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ค าน า 

รายงานประจ าปี 2560 ฉบับนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว จัดท าขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ซ่ึงรวบรวมแผนงาน โครงการต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมายจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด กรมประมง โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ
และสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ซ่ึงได้สรุปแยกตามโครงการ เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว ขอขอบคุณผู้บริหารทุกฝุายที่กรุณาให้ค าแนะน า
ในการด าเนินงาน และขอขอบคุณ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านในศูนย์ ฯ ที่ได้สนันสนุน 
ร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิบัติงาน จนสามารถบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 

 

                                                                  (นายคฑาวุธ ปานบุญ) 
                                         ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว 
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ข้อมูลท่ัวไปจังหวัดสระแก้ว  

 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดสระแก้ว 
 

ด้านหลังเป็นภาพพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ  ตอนกลางเป็นภาพโบราณสถานประสาทเขาน้อยสีชมพู  
ด้านหน้าเป็นภาพพุทธรูปปางสรงน้ าสรีระ ประทับยืนบนดอกบัว ด้านหลังสุดเป็นสระน้ ามีดอกบัว 

 
ค าอธิบาย 

- ภาพพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ หมายถึง การที่จังหวัดสระแก้วต้ังอยู่ทางทิศบูรพา  

- ภาพโบราณสถานประสาทเขาน้อยสีชมพู เป็นโบราณสถานที่ส าคัญในเขตจังหวัดสระแก้ว 

- ภาพพระพุทธรูปปางสรงน้ าสรีระ ประทับยืนบนดอกบัว เป็นพระพุทธรูปที่จะสร้างเป็น
พระพุทธรูปประจ าจังหวัด 

 
ค าขวัญประจ าจังหวัด 
“ ชายแดนเบื้องบูรพา  ปุางามน้ าตกสวย มากด้วยรอยอารยะธรรมโบราณ ย่านการค้าไทยเขมร ” 
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วิสัยทัศน์จังหวัดสระแก้ว  

“ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย”       

              ต้นไม้ประจ าจังหวัดสระแก้ว                              ดอกไม้ประจ าจังหวัดสระแก้ว          

                                                        

                              “ ต้นมะขามปูอม”                                              “ ดอกแก้ว” 

ประวัติและการจัดต้ังจังหวัดสระแก้ว 
 

  สระแก้วเป็นจังหวัดใหม่ทางตะวันออกของไทยที่มีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา แต่หาก
ย้อนอดีตไปในช่วงเวลาที่ปราศจากพรมแดนประเทศ สระแก้วเป็นผืนแผ่นดินที่อยู่ระหว่างอ่าวไทย และ
ทะเลสาบเขมร หากย้อนเวลาไปไกลถึงยุคทวารวดีช่วงพุทธศตวรรษที่ ๙-๑๑ เม่ือครั้งที่ อ่าวไทยยังลึกเข้ามาใน
ผืนแผ่นดิน ครั้งนั้นมีเมืองโบราณทางตะวันออกของไทยมีสถานะเป็นเมืองท่า เช่น เมืองศรีมโหสถในจังหวัด
ปราจีนบุรี เคยเป็นเมืองท่าชายทะเลที่เรือเดินทะเลสามารถแล่นเข้าถึงได้  และเมืองพระรถในเขตลุ่มน้ าพาน
ทอง จังหวัดชลบุรี ก็เคยเป็นหนึ่งในเมืองท่าชายทะเลที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งเช่นกัน ดังนี้แล้วอาณาบริเวณที่เป็น
จังหวัดสระแก้วจึงเป็นพ้ืนที่ระหว่างเมืองชายฝั่งทะเลกับบ้านเมืองบนผืนแผ่นดินที่อยู่ลึกเข้ามา กล่าวคือ จาก
สระแก้วไปทางตะวันออกสู่บ้านเมืองในเขตลุ่มทะเลสาบเขมร ทางเหนือผ่านช่องเขาของเทือกเขาบรรทัดเข้าสู่ที่
ราบลุ่มในแอ่งโคราช และชุมชนทางตอนใต้ของลุ่มน้ ามูลลงไปทางใต้ออกทะเลได้และมาทางตะวันตกสู่ เมือง
ศรีมโหสถแล้วเลยไปสู่ชุมชนในลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 

