้้าเท่ากับ 1 ppm พบปลาตาย  

กิจกรรมพิเศษ ของศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงน้ าจดืสระบุรี 



๕๔ 
 

 

  - คุณภาพน้้าบริเวณกระชังต้าบลเริงราง อ้าเภอเสาไห้ เวลา 17.40 น.ออกซิเจนมีค่าเท่ากับ 
 5 ppm กลางแม่น้้ามีค่าออกซิเจนเท่ากับ 5-7 ppm ไม่พบปลาลอยหัวและตาย 

4.วันที่ 2 เมษายน 2558 ได้ตรวจวิเคราะห์น้้าบริเวณกระชังและกลางแม่น้้า จ้านวน 5 จุดจากอ้าเภอ
เสาไห้ อ้าเภอเมือง และอ้าเภอแก่งคอย ดังนี้ 
 - คุณภาพน้้ากระชังบริเวณต้าบลบ้านปุา อ้าเภอแก่งคอย เวลา 11.40 น.มีออกซิเจนเท่ากับ 4.00-
6.00 ppm บริเวณกลางแม่น้้ามีค่าเท่ากับ 4.00-6.00 ppm ไม่พบปลาลอยหัวและตาย  
 - คุณภาพน้้าบริเวณกระชังต้าบลตะกุด อ้าเภอเมือง เวลา 09.25 น.มีออกซิเจนเท่ากับ 4.70-
6.10 ppm บริเวรกลางแม่น้้ามีค่าเท่ากับ 5.0-5.20 ppm ไม่พบปลาลอยหัวและตาย  
 - คุณภาพน้้าบริเวณกระชังวัดหงษาดาราวาส อ้าเภอเสาไห้ เวลา 06.50 น.มีปริมาณออกซิเจน
เท่ากับ 5.80-6.00 ppm ปริมาณออกซิเจนกลางแม่น้้ามีค่าเท่ากับ 3.90-5.60 ppm ไม่พบปลาลอยหัวและตาย  
 - คุณภาพน้้าบริเวณกระชังต้าบลเสาไห้ อ้าเภอเสาไห้ เวลา 06.10 น.มีปริมาณออกซิเจนเท่ากับ 
1.0-2.50 ppm บริเวณกลางแม่น้้ามีค่าเท่ากับ 1.4-2.2 ppm พบปลาขนาดเล็กลอยหัว  
 - คุณภาพน้้าบริเวณกระชัง บริเวณบ้านชุ้ง ต้าบลเริงราง อ้าเภอเสาไห้ เวลา 05.00 น. พบว่า
ปริมาณออกซิเจนมีค่าเท่ากับ 0.80-2.30 ppm ปริมาณออกซิเจนกลางแม่น้้ามีค่าเท่ากับ 0.00-2.50 ppm พบ
ปลาลอยหัวและตาย 

