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สัญลักษณ์จังหวัดสระบุรี 
 

 
อักษรย่อของจังหวัดสระบุรี     "สบ" 
 
ค าขวัญของจังหวัดสระบุรี 
 

" พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ  ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรน้าล้้าแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียว
กะหรี่ปั๊บนมด ีประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง " 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัดสระบุรี 
 
 

                     ดอกสพุรรณกิาร์ 
 

  

  

  

ตน้ไมป้ระจ าจังหวัดตน้ไมป้ระจ าจังหวัด   

  

 

 

 

 

 

หมายถึง สถานท่ีอันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของชาวจังหวัดสระบุรีและ
ชาวไทยทั้งประเทศ เป็นรูปมณฑป ปลูกครอบรอยพระพุทธบาทของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 
ต้าบลขุนโขลน อ้าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุร ี

ตะแบกนา   
Lagerstroemia floribunda 
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ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ที่ตั้ง 
 

จังหวัดสระบุร ี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร
ประมาณเส้นรุ้งท่ี 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ลิปดาเหนือ กับเส้นแวงที ่ 100 องศา 54 ลิปดา 35.58478 
ลิปดาตะวันออก  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1  (ถนนพหลโยธิน)  ระยะทางประมาณ  
108 กิโลเมตร (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ศาลากลางจังหวัด) และ ตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ  
113 กิโลเมตรและตามแม่น้้าเจ้าพระยาแยกเข้าแม่น้้าป่าสักประมาณ 165 กิโลเมตร 
 

อาณาเขต จังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ้าเภอเมืองลพบุรี  อ้าเภอชัยบาดาล  และอ้าเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้าเภอปากช่อง  อ้าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา และอ้าเภอบ้านนา  
 จังหวัดนครนายก 

 ทิศใต้ ติดต่อกับอ้าเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี  และอ้าเภอวังน้อย  อ้าเภออุทัย  จังหวัด 
 พระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ้าเภอภาชี อ้าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ้าเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี 
 

เนื้อที ่
จังหวัดสระบุรีมีเนื้อท่ีทั้งหมด ๓,๕๗๖.๔๘๖ ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๒,๒๓๔,๓๐๔ ไร่ คิดเป็นร้อย

ละ ๐.๗๐ ของพื้นที่ประเทศ 
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ภูมิประเทศ 
พื้นที่จังหวัดสระบุรีเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณลุ่มน้้าที่ราบลุ่มภาคกลางรวมกับอีกส่วนหน่ึงของทิวเขา ดงพญา

เย็น สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  ๓ ลักษณะ คือ บริเวณที่ราบลุ่ม  บริเวณเขาหย่อม
หรือเขาเตี้ย และบริเวณเขาสูง 
ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดที่มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะ  ซึ่งลักษณะภูมิอากาศแบบน้ีจะมีฝน
น้อยแห้งแล้งในฤดูหนาว  และอุณหภูมิค่อนข้างสูงในฤดูร้อนและค่อนข้างจะหนาวเย็นในฤดูหนาว   และมีฝนตกชุกในช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 

 
อุณหภูมิ 

จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลาง  และอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินปกติมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง  จึงท้าให้
อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวจัด  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี   ๒๕– ๒๙ องศาเซลเซียส  อุณหภูมิ
สูงสุด เฉลี่ย ๓๓-๓๔ องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย  ๒๓-๒๔  องศาเซลเซียส   เดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศ
ร้อนจัดที่สุดในรอบป ีส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวท่ีสุดในเดือนมกราคม   

 
การปกครอง 

จังหวัดสระบุรีแบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น  13 อ้าเภอ  111 ต้าบล   9 73 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 

 

ประชากรและศาสนา 
มีประชากรรวมทั้งสิ้น 617,384  คน เป็นชาย 305,472 คน เป็นหญิง 311,912 คน  อ้าเภอท่ีมี

ประชากรมากท่ีสุด คืออ้าเภอเมืองสระบุรี  มีจ้านวน  116,052 คน รองลงมา ได้แก่ อ้าเภอแก่งคอย มีจ้านวน  94,555  
คน และอ้าเภอหนองแค   มีจ้านวน  89,651 คน    โดยประชากรส่วนใหญ่นับถือ  พระพุทธศาสนา 
หมายเหตุ :  จ้านวนประชากร ณ ธันวาคม  2553 
 

แม่น้ าสายส าคัญ 

                   แม่น้ าป่าสัก เป็นแม่น้้าท่ีมีต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ในเขตพื้นท่ีอ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย    
แม่น้้าป่าสักไหลผ่าน 5 จังหวัด  คือจังหวัดเลย   จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดลพบุรี   จังหวัดสระบุรีไหลไปบรรจบกับแม่น้้า
เจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดสระบุรีเป็นแหล่งของหินปูนและหินอ่อนท่ีส้าคัญที่สุดแหล่งหนึ่งของประทศไทย   เป็นจังหวัดที่มีการ
ผลิตหินอ่อนเป็นอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง   ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน   นอกจากน้ันยังมีการผลิตหินปูนท้ังในลักษณะหิน
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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)


ก่อสร้างโดยตรงและผลิตปูนซีเมนต์  หินปูนท่ีเรียกว่าดินมาร์ล  ใช้ผสมท้าแป้งหอม   แป้งกะจะ   เป็นสีรองพื้น   แก้ดินเปรี้ยว   

ผสมท้ายาสีฟัน  ผสมท้าธูป  หินดินดาน  ใช้ผสมกับหินปูนท้าปูนซีเมนต์  หินลับมีดจากหินไรโอไลท์ท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศ  มี
การผลิตครกและสากจากหินแอนดีไซต์  ตลอดจนการขุดเจาะดินลูกรัง เพื่อกิจการถมที่และก่อสร้างต่างๆ    ปัจจุบันสระบุรี
ยังเป็นแหล่งผลิตแร่ดิกไคต์  (หินสบู่)  หรือไพโรฟิลไลท์ท่ีใหญ่ที่สุดของประเทศ   ใช้ผสมท้าวัสดุทนไฟ   ท้ากระเบื้อง   ปูพ้ืนบุ
ผนัง  ผสมท้าซีเมนต์ขาว  ท้าหินตกแต่ง     

การประกอบอาชีพ 

 ส่วนใหญ่ประชากรจะประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร   จ้านวน  191,238  ครัวเรือน    คิดเป็นร้อยละ  

85.81   ของครัวเรือนท้ังหมดของจังหวัดสระบุรี  การประกอบอาชีพด้านการเกษตร   จ้านวนครัวเรือนเกษตรกร   จ้านวน  

31,633   ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 14.19  ของครัวเรือนท้ังหมดของจังหวัดสระบุรี   เพราะจังหวัดสระบุรี  เป็นเขตพื้นท่ี
อุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่   โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น   1,449  โรงงาน    (ที่มาข้อมูล  :  ส้านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรี  ปี 2553) 

การศึกษา 

 จังหวัดสระบุรีเป็นท่ีตั้งสถานศึกษาที่มีช่ือเสียงมากมาย  เช่น  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก          
(เดิมชื่อ วิทยาลัยมิชช่ัน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษาสระบุรีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   สระบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาทวิทยาลัยเทคนิค สระบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษา สระบุรีวิทยาลัยชื่นชมไทย-
เยอรมัน สระบุรี  เป็นต้น 
 
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
   
 อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย   บริเวณพื้นท่ี   หมู่  ๑  บ้านพระพุทธฉาย   ต้าบลหนองปลาไหล   อ้าเภอ
เมืองสระบุรี    ประกอบด้วยเขาน้อยใหญ่มีที่ราบในหุบเขา    ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง   สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่เป็นสัตว์
ขนาดเล็ก  เช่น   ไก่ฟ้า  ไก่ป่า  ลิง   หมูป่า     และนกนานาชนิด     ท่ีส้าคัญได้แก ่นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติ  มีน้้าตกที่สวยงามหลายแหล่ง  เช่น  น้้าตกสามหลั่น  น้้าตกโพธิ์หินดาด  และน้้าตกโตนรากไทร  เป็นต้น 
 

 สวนรุกขชาติมวกเหล็ก   อ าเภอมวกเหล็ก   อยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีประมาณ   ๓๗  กิโลเมตร   มีเนื้อที่
ประมาณ  ๓๕๗  ไร่  อยู่กึ่งกลางระหว่างอ้าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี   กับอ้าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   มีล้า
ธารซึ่งมาจากต้นน้้าในป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลลงสู่แม่น้้าป่าสัก   มีพันธ์ุไม้ต่าง  ๆ  และไม้ดอกไม้ประดับท่ีสวยงาม
มากมาย   
 

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

 วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารและรอยพระพุทธบาท      ตั้งอยู่ที่ต้าบลขุนโขลน   อ้าเภอพระพุทธบาท        

มีปูชนียสถานท่ีส้าคัญคือ  “รอยพระพุทธบาท”  ที่ประทับไว้บนหินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพตหรือเขาสัจพันธคีรี  เป็นรอย
พระพุทธบาทเบื้องซ้าย   ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม   เมื่อประมาณ   350  ปีมาแล้ว  เป็นที่รู้จักและสักการะบูชาของ
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 
                  น้ าตกเจ็ดสาวน้อย  อยู่ท่ีต้าบลมวกเหล็ก  อ้าเภอมวกเหล็ก   เส้นทางเดียวกับสวนรุกขชาติมวกเหล็ก   เป็น
น้้าตกที่มีหลายชั้น ธรรมชาติงดงาม มีบริเวณเล่นน้้าท่ีกว้างขวางและร่มรื่นมาก 
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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/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


ข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดของจังหวัดสระบุรี 
  
 
 

จังหวัดสระบุรีมีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าท่ีขึ้นทะเบียนจ้านวน 2,706 ราย พ้ืนท่ีการเลี้ยง 5,454.91 ไร่ มี
รูปแบบการเลี้ยง 5 แบบ คือ (1) การเลี้ยงในกระชังซึ่งมีจ้านวนเกษตรกร 113 ราย พ้ืนท่ีการเลี้ยง 31.45 ไร่ (2) การ
เลี้ยงในนาซึ่งมีจ้านวนเกษตรกร 1 ราย พ้ืนท่ีการเลี้ยง 3.00 ไร่ (3) การเลี้ยงในบ่อซีเมนต์หรือบ่อพลาสติกซึ่งมีจ้านวน
เกษตรกร 22 ราย พ้ืนท่ีการเลี้ยง 29.97 ไร่ (4) การเลี้ยงในบ่อดินซึ่งมีจ้านวนเกษตรกร 2,534 ราย พ้ืนท่ีการเลี้ยง 
5,154.74 ไร่ และ (5) การเลี้ยงในร่องสวนซึ่งมีจ้านวนเกษตรกร 36 ราย พ้ืนท่ีการเลี้ยง 235.75 ไร่ สัตว์น้้าท่ีเลี้ยง 
ได้แก่ ปลากด ปลากดคัง ปลากราย ปลาจาระเม็ดน้้าจืด ปลาจีน ปลาช่อน ปลาชะโด ปลาดุก ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาตะเพียน 
ปลานวลจันทร์เทศ ปลานิล ปลาทับทิม ปลาบึก ปลายี่สกเทศ ปลายี่สกไทย ปลาแรด ปลาสลิด ปลาสวาย ปลาหมอไทย 
ปลาน้้าจืดอื่น ๆ กบ จระเข้ ตะพาบน้้า และสัตว์น้้าอื่น ๆ กระจายอยู่ใน 13 อ้าเภอ ดังนี ้

1. อ าเภอเสาไห้  มีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าท่ีขึ้นทะเบียนจ้านวน 112 ราย ชนิดสัตว์น้้าท่ีเลี้ยง ได้แก่ 
ปลากด ปลาดุก ปลาดุกบิ๊กอุย   ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาทับทิม ปลาแรด และปลาสวาย มีพ้ืนท่ีการเลี้ยงรวมทั้งหมด 
120.04 ไร่ เป็นการเลี้ยงในกระชัง 52 ราย มีพื้นที่ 5.11 ไร่ ในบ่อดิน 59 ราย มีพื้นที่ 114.69 ไร่ และในร่องสวน 1 
ราย มีพื้นที ่ 0.25  ไร่ 

2. อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  มีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าท่ีขึ้นทะเบียนจ้านวน 110 ราย ชนิดสัตว์น้้าท่ีเลี้ยง 
ได้แก่ ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาทับทิม และปลาสวาย มีพ้ืนท่ีการเลี้ยงรวมทั้งหมด 110.50 ไร่ เป็นการเลี้ยงใน
บ่อดิน 

3. อ าเภอวังม่วง มีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าท่ีขึ้นทะเบียนจ้านวน 53 ราย ชนิดสัตว์น้้าท่ีเลี้ยง ได้แก่ ปลาดุก 
ปลาตะเพียน และปลานิล มีพื้นท่ีการเลี้ยงรวมทั้งหมด 74.50 ไร่ เป็นการเลี้ยงในบ่อดิน 

4. อ าเภอมวกเหล็ก  มีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าท่ีขึ้นทะเบียนจ้านวน 207 ราย ชนิดสัตว์น้้าท่ีเลี้ยง ได้แก่ 
ปลาช่อน ปลาดุก ปลาดุกบิ๊กอุย   ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาทับทิม ปลาสวาย และกบ มีพ้ืนท่ีการเลี้ยงรวมทั้งหมด 
276.37 ไร่ เป็นการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์หรือบ่อพลาสติก 3 ราย มีพื้นที่ 2.02 ไร่ และในบ่อดิน 204 ราย มีพื้นที่ 
274.35 ไร่ 

5. อ าเภอพระพุทธบาท  มีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าท่ีขึ้นทะเบียนจ้านวน 163 ราย ชนิดสัตว์น้้าท่ีเลี้ยง 
ได้แก่ ปลาช่อน ปลาชะโด ปลาดุก ปลาดุกบิ๊กอุย  ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์เทศ ปลานิล ปลาทับทิม ปลาบึก ปลายี่สก
เทศ ปลาสวาย และตะพาบน้้า มีพื้นท่ีการเลี้ยงรวมทั้งหมด 323.05 ไร่ เป็นการเลี้ยงในบ่อดิน 162 ราย มีพื้นที่ 
312.05 ไร่ และในร่องสวน 1 ราย มีพื้นที่ 11.00 ไร่ 

6. อ าเภอดอนพุด มีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าท่ีขึ้นทะเบียนจ้านวน 185 ราย ชนิดสัตว์น้้าท่ีเลี้ยง ได้แก่ ปลา
กดคัง ปลาดุก ปลาดุกบิ๊กอุย   ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาบึก และกบ มีพื้นท่ีการเลี้ยงรวมทั้งหมด 278.42 ไร่ เป็นการ
เลี้ยงในกระชัง 1 ราย มีพื้นที่ 0.08 ไร่ ในบ่อซีเมนต์หรือบ่อพลาสติก 1 ราย มีพื้นที่ 0.60 ไร่ ในบ่อดิน 182 ราย มีพื้นที่ 
272.74 ไร่ และในร่องสวน 1 ราย มีพื้นที่ 5.00 ไร่ 

7. อ าเภอหนองโดน  มีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าท่ีขึ้นทะเบียนจ้านวน 398 ราย ชนิดสัตว์น้้าท่ีเลี้ยง ได้แก่ 
ปลาจาระเม็ดน้้าจืด ปลาช่อน ปลาดุก ปลาดุกบิ๊กอุย  ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาทับทิม ปลายี่สกเทศ ปลาสวาย และกบ มี
พื้นที่การเลี้ยงรวมทั้งหมด 941.28 ไร่ เป็นการเลี้ยงในกระชัง 11 ราย มีพื้นที่ 0.59 ไร่ ในบ่อดิน 380 ราย มีพื้นที่ 
919.19 ไร่ และในร่องสวน 7 ราย มีพื้นที่ 21.50 ไร่ 

8. อ าเภอบ้านหมอ  มีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าท่ีขึ้นทะเบียนจ้านวน 460 ราย ชนิดสัตว์น้้าท่ีเลี้ยง ได้แก่ 
ปลาดุก ปลาดุกบิ๊กอุย  ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาทับทิม ปลาแรด และปลาสวาย มีพ้ืนท่ีการเลี้ยงรวมทั้งหมด 544.71 
ไร่ เป็นการเลี้ยงในกระชัง 15 ราย มีพื้นที่ 5.53 ไร่ ในนา 1 ราย มีพื้นที่ 3.00 ไร่ ในบ่อซีเมนต์หรือบ่อพลาสติก 6 ราย 
มีพื้นท่ี 3.29 ไร่ ในบ่อดิน 436 ราย มีพื้นที่ 529.90 ไร่ และในร่องสวน 2 ราย มีพื้นที่ 3.00 ไร่ 

9. อ าเภอหนองแซง  มีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าท่ีขึ้นทะเบียนจ้านวน 17 ราย ชนิดสัตว์น้้าท่ีเลี้ยง ได้แก่ 
ปลาดุก ปลาดุกบิ๊กอุย  ปลาตะเพียน ปลานิล และปลาสวาย มีพ้ืนท่ีการเลี้ยงรวมทั้งหมด 12.89 ไร่ เป็นการเลี้ยงในบ่อดิน 
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10. อ าเภอวิหารแดง มีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าท่ีขึ้นทะเบียนจ้านวน 160 ราย ชนิดสัตว์น้้าท่ีเลี้ยง ได้แก่ 
ปลากราย ปลาจาระเม็ดน้้าจืด ปลาดุก ปลาดุกบิ๊กอุย  ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาทับทิม ปลายี่สกเทศ ปลายี่สกไทย ปลา
สวาย และปลาน้้าจืดอื่น ๆ มีพื้นท่ีการเลี้ยงรวมทั้งหมด 1,250.25 ไร่ เป็นการเลี้ยงในบ่อดิน 155 ราย มีพื้นที่ 
1,237.25 ไร่ และในร่องสวน 5 ราย มีพื้นที่ 13.00 ไร่ 

11. อ าเภอหนองแค  มีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าท่ีขึ้นทะเบียนจ้านวน 342 ราย ชนิดสัตว์น้้าท่ีเลี้ยง ได้แก่ 
ปลาจาระเม็ดน้้าจืด ปลาจีน ปลาดุก ปลาดุกบิ๊กอุย   ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์เทศ ปลานิล ปลาทับทิม ปลาบึก ปลา
ยี่สกเทศ ปลาแรด ปลาสลิด ปลาสวาย ปลาหมอไทย กบ และสัตว์น้้าอื่น ๆ มีพื้นที่การเลี้ยงรวมทั้งหมด 1,045.81 ไร่ 
เป็นการเลี้ยงในกระชัง 6 ราย มีพื้นที่ 3.44 ไร่ ในบ่อซีเมนต์หรือบ่อพลาสติก 2 ราย มีพื้นที่ 19.00 ไร่ ในบ่อดิน 316 
ราย มีพื้นที่ 845.37 ไร่ และในร่องสวน 18 ราย มีพื้นที่ 178.00 ไร่ 

12. อ าเภอแก่งคอย  มีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าท่ีขึ้นทะเบียนจ้านวน 428 ราย ชนิดสัตว์น้้าท่ีเลี้ยง ได้แก่ 
ปลาจาระเม็ดน้้าจืด ปลาจีน ปลาช่อน ปลาดุก ปลาดุกบิ๊กอุย   ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาทับทิม ปลาแรด ปลาสลิด ปลา
สวาย และกบ มีพ้ืนท่ีการเลี้ยงรวมทั้งหมด 415.14 ไร่ เป็นการเลี้ยงในกระชัง 15 ราย มีพื้นที่ 9.15 ไร่ ในบ่อซีเมนต์
หรือบ่อพลาสติก 6 ราย มีพื้นที่ 0.30 ไร่ ในบ่อดิน 406 ราย มีพื้นที่ 401.69 ไร่ และในร่องสวน 1 ราย มีพื้นที่ 4.00 
ไร่ 

13. อ าเภอเมือง มีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าท่ีขึ้นทะเบียนจ้านวน 71 ราย ชนิดสัตว์น้้าท่ีเลี้ยง ได้แก่ ปลาดุก 
ปลาดุกบิ๊กอุย  ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาทับทิม ปลายี่สกเทศ ปลาแรด และจระเข้ มีพื้นท่ีการเลี้ยงรวมทั้งหมด 61.95 
ไร่ เป็นการเลี้ยงในกระชัง 13 ราย มีพื้นที่ 7.55 ไร่ ในบ่อซีเมนต์หรือบ่อพลาสติก 4 ราย มีพื้นที่ 4.76 ไร่ และในบ่อดิน 
54 ราย มีพื้นที่ 49.64 ไร่ 