สระแก้ว มีที่มาจากชื่อสระน้ าโบราณในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสระแก้ว ซ่ึงมีอยู่  ๒ สระ บางครั้งก็
เรียกรวมคู่กันว่า “สระแก้ว สระขวัญ” แต่คนโบราณมักเรียกแยกกันคนละสระว่า “สระแก้ว” และ “สระขวัญ” 
ซ่ึงเอกสารราชการบันทึกว่า “สระแก้ว สระขวัญ” อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองสระแก้ว ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 
๖ และ ๗ ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว ในสมัยกรุงธนบุรี ประมาณปี พ.ศ.๒๓๒๔ พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชเม่ือครั้งยังด ารงต าแหน่งเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ได้เป็นแม่ทัพยกไป
ตีประเทศกัมพูชา (เขมร) และได้แวะพักทัพอยู่ที่บริเวณสระน้ าทั้งสองแห่งนี้ว่า“สระแก้ว สระขวัญ” และหลังจาก
นั้นได้มีการน าน้ าจากสระทั้งสองแห่งนี้ มาใช้ในการประกอบพระราชพิธีถือน้ าพิพัฒน์สัตยาและพระราชพิธีบรม
ราชภิเษก โดยถือว่าเป็นน้ าที่บริสุทธ์ิ ต่อมาภายหลังก็ได้น าไปใช้ในงานพระราชพิธีอีกหลายครั้ง และเป็นที่มา
ของชื่อจังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน 

  จังหวัดสระแก้วเดิมมีฐานะเป็นต าบล ซ่ึงสมัยก่อนได้ต้ังเป็นด่านส าหรับตรวจคนและสินค้าเข้า
ออก มีข้าราชการต าแหน่งนายกอง ท าหน้าที่เป็นนายด่าน จนถึง ปี พ.ศ.2452 ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้น
เป็นก่ิงอ าเภอ ชื่อว่า " ก่ิงอ าเภอสระแก้ว " ขึ้นอยู่ในการปกครองของอ าเภอกบินทร์ โดยใช้ชื่อสระน้ า เป็นชื่อก่ิง
อ าเภอชื่อว่า " อ าเภอสระแก้ว " ขึ้นอยู่ในการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี  
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         และต่อมาเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2536 ได้มีพระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดสระแก้วขึ้น ประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่  125 ลงวันที่ 2 กันยายน 2536 ในมาตรา ๓ ให้
แยกอ าเภอวังน้ าเย็น อ าเภอคลองหาด อ าเภอสระแก้ว อ าเภอวัฒนานคร และอ าเภออรัญประเทศ ออกจาก
การปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี รวมต้ังขึ้นเป็นจังหวัดสระแก้วและมีเขตท้องที่ตามอ าเภอดังกล่าวมีอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซ่ึงม่ีพ้ืนที่ในเขตการปกครองประมาณ ๗,๑๙๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
๔,๔๙๖,๙๖๑ ไร่ และตามมาตรา ๔ ให้เปลี่ยนชื่ออ าเภอสระแก้วเป็นอ าเภอเมืองสระแก้ว เป็นผลให้จังหวัด
สระแก้วได้เปิดท าการในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ นับเป็นจังหวัดที่ ๗๔ ของประเทศไทย 

 
ท่ีต้ังและอาณาเขต  

สระแก้ว ต้ังอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างละติจูดที่ ๑๓ องศา ๑๔ ลิปดา ถึง 
๑๔ องศา ๑๑ ลิปดาเหนือ และลองติจูดที่ ๑๐๑ องศา ๕๑ ลิปดา ถึง ๑๐๒ องศา ๕๖ ลิปดาตะวันออก อยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยเดินทางรถยนต์ ๒36 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ ๗,๑๙๕.๑๓๘ ตารางกิโลเมตร 
หรือ ๔,๔๙๖,๙๖๒ กิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ 
๑๖๕ กิโลเมตร ใน ๔ อ าเภอได้แก่ อ าเภอตาพระยา อ าเภอโคกสูง อ าเภออรัญประเทศ และอ าเภอคลองหาด  