5.วันที่ 3 เมษายน 2558 ได้ตรวจวิเคราะห์น้้าบริเวณกระชังและกลางแม่น้้า จ้านวน 5 จุดจากอ้าเภอ
เสาไห้ อ้าเภอเมือง และอ้าเภอแก่งคอย ดังนี้ 
 - คุณภาพน้้ากระชังบริเวณต้าบลบ้านปุา อ้าเภอแก่งคอย เวลา 10.25 น.มีออกซิเจนเท่ากับ 5.40-
5.90 ppm บริเวณกลางแม่น้้ามีค่าเท่ากับ 5.60-6.00 ppm ไม่พบปลาลอยหัวและตาย  
 - คุณภาพน้้าบริเวณกระชังต้าบลตะกุด อ้าเภอเมือง เวลา 08.40 น. มีออกซิเจนเท่ากับ 5.80-
5.90 ppm บริเวณกลางแม่น้้ามีค่าเท่ากับ 5.80-6.00 ppm ไม่พบปลาลอยหัวและตาย  
 - คุณภาพน้้าบริเวณกระชังวัดหงษาดาราวาส อ้าเภอเสาไห้ เวลา 07.50 น.มีปริมาณออกซิเจน
เท่ากับ 5.80-6.00 ppm ปริมาณออกซิเจนกลางแม่น้้ามีค่าเท่ากับ 5.40-5.90 ppm ไม่พบปลาลอยหัวและตาย  
 - คุณภาพน้้าบริเวณกระชังต้าบลเสาไห้ อ้าเภอเสาไห้ เวลา 07.00 น.มีปริมาณออกซิเจนเท่ากับ 
5.00-5.10 ppm บริเวณกลางแม่น้้ามีค่าเท่ากับ 5.10-5.20 ppm ไม่พบปลาลอยหัวและตาย  
 - คุณภาพน้้าบริเวณกระชัง บริเวณบ้านชุ้ง ต้าบลเริงราง อ้าเภอเสาไห้ เวลา 05.00 น. พบว่า
ปริมาณออกซิเจนมีค่าเท่ากับ 0.30-0.40 ppm ปริมาณออกซิเจนกลางแม่น้้ามีค่าเท่ากับ 0.40-0.50 ppm พบ
ปลาลอยหัวและตาย 
 

ตารางที ่1 ผลวิเคราะห์ออกซิเจนที่ละลายในน้้าและพฤติกรรมของปลา ณ จุดส้ารวจ 

วัน/เดือน/ปี 
จุด ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จุด ต.ตะกุด อ.เมือง จุดวัดหงษาฯ อ.เมือง จุด ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จุด ต.เริงราง อ.เสาไห้ 

DO พฤติกรรม DO พฤติกรรม DO พฤติกรรม DO พฤติกรรม DO พฤติกรรม 
31 มนีาคม 2558 - - - - 1-2 mg/l พบปลาลอย

หัวและตาย 
5-7 mg/l ไม่พบปลา

ลอยหัวและ
ตาย 

- - 

1 เมษายน 2558 - - 7 mg/l ไม่พบปลา
ลอยหัวและ

ตาย 

1-2 mg/l พบปลาตาย 1 mg/l พบปลาตาย 5-7 mg/l  ไม่พบปลา
ลอยหัวและ

ตาย 
2 เมษายน 2558 4-6 mg/l ไม่พบปลา

ลอยหัวและ
ตาย 

4-6 mg/l ไม่พบปลา
ลอยหัวและ

ตาย 

3-6 mg/l ไม่พบปลา
ลอยหัวและ

ตาย 

1-2.5 
mg/l 

พบปลาเล็ก
ลอยหัว 

0-2.5 mg/l  พบปลา
ลอยหัวและ

ตาย 
3 เมษายน 2558 4-6 mg/l ไม่พบปลา

ลอยหัวและ
ตาย 

5-6  mg/l ไม่พบปลา
ลอยหัวและ

ตาย 

5-6 mg/l ไม่พบปลา
ลอยหัวและ

ตาย 

5-6 mg/l ไม่พบปลา
ลอยหัวและ

ตาย 

0-0.5 mg/l พบปลา
ตาย 



๕๕ 
 

 

 
 

จากตารางผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าและพฤติกรรมปลาในตาราง พบว่า 
1.พบปลาธรรมชาติลอยหัว และลอยตายในแม่น้้าบริเวณที่ส้ารวจทั้ง 6 จุด ในอ้าเภอแก่งคอย อ้าเภอ