 
ปลาที่นิยมเลี้ยงในจังหวัดสระบุรี 3 อันดับแรก คือ 

 
ปลานิล ในกระชัง จ้านวน 15 ราย พ้ืนท่ี 3.35 ไร่ 
 ในนา จ้านวน 1 ราย พ้ืนท่ี 3.00 ไร่ 
 ในบ่อซีเมนต์หรือบ่อพลาสติก จ้านวน 3 ราย พ้ืนท่ี 2.02 ไร่ 
 ในบ่อดิน จ้านวน 1,529 ราย พ้ืนท่ี 2,635.66 ไร่ 
 ในร่องสวน จ้านวน 20 ราย พ้ืนท่ี 152.50 ไร่ 
ปลาดุก ในกระชัง จ้านวน 5 ราย พ้ืนท่ี 2.61 ไร่ 
 ในบ่อซีเมนต์หรือบ่อพลาสติก จ้านวน 9 ราย พ้ืนท่ี 3.44 ไร่ 
 ในบ่อดิน จ้านวน 620 ราย พ้ืนท่ี 1,128.43 ไร่ 
 ในร่องสวน จ้านวน 3 ราย พ้ืนท่ี 8.00 ไร่ 
ปลาตะเพียน ในกระชัง จ้านวน 3 ราย พ้ืนท่ี 5.02 ไร่ 
 ในบ่อดิน จ้านวน 234 ราย พ้ืนท่ี 993.74 ไร่ 
 ในร่องสวน จ้านวน 7 ราย พ้ืนท่ี 42.25 ไร่ 

 
 
 
หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ ปีงบประมาณ  2556 
 

 
 
 
 

6 



ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดสระบุรี 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสระบุรี 
 
 
  
  
      
                                    
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่เส้นทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสระบุรี 
  
  
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด้าริให้กรมชลประทานศึกษา
ความเหมาะสม โครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้้าป่าสักอย่างจริงจัง และเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า และเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่เพาะปลูกในลุ่มแม่น้้าป่าสัก อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ้าในเขตลุ่มน้้าป่าสัก จน
เมื่อวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๗ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติให้เปิดโครงการก่อสร้างโครงการเขื่อนเก็บกักน้้าป่าสัก และเมื่อ
เขื่อนป่าสักได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในเขตพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 

 ดังนั้นส้านักงานประมงจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดท้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรีขึ้น
เพื่อเป็นการรองรับโครงการพัฒนาลุ่มน้้าป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒  
โดยมีความประสงค์ขอให้กรมประมงด้าเนินการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรีในเขตท้องที่ทะเลบ้านหมอ 
อ้าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  

ที่มา :  www.pointasia.com  
          ๑๐๒ หมู่ ๗  ต.บา้นหมอ  อ.บา้นหมอ๑๐๒ หมู่ ๗  ต.บา้นหมอ  อ.บา้นหมอ  
          จ.สระบรีุ  ๑๘๑๓๐จ.สระบรีุ  ๑๘๑๓๐  
  
          โทรศัพท ์๐๓๖โทรศัพท ์๐๓๖--๒๐๒๗๓๖ ๒๐๒๗๓๖ --  ๗ ๗   
          โทรสาร ๐๓๖โทรสาร ๐๓๖--๒๐๒๗๓๖ ๒๐๒๗๓๖ 
          EE--mmaaiill  ::  ssaarraabbuurriiffss@@yyaahhoooo..ccoomm  
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วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสระบุรี 

ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

รายนามผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดสระบุรี 

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุร ี ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๐๒ หมู่ ๗ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 
ก่อสร้างบนเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๒ งาน ๒๙ ตารางวา ด้วยงบประมาณ ปี ๒๕๔๓ จ้านวนเงิน ๒๐,๙๕๐,๐๐๐ บาท  ด้านทิศ
ตะวันออกติดกับส้านักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ติดกับทะเลสาบบ้านหมอ อยู่ห่างจากท่ีว่า
การอ้าเภอบ้านหมอ ๓ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีเป็นระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวได้เสร็จ
สิ้นลงเมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๔๔   
 
 
 
 

๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนพรรษา ๖ รอบ วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

๒. เพื่อเพาะพันธ์ุสัตว์น้้าจ้าหน่ายให้กับราษฎรผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
๓. เป็นศูนย์ทางวิชาการ เพื่อให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า แก่ราษฎรผู้ที่สนใจโดยทั่วไป 
๔. เป็นแหล่งทางวิชาการ เพื่อท้าการทดลองค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเพาะเลี้ยงปลาไทย ชนิด

ต่างๆ 
๕. เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้้า เพ่ือปล่อยในแหล่งน้้าในเขตท้องที่จังหวัดสระบุรี 
๖. เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้กับเกษตรกร และเป็นการยกฐานะทางเศรษฐกิจของ

เกษตรกรให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป 
๗. เพื่อเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทย 
๘. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้้าในพ้ืนท่ีโครงการให้เป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่มีความอุดม

สมบูรณ์ 
 
 
 

 
๑. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยเกี่ยวกับวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
๒.  ผลิต และเพาะขยายพันธ์ุสัตว์น้้าจืด เพื่อจ้าหน่ายให้กับเกษตรกร และปล่อยลงแหล่งน้้าธรรมชาติ 
๓. บริการเผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด แก่เกษตรกร และผู้ที่

สนใจ 
 
 
 

 
๑. นายชุติพงค์    ว่องส่องสาร     ๒๒  ตุลาคม        ๒๕๔๔  –  ๑๐   กุมภาพันธ์    ๒๕๔๖ 
๒. นายชลธิศักดิ์   ชาวปากน้้า     ๑๑  กุมภาพันธ ์   ๒๕๔๖  –   ๖     มีนาคม        ๒๕๕๑ 
๓. นายสุริยัน   เสมา                  ๗  มีนาคม        ๒๕๕๑  –  ๑๘   กรกฎาคม    ๒๕๕๔ 
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รายนามผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด
สระบุรี 

อัตราก าลัง 

อัตราก าลังข้าราชการ 

อัตราก าลังลูกจ้างประจ า 
งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

อัตราก าลังพนักงานราชการ 
งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 
 
 

 
1. นายสุริยัน   เสมา               ๗     มีนาคม        ๒๕๕๑  -  ๑๘    กรกฎาคม    ๒๕๕๔ 
๒. นายวีระ วัชรกรโยธิน         19    กรกฎาคม     ๒๕๕๔   -    ๑    มกราคม     ๒๕๕๖ 
๓. นางสาวจินตนา โตธนะโภคา   ๒    มกราคม      ๒๕๕๖   -   ปัจจุบัน 
 
 

 
 
 
 
                  ๑. นางสาวจินตนา โตธนะโภคา  ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุร ี
                  ๒. นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี   นักวิชาการประมงช้านาญการ 
                  ๓. นายทองสุข   ฝาเทพ        เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน 
                  ๔. นางสาวพิชญดา  ขันงาม  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 

๑. นางรุจิกาญจน์  ศิริแดง    พนักงานธุรการ   
 
 
 
                  ๑. นายสัญชัย คชประดิษฐ์             นักวิชาการประมง 
                  ๒. นายบัญชา คาบสมุทร             นักวิชาการประมง 
                  ๓. นายเมธี เสมา              นักวิชาการประมง 
                  ๔. นางสาวมานิกา สุขคล้าย             เจ้าพนักงานประมง 
                  ๕. นางสาวมะลิ มาฆะมนต ์                    เจ้าหน้าท่ีประมง 
                  ๖. นางธนภรณ์ แปลกวงษ์             เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
                  ๗. นางอุบล เนื่องวรรณะ             พนักงานผู้ช่วยประมง 
                  ๘. นางสาวช่ืนกมล เปรมจิตต ์                 พนักงานผู้ช่วยประมง 
                  ๙. นางสาวนพรัตน ์เลิศข้ารูป             พนักงานผู้ช่วยประมง 
                ๑๐. นางมัธนา ศรีเรือนงาม             พนักงานผู้ช่วยประมง 
                ๑๑. นายวิโรจน์ หรี่เรไร   พนักงานผู้ช่วยประมง 
                ๑๒. นายธราเทพ บุญเย็น              พนักงานผู้ช่วยประมง 
                ๑๓. นายรุ่งทิวา อ้นโสภา              พนักงานผู้ช่วยประมง 
                ๑๔. นายวิทยา มงคลชัย              พนักงานผู้ช่วยประมง 
                ๑๕. นายเกษม ธรรมภักดี                 พนักงานผู้ช่วยประมง 
                ๑๖. นายประจวบ บุตรศรี              พนักงานผู้ช่วยประมง 
                ๑๗. นายสุวิทย์ มงคลชัย               พนักงานผู้ช่วยประมง 
 
 

9 



แผนงาน / งบประมาณ 

 
 

 
                  ๑. นายสายณัต์ สายทอง              พนักงานขับรถยนต์ 
 

 
๑. นายสุชาติ    วังเวงจิตร             พนักงานรักษาความปลอดภัย 

                  ๒. นายบุญเลิศ  ทองกรุง             พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 
 

 
 
 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ 

ปี  2555 ปี  2556 

แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     

ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้้าในแหล่งน้้าธรรมชาต ิ     

 -  กิจกรรมผลิตพันธ์ุสัตว์น้้า 3,421,420.00 3,142,810.00 

แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร     

ผลผลิตสินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน     

 -  กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 878,105.00 954,470.00 

 -  กิจกรรมยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก 137,700.00 247,300.00 

 -  กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง 141,500.00 141,000.00 

ผลผลิตสินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม     

 -  กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง 0 165,000.00 

 -  กิจกรรมปรับโครงการสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า 95,200.00 0 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ  216,700.00 223,190.00 

รวมท้ังสิ้น 4,890,625.00 4,873,770.00 

 
 
 
 
 
 
 

อัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว (งบเงินทุนหมุนเวียนฯ) 
งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

อัตราก าลังจ้างเหมาบริการ 
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ปลาประจ าหน่วยงาน 

ปลาสังกะวาดท้องคม 
 

 

  

                    ด้วยกรมประมง  โดยส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหนึ่งในการผลิตพันธ์ุ
สัตว์น้้าเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้้าท่ัวประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและเพื่อเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้้าของไทยเป็นการฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์น้้าของไทยให้คงความหลากหลายในธรรมชาติและยั่งยืนมากท่ีสุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี
ได้รับมอบหมายให้ศึกษาและเพาะพันธ์ุปลาสังกะวาดและปลาแขยงข้างลายโดยก้าหนดให้เป็นปลาประจ้าหน่วยงานของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี ซึ่งศูนย์ฯ ได้ด้าเนินการศึกษา ค้นคว้าวิจัยสัตว์น้้าท้ัง ๒ ชนิด เพื่อเพาะพันธ์ุ จน
สามารถเพาะพันธุ์ปลาแขยงข้างลายปล่อยลงในแหล่งน้้าได้ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ตัว/ปี 

 

 

 

 
 
 
 

 
 ชื่อไทย : ปลาสังกะวาดท้องคม 
 ชื่อท้องถิ่น : ยอนท้องคม ยอนหลังเขียว ยอนปีก 

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

ลักษณะท่ัวไป : เป็นปลาน้้าจืดไม่มีเกล็ด หัวแบนข้างกว่าชนิดอื่นในสกุลเดียวกัน ตาโต จะงอยปากสั้น หนวดยาไมเกินขอบ
หลังลูกตา 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 พบน้อยในแม่น้้าตาป ี (วิกิพีเดีย, 2556; 
FishBase, 2013)   
 

ที่อยู่อาศัย : พบได้ตามแม่น้้าล้าคลองทั่วไป มักพบอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ (ชวลิต,2547) 
 

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

ฤดูวางไข ่: อยู่ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ไข่ปลามีสีเหลืองใส ลักษณะกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.9-
1.0 มิลลิเมตร เมื่อไข่พองน้้าเต็มที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.3 มิลลิเมตร เป็นไข่จมติด (สุภาพ และคณะ, 
2548) 
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อัตราส่วนเพศ : - 
 

ลักษณะเพศ : ตัวผู้มักมีรูปร่างเพรียวยาวกว่าตัวเมีย และเมื่อถึงฤดูผสมพันธ์ุเพศเมียที่มีความสมบูรณ์ทางเพศจะมีท้องนิ่ม 
ช่องเพศสีชมพูเรื่อ ๆ ส่วนปลาเพศผู้เพียงกดเบา ๆ ท่ีช่องเพศน้้าเช้ือก็จะไหลออกมา 
 

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

การเพาะเลี้ยง  : คัดเลือกแม่ปลาที่มีความสมบูรณ์ทางเพศ ลักษณะท้องนิ่ม ช่องเพศสีชมพูเรื่อ ๆ ใช้ Flexible Catheter 
หรือใช้สายยางเล็ก ๆ ดูดไข่เพื่อน้าไข่มาวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้วยเวอร์เนียมีเตอร์ (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไข่ 0.9-1.1 
มิลลิเมตร ต้องมีจ้านวนมากกว่าร้อยละ 90) ส่วนปลาเพศผู้ที่สมบูรณ์เต็มที่ เพียงกดเบา ๆ ท่ีช่องเพศน้้าเช้ือก็จะไหล
ออกมา  การฉีดฮอร์โมนกระตุ้นนั้นใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin acetate (BUS) ฉีดเข้าท่ีช่องท้องของแม่พันธ์ุบริเวณ
โคนครีบท้องในอัตรา 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนพ่อพันธุ์ฉีด BUS อัตรา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม พร้อมกับการฉีดแม่
พันธุ์ปลา โดยใช้ยาเสริมฤทธิ์ domperidone อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับการฉีด BUS ทุกครั้ง   พักพ่อแม่พันธ์ุ
ปลาไว้ในบ่อคอนกรีตหรือถังไฟเบอร์กลาส มีการเพิ่มออกซิเจนในบ่อตลอดเวลา เนื่องจากพ่อแม่พันธ์ุปลามีเง่ียงคม ตื่น
ตกใจง่าย จึงเกิดความบอบช้้าและตายง่าย อาจใช้ยาสลบ 2- Phenoxyethanol ความเข้มข้น 400 ส่วนในล้านส่วน 
(ppm) ในระหว่างการฉีดและรีด จะช่วยให้ท้างานสะดวกขึ้นและลดความบอบช้้าของพ่อแม่พันธ์ุปลา    แม่ปลาตกไข่
หลังจากฉีดฮอร์โมน 11-20 ช่ัวโมง ไข่เป็นแบบจมติด การผสมเทียมจึงใช้วิธีแห้ง โดยรีดไข่ลงในภาชนะที่แห้งสนิท 
หลังจากรีดน้้าเชื้อลงผสมแล้วใช้ขนไก่คนจนทั่ว จากน้ันน้าไปโรยในตาข่ายมุ้งสีฟ้าขนาด 20 ช่องตาต่อน้ิว หรืออาจน้าไข่
ปลาที่ผสมกับน้้าเช้ือแล้ว ไปเคลือบด้วยดินสอพองละลายน้้า (ดินสอพอง 1 กิโลกรัม/น้้า 500 มิลลิลิตร) เพื่อไม่ให้ไข่
ติดกัน แล้วฟักในกรวยจราจร โดยเปิดน้้าไหลผ่านตลอดเวลาในอัตรา 5 ลิตร/นาที ลูกปลาฟักเป็นตัวหลังจากการผสม 22 
ช่ัวโมง 45 นาที ถึง 29 ช่ัวโมง 25 นาที ท่ีอุณหภูมิน้้า 26.5-29.2 องศาเซลเซียส ลูกปลาวัยอ่อนแรกฟักมีความยาว 
3.48-3.6 มิลลิเมตร ไข่ปลามีอัตราปฏิสนธิเฉลี่ยร้อยละ 54.01±25.47 อัตราฟักเฉลี่ยร้อยละ 46.33±29.98 และมี
อัตรารอดเฉลี่ยร้อยละ 85.74±18.43 (สมบัติ และอรรณพ, 2550; นฤพล และคณะ, 2556) 
 

การอนุบาล : อนุบาลลูกปลาอายุ 3 วัน ในตู้กระจก ขนาด 45x90x45 เซนติเมตร ระดับน้้าลึก 30 เซนติเมตร ในอัตรา 
5 ตัว/ลิตร ช่วงลูกปลาอายุ 4-8 วัน ให้โรติเฟอร์ และลูกปลาอายุ 9-18 วัน ให้ไรแดงเป็นอาหาร วันละ 4 ครั้ง เวลา 
8.00, 12.00, 16.00 และ 20.00 น. ในปริมาณที่มากเพียงพอ เปลี่ยนถ่ายน้้าทุกวันโดยเปลี่ยนถ่ายที่ร้อยละ 25 ให้
อากาศผ่านหัวทรายตลอดเวลา ลูกปลาที่ได้มีความยาวเฉลี่ย 10.91 มิลลิเมตร น้้าหนักเฉลี่ย 28.63 กรัม และอัตรารอด
เฉลี่ยร้อยละ 71.56 (นฤพล และคณะ, 2556) 
 

การส่งตัวอย่างเข้าห้องเก็บตัวอย่างอ้างอิง (ถ้ามีกรุณาระบุเลขทะเบียนด้วย) : - 
 

การเลี้ยง : - 
 

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

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

การใช้ประโยชน์  : เป็นปลาเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอีสาน นิยมบริโภคเป็นปลาแห้งและปรุงสดเนื่องจากเนื้อมีรสชาติดี 
นอกจากนิยมท้าเป็นอาหารแล้วในปลาขนาดเล็กยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม (ชวลิต และสมศักดิ์, 2536) 
 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อไทย : ปลาแขยงข้างลาย 
ชื่อสามัญ : Blue-stripped catfish, Iridescent catfish  
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Mystus mysticetus Roberts, 1992 
 

ลักษณะท่ัวไป : ปลาแขยงข้างลายมีรูปร่างค่อนข้างเป็นทรงกระบอก แต่ล้าตัวแบนข้างเล็กน้อย ส่วนหัวเล็กตาโต อยู่ค่อน 
มาทางด้านล่างของหัว ปากเล็ก หนวดยาว ครีบหลังไม่ยกสูง ครีบไขมันสั้น ครีบหางเว้าลึก ครีบก้น ครีบท้องเล็ก ครีบหลัง
และครีบอกเป็นก้านแข็ง ตัวมีสีคล้้าหรือด้า มีแถบขาวหรือเงินวาวพาดตามยาวล้าตัวถึงโคนหาง 1-2 แถบ (คีรี และคณะ, 
2543) 
 

ขนาดความยาวสูงสุด ( maximum size) : ความยาวเฉลี่ย 10-15 เซนติเมตร แต่ขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยพบยาวถึง 21 
เซนติเมตร (สุรศักดิ์, 2540) ปลาแขยงข้างลายเพศผู้ในระยะแรกเริ่มเจริญพันธ์ุ มีขนาดความยาวเหยียด 11.3 เซนติเมตร 
น้้าหนัก 11.01 กรัม ปลาแขยงข้างลายเพศเมียในระยะแรกเริ่มเจริญพันธ์ุ 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 : กินท้ังพืชและสัตว์เป็นอาหาร   (กษิดิศ, 2556) 
 

ฤดูวางไข ่: อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ไข่ปลาเมื่อแก่เต็มที่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมสีเหลืองอ่อน เป็นไข่จม มี
สารเหนียว เพื่อใช้ยึดติดกับวัตถุ (สมเกียรติ และคณะ, 2545) 
อัตราส่วนเพศ : สัดส่วนเพศในธรรมชาติระหว่างปลาเพศผู้ต่อปลาเพศเมีย เท่ากับ 1.0:1.2 (สมเกียรติ และคณะ, 2545) 
 

ลักษณะเพศ : ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศภายนอก พบว่าปลาเพศผู้มีขนาดล้าตัวเล็กกว่าเพศเมีย น้้าหนักประมาณ 
10-15 กรัม ความยาวประมาณ 10-11 เซนติเมตร และมีอวัยวะแสดงเพศเรียกว่า genital papillae ซึ่งมีลักษณะเรียว
ยาว และแหลมตอนปลาย ขณะที่ปลาเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ น้้าหนักประมาณ 20-30 กรัม ความยาวประมา ณ
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11-14 เซนติเมตร อวัยวะเพศมีลักษณะค่อนข้างกลมและสั้นกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน และเมื่อถึงฤดูผสมพันธ์ุพบว่าเพศเมีย
จะมีท้องอูมเป่งน่ิมและผนังท้องบางกว่าเพศผู้ (สมเกียรติ และคณะ, 2545) 
 
ความดกไข่ : ปลาแขยงข้างลายเพศเมียมีปริมาณไข่เฉลี่ย 15,685 ฟอง/ตัว (สมเกียรติ และคณะ, 2545) 
การเพาะเลี้ยง  : คัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุที่สมบูรณ์เพศ สัดส่วนเพศผู้ : เพศเมีย เท่ากับ 2 :1 ปลาเพศเมียฉีดด้วยฮอร์โมน
สังเคราะห์ (suprefact) ความเข้มข้น 30 ไมโครกรัม/น้้าหนักปลา 1 กิโลกรัม เว้นระยะห่าง 6 ช่ัวโมง จึงฉีดปลาเพศผู้ด้วย
ฮอร์โมนสังเคราะห์ ( suprefact) ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม/น้้าหนักปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ ( motilium) 
10 มิลลิกรัม/น้้าหนักปลา 1 กิโลกรัม ท้ังเพศผู้และเพศเมีย หลังจากฉีดฮอร์โมนเสร็จแล้วน้าพ่อแม่พันธ์ุใส่ลงในบ่อซีเมนต์
ที่เตรียมไว้ (ขนาด 2x2 เมตร น้้าลึก 20 เซนติเมตร) ภายในบ่อมีการเตรียมวัสดุให้ไข่ยึดติดโดยใช้พู่ปอแก้ววางกระจายไว้
ในบ่อ หลังจากน้ันพ่อแม่พันธ์ุจะเริ่มรัดกันเองและวางไข่ โดยไข่จะเกาะติดกับวัสดุที่เตรียมไว้ แยกพ่อแม่พันธ์ุออกในตอน
เช้า พร้อมติดตั้งระบบออกซิเจนโดยวางหัวทรายกระจายทั่วบ่อ 6 จุด หลังจากนั้นประมาณ 22 ช่ัวโมงลูกปลาจะเริ่มฟัก
เป็นตัว 
 