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์ (อ าเภอละหานทราย) และจังหวัดนครราชสีมา (อ าเภอครบุรี) 
ทิศใต้  ติดกับจังหวัดจันทบุรี (อ าเภอสอยดาว) 
ทิศตะวันออก ติดกับประเทศกัมพูชา 
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดปราจีนบุรี (อ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอนาดี) และจังหวัดฉะเชิงเทรา   
                   (อ าเภอสนามชัยเขต) 
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ภูมิประเทศและภูมิอากาศของจังหวัดสระแก้ว 
 

 สภาพภูมิประเทศ 
  สภาพทั่วไป พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว โดยรวมเป็นพ้ืนที่ราบถึงราบสูงและมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน 
มีระดับความสูงจากน้ าทะเล 74 เมตร กล่าวคือ 
                ด้านเหนือ มีเทือกเขาบรรทัด ซ่ึงเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าบางประกง มีลักษณะเป็นปุาเขาทึบ
ได้แก่ บริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 
               ด้านใต้ มีลักษณะเป็นที่ม่ีราบเชิงเขา มีสภาพเป็นปุาโปร่ง ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกแผ้วถางปุาเพ่ือท า
การเกษตร ท าให้เกิดสภาพปุาเสื่อมโทรม ตอนกลางมีลักษณะเป็นที่ราบ ได้แก่ อ าเภอวังน้ าเย็น ก่ิงอ าเภอวังสมบรูณ์ 
เป็นเขตติดต่อจังหวัดจันทบุรี 
                ด้านตะวันออก ลักษณะเป็นที่ราบถึงราบสูง และมีสภาพเป็นปุาโปร่ง ท าไร่ ท านา 
                ด้านตะวันตก นับต้ังอ าเภอวัฒนานคร มีลักษณะเป็นสันปันน้ า  และพ้ืนที่ลาดไปทางอ าเภอ
เมืองสระแก้ว และอ าเภออรัญประเทศ เข้าเขตประเทศกัมพูชา 
 

 สภาพภูมิอากาศ แบ่งออกได้เป็น ๓ ฤดู 
  ฤดูร้อน  เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน  

ฤดูฝน  ต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,296-1,539 มิลลิเมตร 
  ฤดูหนาว ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า  

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27.5-28.78 องศา  
 

แหล่งน้ าส าคัญ 
 

ล าคลอง 

       จังหวัดสระแก้ว มีล าคลองสายส าคัญ ดังนี้ 

คลองพระปรง มีต้นก าเนิดจากเขาในอ าเภอวัฒนานคร แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ าหนุมานในเขต 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กลายเป็นแม่น้ าปราจีนบุรี ความยาว 180 กิโลเมตร 

คลองพระสะทึง มีต้นก าเนิดจากเขาทึ่งลึ่งในอ าเภอมะขาม และเขาตะกวดในอ าเภอโปุงน้ าร้อน 
จังหวัดจันทบุรี ไหลไปลงแม่น้ าพระปรงที่บ้านปากร่วม ตรงแนวแบ่งเขตระหว่างอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
กับอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 164 กิโลเมตร 

คลองน้ าใส มีต้นก าเนิดจากเขาตาเลาะ และเขาตาง็อกในอ าเภอวัฒนานคร  และภูเขาใน
ประเทศกัมพูชา ความยาว 74 กิโลเมตร ใช้เป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา 

คลองพรมโหด มีต้นก าเนิดจากเขาในต าบลช่องกลุ่ม อ าเภอวัฒนานคร ไหลไปลงคลองลึก  
อ าเภออรัญประเทศ ที่หลักเขตแดนที่ 50 ความยาว 62 กิโลเมตร ถือเป็นแนวเขตอนุรักษ์ของไทยและกัมพูชา 
 

 
 
 
 
 

https://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%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://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%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://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%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8


ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๘ 
 

อ่างเก็บน้ า 

  
โครงสร้างประชากร 

  ประชากร ณ ธันวาคม ๒๕๕๗รวมทั้งสิ้น ๕๕๒,๑๘๗ คน เป็นชาย ๒๗๗,๔๓๒ คน หญิง 
๒๗๔,๗๕๕ คน ส าหรับอ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอเมือง จ านวน ๑๐๙,๖๖๙ คน รองลงมา
ได้แก่ อ าเภออรัญประเทศ จ านวน ๘๖,๑๐๓ คน และ อ าเภอวัฒนานคร จ านวน ๘๑,๐๕๗ คน  
 
โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ินในจังหวัด 

๑. การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค หน่วยราชการที่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ว่า
ราชการจังหวัด คือส่วนราชการต่างๆ ในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน  
  ๒. ส่วนราชการในระดับจังหวัดเป็นหน่วยงาน ๒ ลักษณะ คือ หน่วยราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคประจ าจังหวัด จ านวน ๓๐ แห่ง และหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด จ านวน ๔๘ แห่ง 
  ๓. การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มี ๓ รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ 
แห่ง เทศบาลเมือง ๓ แห่ง เทศบาลต าบล ๑๓ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๔๙ แห่ง 

ล าดับ ชื่อแหล่งน้ า ความจุ หน่วย 

๑ อ่างเก็บน้ าท่ากระบาก ๗.๓๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒ อ่างเก็บน้ าพระปรง ๙๗.๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๓ อ่างเก็บน้ าคลองสามสิบ ๕.๗๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๔ อ่างเก็บน้ าช่องกล่ าบน ๐.๒๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๕ อ่างเก็บน้ าช่องกล่ าล่าง ๒.๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๖ อ่างเก็บน้ าคลองทราย ๐.๑๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๗ อ่างเก็บน้ าคลองเกลือ ๕.๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๘ อ่างเก็บน้ าห้วยชัน ๔.๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๙ อ่างเก็บน้ าเขารัง ๓.๗๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๑๐ อ่างเก็บน้ าห้วยยาง ๖๐.๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๑๑ อ่างเก็บน้ าห้วยตะเคียน ๑๐.๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๑๒ อ่างเก็บน้ าห้วยเขาดิน ๑.๔๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๑๓ อ่างเก็บน้ าคลองส้มปุอย ๑.๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๑๔ อ่างเก็บน้ าคลองพันโปู ๐.๒๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๑๕ อ่างเก็บน้ าคลองตาด้วง ๑.๘๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๑๖ อ่างเก็บน้ าคลองพระสทึง ๖๕.๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

  รวม ๒๖๕.๘๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๙ 
 

สถานท่ีน่าสนใจ 
 
ศาลหลักเมือง 

 

 
 

 หลังจากได้เลื่อนเป็นจังหวัดล าดับที่ ๗๔ ของไทยแล้ว จึงมีการสร้างศาลหลักเมืองขึ้นใหม่ เพ่ือ
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสระแก้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิมยอดเสาหลักเมืองและแผ่นดวงเมือง
เม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๙ อาคารศาลหลักเมืองต้ังอยู่ภายในปริมณฑลสวนกาญจนาภิเษก ต าบลท่าเกษม    
อ าเภอเมืองสระแก้ว มีลักษณะเป็นปรางค์ห้าองค์ที่มีทางเดินเชื่อมถึงกัน โดยเสาหลักเมืองอยู่ในปรางค์องค์ตรงกลาง 
เสาหลักเมืองท าจากต้นชัยพฤกษ์ที่มีคุณลักษณ์ถูกต้องตามโบราณราชประเพณี มีความสูง ๓.๕ เมตร ภายใน
ติดแผ่นดวงเมืองสระแก้วไว้ด้วย 

 
พระสยามเทวาธิราช 
 

 
 

พระสยามเทวาธิราช จ าลองจากพระสยามเทวาธิราชองค์จริงที่ประดิษฐานในพระบรม 
มหาราชวังที่กรุงเทพฯ เพ่ือเป็นสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคู่เมืองสระแก้ว ประดิษฐานอยู่ในบุษบก ต้ังอยู่ใจกลางเมืองอรัญประเทศ 
พ.ศ. 2518 อันเป็นช่วงเวลาที่เหตุการณ์ชายแดนด้านอรัญประเทศ -กัมพูชายังไม่สงบ พระครูอุทัยธรรมธารี 
(พระอาจารย์เส็ง) วัดปุามะไฟ จ.ปราจีนบุรี ด าริให้จ าลองพระสยามเทวาธิราชขึ้นเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่
ผู้คนที่อาศัยในแถบนี้ พระสยามเทวาธิราชองค์จ าลองนี้เป็นประติมากรรมรูปคล้ายพระอินทร์ ทรงเครื่องอย่าง
นักรบ ขนาดสูง 1.29 เมตร ทรงช้างเอาราวัณสามเศียรซ่ึงเป็นพาหนะของพระอินทร์ อยู่ภายในบุษบกลักษณะ
เป็นซุ้มเปิดโล่งทั้งสี่ทิศ เรือนยอดทรงเจดีย์กลมประดับลายกลีบบัว 