เมือง และอ้าเภอเสาไห้ ตามล้าดับ โดยปลาที่พบได้แก่ ปลาตะเพียน ปลากระแห ปลากาด้า ปลากระมัง ปลาตะโกก 
ปลาหนวดพราหมณ์ ปลาเทโพ สัตว์น้้าที่อาศัยอยู่พื้นท้องน้้า เช่น ปลาลิ้นหมา และกุ้งก้ามกราม เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรม
ดังกล่าวแสดงว่าในน้้ามีออกซิเจนต่้า โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท้องน้้าจะมีปริมาณออกซิเจนต่้าจนสัตว์น้้าที่อาศัยอยู่ที่พ้ืน
ท้องน้้า ต้องขึ้นมาหาอากาศที่ผิวน้้า ซึ่งอาการนี้เรียกว่าปลาลอยหัว และตายในที่สุด ทั้งนี้พฤติกรรมการลอยหัวและ
ตายของปลาธรรมชาติเป็นไปโดยไล่เกิดอาการจากอ้าเภอแก่งคอย อ้าเภอเมือง และอ้าเภอเสาไห้ เรื่อยมาตามล้าดับ  

2.นอกจากนี้การตายของปลาธรรมชาติยังแสดงว่าไม่ได้เป็นผลจากการเลี้ยงปลาในกระชังเนื่องจากมีการ
ตายทั่วล้าน้้า ไม่ได้เกิดเฉพาะจุด 

3.เช่นเดียวกับปลาที่เลี้ยงในกระชัง เกิดอาการลอยหัวและทยอยตายไล่ลงมาจากอ้าเภอแก่งคอย อ้าเภอ
เมือง และอ้าเภอเสาไห้ ตามล้าดับ แสดงว่าในน้้ามีสภาพขาดออกซิเจนท้าให้ปลาเกิดอาการลอยหัว และทยอยตายใน
ที่สุด 

4.ผลการวิเคราะห์น้้าตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 จะเห็นว่าปริมาณออกซิเจนในน้้าลด
ต่้าลง ไล่ลงมาจากอ้าเภอแก่งคอย อ้าเภอเมือง และอ้าเภอเสาไห้ ตามล้าดับ และมีปริมาณออกซิเจนสูงขึ้นไล่ลงมา
จากอ้าเภอแก่งคอย อ้าเภอเมือง และอ้าเภอเสาไห้ ตามล้าดับเช่นเดียวกันในวันถัด ๆ มา  

5.บริเวณท่ีพบปลาลอยหัวและตาย มีปริมาณออกซิเจนในน้้าลดต่้าลงจนเป็นอันตรายต่อสัตว์น้้า (2.00 
มิลลิกรัมต่อลิตร) (กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. คู่มือประชาชน คุณภาพน้้าใน ฟาร์ม เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
มาตรฐานปลอดภัย 

 

 
 

ปลาธรรมชาติ พบปลาธรรมชาติลอยหัว อ้าปากฮุบอากาศบริเวณผิวน้้า ปลาขนาดเล็กลอยเข้าหาฝั่ง 
สัตว์น้้าที่อาศัยอยู่ใต้น้้าบริเวณผิวดิน เช่น กุ้งก้ามกราม ลอยขึ้นมาอยู่บริเวณตลิ่งและมีอาการอ่อนแรงเป็นจ้านวนมาก 
และพบปลาในธรรมชาติตายเป็นจ้านวนมาก อาทิเช่น กลุ่มปลาตะเพียน ปลากะมัง ปลาตะโกก ปลาหนวดพราหมณ์ 
ปลากด ปลาเค้า ปลาลิ้นหมา และกุ้งก้ามกราม เป็นต้น บริเวณท่ีพบปลาธรรมชาติมีอาการขาดออกซิเจนตั้งแต่ หมู่ 3 
ต้าบลท่าตูม อ้าเภอแก่งคอย ไล่ลงมาตามการไหลของน้้าจนถึง ต้าบลเริงราง อ้าเภอเสาไห้  