การอนุบาล  : เมื่อลูกปลาฟักเป็นตัวหมดแล้วจึงเก็บรังไข่ออกจากบ่อ เติมน้้าให้ได้ระดับ 20 เซนติเมตร โดยหลังจากลูก
ปลาฟักเป็นตัวแล้ว 2 วัน อนุบาลด้วยไข่แดงต้มสุกน้ามาขยี้ผ่านผ้ากรองผสมกับน้้าสาดให้ท่ัวบ่อ ร่วมกับไรแดงขนาดเล็ก 
วันละ 2 มื้อ เช้า และเย็น เปลี่ยนถ่ายน้้าร้อยละ 50 ทุกวัน เมื่ออายุ 7 วัน ให้ไรแดงเป็นอาหาร เมื่ออายุ 13 วัน ลูกปลามี
ความยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ให้ไรแดงร่วมกับอาหารปลาดุกปั้นเป็นก้อน เมื่ออายุ 19 วัน จึงเปลี่ยนจากไรแดงเป็น
อาหารเม็ดลอยน้้าระดับโปรตีนร้อยละ 35 วันละ 2 ครั้ง เวลา 8.30 และ 16.00 น. โดยให้กินจนอ่ิม ขณะให้อาหารควร
หยุดให้อากาศเพื่อไม่ให้อาหารกระจาย ท้าการดูดตะกอนของเสียทุกสัปดาห์ แล้วเติมน้้าให้เท่าระดับเดิมทุกครั้งท่ีดูด
ตะกอน เมื่อลูกปลามีความยาวเฉลี่ย 5 เซนติเมตร (อายุ 48  วัน) จึงคัดเลือกปลาที่มีขนาดใกล้เคียงกันเพื่อน้าไปเลี้ยงใน
กระชังต่อไป 
 

การเลี้ยง : คัดเลือกปลาแขยงข้างลายที่ได้จากการเพาะพันธุ์รุ่นเดียวกัน ขนาดความยาวเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ปล่อยลงเลี้ยง
ในกระชังไนล่อนขนาด 1 .0x1.0x1.2 เมตร ที่ติดตั้งในบ่อซีเมนต์ขนาด 5 x10 เมตร ท่ีระดับความหนาแน่น 600 ตัว/
ลูกบาศก์เมตร ให้อาหารที่มีระดับโปรตีนร้อยละ 35 วันละ 2 ครั้ง  
 

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

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

การใช้ประโยชน์ : นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เนื้อใช้ปรุงเป็นอาหารได้ (กรมประมง, 2556) 
 

 เอกสารอ้างอิง :  
กรมประมง. 2556. แขยงข้างลาย. http://www.moohin.com/fish/fish-fwf134.shtml. (วันที่สืบค้น 21 มกราคม 2556)กษิดิศ วรรณุรักษ์. 2556. 
เว็บจัดการสารสนเทศ ปลาน้้าจืดไทยhttp://www.prakardkhay.com/032_fish/default.asp?page=resource_detail&id=36&menuid=1. 
 (วันท่ีสืบค้น 21 มกราคม 2556) 
คีรี กออนันตกุล, ชวลิต วิทยานนท์, อภิชาต เติมวิชชากร และชัยศิริ ศิริกุล. 2543. พรรณปลาในบึง      
           บอระเพ็ด (ลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา). กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 83 หน้า. 
           เครือข่ายนักวิจัยไทบ้าน. 2548. พันธุ์ปลาในป่าทาม : ความรู้พื้นถิ่นของคนหาปลาลุ่มน้้าสงคราม    
           ตอนล่าง. วนิดาการพิมพ,์ เชียงใหม.่ 180 หน้า. 
สมเกียรติ พงษ์ศิริจันทร์, จงกล บุญงาม และธีระชัย พงศ์จรรยากุล. 2545. ชีววิทยาบางประการของปลา 
           แขยงข้างลายในแม่น้้ามูล จังหวัดศรีสะเกษ. เอกสารวิชาการฉบับที่ 4/2545. กองประมงน้้าจืด,  
           กรมประมง. 44 หน้า. 
สุรศักดิ์ วงศ์กิตติเวชกุล. 2540. สารานุกรมปลาไทย. บริษัท เอม ซัพพลาย จ้ากัด, กรุงเทพมหานคร. 170 หนา้ 
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กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง 
 

สรุปผลการปฏิบัติงาน  
 
 
 
หลักการและเหตุผล 
  

 เพื่อด้าเนินงานในการค้นคว้า  ศึกษา  วิจัยเกี่ยวกับข้อมูลทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดและการศึกษาส้ารวจข้อมูลวิจัยประมงทางทะเล   วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้้า  รวมทั้ง
ศึกษางานวิจัยแหล่งประมง  สิ่งแวดล้อม  ท้ังนี้เพื่อน้าผลที่ได้ไปปรับปรุงเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้ได้ผลผลิตสูงสุด
และน้าเทคโนโลยีใหม่ที่ได้ออกเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร  ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  น้าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนจัดการ
ทรัพยากรประมงทางทะเลในน่านน้้าไทย  ให้บริการด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้้า  เพื่อให้มีการใช้สัตว์น้้าอย่างถูกสุขลักษณะ
และเป็นการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้้า 
                 นอกจากน้ีงานวิจัยการประมงยังมีความสา้คัญทางดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม  เน่ืองจากไดม้กีารสา้รวจ  ศึกษา
ทางด้านสมุทรศาสตร์  การประมงในบริเวณนอกน่านน้้าไทย  ในน่านน้้าทะเลไทยและบริเวณแหล่งน้้าจืดที่ส้าคัญ  
ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่กระจายปริมาณและความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์น้้า  การวางไข่และสัตว์น้้าวัยอ่อน  
ก้าลังการผลิตของพืช  สัตว์น้้าจืดและสัตว์น้้าทะเล  เพื่อน้ามาวางแผนจัดการทรัพยากรประมงของไทยต่อไป 
วัตถุประสงค ์ 
 1. ส้ารวจ  ศึกษา  วิจัย  ข้อมูลในแหล่งท้าการประมงต่างๆ เพื่อส่งเสริมการประมง  รวมทั้งการสนับสนุน
การท้าการประมงร่วมกับต่างประเทศ 

 2. เพื่อศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  วิจัยให้ได้ข้อมูลทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  และบริการ
ทรัพยากรประมงในแหล่งน้้าธรรมชาติ  เพื่อน้าเทคนิคท่ีได้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเพิ่มผลผลิตสัตว์น้้าและน้าผลงาน
ออกเผยแพร่แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง 

 3. เพื่อให้ได้ความรู้และเทคโนโลยีที่สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในด้านการประมง 
แผนการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ รหัสทะเบียนวิจัย ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ผลการด าเนินงาน 
2556 56-0536-56007 

-004 
 
 

ความชุกชุม และความ
หลากหลายของสัตว์หน้าดินใน
แม่น้้าจันทบุรี 

นายสุชาติ  ผึ่งฉิมพลี 
นายวรมิตร  ศิลปะชัย 
นายสุริยัน  เสมา 

วิเคราะห์ข้อมูล 

 

รายช่ือผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่ในปีงบประมาณ 2555 และ 2556 
 

ปีงบประมาณ รหัสทะเบียน
วิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ผลการด าเนินงาน 

2555 52-0536-
52088-005 

ความหลากหลาย ปริมาณ และ
การแพร่กระจายของหอยน้้าจืดใน
แม่น้้าบางปะกงและแม่น้้า
ปราจีนบุรี 

นายสุชาติ  ผึ่งฉิมพล ี
นายประสิทธิ์ นิยมไทย 

เอกสารวิชาการ
ฉบับท่ี 6/2555 
 

2556 51-0536-
51050 
 

ความชุกชุมและความหลากหลาย
ของสัตว์หน้าดินในแม่น้้าป่าสัก
ตอนล่าง 

นายสุชาติ  ผึ่งฉิมพล ี
นางฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน์ 

เอกสารวิชาการ
ฉบับท่ี 6/2556 
 

2556 54-0536-
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ของสัตว์หน้าดินในอ่างเก็บเขื่อน
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นายสุชาติ  ผึ่งฉิมพลี 
นายวรมิตร  ศิลปะชัย 
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ความหลากหลาย ปริมาณและการแพร่กระจายของหอยน้ าจืด 
ในแม่น้ าบางปะกงและแม่น้ าปราจีนบุรี 

 

สุชาติ  ผ่ึงฉิมพลี1*      ประสิทธิ์  นิยมไทย2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุร ี

2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดอุทัยธาน ี
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาความหลากหลาย ปริมาณและการแพร่กระจายของหอยน้้าจืดในแม่น้้าบางปะกง และแม่น้้า
ปราจีนบุรี ได้ท้าการศึกษาในเดือนธันวาคม 2551 เดือนมีนาคม มิถุนายน และสิงหาคม 2552 โดยใช้เครื่องมือเก็บ
ตัวอย่างสัตว์หน้าดินชนิด Ekman dredge ขนาด 15x15 เซนติเมตร ท้าการเก็บตัวอย่าง 9 จุดส้ารวจ ข้อมูลที่ได้น้าไป
วิเคราะห์โครงสร้างประชาคมหอยน้้าจืด และค่าดัชนีทางนิเวศน์วิทยา 

ผลการศึกษาบริเวณแม่น้้าบางปะกงพบหอยท้ังหมด 14 สกุล ประกอบด้วยหอยฝาเดียว 12 สกุล และ
หอยสองฝา 2 สกุล จุดส้ารวจท่ี 7 มีความหลากหลายของสกุลหอยมากท่ีสุด 11 สกุล พบปริมาณเฉลี่ย 349 ตัวต่อตาราง
เมตร ประกอบด้วยหอยฝาเดียว 344 ตัวต่อตารางเมตร หอยสองฝา 5 ตัวต่อตารางเมตร ปริมาณหอยหอยฝาเดียวในสกุล 
Iravadia sp. และหอยสองฝาในสกุล Corbicula spp. เป็นองค์ประกอบหลักท่ีสัดส่วนร้อยละ 72.03 และ 0.65 
ตามล้าดับ ดัชนีความมากชนิด ดัชนีความหลากหลาย และดัชนีความเท่าเทียมมีค่าเฉลี่ย 0.92±0.12, 1.03±0.24 และ 
0.43±0.11 ตามล้าดับ แม่น้้าปราจีนบุรีพบ 16 สกุล ประกอบด้วยหอยฝาเดียว 10 สกุล หอยสองฝา 6 สกุล จุดส้ารวจ
ที่ 6 มีความหลากหลายของสกุลหอยมากท่ีสุด 12 สกุล พบปริมาณเฉลี่ย 343 ตัวต่อตารางเมตร ประกอบด้วยหอยฝา
เดียว 276 ตัวต่อตารางเมตร หอยสองฝา 67 ตัวต่อตารางเมตร ปริมาณหอยฝาเดียวในสกุล Bithynia spp. และหอย
สองฝาในสกุล Limnoperna sp. เป็นองค์ประกอบหลัก ที่สัดส่วนร้อยละ 59.60 และ 12.45 ตามล้าดับ ดัชนีความมาก
ชนิด ดัชนีความหลากหลาย และดัชนีความเท่าเทียมมีค่าเฉลี่ย 1.02±0.19, 1.16±0.25 และ 0.56±0.11 ตามล้าดับ 
การแพร่กระจายตามลักษณะพื้นท่ี พบว่าลักษณะดินร่วนเหนียวพบจ้านวนสกุลมากท่ีสุด 12 สกุล สกุลที่พบชุกชุมมากเป็น 
3 อันดับแรก ได้แก่ Iravadia sp., Bithynia spp. และ Clea sp. โดยส่วนใหญ่พบหอยขนาดความยาวระหว่าง 0.51-
1.00 เซนติเมตร ระดับการกระจายของประชาคมหอยน้้าจืดตามความหลากหลายและความชุกชุมจากมากไปน้อย
ตามล้าดับดังนี้ จุดส้ารวจท่ี 6, 3, 7, 2, 9, 1, 4, 8 และ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ : หอยน้้าจืด ความหลากหลาย การแพร่กระจาย แม่น้้าบางปะกง แม่น้้าปราจีนบุรี 
*ผู้รับผิดชอบ : ๑๐๒ ม.๗ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐ โทร. ๐ ๓๖๒๐ ๒๗๓๗ 
 e-mail : suchartp2003@yahoo.com 
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Diversity, Abundance and Distribution of Freshwater Mollusks 
in the Bangpakong and Prachinburi River 

 
Suchat  Pungchimplee1*      Prasit  Niyomthai2 

1Saraburi Inland Fisheries Research and Development Center 
2Uthaithani Inland Fisheries Research and Development Center 

 
ABSTRACT 

 
Study on diversity, abundance and distribution of freshwater mollusks in the Bangpakong 

and Prachinburi River were conducted from December 2008 to August 2009. Samples were collected 
by 15x15 cm Ekman dredge in 9 stations. All data were analyzed to determine freshwater mollusk 
community structure and ecological indices. 

The Bangpakong River, a total of 14 genera of mollusks composed of 12 genera of 
gastropod and 2 genera of bivalve. There was the most diverse genus at the station 7 with 11 genera. 
The average density was 349 ind/m2 which composed of 344 ind/m2 of gastropod and 5 ind/m2 of 
bivalve. Iravadia sp. was most dominant (72.03%) followed by Corbicula spp. (0.65%). The average 
ecological indices of richness index, diversity index and evenness index were 0.92±0.12, 1.03±0.24 
and 0.43±0.11, respectively. The Prachinburi River, a total of 16 genera of mollusks composed of 10 
genera of gastropod and 6 genera of bivalve. There was the most diverse genus at the station 6 with 
12 genera. The average density was 343 ind/m2 which composed of 276 ind/m2 of gastropod and 67 
ind/m2 of bivalve. Bithynia spp. was most dominant (59.60%) followed by Limnoperna sp. (12.45%). 
The average ecological indices of richness index, diversity index and evenness index were 1.02±0.19, 
1.16±0.25 and 0.56±0.11, respectively. Distribution in different habitat, found the most genus in clay 
loam soil with 12 genera. The first three highest abundance genera were Iravadia sp., Bithynia spp. 
and Clea sp. which major of the length was 0.51-1.00 centimeters. Distribution level of freshwater 
mollusk community from high to low were the station 6, 3, 7, 2, 9, 1, 4, 8 and 5, respectively. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words : freshwater mollusks, diversity, distribution, Bangpakong river, Prachinburi river 
*Corresponding author : 102 Moo 7, Banmor Sub-district, Banmor District, 
 Saraburi Province 18130 Tel. 0 3620 2737 e-mail : suchartp2003@yahoo.com 
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ความชุกชุม และความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในแม่น้ าป่าสักตอนล่าง  
 

สุชาติ  ผ่ึงฉิมพลี๑*  และ  ฉวีวรรณ  สุขมงคลรัตน์๒ 
๑สถานีประมงน้้าจืดจังหวัดสระบุร ี
๒สถานีประมงน้้าจืดจังหวัดตราด 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาความชุกชุม และความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในแม่น้้าป่าสักตอนล่าง ได้ท้าการศึกษา

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงกันยายน 2551 โดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินชนิด Ekman dredge 
ขนาด 15x15 เซนติเมตร ท้าการเก็บตัวอย่าง 4 จุดส้ารวจ ข้อมูลที่ได้น้าไปวิเคราะห์โครงสร้างประชาคมสัตว์หน้าดิน และ
ค่าดัชนีทางนิเวศน์วิทยา 

ผลการศึกษาพบสัตว์หน้าดิน 4 ไฟลัม ได้แก่ Annelida, Mollusca, Arthropoda และ Chordata จ้าแนก
ได้ 32 วงศ์ จุดส้ารวจท่ี 3 มีความหลากหลายของวงศ์สัตว์หน้าดินมากที่สุด เท่ากับ 25 วงศ์   และมีความหลากหลายของ
วงศ์สัตว์หน้าดินมากที่สุดในเดือนธันวาคม 2550 เท่ากับ 22 วงศ์    ปริมาณสัตว์หน้าดินเฉลี่ย เท่ากับ 1,248±639.61 
ตัวต่อตารางเมตร   โดยพบว่ามีปริมาณเฉลี่ยมากท่ีสุดที่จุดส้ารวจท่ี 2 วงศ์สัตว์หน้าดินที่พบเป็นชนิดเด่นคือ Thiaridae 
รองลงมาคือ Tubificidae สัตว์หน้าดินวงศ์ Thiaridae, Corbiculidae และ Viviparidae  พบปริมาณมากในจุดส้ารวจท่ี 
1 - 3 ส่วนสัตว์หน้าดินวงศ์  Tubificidae  และ Chironomidae  พบปริมาณมากในจุดส้ารวจท่ี 3 และ 4   ค่าดัชนีทาง
นิเวศน์วิทยาของประชาคมสัตว์หน้าดิน พบค่าดัชนีความมากชนิด ดัชนีความหลากหลาย และดัชนีความเท่าเทียมมีค่าเฉลี่ย 
1.39±0.10 , 2.02±0.20  และ 0.63±0.04 ตามล้าดับ  ระดับการกระจายของประชาคมสัตว์หน้าดินตามความ
หลากหลายและความชุกชุมจากมากไปน้อยตามล้าดับดังนี้   จุดส้ารวจท่ี 1, 2, 3  และ 4 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.18±0.75   โดยจุดส้ารวจท่ี 4   มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ความโปร่งแสง  อุณหภูมิ  ความเป็นกรดเป็นด่าง 
ออกซิเจนละลายน้้า คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ ความเป็นด่าง ความกระด้าง ความน้าไฟฟ้า และบีโอด ี เหมาะสมต่อการ
ด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า ส่วนแอมโมเนียมีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ได้ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย  Canonical 
Correspondence Analysis (CCA) พบว่าค่าอินทรียวัตถุในดิน  ความโปร่งแสง  อุณหภูมิ  ความเป็นกรดเป็นด่าง  และ
ออกซิเจนละลายน้้า มีผลต่อการแพร่กระจายของสัตว์หน้าดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ : สัตว์หน้าดิน ความชุกชุม ความหลากหลาย แม่น้้าป่าสักตอนล่าง 
*ผู้รับผิดชอบ : ๑๐๒ ม.๗ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐ โทร. ๐ ๓๖๒๐ ๒๗๓๗ 
 e-mail : suchartp2003@yahoo.com 
 
 
 

19 



 

 

Abundance and Diversity of Benthic Fauna in the Lower Pasak River 
 

Suchat  Pungchimplee1*  and  Chaveewan  Sukmongkolrat2 
1Saraburi Inland Fisheries Station 

2Trat Inland Fisheries Station 
 

ABSTRACT 
 

Study on abundance and diversity of benthic fauna in the lower Pasak River were 
conducted from November 2007 to September 2008. Samples were collected by 15x15 cm Ekman 
dredge in 4 stations. All data were analyzed to determine benthic community structure and ecological 
indices. 