 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๑๐ 
 

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 

 
 

ชาววัฒนานครร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์นี้ขึ้นในพ.ศ. 2537 เพ่ือระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครั้งที่พระองค์โปรดให้พระยานครนายก พระยาปราจีน พระยาวิเศษเมือง
ฉะเชิงเทรา และพระสระบุรี เกณฑ์ไพร่พลไปต้ังค่ายที่ ต.ท านบ ซ่ึงเชื่อกันว่าเป็นอ าเภอวัฒนานคร เพ่ือปราบ
พระยาละแวกแห่งกัมพูชาที่เป็นกบฏต่อกรุงศรีอยุธยา เม่ือปี พ.ศ. 2126  ต้ังอยู่ในสวนเฉลิมพระเกียรติที่ มี
พ้ืนที่ 720 ไร่ ซ่ึงตกแต่งด้วยไม้ดอกนานาชนิด อนุสาวรีย์สูงประมาณ 2.8 เมตร เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชในพระอิริยาบถทรงยืน พระหัตถ์ขวาชูดาบเหนือพระเศียร แสดงพระราชอ านาจในการปกปูอง
พสกนิกรของพระองค์ นับเป็นอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราราช ในพระอิริยาบถนี้ เพียงแห่งเดียวใน
ประเทศ 

 
หลวงพ่อขาววัดนครธรรม 
 

 
 

หลวงพ่อขาวเป็น พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง 130.9 เซนติเมตร สูง 199 
เซนติเมตร สร้างด้วยปูนขาว ชาวบ้านจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหลวงพ่อปูน มีการปิดทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์ด้วย
ศรัทธาของผู้คน ประวัติเก่ียวกับหลวงพ่อข่าวมีว่า พ.ศ. 2369 สมัยรัชกาลที่ 3 ชาวลาวกลุ่มหนึ่งอพยพจาก
เวียงจันทร์มาต้ังบ้านเรือนบริเวณบ้านจิกและร่วมกันสร้างวัดบ้านจิกขึ้นเพ่ือเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อขาวต่อมา
ชาวลาวกลุ่มนี้ย้ายกลับเวียงจันทร์ วัดบ้านจิกจึงถูกทิ้งร้าง ชาวบ้านสระลพชาวลาวจากเวียงจันทร์อีกกลุ่มหนึ่ง
ซ่ึงต้ังหมู่บ้านอยู่ใกล้กัน จึงอัญเชิญหลวงพ่อขาวมาเป็นพระประธานในวิหารวัดนครธรรมเม่ือปี พ.ศ. 2468 
สมัยรัชกาลที่ 6 

 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๑๑ 
 

หลวงพ่อทองวัดสระแก้ว 

 

วิหารหลวงพ่อทอง เป็นวิหารทรงไทย ที่ประดิษฐานพระรูปหล่อของหลวงพ่อทอง หรือพระครู
รัตนสราธิคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระแก้วท่ีชาวสระแก้วให้ความเคารพนับถือ หลวงพ่อทองมีคุณูปการทั้งในด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและใช้วิชาแพทย์แผนโบราณรักษาโรคให้ชาวบ้าน 

 
อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
 

 
 