ปลาในกระชัง พบปลาในกระชังลอยหัวฮุบอากาศบริเวณผิวน้้า และว่ายเข้าหาน้้าที่พ่นลงไปเพ่ือเพ่ิม
ออกซิเจน ทั้งปลาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ส่วนปลาที่ตายก็จมลงบริเวณก้นกระชัง ปลาที่มีขนาดใหญ่จะตายก่อนปลา
ที่มีขนาดเล็ก และมีปลาบางส่วนที่เหลือรอดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปลาขนาดเล็ก เนื่องจากปลาขนาดใหญ่จะต้องการ
ออกซิเจนในกระบวนหายใจมากกว่าปลาขนาดเล็กท้าให้ปลาขนาดใหญ่ตายก่อน บริเวณที่พบปลาในกระชังมีอาการ
ขาดออกซิเจนตั้งแต่ หมู่ 3 ต้าบลท่าตูม อ้าเภอแก่งคอย ไล่ลงมาตามการไหลของน้้าจนถึง ต้าบลเริงราง อ้าเภอเสาไห้ 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการตรวจสอบ 

ลักษณะการตายของปลาในแม่น้ าป่าสัก 



๕๖ 
 

 

ตารางท่ี 2 ข้อเปรียบเทียบอาการปลาที่ตายจากการขาดออกซิเจนและโดนพิษจากสารเคมี 
 

เกณฑ์การพิจารณาสาเหตุเบ้ืองต้น ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าต่ า พิษจากยาฆ่าแมลง/สารเคมี 
อาการว่ายน้้าของปลา อ้าปากฮุบน้้า ว่ายน้้าใกล้ผิวน้้า ว่ายน้้าไม่มีทิศทาง มีอาการชัก เกร็ง 
ขนาดปลา ปลาขนาดใหญ่ตายก่อน พบปลาหลาย

ชนิดตาย 
ปลาขนาดเล็กตายก่อน ปลากินเนื้อจะ
ตายก่อน 

ความเฉพาะของชนิดปลา ไม่มีความเฉพาะต่อชนิดปลา ถ้าเป็น
ปลาคาร์พ (ปลาไน ปลาจีน) จะมีโอกาส
รอดตายบ้าง ปลาชนิดที่มีอวัยวะช่วย
หายใจ(ปลาหมอ ปลาดุก ปลาช่อน)จะมี
ชีวิตอยู่ได้ 

โดยปกติ มีโอกาสที่จะมีปลาชนิดใดชนิด
หนึ่งตายก่อนชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะปลา
กินเนื้อจะไวต่อพิษสารเคมีกว่าปลากิน
พืช 

ช่วงเวลาที่ปลาอาจมีการตาย เวลากลางคืน และช่วงเวลาเช้า ทุกเวลา ท้ังกลางวันและกลางคืน 
ความอุดมสมบูรณ์ของแพลงค์ตอน สาหร่ายและตะไคร่น้้าจะตาย ยาฆ่าแมลง/สารเคมีอาจฆ่าสาหร่ายและ

แพลงค์ตอนตาย 
ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า น้อยกว่า 3 พีพีเอ็ม ปริมาณโดยทั่วไป

จะน้อยกว่า 2 พีพีเอ็ม 
8 – 10 พีพีเอ็ม 

สีของน้้า สีน้้าตาล สีเทา หรือสีด้า น้้าไม่มีสีใส สีเขียวอ่อน หรือสีน้้าตาล
อ่อน 

 
ที่มา : คู่มือการหาสาเหตุ การสังเกตอาการ การปูองกันและการรักษาสัตว์น้้าปุวยหรือตาย, กรมประมง 
 
ตารางท่ี 3 ความเสียหายของผู้เลี้ยงปลาในกระชัง จากเหตุการณ์ปลาตายในแม่น้้าปุาสัก 
 
ล าดับ อ าเภอ จ านวน

ต าบล 
จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวน
เกษตรกร 

(ราย) 

จ านวน
กระชัง 

(กระชัง) 

พื้นท่ี
เสียหาย
(ตร.ม.) 

จ านวนผลผลิตท่ี
เสียหาย(กก.) 