There were 4 phyla including Annelida, Mollusca, Arthropoda and Chordata with 32 
families. There was the most diverse family at the station 3 with 25 families. Most diverse families 
found in December 2007 comprised of 22 families. The average population number of benthic fauna 
were 1,248±639.61 individual per square metres. Average quantity of benthic fauna were mostly 
found in station 2. Thiaridae and Tubificidae were the dominant group. Thiaridae, Corbiculidae and 
Viviparidae were found a large number in station 1-3. Tubificidae and Chironomidae were found a 
large number in station 3 and 4. The average ecological indices of richness index, diversity index and 
evenness index were 1.39±0.10, 2.02±0.20 and 0.63±0.04, respectively. Distribution level of 
benthic cummunity from high to low were the station 1, 2, 3 and 4, respectively. The average of soil 
organic matter was 2.18±0.75%. The highest values of soil organic matter was found in station 4. The 
water quality parameters, transparency, temperature, pH, dissolved oxygen, free CO2, alkalinity, 
hardness, conductivity and BOD were suitable for aquatic animal, but ammonia was higher than the 
standard. The Canonical Correspondence Analysis (CCA), the composition of benthic fauna were 
correlated with organic matter, transparency, temperature, pH and dissolved oxygen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key words : benthic fauna, abundance, diversity, lower Pasak river 
*Corresponding author : 102 Moo 7, Banmor Sub-district, Banmor District,  
 Saraburi Province 18130 Tel. 0 3620 2737 
 e-mail : suchartp2003@yahoo.com 
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ความชุกชุม และความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในอ่างเก็บน้ าเขื่อนประแสร์  

จังหวัดระยอง 
 

สุชาติ  ผ่ึงฉิมพลี๑* วรมิตร  ศิลปชัย๒  คูณชัย  อนันต์๓  และ  นิพนธ์  อุปการัตน์๔ 
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุร ี
๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชลบุร ี

๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระแก้ว 
๔ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดแพร่ 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาความชุกชุม และความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในอ่างเก็บน้้าเขื่อนประแสร์ จังหวัดระยอง ได้

ท้าการศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงสิงหาคม 255 4 โดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินชนิด Ekman 
dredge ขนาด 15x15 เซนติเมตร ท้าการเก็บตัวอย่าง 11 จุดส้ารวจ ข้อมูลที่ได้น้าไปวิเคราะห์โครงสร้างประชาคมสัตว์
หน้าดิน ค่าดัชนีทางนิเวศน์วิทยา และการวิเคราะห์ทางสถิติแบบหลายตัวแปร 

ผลการศึกษาพบสัตว์หน้าดิน 3 ไฟลั่ม ได้แก่ Annelida, Mollusca และ Arthropoda จ้าแนกได้ 20 สกุล 
จุดส้ารวจท่ี 1 มีความหลากหลายของสกุลสัตว์หน้าดินมากที่สุด เท่ากับ 14 สกุล และมีความหลากหลายของสกุลสัตว์หน้า
ดินมากที่สุดในเดือนมีนาคม 255 4 เท่ากับ 16 สกุล ปริมาณสัตว์หน้าดินเฉลี่ย เท่ากับ 1,428±730.42 ตัวต่อตาราง
เมตร โครงสร้างโดยชนิดและปริมาณพบสัตว์หน้าดินกลุ่ม Mollusca, Arthropoda และ Annelida จ้านวน 11, 5 และ 
4 สกุล มีปริมาณเฉลี่ย 80±103.29, 1,086±606.90 และ 263±190.88 ตัวต่อตารางเมตร สกุลสัตว์หน้าดินที่มี
ความถี่ในการพบและปริมาณสูงสุดคือ Chironomus sp. รองลงมาคือ Chaoborus sp. ค่าดัชนีบ่งช้ีสภาพนิเวศน์ พบค่า
ดัชนีความมากชนิด ดัชนีความหลากหลาย และดัชนีความเท่าเทียมมีค่าเฉลี่ย 0.84±0.42, 1.18±0.52 และ 
0.60±0.19 ตามล้าดับ ระดับการกระจายของประชาคมสัตว์หน้าดินตามความหลากหลายและความชุกชุมจากมากไป
น้อยตามล้าดับดังนี้ จุดส้ารวจท่ี 1, 5, 3, 11, 9, 10, 7, 8, 2, 6 และ 4 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
8.15±2.67 บริเวณที่มีลักษณะดินร่วนปนทรายแป้งพบจ้านวนสกุลมากท่ีสุด 16 สกุล บริเวณที่มีลักษณะดินร่วนเหนียว
พบปริมาณสัตว์หน้าดินมากที่สุด 3,931 ตัวต่อตารางเมตร ค่าเฉลี่ยของออกซิเจนละลายน้้าเหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของ
สัตว์น้้า ส่วนค่าเฉลี่ยของบีโอดีอยู่ในเกณฑ์น้้าท่ีมีคุณภาพดี ได้ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Canonical Correspondence 
Analysis พบว่าค่าอินทรียวัตถุในดิน ความลึก ออกซิเจนละลายน้้า และบีโอดี มีความสัมพันธ์ต่อปริมาณของสัตว์หน้าดิน 
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Abundance and Diversity of Benthic Fauna in the Prasae Reservoir, 

Rayong Province 
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Abstract 
 

Study on abundance and diversity of benthic fauna in the Prasae Reservoir, Rayong 
Province were conducted during November 2010 to August 2011. Samples were collected by 15x15 
cm Ekman dredge in 11 stations. All data were analyzed to determine benthic community structure, 
ecological indices, and multivariate method. 

There were 3 phyla including Annelida, Mollusca and Arthropoda with 20 genera. There 
was the most diverse genus at the station 1 with 14 genera. Most diverse genus found in March 2011 
comprised of 16 genera. The average population number of benthic fauna was 1,428±730.42 
ind/m2. Species composition and abundance of Mollusca, Arthropoda and Annelida were 11, 5 and 4 
genera, average amount were 80±103.29, 1,086±606.90 and 263±190.88 ind/m2. Chironomus sp. 
was the most frequency of occurrence and dominant followed by Chaoborus sp. The average 
ecological indices of richness index, diversity index and evenness index were 0.84±0.42, 1.18±0.52 
and 0.60±0.19, respectively. Distribution level of benthic cummunity from high to low were the 
station 1, 5, 3, 11, 9, 10, 7, 8, 2, 6 and 4, respectively. The average of soil organic matter was 
8.15±2.67. The most diverse genus found in silt loam soil with 16 genera while the most population 
number found in clay loam soil was 3,931 ind/m2. Average value of dissolved oxygen was suitable for 
aquatic lives. Average value of BOD on good quality water. The Canonical Correspondence Analysis, 
the composition of benthic fauna were correlated with soil organic matter, depth, dissolved oxygen 
and BOD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words : benthic fauna, abundance, diversity, Prasae reservoir, Rayong Province 
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รายช่ืองานวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสระบุรี 

      เรื่อง ทะเบียนงานวิจัย 
งบประมาณที่

ได้รับ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ คณะผู้วิจัย สถานะภาพงานวิจัย 

1. ชนิดและการแพร่กระจายของหอยน้้าจืดในแม่
น้้าป่าสักตอนล่าง 

48-0536-48034 113,200 มิ.ย.2548 - ก.ย.2549 นายสุชาติ  ผึ่งฉิมพล ี เอกสารวิชาการฉบับที่ 
32/2550 

2. ผลกระทบของการเลี้ยงปลาในกระชังต่อคุณภาพ
น้้าในแม่น้้าป่าสักจังหวัดสระบุร ี

49-0536-4986 39,600 ต.ค.2548 - ก.ย.2550 นายชลธิศักดิ์  ชาวปากน้้า 
นายสุชาติ  ผึ่งฉิมพล ี

รายงานประจ้าปี
2553ของศูนย์ฯ 

3. ความชุกชุมและความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน
ในแม่น้้าป่าสักตอนล่าง 

51-0536-51050 73,220 ต.ค.2550 - ก.ย.2552 นายสุชาติ  ผึ่งฉิมพล ี
นางฉวีวรรณ  สุขมงคลรัตน์ 

เอกสารวิชาการฉบับที่ 
6/2556 

4. ความหลากหลาย ปริมาณ และการแพร่กระจาย
ของหอยน้้าจืดในแม่น้้าบางปะกงและแม่น้้าปราจีนบุร ี

52-0536-52088-005 143,160 ต.ค.2551 - ก.ย.2553 นายสุชาติ  ผึ่งฉิมพล ี
นายประสิทธิ  นิยมไทย 

เอกสารวิชาการฉบับที่ 
6/2555 

5. สภาวะเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในทุ่งเขาสาม
ร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ุ 

50-0536-50037-012 50,130 ต.ค.2549 - มี.ค.2551 นายชลธิศักดิ์  ชาวปากน้้า 
น.ส. เกศินี  แท่นนิล 

เขียนรายงาน 

6. บทบาทของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการทรัพยากรประมงในแม่น้้าเจ้าพระยา 

51-0536-51036-007 343,620 ต.ค.2550 - ก.ย.2552 นายชลธิศักดิ์  ชาวปากน้้า 
นายวิวิชนนท์  บุญยัง 
นางสิรินทิพย์  พละเจริญ 

เขียนรายงาน 

7. ความชุกชุมและความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน
ในอ่างเก็บเขื่อนประแสร์จังหวัดระยอง 

54-0536-54073-003 80,340 ต.ค.2553 - มี.ค.2555 นายสุชาติ  ผึ่งฉิมพล ี
นายวรมิตร  ศิลปะชัย 
นายคูณชัย  อนันต ์
นายนิพนธ์  อุปการัตน์ 

เอกสารวิชาการฉบับที่ 
13/2556 



 

 

การเพาะพันธุ์ปลานิลจิตรลดาของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี 
 

องค์ความรู้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสระบุรี ประจ าปี ๒๕๕๖ 

 
 

 
 ศูนย์วิจัยและ พัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี   เริ่มเปิดด้าเนินการตั้งแต่ปี พ .ศ. 2544  โดยมีภารกิจใน
การศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  ด้านการประมง  ผลิตพันธ์ุสัตว์น้้า  เพื่อเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้้าและเพื่อการอนุรักษ์ด้ารงความ
หลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้้า  การด้าเนินการทางกิจกรรมีแนวทางและรูปแบบ  เทคนิคท่ีอาจแตกต่างไปจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ ของกรมประมง  ดังนั้นจึงควรรวบรวมความรู้  เทคนิคต่างๆ  เพื่อให้ได้เป็นองค์ความรู้ประจ้าหน่วยงาน
ส้าหรับเป็นแนวทางแก่ผู้ด้าเนินงานรุ่นภายหลังหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป 
 

 

 
                 ปลานิล  Oreochromis nilotica  เป็นปลาน้้าจืดชนิดหนึ่งซึ่งมีถิ่นก้าเนิดเดิมอยู่ทวีปแอฟริกาพบท่ัวไปตาม
หนอง บึง และทะเลสาบในประเทศซูดาน ปลานิลถูกน้าเข้ามาในประเทศไทยโดยสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตเมื่อครั้ง
ด้ารงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงจัดส่งปลานิลมาทูลเกล้าฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2508 เนื่องจากปลาชนิดนี้เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย สามารถกินพืชและอาหารได้เกือบทุกชนิด จึงเป็น
ปลาที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ เลี้ยงง่าย โตเร็ว มีรสชาติดี เกษตรกรสามารถหาซื้อพันธุ์ได้ง่าย สามารถเจริญเติบโตได้ดี
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี ด้าเนินการเพาะพันธ์ุปลานิลสายพันธ์ุจิตรลดา 
ประมาณ 2.5 ล้านตัวต่อปี เพื่อแจกปล่อยลงแหล่งน้้าและจ้าหน่ายให้เกษตรกรที่สนใจน้าไปเลี้ยงส้าหรับยังชีพและการ
พาณิชย์ ในที่น้ีผู้เขียนขอสรุปเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงปลานิลของศูนย์ฯ ไว้เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ เทคนิควิธีการที่
ได้ด้าเนินการซึ่งจะเป็นประโยชน์และแนวทางแก่ผู้สนใจต่อไป 
 

 การเลี้ยงปลานิลเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์  

                   1. คัดลูกปลานิลขนาด 150 - 200 กรัม เพศผู้ จ้านวน 500 ตัว เพศเมีย จ้านวน 1000 ตัว ท่ีมี
ลักษณะด ีแข็งแรงและสมบูรณ์เพื่อแยกเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธ์ุ 
                   2. ท้าการแยกลูกปลานิลลงเลี้ยงในบ่อคอนกรีตขนาด 5 x 10 x 1  เมตร  เลี้ยงอัตราความหนาแน่น 8 
ตัวต่อตารางเมตร หรือ 400 ตัวต่อบ่อ 
                   3. ให้อาหารเม็ดส้าเร็จรูประดับโปรตีนร้อยละ  30 – 32 แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง คือ เช้า 8.30 – บ่าย 
16.00 น. ระยะเวลาการเลี้ยง 6 เดือน สามารถน้ามาใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุได ้
 

 พัฒนาการของไข่และตัวอ่อนปลานิล 
พัฒนาการของไข่และตัวอ่อนปลานิล  สามารถแยกได้เป็น 5 ดังนี้   

ระยะที่   1 เป็นไข่ท่ีไม่มีพัฒนาการใด ๆ ให้เห็น  ไข่มีสีเหลืองอ่อนตลอดทั้งฟอง   
ระยะที่   2 เป็นไข่ท่ีมีการพัฒนาเห็นจุดด้า  บริเวณรอบ ๆ ไข่และเห็นการพัฒนาของตาเป็นจุดใหญ่ 2 จุด 

ชัดเจน  สีของไข่เป็นสีเหลืองทอง 
ระยะที่   3 เป็นไข่ท่ีมีการพัฒนาจนเห็นส่วนตา  และหางชัดเจน  สีของไข่เป็นสีน้้าตาลไม่เคลื่อนที่   
ระยะที ่  4 เป็นลูกปลาที่ฟักออกเป็นตัวแล้ว  แต่ถุงไข่แดงยังไม่ยุบ  เคลื่อนไหวได้เล็กน้อย   
ระยะที ่  5 เป็นลูกปลาที่ถุงไข่แดงยุบแล้ว  และสามารถว่ายน้้าได้ 
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 โรงเพาะฟักไข่ปลานิล 

                   ภายในโรงเพาะฟักปลานิลประกอบด้วย  ระบบกรองน้้าและระบบเพาะฟักไข่ปลานิล  ดังนี ้

 ระบบกรองน้ า 
                   น้้าท่ีใช้ภายในโรงเพาะฟักควรเป็นน้้าที่ใส  สะอาด คุณภาพดี  และต้องใช้น้้าเป็นจ้านวนมากในการเพาะ
ฟักลูกปลานิล  ดังนั้นทางศูนย์ฯจึงสร้างระบบกรองน้้ามาใช้ในโรงเพาะฟัก  จะช่วยปรับปรุงน้้าให้มีคุณภาพดี  เหมาะสมกับ
การเพาะฟัก  ทั้งยังเป็นการประหยัดน้้าเป็นการหมุนเวียนน้าน้้าเก่ามาใช้ใหม่  ซึ่งระบบกรองน้้าประกอบด้วยบ่อตกตะกอน 
เป็นบ่อคอนกรีตขนาด 2x5x1 เมตร  มีทางน้้าเข้าบ่อจากด้านบน  บ่อแรกจะเป็นบ่อดักตะกอนขนาดใหญ่และมีทางน้้า
ออกทางด้านล่างไปยังบ่อกรอง 
                  บ่อกรอง  เป็นบ่อคอนกรีตขนาด 2x5x1 เมตรที่บรรจุหินกรวด  ซึ่งวางบนตะแกรงท่ียกขึ้นให้สูง  เกิด
ช่องว่างด้านล่าง  เพื่อให้น้้าท่ีผ่านช่องว่างด้านล่างไหลผ่านช้ันตะแกรงและช้ันหินกรวดล้นผ่านช่องน้้าด้านบนเข้าสู่บ่อพักน้้า 
                  บ่อพักน้้า  เป็นบ่อคอนกรีตขนาด 2x5x1 เมตร ท่ีรับน้้าที่ได้จากบ่อกรอง  โดยมีเครื่องสูบน้้าไฟฟ้าแบบจุ่ม
สูบขึ้นไปยังถังเก็บน้้า 
                  ถังเก็บน้้าบนหอสูง  เป็นถังเก็บน้้าขนาด 5,000 ลิตร เพื่อกระจายน้้าสู่ระบบเพาะฟักไข่ปลานิล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 บ่อกรองน้้า 

 ระบบเพาะฟักไข่ปลานิล   
 ปลานิลเป็นไข่จมมีขนาดค่อนข้างใหญ่และหนัก แม่ปลานิลจึงต้องอมไข่ไว้ในปาก เคลื่อนไหวเหงือกอยู่

ตลอดเวลาเพื่อให้ไข่ได้รับออกซิเจนจนกว่าจะฟักเป็นตัว ระบบฟักไข่ปลานิลจึงถูกออกแบบให้มีการหมุนเวียนของ
กระแสน้้าเพื่อให้ไข่ได้รับออกซิเจนจนท่ัวถึงกันเหมือนอยู่ในปากแม่ปลา  ระบบเพาะฟักประกอบด้วยกรวยฟักไข่และถาด
ฟักไข ่ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ถาดฟักไข่ปลานิล 
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      กรวยฟักไข่ 
 กรวยฟักไข่ปลานิล ประกอบด้วยขวดพลาสติกน้้าอัดลมขนาด 1 ลิตร ตัดก้นขวดคว่้าลง ลักษณะปากขวด

จะเป็นรูปกรวยซึ่งท้าให้ไข่หมุนเวียนดีไม่ทับกัน กรวยฟักไข่จะใช้ฟักไข่ระยะที่ 1 และ 2 ได้กรวยฟักไข่ 1 กรวยใส่ไข่ได้
ประมาณ 8,000 – 10,000 ฟอง ระยะเวลาการฟัก 5 วัน ลูกปลาจะว่ายน้้าลงถาดฟักไข่ 
อัตราการฟัก 5,000 – 10,000 ตัว  

 ถาดฟักไข่  
       เป็นถาดพลาสติกขนาด 30 x 40 x 8 เซนติเมตร  เจาะรูด้านข้างเพื่อให้น้้าไหลผ่านตลอด  โดยถาดฟักไข่

จะใช้ฟักไข่ระยะที่ 3 และ 4 ถาดฟักไข่ 1 ถาดใส่ไข่ได้ประมาณ 5,000  – 12,000 ฟอง ลูกปลานิลจะอยู่ในถาด 3 วันก็
สามารถน้าไปอนุบาลได้ อัตราการรอด 8,000 – 10,000 ตัว 

 

 การเพาะฟักไข่ปลานิล 

ไข่ท่ีแยกระยะแล้วจะน้ามากรองเศษปฏิกูลออกแล้วล้างท้าความสะอาด จากนั้นน้าใส่กรวยหรือถาดฟักไข่    
ลูกปลาจะฟักออกเป็นตัวภายใน 3 -5 วันแล้วแต่ระยะ ก็จะสามารถย้ายลูกปลาลงไปอนุบาลในบ่อดิน  หรือกระชังต่อไป 
 

 การเพาะพันธุ์ปลานิลของศูนย์ฯสระบุรี 
                   1.ท้าความสะอาดบ่อคอนกรีต ขนาด 5 x10x1 เมตร และกางกระชังเนื้อตาพริกไทย ขนาด 5x8x1 
เมตร  เพื่อสะดวกในการรวบรวมไข่ปลานิล 
                   2.เติมน้้าลงระดับ 80 เซนติเมตร จากน้ันน้าพ่อแม่พันธ์ุปลานิลลงเพาะในอัตราความหนาแน่น 120 ตัว
ต่อกระชัง อัตราส่วนเพศผู้ 1 : เพศเมีย 2 หรือเพศผู้ 40 ต่อเพศเมีย 80 
                   3.ให้อาหารเม็ดส้าเร็จรูปลอยน้้าระดับโปรตีนไม่ต่้ากว่าร้อยละ 30 ให้กินวันละ 2 ครั้งคือ เช้า เวลา 8.30 
น. และ 16.00 น. 