อุทยานแห่งชาติปางสีดาต้ังอยู่ที่ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 
๕๒๗,๕๐๐ ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอตาพระยา อ าเภอวัฒนานคร อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว และอ าเภอนา ดี 
จังหวัดปราจีนบุรี สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ปกคลุมไป
ด้วยผืนปุา ทั้งปุาดิบชื้น ปุาดิบแล้ง ปุาดิบเขา ปุาเบญจพรรณ และปุาเต็งรัง ซ่ึงเป็นที่อยู่ของสัตว์ปุาหายากและ
นกกว่า ๓๐๐ ชนิด เช่น ช้าง กระทิง เสือลายพาดกลอน ไก่ฟูาพญาลอ นกเงือก นกยูง ฯลฯ จึงเหมาะแก่การมา
ศึกษาเรื่องสัตว์ปุาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ภายในเขตอุทยานฯ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่มากมาย 
อาทิ น้ าตกปางสีดา น้ าตกผาตะเคียน ทุ่งหญ้าบุตาปอด จุดชมวิว และแหล่งดูผีเสื้อลานหินดาดเป็นต้น 
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 ละลุ 
 

 
 

ต้ังอยู่ที่บ้านเนินขามและบ้านคลองยาง ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดย
อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ ระยะทางประมาณ ๓๖ กิโลเมตร มีพ้ืนที่กว้างกว่า ๒,๐๐๐ ไร่ เป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติที่เกิดจากน้ าฝนกัดเซาะ ยุบตัวหรือพังทลายของดิน เม่ือถูกลมกัดกร่อนจึงมีลักษณะเป็นรูปต่าง ๆ 
อาจมีรูปร่างคล้ายก าแพงเมือง หน้าผา บ้าง หรือมีลักษณะเป็นแท่ง ๆ คล้ายกับแหล่งธรรมชาติบริเวณ “แพะเมืองผี” 
จังหวัดแพร่ แต่มีขนาดเล็กกว่า  ซ่ึงในทุกๆปี ละลุจะเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆ ตามแต่ลมและฝนที่ช่วยกันตกแต่ ง
ชั้นดิน  

 
เขื่อนพระปรง 
 

 
 

เขื่อนพระปรง ต้ังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นการก้ันภูเขาที่เป็นล าน้ าพระปรง ที่
เป็นที่ลุ่มเพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร พ้ืนที่ท่ีได้รับน้ าในการเกษตรคือ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 ต าบลช่องกุ่ม และบ้าน
ท่าช้าง ต าบลหนองหมากฝูาย มีเทศกาลดูนกน้ า คือช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม มีนกน้ านานาชนิดมา
อาศัยอยู่ โดยมากคือนกงู หรือ นกอ้ายง่ัว ที่มาหากินปลาในเขื่อนพระปรง ซ่ึงอพยพมาจากประเทศออสเตรเลีย 
ที่เรียกกันว่านกงูก็คือ เวลาด าน้ าจับปลา ที่คอมีลักษณะเหมือนงู เขื่อนพระปรงมีภูเขาที่ อุดมส มบูรณ์มีสัตว์ปุา
นานาชนิด มีน้ าตกที่สวยงาม มีต้นน้ าของล าน้ าพระปรง แม่น้ าปราจีนบุรี และไหลบรรจบลงที่แม่น้ าบางปะกง 
วิธีการเข้าไปท่องเที่ยวธรรมชาติได้แก่การล่องเรือ ล่องแพ และเดินไปไม่ไกลก็จะพบต้นน้ าช่องลี้ 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2


ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๑๓ 
 

  ถ้ าเพชรโพธ์ิทอง 
 

 
 

 ต้ังอยู่บริเวณเชิงเขาเหลื่อม ต าบลคลองหาด อ า เภอคลองหาด  เป็นถ้ าขนาดกลาง บริเวณ
ปากถ้ าเป็นลานหินกว้าง มีปุุมหินงอกกระจาย อยู่ทั่วไป ภายในถ้ าอากาศถ่ายเทสะดวกจึงเย็นสบายไม่อบอ้าว 
ทางเดินบางช่วงเป็นบันไดและมีไฟส่องสว่าง แบ่งเป็นสี่ห้อง แต่ละห้องมีหินงอก หินย้อยสวยงาม เช่นห้องที่ 2 
ลักษณะเป็นอุโมงค์ แสงจากไฟส่องน าทางสะท้อนกับหินงอกหินย้อยเป็นประกายระยิบระยับ ทางเดินขึ้นไปยัง
ถ้ าระยะ ทางราว 700 เมตร ร่มรื่นด้วยปุาดงดิบ และมีทางเดินแยกไปยังจุดชมวิวทิวทัศน์และหาดทรายแก้ว
ด้วย ภายในถ้ ามีหินงอก หินย้อยคล้ายเพชร ประดับมุก อากาศในถ้ าถ่ายเท เย็นสบาย  
 