ประมาณการมูลค่า
ความเสียหาย

(บาท) 

หมายเหตุ 

1 แก่งคอย 3 4 31 177 4,425 177,000 10,530,000 
เฉลี่ย 765 
กก./กระชัง 

2 เมืองสระบุรี 2 2 35 139 3,475 882,000 5,040,000 
3 เสาไห้ 7 11 60 285 7,125 218,000 19,620,000 
4 เฉลิมพระเกียรติ 1 1 1 5 125 5,000 450,000 
         

รวม 13 18 127 606 15,150 1,282,000 35,640,000 
 

ที่มา : ส้านักงานประมงจังหวัดสระบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 

ภาพประกอบเหตุการณ์ปลาตายในแม่น้ าป่าสัก ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

 

 
 

 
 

ตามท่ีกองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด มีได้สั่งการให้หน่วยงานที่มีแหล่งน้้าเลี้ยงประสบปัญหาเนื่องจาก
ภาวะภัยแล้งเข้าตรวจเฝูาระวังเพ่ือปูองกัน และให้ค้าแนะน้าแก่เกษตรกรล่วงหน้านั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง    
น้้าจืดสระบุรีไดด้้าเนินการ ดังนี้  

1. น้าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรประมงให้มากขึ้น ทางช่องทางการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน หรือสื่อสารมวลชนอื่น ได้แก่ เวปไซต์ 

2. จัดเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรประมงเพ่ือรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของเกษตรกร
ประมง เพ่ือให้แนวทางหรือข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะการ ปัญหาภัยแล้ง หรือปัญหาอื่น 

3. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าที่มีผู้เลี้ยงปลาในกระชังอย่างสม่้าเสมอ ได้แก่ แม่น้้าปุาสัก 
ตั้งแต่ อ้าเภอแกงค่อย อ้าเภอเมือง และอ้าเภอเสาไห้ และในคลองระพีพัฒน์ บริเวณ ต้าบลหนองโรง อ้าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี จัดเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรประมงเพ่ือรับฟังปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะของเกษตรกรประมง เพ่ือให้แนวทางหรือข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา น้าเสนอข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรประมง โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง และท้าการเฝูาระวังคุณภาพน้้าในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี  
โดยมีการสุ่มตรวจวัดคุณภาพน้้าจากแหล่งน้้าที่มีผู้เลี้ยงปลาในกระชังภายในจังหวัดสระบุรี คือแม่น้้าปุาสักและคลอง
ระพีพัฒน์โดยแบ่งเป็นจุดที่ท้าการตรวจทั้งสิ้น 6 จุด คือ  

1.แม่น้้าปุาสัก บริเวณ บ้านซุ้ง ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 
2.แม่น้้าปุาสัก บริเวณ วัดหงษ์ดาราวาส ต.นาโฉง อ.เมือง จ.สระบุรี 
3. แม่น้้าปุาสัก บริเวณ  ต.บ้านปุา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 
4. คลองระพีพัฒน์ บริเวณ วัดล้าบัว หมู่ 8 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 
5. คลองระพีพัฒน์ บริเวณ ที่เลี้ยงปลาในกระชัง หมู่ 10 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 
6. คลองระพีพัฒน์ บริเวณ หมู่ 11 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 
 

ตารางท่ี 1 จ้านวนการเข้าตรวจเยี่ยม และให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร 
 

ล าดับที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน (ครั้ง) 
1 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าบริเวณแม่น้้าปุาสัก 14 
2 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าบริเวณคลองระพีพัฒน์ 14 
3 ให้ค้าแนะน้า วิธีรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น เช่น 

ปัญหาภัยแล้ง หรือปัญหาอ่ืน และน้าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกร 

14 

กิจกรรมพิเศษ การเฝูาระวังสถานการณ์ภัยแล้งในแหล่งน้้า และเยี่ยมเยียนเกษตรกรประมง 
ในพื้นท่ีเขตจังหวัด สระบุรี 

ผลการด้าเนินงาน 



๕๙ 
 

 

 
 

 

 
ภาพ การเฝูาระวังสถานการณ์ภัยแล้งแหล่งน้้า และเยี่ยมเยียนเกษตรกรประมงในพ้ืนที่เขตจังหวัดสระบุรี 
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