4.รวบรวมไข่ออกจากปากแม่ปลาทุกสัปดาห์ แยกไข่ตามระยะของการพัฒนาแล้ว น้าไปฟัก ในโรงเพาะฟัก 
ปลานิลต่อไป 

5.การเปลี่ยนถ่ายน้้า ทุกๆ 2 สัปดาห ์โดยสังเกตสีของน้้าและเปลี่ยนถ่ายครั้งละ 70-80 เปอร์เซ็นต์ของ
ปริมาณน้้า 

6.สับเปลี่ยนพ่อแม่พันธ์ุทุก 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

รูปที่ 3 บ่อเพาะพันธ์ุ 
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การอนุบาลลูกปลานิล 
1.น้าลูกปลาที่ฟักเป็นตัวแล้วไปอนุบาลในบ่อคดนกรีตขนาด 50 ตารางเมตร โดยปล่อยลูกปลาจ้านวน 

100,000 ตัว ส่วนบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตรอนุบาลลูกปลาที่ความหนาแน่น 200,000 – 250,000  ตัวต่อบ่อ 
อัตราการรอด 50,000 – 100,000 ตัว 

2.อาหารส้าหรับอนุบาลลูกปลา  ประกอบด้วยร้าและปลาป่นในอัตราส่วน 1: 3 ให้วันละ 4 - 6 มื้อ  โดย
ให้ลูกปลากินจนอิ่ม  ใช้ระยะเวลาในการอนุบาลประมาณ 1 เดือน จะได้ลูกปลาขนาด 2 – 3  เซนติเมตร 
 

 การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการดูแลลูกปลานิล 
1.การลากอวนลูกปลานิลจะท้าการลากแต่ละครั้งไม่เกิน 2 เที่ยวเพื่อป้องกันปลาบอบช้้า ล้าเลียงโดยใส่ถัง

ไฟเบอร์กลาสขนาด 500 ลิตร 
2.พักลูกปลาในบ่อคอนกรีตขนาด 50 ตารางเมตร อัตราความหนาแน่นไม่เกิน 100,000 ตัวต่อบ่อ 
3.ใส่เกลือเพื่อลดความเครียดของลูกปลาและพักลูกปลาอย่างน้อย 1 วันก่อนปล่อยหรือขาย 
4.ใส่ออกซิเจนเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้้า 
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การเพาะพันธุ์ปลาแขยงข้างลายของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสระบุรี 
 

 

  

 ปลาแขยงข้างลายเป็นปลาประจ้าหน่วยงานชนิดหนึ่งของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรี ซึ่งศูนย์ฯ
ได้ด้าเนินการศึกษาเพาะพันธุ์และอนุบาลเพื่อให้ได้ทราบเทคนิควิธีการในการเพาะพันธุ์และอนุบาลให้ได้ลูกพันธุ์จ้านวนมาก 
ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันและได้ปล่อยลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ ภายในจังหวัดสระบุรี รวมเป็นจ้านวนท้ังสิ้นประมาณ  
363,000 ตัว เพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์พันธุ์ปลาแขยงข้างลายให้มีความยั่งยืนต่อไป 

         ทั้งนี้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการเพาะพันธ์ุและอนุบาลปลาแขยงข้างลายของศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้้าจืดสระบุรี ควรจะได้รวบรวมไว้เป็นองค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจได้ใช้ในการด้าเนินงานการเพาะพันธุ์
ปลาแขยงข้างลายต่อไป 

 

๏ ตะตรับคอยตรับห ู        
 
หมู่ปลาบู่ว่ายเวียนแฝง  

สร้อยส้าปลาหมอแขยง  
 
ปลาแมงภู่หมู่กระทุงเหง ฯ  

๏ ปลาตะตรับคอยกะตั้ง    
 
หูแขง  

ปลาบู่ว่ายเวียนแฝง 
 
ฝั่งน้้า  

สร้อยส้าปลาหมอแขยง    
 
สังกวาด  

แมงภู่ดูโลดล้้า         
 
พรั้งพร้อมกะทุงเหง ฯ  

 

     ผู้ประพันธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ์ ไชยเชษฐสุริย์วงศ์ 

 จากกาพย์ห่อโคลงนิราชธารทองแดง (ชมปลา)ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์   ไชยเชษฐสุริย์วงศ์ มีบทที่กล่าวถึง
ปลาน้้าจืดของไทยอยู่หลายชนิดหลากหลายสายพันธ์ุซึ่งมีการด้ารงชีวิตที่แตกต่างกันและกล่าวถึงปลาแขยงขณะกวีก้าลัง
ล่องเรือชมสัตว์น้้านานาชนิดที่ว่ายมาเคล้าคลอใกล้ๆเรือ คนไทยตั้งแต่สมัยโบราณมีความผูกพันกับแหล่งน้้าท้ังใช้อุปโภค 
บริโภค ปลาจึงเป็นอาหารที่ส้าคัญอย่างหนึ่งของคนไทยมาช้านานมีการตั้งช่ือกันต่างๆนาๆ ปลาชนิดเดียวกันบ้างก็เรียก
ต่างกันตามแต่ละพื้นท่ี ปลามีความส้าคัญต่อคนไทยตั้งแต่ เรื่อง อาหาร เป็นวัตถุดิบต่างๆ เศรษฐกิจ ไปจนถึง วิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญา ระบบนิเวศ วรรณกรรม จิตรกรรม   
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      ชีววิทยาของปลาแขยงข้างลาย 
          ปลาแขยงข้างลายเป็นปลาที่ชอบอาศัยในแหล่งน้้าไหล  เป็นปลารักสงบ  ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดเล็ก  
มักหลบซ่อนอยู่ตามใบไม ้รากไม้หรือโขดหิน กินลูกปลา ลูกกุ้ง ซากสัตว์และพืชที่เน่าเปื่อยเป็นอาหาร ถิ่นที่อยู่อาศัย ปลา
แขยงข้างลายอาศัยอยู่ตามแม่น้้าและล้าคลอง อาจเข้าไปหากินในแหล่งน้้านิ่งเป็นครั้งคราว   พบได้ตามแหล่งน้้านิ่งและน้้า
ไหลทั่วประเทศ 

 

   ภาพที ่1  รูปร่างปลาแขยงข้างลาย 

 

 

 

           ปลาแขยงข้างลาย  striped catfish (Mystus mysticetus Roberts, 1992) เป็นปลาที่อยู่ในวงศ์ปลากด   
(Family Bagridae) ปลาที่อยู่ในวงศ์เดียวกัน  เช่น ปลากดเหลือง  ปลากดหม้อ  ปลาแขยงธง  เป็นต้น ปลาแขยงข้างลายมี
รูปร่างค่อนข้างเป็นทรงกระบอก  แต่ล้าตัวแบนข้างเล็กน้อย  ส่วนหัวเล็ก  ตาโต อยู่ค่อนมาทางด้านล่างของหัว  ปากเล็ก 
หนวดยาว ครีบหลังไม่ยกสูง  ครีบไขมันสั้น  ครีบหางเว้าลึก  ครีบก้น ครีบท้องเล็ก  ครีบหลังและครีบอกเป็นก้านแข็ง  ตัวมี
สีคล้้าหรือด้า มีแถบขาว หรือเงินวาวพาดตามยาวล้า  ตัวถึงโคนหาง 1-2 แถบ ขนาดที่พบทั่วไป  10-12 เซนติเมตร  ปลา
แขยงข้างลายเป็นปลาที่พบได้โดยทั่วไปในแม่น้้า  และหนองบึงของไทย  ในแม่น้้ามักพบอยู่รวมกันเป็นฝูง  (คีรีและคณะ , 
2543)  ได้ชื่อว่าปลายอดอันตรายแห่งแหล่งน้้า เพราะเป็นปลาที่มีครีบหู (เงี่ยง)อันแหลมคมคล้ายปลาดุกที่บรรจุน้้าพิษไว้  
ถ้าใครโดนเง่ียงแหลมนี้ต้าจะเจ็บปวดไปนานทีเดียว 

 ลักษณะเพศ  

ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศภายนอก พบว่าปลาเพศผู้มีขนาดล้าตัวเล็กกว่าเพศเมีย น้้าหนักประมาณ 
10 - 15 กรัม ความยาวประมาณ 10 - 11 เซนติเมตร และมีอวัยวะแสดงเพศเรียกว่า genital papillae ซึ่งมีลักษณะ
เรียวยาว และแหลมตอนปลาย ขณะที่ปลาเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ น้้าหนักประมาณ 20 - 30 กรัม ความยาว
ประมาณ 11 - 14 เซนติเมตร อวัยวะเพศมีลักษณะค่อนข้างกลมและสั้นกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน และเมื่อถึงฤดูผสมพันธ์ุ
พบว่าเพศเมียจะมีท้องอูมเป่งน่ิมและผนังท้องบางกว่าเพศผู้ (สมเกียรติ และคณะ, 2545) 
 
 

                

         
 
 
     

  

  เพศผู ้

  เพศเมีย 
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  คัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุที่สมบูรณ์เพศ สัดส่วนเพศผู้  40 ตัวต่อเพศเมีย  20 ตัว ปลาเพศเมียฉีดด้วยฮอร์โมน
สังเคราะห์ (suprefact) ความเข้มข้น 30 ไมโครกรัม/น้้าหนักปลา 1 กิโลกรัม เว้นระยะห่าง 6 ช่ัวโมง จึงฉีดปลาเพศผู้ด้วย
ฮอร์โมนสังเคราะห์ ( suprefact) ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม/น้้าหนักปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ ( motilium) 
10 มิลลิกรัม/น้้าหนักปลา 1 กิโลกรัม ท้ังเพศผู้และเพศเมีย หลังจากฉีดฮอร์โมนเสร็จแล้วน้าพ่อแม่พันธ์ุใส่ลงในบ่อซีเมนต์ 
ขนาด 2x2x0.40 เมตร น้้าลึก 20 เซนติเมตร ภายในบ่อมีการเตรียมวัสดุให้ไข่ยึดติดโดยใช้พู่ปอแก้ววางกระจายไว้ในบ่อ 
หลังจากนั้นพ่อแม่พันธ์ุจะเริ่มรัดกันเองและวางไข่ โดยไข่จะเกาะติดกับวัสดุที่เตรียมไว้ แยกพ่อแม่พันธ์ุออกในตอนเช้า 
พร้อมติดตั้งระบบออกซิเจนโดยวางหัวทรายกระจายทั่วบ่อ 4 จุด หลังจากน้ันประมาณ 22 ช่ัวโมงลูกปลาจะเริ่มฟักเป็นตัว 
ปลาแขยงข้างลายเพศเมีย 1 ตัว มีปริมาณไข่เฉลี่ย 15,685 ฟอง/ตัว (สมเกียรติ และคณะ, 2545) มีอัตราการผสมร้อย
ละ 64.83 และอัตราฟักร้อยละ 78.65  
 
                                   
 
                                                       
 
 
 
 
 
                   ภาพที่ 3  บ่อเพาะพันธุ์                               ภาพที่ 4 ลูกปลาแขยง   (อายุ 22 ช่ัวโมง)                  
 
 
        การอนุบาล 
          เมื่อลูกปลาฟักเป็นตัวหมดแล้วจึงเก็บพู่ปอแก้วออกจากบ่อ เติมน้้าให้ได้ระดับ 20 เซนติเมตร เมื่อลูกปลา
ฟักเป็นตัวแล้ว 2 วัน อนุบาลด้วยไรแดงขนาดเล็ก วันละ 2 มื้อ เช้า และเย็น เปิดน้้าให้ไหลผ่านตลอดทุกวัน  เมื่ออายุ 7 
วัน ให้ไรแดงเป็นอาหาร เมื่ออายุ 13 วัน ลูกปลามีความยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ให้ไรแดงร่วมกับอาหารปลาดุกปั้น
เป็นก้อน เมื่ออายุ 19 วัน จึงเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดลอยน้้าระดับโปรตีนร้อยละ 35 วันละ 2 ครั้งโดยให้กินจนอ่ิม ขณะให้
อาหารควรหยุดให้อากาศเพื่อไม่ให้อาหารกระจาย ท้าการดูดตะกอนของเสียทุกสัปดาห์ แล้วเติมน้้าให้เท่าระดับเดิมทุกครั้ง
ที่ดูดตะกอน ลูกปลาแขยงที่อนุบาลจะมีอัตราร้อยละ 76.92 
 
 การเลี้ยงปลาแขยงข้างลายในกระชัง  
 
           ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระบุรีได้ด้าเนินการทดลองเลี้ยงปลาแขยงข้างลายในกระชังที่ความ
หนาแน่นต่างกัน  3 ระดับ โดยคัดเลือกปลาแขยงข้างลายที่ได้จากการเพาะพันธุ์รุ่นเดียวกัน ขนาดความยาวเฉลี่ย 5 
เซนติเมตร ปล่อยลงเลี้ยงในกระชังไนล่อนขนาด 1 .0x1.0x1.2 เมตร ที่ติดตั้งในบ่อซีเมนต์ขนาด 5  x 10 เมตร ท่ีระดับ
ความหนาแน่น 400, 500 และ 600 ตัว/ลูกบาศก์เมตร ให้อาหารเม็ดลอยน้้าท่ีมีระดับโปรตีนร้อยละ 35  วันละ 2 ครั้ง 
เมื่อเลี้ยงในกระชังเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ปลามีน้้าหนักเฉลี่ย  13.43, 9.54 และ 8.26  กรัมตามล้าดับ ความ
ยาวเฉลี่ย 11.2, 10.3 และ 9.8 เซนติเมตร ตามล้าดับ และมีอัตรารอดเฉลี่ยร้อยละ 94.78, 90, 24 และ 95.44 
ตามล้าดับ 
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 การใช้ประโยชน์  
 

           นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม  หรือน้ามาบริโภคเป็นอาหารได้หลากหลายเมน ู 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
    เมนู แกงส้มปลาแขยงใส่มันขี้หน ู    เมนู ปลาแขยงเค็มแดดเดียว 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

เมนู ฉู่ฉี่ปลาแขยงข้างลาย          เมนู แกงส้มปลาแขยงใส่ผักบุ้ง 
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กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด 
 
 
 
 
 หลักการและเหตุผล 

 จากการเพิ่มขึ้นของจ้านวนประชากรในประเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ความต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆ มี
เพิ่มมากข้ึน  ทรัพยากรด้านสัตว์น้้าจืดเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  จนมีแนวโน้มอาจ
ลดลงได้  หากขาดการอนุรักษ์หรือทดแทนส่วนท่ีถูกใช้ไปในธรรมชาติ   ส้าหรับงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้้า  
รัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ  เพ่ือป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการท้าลายทรัพยากรสัตว์น้้าจนเกินขอบเขต  อย่างไรก็ตาม
มาตรการที่ต้องปฏิบัติควบคู่กับการอนุรักษ์  คือ  งานพัฒนาการผลิตพันธ์ุสัตว์น้้าจืด  ซึ่งถือว่าเป็นงานหลักอย่างหนึ่งที่ต้อง
เร่งด้าเนินการเพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดให้มีคุณภาพควบคู่กับการเพิ่มชนิดและจ้านวน
สัตว์น้้าจืด  อันจะเป็นการทดแทนส่วนท่ีถูกใช้ไปในธรรมชาติเพื่อรักษาสมดุลของปริมาณสัตว์น้้า  ให้มากพอกับความ
ต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้น  และสนับสนุนให้ราษฎรได้มีความรู้ความช้านาญในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพ่ือให้บริโภค
ในครัวเรือน 
 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเพ่ิมผลผลิตพันธ์ุสัตว์น้้าจืดให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค 
 2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี 
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของแหล่งประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 4. ส่งเสริมและให้ความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าแก่เกษตรกร 
 
 

 ผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  ประจ าปี  2555 และ 2556 
 

ชนิด 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ 

    แผน(ตัว)  ผล(ตัว) ร้อยละ      แผน(ตัว) ผล(ตัว) ร้อยละ 

๑.ปลานิล ๓,๐๐๐,๐๐๐    ๓,๑๓๔,๒๐๐    ๓,๓๑๙,๐๐๐ ๒,๗๓๖,๕๐๐   
๒.ปลาตะเพียนขาว ๖,๒๘๐,๐๐๐ ๕,๙๘๕,๐๐๐   ๖,๐๐๗,๗๐๐ ๕,๖๙๕,๐๐๐   
๓.ปลาตะเพียนทอง ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐    0   0    

๔.ปลายี่สกเทศ ๑,๐๐๖,๗๐๐ ๑,๘๗๙,๕๐๐   ๑,๒๔๐,๐๐๐ ๒,๕๑๐,๐๐๐   
๕.ปลาสวาย ๔๐๐,๐๐๐ 0   ๑๒๐,๐๐๐ ๒๐๘,๒๐๐   

๖.ปลาแขยงข้างลาย 0  ๓๐,๐๐๐   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๘๐,๕๐๐   
๗.กบนา ๑๑๓,๓๐๐ ๑๑๔,๕๐๐   ๑๑๓,๓๐๐ ๑๑๔,๑๐๐   

รวม ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๒๔๓,๒๐๐ 102.21 ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๕๔๔,๓๐๐ 104.95 
 
 

32 



 

 

 ผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า  ประจ าปี  2555 และ 2556 
 
 

ชนิด 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ 

   แผน(ตัว)    ผล(ตัว) ร้อยละ       แผน(ตัว)      ผล(ตัว) ร้อยละ 

๑.ปลานิล ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๑๓๔,๒๐๐   ๓,๓๑๙,๐๐๐ ๒,๗๓๖,๕๐๐   

๒.ปลาตะเพียนขาว ๖,๒๘๐,๐๐๐ ๕,๙๘๕,๐๐๐   ๖,๐๐๗,๗๐๐ ๕,๖๙๕,๐๐๐   

๓.ปลาตะเพียนทอง ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐   0 0   

๔.ปลายี่สกเทศ ๑,๐๐๖,๗๐๐ ๑,๘๗๙,๕๐๐   ๑,๒๔๐,๐๐๐ ๒,๕๑๐,๐๐๐   

๕.ปลาสวาย ๔๐๐,๐๐๐ ๐   ๑๒๐,๐๐๐ ๒๐๘,๒๐๐   

๖.ปลาแขยงข้างลาย ๐ ๓๐,๐๐๐   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๘๐,๕๐๐   

๗.กบนา ๑๑๓,๓๐๐ ๑๑๔,๕๐๐   ๑๑๓,๓๐๐ ๑๑๔,๑๐๐   

รวม ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๒๔๓,๒๐๐ 102.21 ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๕๔๔,๓๐๐ 104.95 
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ไร่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ปลานิล ตะเพียน ตะเพียนทอง ปลายี่สก  แขยงขา้งลาย กบ รวม(ตัว)
1 ร.ร.บ้านเขาพลัด  4 ต.ค.54 1 5 เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี 5,000 5,000 10,000
2 ณ.สวนรุกขชาติมวกเหล็ก  4 ต.ค.54 10 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 50,000 15,000 65,000
3 ทุ่งนาตลาดน้อย  12 ต.ค.54 200 ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุรี 50,000 4,500 54,500
4 วัดบ้านกลับ  12 ต.ค.54 50 10 บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี 70,000 70,000
5 บึงพระราม  13 ต.ค.54 100 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 50,000 50,000
6 โครงการเพาะเล้ียงสัตวืน้้า  13 ต.ค.54 1 8 ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี 5,000 2,000 250 7,250
7 โครงการอาหารกลางวัน ร.ร.ไก่เส่า  13 ต.ค.54 1 5 ไก่เส่า เสาไห้ สระบุรี 5,000 2,000 250 7,250
8 จังหวัดเคล่ือนที่  20 ต.ค.54 10 พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 25,000 25,000 50,000
9 แหล่งน้้าธรรมชาติ(ฟื้นฟูน้้าท่วม)  20 ต.ค.54 10 พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 100,000 150,000 250,000

10 แม่น้้าปุาสัก(ท่าน้้าดับเพลิง)  20 ต.ค.54 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 50,000 50,000
11 อ่างเก้บน้้าพุหลวง,อ่างเก็บน้้าพุงกะเบา  11 พ.ย.54 50 5,7 บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี 50,000 150,000 200,000
12 ทุ่งนา  11 พ.ย.54 200 1,3,4 บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี  4,000 4,000
13 ทุ่งนา  17 พ.ย.54 150 5 ไผ่ขวาง บ้านหมอ สระบุรี 4,000 4,000
14 ทะเลสาบบ้านหมอ  18 พ.ย.54 3000 4 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี 100,000 100,000 200,000
15 ทะเลสาบบ้านหมอ  22 พ.ย.54 2000 11 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี 100,000 100,000 200,000
16 วัดปัจจาภิรมณ์  24 พ.ย.54 70 1 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 50,000 100,000 150,000
17 สระน้้าหลัง อบต.บ้านกลับ  24 พ.ย.54 15 1 บ้านกลับ บ้านหมอ สระบุรี 50,000 50,000 100,000
18 บ่อน้้าส่วนกลางของนิคมฯ  1 ธ.ค.54 20 บางไทร บางไทร อยุธยา 30,000 30,000
19 แหล่งน้้าส่วนกลาง(ทหารม้าที4่)  2 ธ.ค.54 10 ปากข้าวสาร เมือง สระบุรี 10,000 10,000 20,000
20 โครงการปุาสัก  2 ธ.ค.54 200 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 20,000 30,000 50,000
21 อ่างเก็บน้้าเขาแก้ว  2 ธ.ค.54 250 4 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี 100,000 100,000 200,000
22  สระน้้าโยธาธิการสาย2  2 ธ.ค.54 100 พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 50,000 50,000 100,000
23 บ่อน้้าแหล่งกีฬา(กรมทหารม้าที่ 5)  2 ธ.ค.54 50 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 20,000 30,000 50,000
24 แหล่งน่้าของหน่วยฯ(ทหารม้าที2่)  2 ธ.ค.54 55 3 หนองปลาไหลเมือง สระบุรี 20,000 30,000 50,000
25 แหล่งน้้าสาธารณะ  2 ธ.ค.54 10 ท่าหลวง บ้านหมอ สระบุรี 5,000 5,000 10,000
26 คลองเริงราง  5 ธ.ค.54 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี 30,000 30,000 60,000
27 เทศบาลหินกอง  5ธ.ค.54 ห้วยทราย หนองแค สระบุรี 35,000 70,000 105,000
28 ดงตะงาว  5 ธ.ค.54 199 2 ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี 100,000 100,000 200,000
29 อ่างเก็บน้้าห้วยหินขาว  5 ธ.ค.54 120 4 เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 130,000 50,000 180,000
30 แม่น้้าปุาสัก(ท่าน้้าดับเพลิง)  5 ธ.ค.54 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 150,000 150,000 300,000
31 คลองระพีพัฒน์  5 ธ.ค.54 4 ท่าลาน บ้านครัว สระบุรี 50,000 50,000 100,000

ชนิดพันธุ์สัตว์น  า

ผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น  าในแหล่งน  า ปี ๒๕๕๕
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดสระบุรี

ล าดับ ชื่อแหล่งน  า วันที่จ่าย
ที่อยู่ 

๓
๔



ไร่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ปลานิล ตะเพียน ตะเพียนทอง ปลายี่สก  แขยงขา้งลาย กบ รวม(ตัว)
32 เจ้าพระยา(สพจ.บางไทร) 4 ม.ค.55 2 โพแตง บางไทร อยุธยา 251,000 251,000
33 ศพจ.ลพบุรี   6 ม.ค.55 9 บางนา ท่าวุ้ง ลพบุรี 100,000 100,000
34 เจ้าพระยา(สพจ.บางไทร)  10 ม.ค.55 2 โพแตง บางไทร อยุธยา 30,000 30,000
35 จังหวัดเคล่ือนที่  19 ม.ค.55 แก่งคอย สระบุรี 50,000 50,000
36 เจ้าพระยา(สพจ.บางไทร)   19 ม.ค.55 2 โพแตง บางไทร อยุธยา 200,000 200,000
37 เจ้าพระยา(สพจ.บางไทร)  20 ม.ค.55 2 โพแตง บางไทร อยุธยา 10,200 3,000 13,200
38 บ่อในศูนย์การทหารม้า  23 ม.ค.55 ปากข้าวสาร เมือง สระบุรี 20,000 20,000
39 บ่อในศูนย์การทหารม้า   23 ม.ค.55 ปากข้าวสาร เมือง สระบุรี 30,000 30,000
40 แม่น้้าปุาสัก(วัดศาลาแดง)   26 ม.ค.55 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 84,000 84,000
41 แหล่งน้้าสาธารณะ  26 ม.ค.55 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 50,000 50,000
42 ทุ่งนา   26 ม.ค.55 5 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 7,000 7,000
43 ฝายน้้าล้นบ้านยาง  3ก.พ.55 50 3 วังม่วง วังม่วง สระบุรี 30,000 30,000
44 แม่น้้าปุาสัก(ท่าน้้าอบต.เตาปูน)  3ก.พ.55 12 แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี 50,000 50,000
45 ฝายน้้าล้นบ้านตลองกระทิง  3 ก.พ.55 95 12 วังม่วง วังม่วง สระบุรี 50,000 50,000
46 แม่น้้าปุาสัก  3 ก.พ.55 30 5 เตาปูน แก่งคอย สระบุรี 0
47 แม่น้้าปุาสัก(ที่ว่าการอ.เสาไห้)  7 ก.พ.55 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 100,000 100,000 200,000
48 สระน้้าห้วยใหญ่  7 ก.พ.55 3 7 หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี 10,000 100,000 110,000
49 หนองโพธิ์  7 ก.พ.55 99 1 หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี 100,000 150,000 250,000
50 คลองระพีพัฒน์   8 ก.พ.55 100 10 หนองจรเข้ หนองแค สระบุรี 50,000 100,000 150,000
51 สระน้้าเทศบาลห้วยบง  10 ก.พ.55 18 4 ห้วยบง เสาไห้ สระบุรี 50,000 50,000 100,000
52 บุ่งกระเบา  9 มี.ค.55 10 10 บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี 50,000 50,000
53 แหล่งน้้าสาธารณะประจ้าหมู่บ้าน  9 มี.ค.55 14 6 หนองบัว บ้านหมอ สระบุรี 50,000 50,000 100,000
54 หนองหลวง 9 มี.ค.55 300 4 บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี 50,000 50,000 100,000
55 เจ็ดคตโปุงก้อนเส้า  9 มี.ค.55 99 7 ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 50,000 50,000 100,000
56 ทุ่งนา  14 มี.ค.55 200 4 บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี 10,000 10,000
57 เทศบาลพุกร่าง  16 มี.ค.55 95 10 พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 70,000 70,000
58 แม่น้้าปุาสัก   16 มี.ค.55 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 50,000 50,000 100,000
59 แม่น้้าปุาสัก  16 มี.ค.55 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 20,000 30,000 50,000
60 บึงวัดเพรช   16 มี.ค.55 86 10 บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี 50,000 50,000 100,000
61 คลองวังม่วง  23 มีค.55 5000 5 วังม่วง วังม่วง สระบุรี 200,000 35,000 235,000
62 จังหวัดเคล่ือนที่   23 มี.ค.55 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 75,000 75,000
63 เศรษบกิจพอเพียง   23มี.ค.55 15 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 5,000 5,000
64 อ่างเก็บน้้าเทศบาลพุกร่าง   23มี.ค.55 199 2 พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 80,000 80,000

ชนิดพันธุ์สัตว์น  า
วันที่จ่ายชื่อแหล่งน  าล าดับ

ที่อยู่ 
๓
๕



ไร่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ปลานิล ตะเพียน ตะเพียนทอง ปลายี่สก  แขยงขา้งลาย กบ รวม(ตัว)
65 แม่น้้าปุาสัก   23 มี.ค.55 11 ปากข้าวสาร เมือง สระบุรี 33,000 33,000
66 ทุ่งนา  3 เม.ย.55 1000 10 บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี 15,000 15,000
67 อ่างเก็บน้้าเขาแก้ว  11 เม.ย.55 50 4 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี 70,000 130,000 200,000
68 ฝายน้้าล้นโคกกรุง  12 เม.ย.55 70 7 ซ้าผักแพว แก่งคอย สระบุรี 100,000 100,000
69 แม่น้้าปุาสัก(วัดศาลาแดง)   13 เม.ย.55 1000 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 100,000 100,000
70 คลีนิคเกษตร  26 เม.ย.55 ไผ่ขวาง ดอนพุด สระบุรี 77,000 77,000
71 จังหวัดเคล่ือนที่  26 เม.ย.55 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 50,000 150,000 200,000
72 คลองหน้าวัดสารภี  4 พ.ค.55 275 10 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี 100,000 50,000 150,000
73 คลองส่งน้้าบ้านกลับ  4 พ.ค.55 320 8 บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี 50,000 150,000 200,000
74 ทุ่งนาบ้านตอยาง   10 พ.ค.55 500 7 หนองโดน หนองโดน สระบุรี 20,000 20,000
75 ทุ่งนาบ้านหนองระก้า  10 พ.ค.55 400 6 หนองโดน หนองโดน สระบุรี 15,000 15,000
76 พุหลวง   15 พ.ค.55 102 9 บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี 20,000 30,000 50,000
77 บุ่งกระเบา  15 พ.ค.55 100 10 บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี 50,000 50,000
78 บึงน้้าสาธารณะบ้านชีหอม  15 พ.ค.55 100 3 บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี 200,000 200,000
79 ธรรมชาติสวนรุกชาติมวกเหล็ก   18 พ.ค.55 7 ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุรี 150,000 150,000
80 แม่น้้าปุาสัก(วัดศาลาแดง) 22 พ.ค.55 1000 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 150,000 150,000
81 คลีนิคเกษตร  22 พ.ค.55 1 แสลงพัน วังม่วง สระบุรี 72,000 72,000
82 คลองระบายน้้าริมคลองชัยนาท- ปุาสัก  22 พ.ค.55 2 หนองโดน หนองโดน สระบุรี 50,000 50,000
83  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้้าปี 2554-2555 24 พ.ค.55 7 พระยาทด เสาไห้ สระบุรี 50,000 50,000 100,000
84 แม่น้้าปุาสัก(ท่าเทศบาล ๔ )  ๑ มิ.ย.๕๕  ปากเพรียว เมือง สระบุรี 20,000 50,000 70,000
85 บ่อในศูนย์การทหารม้าที่ ๕  ๔ มิ.ย.๕๕ 10 6 ปากเพรียว เมือง สระบุรี  50,000 50,000
86 คลองระพีพัฒน์ (ท่าเทศบาลท่าลาน)  ๔ มิ.ย.๕๕ ท่าลาน บ้านหมอ สระบุรี 50,000 70,000 120,000
87 นาหมู่ที่ ๓  ๗ มิ.ย.๕๕ 2000 3 บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี 26,500 26,500
88 แม่น้้าปุาสัก(ท่าเทศบาลแก่งคอย)  ๒๑ มิ.ย.๕๕ แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี 150,000 50,000 200,000
89 โครงการส่วนพระองค์บางแคน  ๒๑ มิ.ย.๕๕ 5 บางแคน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 30,000 30,000
90 จังหวัดเคล่ือนที่(วัดปุาสัก)  ๒๑ มิ.ย.๕๕ ดาวเรือง เมือง สระบุรี 50,000 50,000
91 บ่อกองช่วยฝึก(ค่ายอดิศร)  ๕ ก.ค.๕๕ 5 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 20,000 20,000
92 อบต.หนองครอก  ๕ ก.ค.๕๕ 49 4 หนองนาค หนองแก สระบุรี 75,000 75,000
93 บ่อในค่ายทหารม้าที่ ๒๗  ๕ ก.ค.๕๕ 105 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 150,000 150,000
94 แม่น้้าปุาสัก(วัดศาลาแดง)  ๕ ก.ค.๕๕ ปากเพรียว เมือง สระบุรี 50,000  50,000
95 คลองระพีพัฒน์(หน้าอ้าเภอหนองแค)  ๙ ก.ค.๕๕ 500 หนองแค หนองแค สระบุรี 50,000 50,000
96 คลองมะขามปูอม  ๙ ก.ค.๕๕ 100 1 สาลิกา เมือง นครนายก 50,000 50,000
97 ในจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๒ ก.ค.๕๕ 580 บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 200,000 200,000

วันที่จ่ายชื่อแหล่งน  า
ชนิดพันธุ์สัตว์น  า

ล าดับ
ที่อยู่ 

๓
๖



ไร่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ปลานิล ตะเพียน ตะเพียนทอง ปลายี่สก  แขยงขา้งลาย กบ รวม(ตัว)
98 สาธารณะ(สนง.สระบุรี)  ๑๒ ก.ค.๕๕ 100 6 ล้าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 30,000 50,000 80,000
99 คลองข้างอบต.หนองบัว  ๑๗ ก.ค.๕๕ 200 4 หนองบัว บ้านหมอ สระบุรี 30,000 50,000 8,000 88,000

100 บ่อในกองร้อยทหารม้า  ๑๘ ก.ค.๕๕ 3 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 35,000 35,000
101 แม่น้้าปุาสัก(ศาลาแดง)  ๑๘ ก.ค.๕๕ ปากเพรียว เมือง สระบุรี 50,000 50,000
102 คลองหนองมน  ๑๙ ก.ค.๕๕ 50 บ้านหลวง ดอนพุด สระบุรี 65,000 65,000
103 แม่น้้าปุาสัก(ท่าหน้าอ้าเภอเสาไห้)  ๒๖ ก.ค.๕๕ เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 50,000 50,000 100,000
104 ห้วยขมิ้น(เทศบาลหินกอง)  ๘ ส.ค.๕๕ 100 หินกอง หนองแค สระบุรี 50,000 50,000 100,000
105 บ่อในกรมทหารม้าที่ ๔  ๘ ส.ค.๕๕ 25 1 ปากข้าวสาร เมือง สระบุรี 10,000 10,000
106 แม่น้้าปุาสัก(ท่าดับเพลิงสระบุรี)  ๙ ส.ค.๕๕ ปากเพรียว เมือง สระบุรี 35,000 35,000
107 บ่อในกรมทหารม้าที่ ๒๗  ๙ ส.ค.๕๕ 1 1 ปากข้าวสาร เมือง สระบุรี 35,000 35,000
108 อ่างเก็บน้้าห้วยหินขาว  ๙ ส.ค.๕๕ 215 6 เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 100,000 100,000
109 บ่อในเทคนิคท่าหลวง  ๑๐ ส.ค.๕๕ 2 ท่าหลวง บ้านหมอ สระบุรี 15,000 15,000
110 แม่น้้าปุาสัก(ท่าหน้าอ้าเภอเสาไห้)  ๑๐ ส.ค.๕๕ เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 50,000 50,000
111 บ่อสาธารณะ(อบต.หนองแก)  ๑๐ ส.ค.๕๕ 20 7 หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี 60,000 60,000
112 บ่อในม.พันซ่อมบ้ารุง กรมสนันสนุน  ๑๐ ส.ค.๕๕ 5 3 หนองปลาไหลเมือง สระบุรี 30,000 20,000 50,000
113 โรงเรียนหนองปลิง  ๑๐ ส.ค.๕๕ 2 หินกอง หนองแค สระบุรี 10,000 10,000 20,000
114 บ่อสารณะในต้าบลแสลงพัน  ๑๐ ส.ค.๕๕ 6 แสลงพัน วังม่วง สระบุรี 55,000 55,000
115 บ่อชลประทาน  ๑๑ ส.ค.๕๕ 20 หนองแค หนองแค สระบุรี 50,000 50,000
116 สาธารณะ(อบต.ห้วยขมิ้น)  ๑๒ ส.ค.๕๕ 300 7 ห้วยขมิ้น หนองแค สระบุรี 100,000 100,000
117 คลองสาธารณะ(เทศบาลตลาดน้อย)  ๑๒ ส.ค.๕๕ 30 ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุรี 89,000 89,000
118 ฝายในหมู่บ้าน(อบต.บ้านล้า)  ๑๒ ส.ค.๕๕ 65 2 บ้านล้า วิหารแดง สระบุรี 85,500 85,500
119 แม่น้้าปุาสัก(วัดศาลาแดง)  ๑๒ ส.ค.๕๕ ปากเพรียว เมือง สระบุรี 100,000 100,000
120 คลองสาธารณะ(เทศบาลหินกอง)  ๑๕ ส.ค.๕๕ 100 หินกอง หนองแค สระบุรี 80,000 80,000
121 คลองสาธารณะ(อบต.ปากข้าวสาร)  ๑๒ ส.ค.๕๕ 100 ปากข้าวสาร เมือง สระบุรี 50,000 50,000 100,000
122 บ่อสาธารณะ(การกีฬาแห่งประเทศไทย)  ๑๒ ส.ค.๕๕ 60 329 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 40,000 40,000
123 บ่อในการกีฬาแห่งประเทศไทย  ๑๘ ก.ค.๕๕ 60 4 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 60,000 60,000
124 บ่อในกองร้อยบังคับการ  ๑๘ ก.ย.๕๕ ปากเพรียว เมือง สระบุรี 10,000 10,000
125 อ่างเก็บน้้าเทศบาลพุกร่าง  ๑๘ ก.ค.๕๕ พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 100,000 500,000 30,000 630,000
126 จังหวัดเคล่ือนที่  ๒๐ ก.ย.๕๕ 100,000 100,000

3,134,200 5,985,000 100,000 1,879,500 30,000 114,500 11,243,200

ล าดับ วันที่จ่าย

รวม

ชื่อแหล่งน  า
ชนิดพันธุ์สัตว์น  าที่อยู่ 

๓
๗



หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ปลานิล ตะเพียน ปลายี่สก ปลาสวาย  แขยงข้างลาย กบ
1 บ่อวัดคุ้ง(เทศบาลท่าลาน)  ๒๔ ต.ค.๕๕ 3 3 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี -             -             50,000       -          -          -           50,000         
2 บ่อในโรงเรียนหนองโดน  ๒๔ ต.ค.๕๕ 3 หนองโดน หนองโดน สระบุรี -             -             10,000       -          -          -           10,000         
3 บ่อหลังวัดสูง  ๒๕ ต.ค.๕๕ 10 6 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี -             -             30,000       -          -          -           30,000         
4 บ่อเกษตรอ าเภอหนองแค  ๒๕ ต.ค.๕๕ 10 หนองแค  หนองแค สระบุรี -             -             100,000     -          -          -           100,000       
5 บ่อสาธารณะ ๒๕ ต.ค ๕๕ มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 20,000       -             50,000       -          -          -           70,000         
6 บ่อสาธารณะ ๒๕ ต.ค ๕๕ 200 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 100,000     -             100,000     -          -          -           200,000       
7 บ่อการไฟฟ้าท่าเรือ ๒๕ ต.ค ๕๕ 3 3 จ าปา ท่าเรือ อยุธยา 10,000       -             -             -          -          -           10,000         
8 บ่อในกองทัพบก  ๒๕ ต.ค.๕๕ 1 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 4,000         -             -             -          -          -           4,000           
9 บ่อโรงเรียน ๒๕ ต.ค ๕๕ 0.5 4 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี 10,000       -             10,000       -          -          -           20,000         

10 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ๒๕ ต.ค.๕๕ 10,000 7 ค าพราน วังม่วง สระบุรี -             -             250,000     -          -          -           250,000       
11 สระน้ าสนง.จัดการพื้นที่จุฬา-สระบุรี  ๒ พ.ย.๕๕ 4 9 ซ าผักแพว แก่งคอย สระบุรี -             -             20,000       -          15,000    -           35,000         
12 ทะเลสาบบ้านหมอ  ๒ พ.ย.๕๕ 300 11 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี -             -             -             -          30,000    -           30,000         
13 เขื่อนชัยนาท  ๙ พ.ย.๕๕ 5 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท -             -             -             10,000    -          -           10,000         
14 อบต.ซับสนุ่น  ๒๘ พ.ย.๕๕ 500  1-15 ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี -             2.0             350,000     118,000  30,000    -           500,000       
15 อบต.คลองเรือ  ๔ ธ.ค.๕๕ 60 5 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี -             -             150,000     10,000    -          -           160,000       
16 กองพันทหารม้าที่ ๒  ๔ ธ.ค.๕๕ 4 เมือง สระบุรี -             -             20,000       10,000    -          -           30,000         
17 สระน้ าอสค.มวกเหล็ก  ๔ ธ.ค.๕๕ 100 1 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี -             20,000       -             10,000    -          -           30,000         
18 คลองหนองสรวง  ๕ ธ.ค.๕๕ 199 วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี -             -             100,000     10,000    10,000    -           120,000       
19 ทะเลสาบบ้านหมอบ่อ ๑  ๕ ธ.ค.๕๕ 2,000 7 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี -             -             150,000     10,000    10,000    -           170,000       
20 แม่น้ าป่าสักท่าวัดศาลาแดง  ๕ ธ.ค.๕๕ ปากเพรียว เมือง สระบุรี -             -             180,000     10,000    10,000    -           200,000       
21 บ่อสาธารณะ  ๗ ธ.ค.๕๕ 99 ประชาธิปปัตย์  ธัญบุรี ปทุมธานี 20,000       20,000       10,000       -          -          -           50,000         
22 บ่อสาธารณะ  ๑๘ ธ.ค.๕๕ 100 วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี -             -             50,000       -          -          -           50,000         
23 ทะเลสาบบ้านหมอ บ่อ ๓,๔  ๑๘ ธ.ค.๕๕ 2,000 6 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี -             150,000     150,000     -          -          -           300,000       
24 บ่อน้ าในกองบังคับการทหารม้าที่ ๒๓  ๑๘ ธ.ค.๕๕ 4 ปากเพรียว เมือง สระบุรี -             30,000       30,000       -          -          -           60,000         
25 บ่อในเทคนิคท่าหลวง  ๑๘ ธ.ค.๕๕ 5 ท่าลาน บ้านหมอ สระบุรี -             30,000       20,000       -          -          -           50,000         
26 บ่อสาธารณะ  ๑๘ ธ.ค.๕๕ เมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี -             30,000       30,000       -          -          -           60,000         
27 คลองหน้าวัดจั่นเสือ  ๒๐ ธ.ค.๕๕ 99 หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี -             40,000       50,000       10,000    -          -           100,000       
28 คลองหลังหมู่บ้าน  ๔ ม.ค.๕๖ 29 3 บ้านคล้อ บางปะหัน อยุธยา -             50,000       -             -          -          -           50,000         
29 คลองเริงราง   ๗ ม.ค.๕๖ 39 6 บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี -             -             50,000       -          -          -           50,000         
30  บ่อใน อ.ส.ค.  ๑๖ ม.ค.๕๖ 20 16 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี -             50,000       50,000       -          -          -           100,000       
31  คลองสาธารณะ  ๑๖ ม.ค.๕๖ 100.5 7 พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 20,000       80,000       -             -          -          -           100,000       

รวม(ตัว)วันที่จ่าย

ผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น  าในแหล่งน  า ป ี๒๕๕๖ 
 หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดสระบรุี

ชื่อแหล่งน  า
ที่ตั ง ชนิดพันธุ์สัตว์น  า

เนื อที/่ไร ่ล าดับ

๓
๘



หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ปลานิล ตะเพียน ปลายี่สก ปลาสวาย  แขยงข้างลาย กบ
รวม(ตัว)วันที่จ่ายชื่อแหล่งน  า