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ 
 

 
 

 โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เป็นโครงการพระราชด าริในมูลนิธิชัยพัฒนา ต้ังอยู่ที่ต าบลศาลาล าดวน 
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และได้พระราชทานชื่อว่า "โรงเรียนกาสรกสิวิทย์" 
โดยให้เป็นศูนย์การอบรมกระบือในการท านา ท าการเกษตร และกิจกรรมต่างๆ และให้ความรู้แก่เกษตรกรที่
สนใจจะใช้ประโยชน์จากกระบือในการประกอบอาชีพ รวมทั้งจัดท าแปลงสาธิตทางการเกษตรรูปแบบต่างๆ  
         โดยในแต่ละปีจะมีการจัดพิธีไหว้ครูก่อนท าการเปิดการศึกษา พิธีนี้ท าเพ่ือเป็นการขอขมาแม่
พระธรณีและขอพรจากพระแม่โพสพ เนื่องจากเม่ือคันไถพลิกพ้ืนดินเหมือนการรบกวนแม่พระธรณีจึงได้มีพิธีนี้
เพ่ือขอขมาและเป็นการขอพรพระแม่โพสพให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์  
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ตลาดโรงเกลือ 
 

 
 

 ตลาดโรงเกลือ หรือ ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก เป็นตลาดการค้าชายแดนภาคตะวันออก   
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต้ังอยู่ในอ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ใกล้กับด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญ
ประเทศ-ปอยเปต จังหวัดบันเตียนเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ตลาดโรงเกลือมี 5 ตลาด คือ ตลาดโรงเกลือเก่า 
ตลาดเดชไทย ตลาดเทศบาล ๒ (ตลาดโรงเกลือใหม่) ตลาดเทศบาล ๓ (ตลาดโกลเดนเกต) และ ตลาดเบญจวรรณ ซ่ึงมี
ร้านค้าประมาณ ๓,๐๐๐ ร้าน ในแต่ละวันมีเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาท  

 

 
แผนที่จังหวัดสระแก้วและแหล่งท่องเที่ยว 
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วิสัยทัศน์  
 

"เป็นองค์กรท่ีมุ่งพัฒนา และบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือการประมงท่ีย่ังยืน" 
 
พันธกิจ 
 

1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ    
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้

ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล 
3. ก ากับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า เพ่ือให้มีผลผลิตใช้อย่างยั่งยืนและคงความ

หลากหลาย ทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง และภาคประชาชน ในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน 
4. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้งการพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัย เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพ่ิมมูลค่า 
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้ง

ปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ 
 
ยุทธศาสตร์ 
 

1. เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า 
2. พัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าให้ยั่งยืนและคงความหลากหลาย 
4. วิจัยและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการประมง 
5. พัฒนาบุคลากรและองค์กร 
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ประวัติการก่อต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว 
 

 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว  ต้ังอยู่เลขที่ ๒๐๒ หมู่ที่ ๘ ต าบลหนอง
ตะเคียนบอน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๕๐ ไร่  เดิมชื่อ“ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้ าจืดสระแก้ว” ก่อต้ัง ณ บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ าท่ากะบากบนพ้ืนที่ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เริ่มด าเนินการ
ก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๕  โดยเริ่มแรกเป็น "หน่วยเพาะพันธุ์สัตว์น้ าจังหวัดปราจีนบุรี"  ในปีพ.ศ. ๒๕๒๙ ได้
เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัด ต้ังจังหวัดสระแก้วแยกออก
จากจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่ ๗๔ ของประเทศไทย เม่ือวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ จึงได้เปลี่ยนเป็น
สถานีประมงน้ าจืดจังหวัดสระแก้วตามชื่อจังหวัด เม่ือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการปรับโครงสร้างของกรมประมงและได้ยกระดับขึ้นเป็นศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืดสระแก้วสังกัดส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด ภายใต้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
ประมง พ.ศ. ๒๕๔๕   