ที่ตั ง ชนิดพันธุ์สัตว์น  า
เนื อที/่ไร ่ล าดับ

32  บึงโง้งใต้  ๑๘ ม.ค.๕๖ 89  ๒-๓ เมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี 90,000       100,000     -             -          10,000    -           200,000       
33  บึงโง้งใต้  ๑๘ ม.ค.๕๖ 89  ๖-๗ เมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี 90,000       100,000     -             -          10,000    -           200,000       
34 บ่อสาธารณะ  ๒๔ ม.ค.๕๖ 89 6 ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี 50,000       -             -             -          -          -           50,000         
35 อบต.บ้านกลับ  ๒๔ ม.ค.๕๖ 75 บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี 50,000       50,000       -             -          -          -           100,000       
36 อบต.บ้านกลับ  ๒๔ ม.ค.๕๖ 75 บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี 50,000       50,000       -             -          -          -           100,000       
37  บ่อสาธารณะ  ๗ ก.พ.๕๖ 100 7 บางปะหัน บางปะหัน อยุธยา 50,000       50,000       -             -          -          -           100,000       
38  โครงการตัวอย่างหนองลาด  ๗ ก.พ.๕๖  1 ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี -             -             -             -          -          5,800.0     5,800           
39  บ่อในโรงเรียนหรเทพ  ๗ ก.พ.๕๖ 2 หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี -             -             -             -          -          25,400.0   25,400         
40  บ่อในโรงเรียนหนองโดนวิทยา  ๗ ก.พ.๕๖ 4 หนองโดน หนองโดน สระบุรี -             -             -             -          -          5,500.0     5,500           
41  บ่อหนองกะเบา  ๒๑ ก.พ.๕๖ 69 4 พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 50,000       -             70,000       -          -          -           120,000       
42  ฝายน้ าล้นซ้อนต้า  ๒๑ ก.พ.๕๖ 56 นายาว พระพุทธบาท สระบุรี 50,000       -             50,000       -          -          -           100,000       
43  อ่างเก็บน้ าปึกเสร่ียง  ๒๒ ก.พ.๕๖ 82   แสลงพัน  วังม่วง สระบุรี 50,000       -             50,000       -          -          -           100,000       
44  ฝายน้ าล้นซับน้อยเหนือ  ๒๒ ก.พ.๕๖ 90 2  แสลงพัน  วังม่วง สระบุรี 100,000     100,000     100,000     -          -          -           300,000       
45  ฝายน้ าล้นซับน้อยใต้  ๒๒ ก.พ.๕๖ 83 ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 50,000       -             -             -          -          -           50,000         
46 บ่อสาธารณะ  ๒๒ ก.พ.๕๖ ปากเพรียว เมือง สระบุรี 50,000       -             -             -          -          -           50,000         
47  ฝายน้ าล้นโคกนนทรีย์  ๑๔ มี.ค.๕๖ 62 ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 20,000       -             30,000       -          -          -           50,000         
48 บ่อสาธารณะ  ๑๔ มี.ค.๕๖ หนองแค หนองแค สระบุรี 70,000       -             -             -          -          -           70,000         
49 บ่อในศูนย์การทหารม้า   ๑๙ มี.ค.๕๖ 1 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 10,000       -             10,000       -          -          -           20,000         
50  อ่างเก็บน้ าโปร่งเกตุ  ๒๒ มี.ค.๕๖ 47 ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 10,000       -             65,000       -          -          -           75,000         
51  อ่างเก็บน้ าห้วยหินขาว  ๒๒ มี.ค.๕๖ 120 10 เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 260,000     -             25,000       -          15,000    -           300,000       
52  บ่อใน สภ.บ้านหมอ  ๒๒ มี.ค.๕๖ 1 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี 5,000         -             -             -          -          -           5,000           
53  บ่อใน สภ.บ้านหมอ  ๑ เม.ย.๕๖ 1 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี 15,000       -             -             -          -          -           15,000         
54 ทุ่งนาห้วยบง  ๑ เม.ย.๕๖ 200 2 ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี -             -             -             -          -          5,000.0     5,000           
55 บ่อสาธารณะ  ๓ เม.ย.๕๖  ๖,๗ พระยาทด เสาไห้ สระบุรี 50,000       -             -             -          -          -           50,000         
56  คลองหน้าวัดจั่นเสือ  ๘ เม.ย.๕๖ 100 6 หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี 35,500       -             -             -          -          -           35,500         
57  ทุ่งนาหนองจระเข้  ๑๐ เม.ย.๕๖ 150 หนองจระเข้ หนองแค สระบุรี -             -             -             -          -          12,500.0   12,500         
58  คลองทุ่งนรสิงห์  ๑๑ เม.ย.๕๖ 300 ๒,๓ ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี 150,000     -             -             -          -          -           150,000       
59  คลองหนองหมู  ๑๒ เม.ย.๕๖ 100 วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี -             150,000     -             -          -          -           150,000       
60  คลองเริงราง  ๑๓ เม.ย.๕๖ 112 ๓,๔ บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี -             200,000     -             -          -          -           200,000       
61  ท่าน้ าดับเพลิง  ๑๓ เม.ย.๕๖   ปากเพรียว เมือง สระบุรี 100,000     -             -             -          -          -           100,000       
62  แม่น้ านครนายก  ๑๖ เม.ย.๕๖ 3 ท่าช้าง เมือง สระบุรี 70,000       -             -             -          -          -           70,000         
63  บึงขอนหอม  ๒๕ เม.ย.๕๖ 96 7 ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุรี 100,000     -             -             -          -          -           100,000       
64  บ่อกลางบ้าน,คลองชลประทาน  ๒๕ เม.ย.๕๖ 150 6 หนองโดน หนองโดน สระบุรี 100,000     -             -             -          -          -           100,000       
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65 บ่อสาธารณะ  ๓๐ เม.ย.๕๖ หนองแค หนองแค สระบุรี 50,000       -             -             -          -          -           50,000         
66 บึงสันโท  ๑ พ.ค.๕๖ 15 7 หนองโดน หนองโดน สระบุรี -             -             -             -          20,000    -           20,000         
67 คลองระพีพัฒน์  ๑ พ.ค.๕๖ 200 9 กุ่มหัก หนองแค สระบุรี 50,000       -             -             -          -          -           50,000         
68  วังงูเห่า  ๑ พ.ค.๕๖ 50 7 พระยาทด เสาไห้ สระบุรี 30,000       70,000       -             -          -          -           100,000       
69  ห้วยแร่  ๑ พ.ค.๕๖ 60 6 พระยาทด เสาไห้ สระบุรี 5,000         100,000     -             -          -          -           105,000       
70  ทุ่งนา  ๑๐ พ.ค.๕๖ 2,000 14 ซับสนุ่น  มวกเหล็ก สระบุรี -             -             -             -          -          20,500.0   20,500         
71  บึงหนองหลวง  ๒๑ พ.ค.๕๖ 65 9 บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี 50,000       50,000       -             -          -          -           100,000       
72  บึงขอนหอม  ๒๑ พ.ค.๕๖ 87 4 แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี 10,000       90,000       -             -          -          -           100,000       
73  บึงหน้าอบต.สองคอน   ๒๒ พ.ค.๕๖ 89 สองคอน แก่งคอย สระบุรี 50,000       100,000     -             -          20,000    -           170,000       
74 อ่างเก็บน้ าอบต.ล าพญากลาง  ๒๓ พ.ค.๕๖ 10 1 ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 10,000       -             -             -          -          6,400.0     16,400         
75  คลอง ๒๓ ขวา  ๒๓ พ.ค.๕๖ 500 7 ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุรี 100,000     -             -             -          -          -           100,000       
76  บ่อใน ม.๒๕ ร.อ.  ๒๓ พ.ค.๕๖ 49 4 หนองปลาไหล เมือง สระบุรี 20,000       30,000       -             -          -          -           50,000         
77 บ่อสาธารณะ  ๒๓ พ.ค.๕๖ 5 พระยาทด เสาไห้ สระบุรี 55,000       -             -             -          -          -           55,000         
78 แม่น้ าป่าสัก  ๒๔ พ.ค.๕๖ ตะกุด เมือง สระบุรี -             100,000     -             -          -          -           100,000       
79 แม่น้ าเจ้าพระยา(วัดโบสถ์)  ๒๔ พ.ค.๕๖ สามโคก สามโคก ปทุมธานี -             100,000     -             -          -          -           100,000       
80 ป่าสัก ท่าวัดศาลาแดง ๔ ม.ิย ๕๖ ปากเพรียว เมือง สระบุรี -             100,000     20,000       -          -          -           120,000       
81 บ่อสาธารณะ ๔ ม.ิย ๕๖ 90 กุ่มหัก หนองแค สระบุรี 50,000       50,000       -             -          -          -           100,000       
82 อ่างเก็บน้ าโป่งก้อนเส้า ๖ ม.ิย ๕๖ 120 5 ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 50,000       50,000       -             -          -          -           100,000       
83 คลองส่งน้ าสาธารณะ ๑๒ มิ.ย ๕๖ 150 8 หนองโดน หนองโดน สระบุรี 17,000       -             -             -          -          13,000.0   30,000         
84 บ่อสาธารณะ ๑๕ มิ.ย ๕๖ 141 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี -             100,000     20,000       -          -          -           120,000       
85 บ่อในศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคต ๑๙ มิ.ย ๕๖ 121 4 ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 30,000       100,000     -             -          -          -           130,000       
86 บ่อภายในม.พัน ๒๕ ๑๙ มิ.ย ๕๖ 130 4 หนองปลาไหล เมือง สระบุรี 50,000       20,000       -             -          5,500      -           75,500         
87 บ่อในศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคต ๒๑ มิ.ย ๕๖ 85 4 ชะอม แก่งคอย สระบุรี 50,000       50,000       -             -          10,000    -           110,000       
88 คลองห้วยวังขาว ๒๑ มิ.ย ๕๖ 500 3 หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี 100,000     150,000     -             -          -          -           250,000       
89 คลองโป่งช้างและทุ่งนา ๒๔ มิ.ย ๕๖ 150 3 หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี 20,000       -             -             -          -          20,000.0   40,000         
90 สระน้ าประจ าหมู่บ้าน  ๔ ก.ค.๕๖ 62 9 หินซ้อน แก่งคอย สระบุรี 30,000       50,000       -             -          -          -           80,000         
91 คลองวัดหน้าวัดโบสถ์  ๘ ก.ค.๕๖ 216 5 ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุรี -             150,000     -             -          -          -           150,000       
92 บ่อใน สภ.เมืองสระบุรี  ๑๐ ก.ค.๕๖ 17 ปากเพรียว เมือง สระบุรี -             50,000       -             -          -          -           50,000         
93 คลองดงตะงาว  ๑๑ ก.ค.๕๖ 130 9 ดงตะงาว ดอนพุด สระบุรี -             200,000     -             -          -          -           200,000       
94 คลองหนองมน  ๑๑ ก.ค.๕๖ 120 7 บ้านหลวง ดอนพุด สระบุรี -             250,000     -             -          -          -           250,000       
95 บ่อสาธารณะ  ๑๑ ก.ค.๕๖ 6 หนองนาก หนองโดน สระบุรี -             70,000       -             -          -          -           70,000         
96 สระน้ าประจ าหมู่บ้าน  ๑๒ ก.ค.๕๖ 55 3 ดงตะงาว ดอนพุด สระบุรี -             100,000     -             -          20,000    -           120,000       
97 หนองกบ  ๑๗ ก.ค.๕๖ 88 5 หนองแซง หนองแซง สระบุรี -             100,000     -             -          -          -           100,000       
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98 แม่น้ าป่าสัก(อ าเภอเสาไห้)  ๑๗ ก.ค.๕๖ เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี -             -             -             -          45,000    -           45,000         
99 คลองหน้าวัดสะพานช้าง  ๒๔ ก.ค.๕๖ 10 7 บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี -             10,000       -             -          -          -           10,000         

100 บ่อสาธารณะ ๒๕ ก.ค ๕๖ ตล่ิงชัน เมือง สระบุรี -             50,000       -             -          -          -           50,000         
101 คลองระพีพัฒน์ ๒๖ ก.ค ๕๖ 1,000 หนองแค หนองแค สระบุรี -             50,000       -             -          -          -           50,000         
102 คลองเริงราง ๘ ส.ค ๕๖ 2 เริงราง เสาไห้ สระบุรี -             50,000       -             -          -          -           50,000         
103 บ่อสาธารณะ ๘ ส.ค ๕๖ บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี -             60,000       -             -          -          -           60,000         
104 บ่อในทหารม้าที่๕ ๙ ส.ค ๕๖ 9 ปากเพรียว เมือง สระบุรี -             50,000       -             -          -          -           50,000         
105 บ่อในโรงเรียนหนองแซงวิทยา ๙ ส.ค ๕๖ 6 4 หนองกวางโช หนองแซง สระบุรี -             10,000       -             -          -          -           10,000         
106 แม่น้ าป่าสัก(อ าเภอเสาไห้) ๙ ส.ค ๕๖ ป๊อกแป๊ก เสาไห้ สระบุรี -             50,000       -             -          -          -           50,000         
107 บ่อในศูนย์กีฬามหาโมก ๙ ส.ค ๕๖ 100 1 บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี -             100,000     -             -          -          -           100,000       
108 คลองส่งน้ าสาธารณะ ๙ ส.ค ๕๖ 121 8 บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี -             100,000     -             -          -          -           100,000       
109 บ่อน้ าในกรมทหารม้าที่๒ ๙ ส.ค ๕๖ 56 ปากข้าวสาร เมือง สระบุรี -             50,000       -             -          -          -           50,000         
110 แม่น้ าป่าสัก(อ าเภอเสาไห้) ๙ ส.ค ๕๖ เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี -             120,000     -             -          -          -           120,000       
111 บ่อสาธารณะ ๙ ส.ค ๕๖ 12 6 ดาวเรือง เสาไห้ สระบุรี -             50,000       -             -          -          -           50,000         
112 แม่น้ าป่าสัก ๑๒ ส.ค ๕๖ ปากเพรียว เมือง สระบุรี -             140,000     30,000       10,200    20,000    -           200,200       
113 แหล่งน้ าธรรมชาติ ๑๒ ส.ค ๕๖ 55 ป๊อกแป๊ก เสาไห้ สระบุรี -             60,000       -             -          -          -           60,000         
114 ทะเลสาบบ้านหมอ ๑๒ ส.ค ๕๖ 1,500 2 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี -             38,000       -             -          -          -           38,000         
115 บ่อสาธารณะ ๑๒ ส.ค ๕๖ 61 3 หนองหมู บ้านหมอ สระบุรี -             100,000     -             -          -          -           100,000       
116 อ่างเก็บน้ าเกล็ดเพชร ๑๒ ส.ค ๕๖ 210 2 ปากข้าวสาร เมือง สระบุรี -             100,000     -             -          -          -           100,000       
117 บ่อน้ าหินกอง ๑๒ ส.ค ๕๖ 3 หินกอง หินกอง สระบุรี -             25,000       -             -          -          -           25,000         
118 แหล่งน้ าธรรมชาติ ๑๒ ส.ค ๕๖ 312 1 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี -             100,000     -             -          -          -           100,000       
119 แม่น้ าป่าสัก ๑๕ ส.ค ๕๖ 7 ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุรี -             100,000     -             -          -          -           100,000       
120 คลองบ้านหมอ ๒๑ ส.ค ๕๖ 6 10 บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี -             30,000       -             -          -          -           30,000         
121 สระน้ าประจ าหมู่บ้าน ๒๑ ส.ค ๕๖ 2 3 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี -             10,000       -             -          -          -           10,000         
122 สระน้ าหนองกระเบา ๒๒ ส.ค ๕๖ 14 4 พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี -             60,000       -             -          -          -           60,000         
123 คลองบ้านหมอ ๒๒ ส.ค ๕๖ 9 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี -             15,000       -             -          -          -           15,000         
124 แม่น้ าป่าสัก ๒๒ ส.ค ๕๖ 1 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี -             55,000       -             -          -          -           55,000         
125 บ่อสาธารณะ ๒๒ ส.ค ๕๖ ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี -             50,000       -             -          -          -           50,000         
126 บ่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ๓๐ ส.ค ๕๖ 3 10 คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี -             30,000       30,000       -          -          -           60,000         
127 ทะเลสาบบ้านหมอ ๑๘ ก.ย ๕๖ 2,000 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี -             300,000     -             -          -          -           300,000       
128 แม่น้ าป่าสัก ๒๔ ก.ย ๕๖ ค าพราน วังม่วง สระบุรี -             200,000     -             -          -          -           200,000       
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ประมง  

 
 
 ๑. หลักการและเหตุผล 
                   รฐับาลมนีโยบายให้ปี พ.ศ.2547  เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร   ไทยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยสามารถ
ผลิตสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพ  ถูกสุขอนามัย  ปลอดภัยจากสารตกค้างและได้มาตรฐาน  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
แข็งแรง  ปราศจากโรคภัยและมีชีวิตที่มีคุณภาพ   ซึ่งเกี่ยวพันโดยตรงต่อความมั่นคงก้าวหน้าของประเทศ   และเพื่อให้
ประชาชนชาวไทยได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับสินค้าเกษตรส่งออก  อีกท้ังท าให้สินค้าเกษตรมีการเพิ่มมูลค่า
ขึ้นและสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกไปยังต่างประเทศ   ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว   กรมประมงจึงได้
ด าเนินการโครงการความปลอดภัยด้านอาหารขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานและมาตรการที่เป็นบรรทัดฐานแก่อาหารสินค้าประมง
ตลอดจนการพัฒนาระบบการผลิตสัตว์น้ าท่ีมีคุณภาพและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกกระบวนการผลิต   ท าให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  โดยกรมประมงน าการตรวจ  และรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้น
ปลอดภัยและมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี 
 
 ๒. วัตถุประสงค์ 
                   2.1   เพื่อให้เกษตรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยด้าน 
                           อาหารรัฐบาล 
                   2.2   ส่งเสริมให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  เข้าสู่ระบบการผลิตสัตว์น้ าตามมาตรฐานขั้น 
                           ปลอดภัยและมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีด ี
                   2.3   ให้การรับรองฟาร์มเพาะอนุบาลและเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย 
                   ๒.4   เพื่อให้ได้ผลผลิตสัตว์น้ าท่ีปลอดภัยปราศจากการตกค้างของยาและสารเคม ี
 
                3.   แผน/ผลการด าเนินงานงบประมาณ 2555 – 2556 

ที่ กจิกรรม 
ปี 2555 ปี 2556 

แผน ผล 
ร้อย
ละ แผน ผล 

ร้อย
ละ 

1 จ านวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน 157 159 101 95 95 100 

 
    ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุ Safety level 68 63 40.1 63 9 9.47 

 
    ฟาร์มใหม่ Safety level 16 24 15.3 11 65 68.4 

 
    ฟาร์มเดิมต่ออายุ GAP  2 1 0.64 8 8 8.42 

 
    ฟาร์มใหม่ GAP 1 1 0.64 8 8 8.42 

 
    ฟาร์มตรวจติดตาม Safety level 52 52 33.1 3 3 3.16 

 
    ฟาร์มตรวจติดตาม GAP 18 18 11.5 2 2 2.11 

2 ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง 236 236 100 142 142 100 
3 การเก็บตัวอย่างเน้ือสัตว์น้ าเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้าง 57 57 100 76 76 100 
4 ตรวจประเมินมาตฐานการปฏิบัติทางการประมงท่ีดี (GAP) ของโรง

เพาะฟักหน่วยงานในสังกัดส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด(แห่ง / 
ครั้ง)  1 / 2  1 / 2 100  1 / 2  1 / 2 100 

5 ตรวจประเมินสุขอนามัยฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือการส่งออกของ
สถานที่เพาะเลี้ยงและรวบรวมสัตว์น้ าเพ่ือการส่งออก (แห่ง) 1 1 100 1 1 100 
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 4. ปัญหาและอุปสรรค 
4.1 เกษตรกรไม่เห็นความส าคัญในการเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากผลผลิตที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ/

ไม่เข้าร่วมโครงการฯ ก็ไม่ได้ท าให้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น และไม่มีตลาดรองรับผลผลิตของฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
4.2 ฟาร์มเกษตรกรที่เข้าไปตรวจต่ออายุรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย (safety level) และฟาร์ม

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี (GAP) เลิกท าการเลี้ยง 
4.3 ฟาร์มเกษตรกรที่เข้าไปตรวจต่ออายุรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย (safety level) และฟาร์ม

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี (GAP) น้ันไม่สามารถต่ออายุทะเบียนฟาร์มได้เนื่องจาก
อยู่ในข้ันตอนขออนุญาตการปลูกสิ่งก่อสร้างบนล าน้ ากับกรมเจ้าท่า ซึ่งจะต้องให้กรมเจ้าท่าอนุญาตก่อนจึงจะสามารถข้ึน
ทะเบียนฟาร์มกับทางกรมประมงได ้
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม  :  การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง (ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง) 
 
 
 

 หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วยกรมประมงมีสถานท่ีสามารถจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง เพื่อขยาย
โอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการประมง อย่างต่อเนื่องโดยการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นระบบ แก่
เกษตรกรในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ในการนี้
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสระบุรีได้ด าเนินการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง เพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติและ
เรียนรู้ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในจังหวัดสระบุรี เพื่อให้สอดคล้องกับเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นต้นแบบการน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มา
ใช้ในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรให้มีความยั่งยืนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 วัตถุประสงค์ 
                   ๑. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 
                   ๒. เป็นศูนย์เครือข่ายให้บริการคามรู้เทคโนโลยีด้านการประมงในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุร ี

 ๓. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสบการณ์ทั้งบุคลากรภาครัฐและปราชญ ์
 ชาวบ้าน 

 เป้าหมาย 
                  ๑. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ๑ แห่ง 
                  ๒. สนับสนุนเกษตรกรในด้านการเลี้ยงสัตว์น้ า ๓๐ ราย  

 วิธีการด าเนินการ 
                   ๑.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงระดับจังหวัด   
                   ๒.  ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพื่อเตรียมการด าเนินงาน  
                   ๓.  ส านักงานประมงจังหวัดสระบุรี ด าเนินการคัดเลือกเกษตร จ านวน ๓๐ ราย  
                   ๔.  ศูนย์ฯ ด าเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร ด้านความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามแนว  ปรัชญา                  
  เศรษฐกิจพอเพียง ตามความต้องการของเกษตรกรโดยด าเนินการทดสอบความเข้าใจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเบื้องต้น   
  ก่อน-หลังการอบรม และประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรม   
                   ๕. ประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ ระดับจังหวัด เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรค   

 
 ผลการด าเนินงาน 
 

ปีงบประมาณ กิจกรรม แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
2555 1.  ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ทางด้านการประมง 

2.  อบรมเกษตรกร จ านวน 30 ราย 
1  แห่ง 
30  ราย 

1   แห่ง 
30  ราย 

2556 1.  ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ทางด้านการประมง 
2.  อบรมเกษตรกร จ านวน 30 ราย 

1  แห่ง 
30  ราย 

 

1   แห่ง 
30  ราย 

 
 

44 



 

 

                                                                                                                         45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกจิกรรม  :  การฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง  
 เมื่อวันที่  27 – 29 มีนาคม  2556  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสระบุร ี

และดูงาน  ณ  ศูนย์ภูมิรักษ์  จังหวัดนครนายก 



 

 

กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพ่ือการส่งออก  (โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการส่งออก) 
 
 
 

ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดได้จัดท าโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการ
ส่งออก   เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลที่มีคุณภาพ มีขนาดตัวตามความต้องการของตลาด และไม่มีกลิ่นโคลนในเนื้อ
ปลา โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สนับสนุนให้เกษตรกรเชิงพาณิชย์ท่ียังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP จ านวน 
๑,๒๐๐ รายมีความรู้การเลี้ยงปลานิลแบบมีคุณภาพ   และพัฒนาระบบการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม GAP แล้ว จ านวน ๔๐๐ ราย ให้มีผลผลิตปลานิลเพิ่มขึ้นด้วยต้นทุนท่ีต่ าลง อีกท้ังจัดตั้งและพัฒนาให้เกิด
การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิล ๕๐ กลุ่มให้มีความเข้มแข็งสามารถวางแผนการตลาดสามารถเช่ือมโยงผลผลิต
ของเกษตรกรในโครงการไปสู่การส่งออก  และประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลที่ผลิตจากฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GAP 
ทั้งในและต่างประเทศ สัมมนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปลานิลเพื่อเพิ่มโอกาสการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างผู้เลี้ยงกับ
ผู้ซื้อ และผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมปลานิล นอกจากน้ีกรมประมงยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปลา
นิล เพื่อหารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรให้ผลิตปลานิลให้มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ค้า และพัฒนาอุตสาหกรรม
ปลานิลไทยมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาปลานิล (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) ผลของการ
ด าเนินการตามโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก จะท าให้สินค้าปลานิลของไทยมีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น และเป็นแรงกระตุ้นให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลราย
ย่อยเห็นความส าคัญและประโยชน์ในการจัดเข้ารับการรับรอง GAP  ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคไทย  และก่อให้เกิด
การเพาะเลี้ยงปลานิลที่ยั่งยืน และเนื่องจาก ยุทธศาสตร์การพัฒนาปลานิลเป็นโครงการ Flag Ship ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ที่จะมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการ
ประเมินผลดังกล่าว ได้ก าหนดตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ส าหรับใช้ในการประเมินผลโครงการฯ  

 

 เป้าหมายรวมโครงการ ฯ 

 ๑.เป้าหมายรวมของท้ังประเทศปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คือ 

๑. ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลได้รับการพัฒนาความรู้การเลี้ยงปลานิลแบบมีคุณภาพ จ านวน ๑,๒๐๐ ฟาร์ม  

๒. ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเข้าสู่การรับรองมาตรฐานปฏิบัติทางประมงท่ีดี (GAP) จ านวน ๔๐๐ ราย 

๓. ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลที่ได้การรับรองมาตรฐานปฏิบัติทางประมงท่ีดี (GAP) สามารถเลี้ยงปลานิลแบบมีคุณภาพ 

    มีผลผลิตปลานิลเพิ่มขึ้นด้วยต้นทุนท่ีต่ าลง จ านวน ๔๐๐ ราย 

๔. จัดตั้งและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เป็นวิสาหกิจชุมชน จ านวน ๕๐ กลุ่ม 

๕. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปลานิล ๖ ครั้ง 

๖. สัมมนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปลานิล ๑ ครั้ง 

๗. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดปลานิลในต่างประเทศ ๑ ครั้ง 

๘. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดปลานิลคุณภาพในประเทศ 

๙. จัดท าเว็บไซด์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลานิลและความเคลื่อนไหวด้านการตลาดทั้ง 

    ภายในและภายนอกประเทศเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ จ านวน ๑ เว็บไซด์   

๑๐. สนบัสนุนการส่งออกปลานิลที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๓ % ของผลผลิตฟาร์มปลานิลที่เข้าร่วมโครงการปี ๒๕๕๕  
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แผน/ผลการด าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการส่งออกประจ าปี 2555 - 2556 

 

 
ปี 2555 ปี 2556 

กิจกรรม แผน ผล แผน ผล 
๑. พัฒนาความรู้เกษตรกรผู้เพาะเล้ียงปลานิลเพื่อยกระดับมาตรฐานฟาร์ม   

      ๑.๑ จัดเตรียมการประเมินคุณสมบัติฟาร์มที่มีความพร้อมในการรับรองมาตรฐาน  24 24 18 18 
    ๑.๒ เกษตรกรเข้าร่วมการปรับปรุงการเลี้ยงปลานิลให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออก  และ
ยื่นค าขอรับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP (เลือกจากข้อ ๑.๑ เพื่อเป็นฟาร์มใหม่) 8 8 6 6 

    
  ๒. จัดตั้งและ/หรือพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงปลานิล   
      ๒.๑ จัดตั้งและ/หรือพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงปลานิล 1 0 1 1 

    ๒.๒ ส่งเสริม/ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เล้ียงปลานิล (จัดตั้งปี ๕๕/๕๖) 
    

  ๓. ลดต้นทุนการผลิตปลานิล   
      ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน/อบรมเทคนิคการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลคุณภาพ  

(เกษตรกรฟาร์มเดิมปี ๕๕/ฟาร์มต่ออายุปี ๕๖/ฟาร์มใหม่ปี ๕๖) 
  6 6 

    ๓.๒ สนับสนุนลูกพันธุ์ปลานิลพันธุ์ดี - - 54,000 54,000 
    

  ๔. ส ารวจราคาตลาด   
      ๔.๑ ส ารวจราคาปลาตลาดในเมือง ,ส ารวจราคาปลากลุ่มเกษตรกร ,ส ารวจราคาปลา

เกษตรกรรายเด่ียว  
 

12 12 12 12 
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ราคาปลานิลในจังหวัดสระบุรี โดยเฉลี่ยของปีงบประมาณ 2556 
โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการส่งออก ปี 2556 

กลุ่มเกษตรกร   ชื่อ.....กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านโพนกกโก..............  
 

( / ) ปากบ่อ  (  ) ปากกระชัง  (  ) ปลาเป็น ( / ) ปลาตาย  
ชนิดปลา ขนาด (กรัม) ราคาต่ าสุด ราคาสูงสุด ราคาเฉลี่ย 

ปลานิล     
เล็ก 100-300 กรัม 18 22 20 

กลาง 400-600 กรัม 25 30 ๒7 
ใหญ่ 700-1,000 กรัม 30 35 33 

จัมโบ ้ มากกว่า 1,000 กรัม 30 35 33 
ปลานิลแดง     

เล็ก 100-300 กรัม - - - 
กลาง 400-600 กรัม - - - 
ใหญ่ 700-1,000 กรัม - - - 

จัมโบ ้ มากกว่า 1,000 กรัม - - - 
ปลาทับทิม     

เล็ก 100-300 กรัม - - - 
กลาง 400-600 กรัม - - - 
ใหญ่ 700-1,000 กรัม - - - 

จัมโบ ้ มากกว่า 1,000 กรัม - - - 
 
*หมายเหตุ   ราคาที่พ่อค้าคนกลางเป็นผู้จับเอง 
เกษตรกรรายเด่ียว       

(  ) ปากบ่อ  ( / ) ปากกระชัง  ( / ) ปลาเป็น (  ) ปลาตาย  
ชนิดปลา ขนาด (กรัม) ราคาต่ าสุด ราคาสูงสุด ราคาเฉลี่ย 

ปลานิล     
เล็ก 100-300 กรัม - - - 

กลาง 400-600 กรัม - - - 
ใหญ่ 700-1,000 กรัม - - - 

จัมโบ ้ มากกว่า 1,000 กรัม - - - 
ปลานิลแดง     

เล็ก 100-300 กรัม - - - 
กลาง 400-600 กรัม 68 85 75 
ใหญ่ 700-1,000 กรัม 75 95 85 

จัมโบ ้ มากกว่า 1,000 กรัม 75 95 85 
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ตลาด  
ตลาดที่ 1 ช่ือ..........ตลาดสดเทศบาลเมืองคชสิทธ์ิ........ ที่อยู่.....ต.คชสิทธ์ิ อ.หนองแค จ.สระบุร ี
แม่ค้ารายที่ 1 ช่ือ..........นางประคอง  มณีฉาย............................................ 
แม่ค้ารายที่ 2 ช่ือ..........นางสมพร  แสงเสง่ียม............................................................. 
(  ) ปากบ่อ  (  ) ปากกระชัง  ( / ) ปลาเป็น (  ) ปลาตาย  

ชนิดปลา ขนาด (กรัม) ราคาต่ าสุด ราคาสูงสุด ราคาเฉลี่ย 
ปลานิล     

เล็ก 100-300 กรัม - - - 
กลาง 400-600 กรัม 60 70 65 
ใหญ่ 700-1,000 กรัม 75 85 80 

จัมโบ ้ มากกว่า 1,000 กรัม 75 85 80 
ปลานิลแดง     

เล็ก 100-300 กรัม - - - 
กลาง 400-600 กรัม - - - 
ใหญ่ 700-1,000 กรัม - - - 

จัมโบ ้ มากกว่า 1,000 กรัม - - - 
ปลาทับทิม     

เล็ก 100-300 กรัม - - - 
กลาง 400-600 กรัม 75 90 ๘0 
ใหญ่ 700-1,000 กรัม 85 100 ๙0 

จัมโบ ้ มากกว่า 1,000 กรัม 85 100 ๙0 
 

ตลาดที่ 2 ช่ือ.....ตลาดสดนิคมสร้างตนเอง........ ที่อยู่...ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี  
แม่ค้ารายที่ 1 ช่ือ.......นางอุไรพร  เจริญรักษ์........................................................ 
แม่ค้ารายที่ 2 ช่ือ.......นางบุญบรรจง  สายลาด................................................................. 
(  ) ปากบ่อ  (  ) ปากกระชัง  ( / ) ปลาเป็น (  ) ปลาตาย  
นิดปลา ขนาด (กรัม) ราคาต่ าสุด ราคาสูงสุด ราคาเฉลี่ย 
ปลานิล     

เล็ก 100-300 กรัม - - - 
กลาง 400-600 กรัม 55 ๗5 ๖0 
ใหญ่ 700-1,000 กรัม 70 80 ๗5 

จัมโบ ้ มากกว่า 1,000 กรัม 70 80 75 
ปลาทับทิม     

เล็ก 100-300 กรัม - - - 
กลาง 400-600 กรัม 70 ๘๕ 75 
ใหญ่ 700-1,000 กรัม 80 100 90 

จัมโบ ้ มากกว่า 1,000 กรัม 80 100 90 
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งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง  และพันธุ์สัตว์น ้าอื่นๆ 
 
 
 
 หลักการและเหตุผล 
                      งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธ์ุปลา พันธุ์กุ้ง และสัตว์น ้าอื่นๆ เป็นโครงการที่กรมประมงได้จัดสรร
เงินงบประมาณแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดสระบุรี ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยเงินทุน
หมุนเวียนในการผลิตพันธ์ุปลา พันธุ์กุ้ง และสัตว์น ้าอื่นๆ  เพื่อน้ามาใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดหา พ่อ – แม่
พันธุ์ปลา เพื่อผลิตลูกปลาจ้าหน่ายให้เกษตรกร ในราคาที่กรมประมงก้าหนด และน้าเงินรายได้จากการจ้าหน่ายพันธ์สัตว์
น ้าส่งเป็นรายได้แผ่นดินน้าเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนฯ ของกรมบัญชีกลางต่อไป 

 

 วัตถุประสงค์ 
          ๑. ผลิตพันธ์ุสัตว์น ้าจืดชนิดต่างๆ ท่ีเหมาะสมต่อการเลี ยง เพื่อจ้าหน่ายแก่เกษตรกร 
          ๒. เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 
ผลการด้าเนินงาน 

ชนิดสัตว์น ้า 
  

 
ปีงบประมาณ 2555 

 

 
ปีงบประมาณ 2556 

 

ขนาด(ซม.) 
ราคา
(บาท) 

จ้านวน (ตัว) จ้านวนเงิน (บาท) จ้านวน (ตัว) 
จ้านวนเงิน 

(บาท) 

1.ปลานิล ๒ - ๓ 0.10 1,509,400 150,940 786,600 78,660 

2.ปลานิล ๓ - ๕ 0.20 12,250 2,450 336,060 67,210 

3.ปลานิลคัดพันธุ ์ ๒ - ๓ 0.25 21,400 5,350  -  - 

4.ปลาตะเพียนขาว ๒ - ๓ 0.10 355,500 35,550 107,100 10,710 

5.ปลาตะเพียนขาว ๓ - ๕ 0.20 13,500 2,700 23,500 4,700 

6.ปลาตะเพียนขาว ๕ - ๗ 0.30  -  - 1,000 300 

7.ปลานิลแดง ๒ - ๓ 0.20 47,950 9,590 35,750 7,150 

8.ปลานิลแปลงเพศ ๒ - ๓ 0.30  -  - 4,500 1,350 

9.ปลานิลแดงแปลงเพศ ๒ - ๓ 0.35  -  - 182,617 64,835 

10.ปลาสวาย ๒ - ๓ 0.20 77,250 15,450 48,500 9,700 

11.ปลาสวาย ๓ - ๕ 0.40  -  - 7,400 2,960 

12.ปลาสวาย ๕ - ๗ 0.60  -  - 55,100 33,060 

13.ปลายี่สกเทศ ๒ - ๓ 0.10 101,000 10,100 88,000 8,800 

14.ปลายี่สกเทศ ๓ - ๕ 0.20 3,000 600 24,600 4,920 

15.ปลาเทพา ๒ - ๓ นิ ว 10  -  - 20 200 

16.ปลาเทพา ๓ - ๔ นิ ว 15  -  - 70 1,050 

17.กบนา ๓๐ วัน 1.00 16,400 16,400 37,150 37,150 

18.กบนา ๔๕ วัน 1.50  -  - 650 975 

19.ไรแดง กิโลกรัม 80 190 15,200 333 26,640 
                           

รวมทั งหมด 
 

2,157,650 264,330 1,738,617 360,370 
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งานอ านวยการ 
 
 
 
 
 

งานธุรการ  :  ได้ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ   เช่น การรับ – ส่ง หนังสือราชการ  ของศูนย์วิจัยและพัฒน าประมง
น้ าจืดสระบุรี   โดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ  นอกจากน้ียังมีหน้าท่ีในการติดต่อประสานานระหว่าง
หน่วยงานขอกรมประมง  ส่วนราชการอื่นๆ  เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์ฯ  มีประสิทธิภาพ 
 

 ผลการรับ/ส่งหนังสือ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ -  2556 
 

กิจกรรม 
 

จ านวนฉบับ 

ปี  2555 ปี  2556 

หนังสือรับ 846 1,038 

หนังสือส่ง 552 589 
หนังสือรับ-ส่ง 
อิเล็กทรอนิกส์ 376 403 

ค าสั่งศูนย์ฯ 77 97 

รวม 1,851 2,127 
 

 
 งานการเงินการบัญชี และ งานพัสดุ  : งานเกี่ยวกับการดูแลการเบิกจ่ายตามโครงการต่าง ๆ และควบคุม
การเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน ควบคุมดูแลเครื่องใช้ส านักงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม และใช้ประโยชน์ได้
สูงสุด ดูแลครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ ให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้งานได้อย่างสม่ าเสมอและคงทน ซึ่งรวมถึงการจัดหา ซ่อมแซม 
และตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์ดังกล่าวด้วย ดูแลการยืม การใช้จ่ายเงินยืมทดลองจ่ายของศูนย์ฯ  โดยใช้จ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการยืมเงินทดลองจ่ายของทางราชการ   พร้อมทั้งควบคุมดูแลจัดหา  หรือจัดซื้อหนังสือ  วารสารต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อศูนย์ฯ 
 

กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติงาน 

หน่วย ปี 2555 ปี 2556 

    งานการเงินและบัญชี 
    - เบิกจ่ายเงินตามระบบ  GFMIS ฉบับ 288 302 

 - ตรวจสอบใบส าคัญต่างๆ ฉบับ 288 302 
 - บันทึกงบประมาณรายจ่าย / เงินนอกงบประมาณ  ฉบับ 30 47 

 - จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน ฉบับ 12 12 
    งานพัสดุครุภัณฑ์       
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ครั้ง 620 714 

 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ครั้ง 1 1 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา รายการ 215 320 

 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ครั้ง 4 4 
รวม 1,458 1,702 
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ผลการเบิกจ่ายเงินตามแผน / โครงการต่าง  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕5 

 

แผนงาน/โครงการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณที่ได้รับ 
2555 

งบประมาณทีเ่บิกจ่าย 
2555 

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตร     
 - กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตพันธุ์สัตว์น  า     

ค่าจ้างพนักงานราชการ 1,685,530.00 1,685,530.00 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 1,479,990.00 1,441,963.85 

ค่าสาธารณูปโภค 84,000.00 122,025.39 

งบลงทุนค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
2.  แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค
การเกษตร 

171,900.00 171,900.00 

 - กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง     

ค่าจ้างช่ัวคราว 621,105.00 621,105.00 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 227,000.00 226,975.13 

ค่าสาธารณูปโภค 30,000.00 29,999.10 

 - กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง         
(ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง) 

    

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 141,500.00 141,500.00 

 - กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพ่ือสร้างมูลค่า     

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 95,200.00 95,199.60 

 - กิจกรรมยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงปลานิลเพ่ือการ
ส่งออก 

    

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 137,700.00 137,699.60 

3. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์
สัตว์น  าอ่ืน ๆ  

    

งบบุคลากร / ค่าจ้างช่ัวคราว 105,600.00 105,600.00 

งบด าเนินงาน 95,300.00 95,300.00 

ค่าสาธารณูปโภค 15,800.00 15,800.00 

รวมทั งสิ น 4,890,625.00 4,890,597.67 
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ผลการเบิกจ่ายเงินตามแผน / โครงการต่าง  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕6 
 

แผนงาน/โครงการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณที่ได้รับ  
2555 

งบประมาณทีเ่บิกจ่าย 
2555 

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     
 - กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น  า     

ค่าจ้างพนักงานราชการ 1,673,610.00 1,673,610.00 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 1,347,200.00 1,345,249.55 

ค่าสาธารณูปโภค 122,000.00 123,939.04 

2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่า
ภาคการเกษตร 

    

 - กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง     

ค่าจ้างช่ัวคราว 761,670.00 719,453.22 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 162,800.00 162,796.65 

ค่าสาธารณูปโภค 30,000.00 29,929.07 

 - กิจกรรมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง         
(ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง) 

    

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 141,000.00 140,999.90 

 - กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพ่ือสร้างมูลค่า 
(ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงปลานิลเพ่ือการส่งออก) 

    

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 247,300.00 247,283.80 

 - กิจกรรมวิจัยและพัฒนาประมง     

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 165,000.00 164,918.50 

3. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้งและ
พันธุ์สัตว์น  าอ่ืน ๆ  

    

งบบุคลากร / ค่าจ้างช่ัวคราว 115,200.00 115,200.00 

งบด าเนินงาน 94,390.00 94,390.00 

ค่าสาธารณูปโภค 13,600.00 13,600.00 

รวมทั งสิ น 4,873,770.00 4,831,369.73 
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                                รายนามนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานประจ าปี 2555 - 2556 
 
              การรับนักศึกษาฝึกงาน 
              ศูนยวิ์จัยและพัฒนาประมงน้ าจดืสระบุร ี ได้ให้บริการแก่หน่วยงาน  สถานศึกษา  ในการรับนักศึกษาฝึกงานเป็น 
ประจ าทุกปี  เพื่อถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภายในศูนย์ฯ  

 ปี ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 
2555 นางสาวทิพวรรณ  แสงบัวแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิศูนย์หันตรา   

คณะเทคโนโลยีการเกษตรกรและอุตสาหกรรมเกษตร   สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 

 นางสาวดาว  บุญอุ้ย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิศูนย์หันตรา   
คณะเทคโนโลยีการเกษตรกรและอุตสาหกรรมเกษตร   สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 

2556 นายอรรถพล  นิลพัฒน์              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิศูนย์หันตรา   
คณะเทคโนโลยีการเกษตรกรและอุตสาหกรรมเกษตร   สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 นายอิศรา  ไตรพรหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิศูนย์หันตรา   
คณะเทคโนโลยีการเกษตรกรและอุตสาหกรรมเกษตร   สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
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