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการปรับโครงสร้างระบบราชการได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง เขต 7 (ชลบุรี)
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด กรมประมง  
 
สถานท่ีติดต่อในปัจจุบัน 
 

สถานที่ต้ัง : ๒๐๒ หมู่ที่ ๘ ต าบลหนองตะเคียนบอน  อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐ 
โทรศัพท์ / โทรสาร : ๐๓๗ ๒4๗๙๖๗ 
E – mail : fishsakaew@gmail.com 
Website : www4.fisheries.go.th/rfa-sakaew 
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รายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
 

๑. อาคารที่ท าการ ขนาด ๓๐๐ ตร.ม. จ านวน ๑ หลัง 
๒. บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘ จ านวน ๑ หลัง 
๓. บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕ – ๖ จ านวน ๑ หลัง 
๔. บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓ – ๔ จ านวน ๕ หลัง 
๕. บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๑ – ๒ จ านวน ๑ หลัง 
๖. บ้านพักแฝดข้าราชการ ระดับ ๑ – ๒ จ านวน ๓ หลัง 
๗. บ้านพักคนงาน ๑๐ ครอบครัว จ านวน ๒ หลัง 
๘. โรงเพาะฟัก   จ านวน ๒ หลัง 
๙. บ่อดินขนาด ๑ ไร่ (ผนังซีเมนต์ ๕ บ่อ) จ านวน ๑๕ บ่อ 

๑๐. บ่อดินขนาด ๐.๕ ไร่  จ านวน ๑๗ บ่อ 
๑๑. บ่อซีเมนต์ขนาด ๕๐ ตร.ม. จ านวน ๔๐ บ่อ 
๑๒. โรงเก็บพัสดุขนาด ๘๔ ตร.ม. และ ๑๐๐ ตร.ม. จ านวน ๒ หลัง 
๑๓. โรงเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน ๑ หลัง 
๑๔. โรงเก็บและผลิตอาหารปลา จ านวน ๑ หลัง 
๑๕ โรงเก็บรถยนต์  จ านวน ๑ หลัง 
๑๖. โรงก าเนิดไฟฟูาพร้อมเครื่อง  จ านวน ๑ หลัง 
๑๗. ถังเก็บน้ า ขนาด ๒๐ ลบ.ม.  จ านวน ๑   หน่วย 
๑๘. ปูอมยามพร้อมประตู  จ านวน ๑ หลัง 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๑๘ 
 

 

ภาพถ่ายดาวเทียมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว (ที่มา : Google My Maps) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๑๙ 
 

แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

อ่างเก็บน้ าท่ากะบาก 

ทางเข้าศูนย์ 
ฯ 

ถนนไป อ.วัฒนานคร 

ถนน 

คลองส่งน้ าชลประทาน 

คล
อง

ท่า
กะ

บา
ก 

คลองส่งน้ าชลประทาน 

๑๒ 

๑๓ 

๑๕ 
๑๕ 

๑๕ ๑๕ 

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑

๕ 

๑

๕ 

๑

๕ 

๑

๕ 

๙ ๖ ๖ 

๒ 

 

๓ 

๑ 

1. อาคารส านักงาน 
2. โรงเก็บรถยนต์ 
3. โรงน้ ามัน 
4. โรงเก็บพัสดุ 
5. บ้านพักข้าราชการระดับ ๕ – ๖ 
6. บ้านพักข้าราชการระดับ ๓ – ๔ 
7. บ้านพักแฝดข้าราชการระดับ ๑ – ๒ 
8. บ้านพักคนงาน 
9. บ้านพักข้าราชการระดับ ๗ – ๘ 
10. บ่อดินขนาด ๓ ไร่ 
11. โรงอาหารปลา 
12. บ่อซีเมนต์ขนาด  ๕๐ ตารางเมตร 
13. โรงเพาะฟัก 
14. โรงอาหารปลานิล 
15. บ่อดินขนาด ๐.๕ ไร่ 
16. บ่อดินขนาด ๑ ไร่ 
17. บ่อดินขนาด 0.25 ไร่ 
 

 

 

 

๑๑ 

๑๖ 

 

๑๐ 

๑๖ 

๑๕ ๑๕ ๑๕ 

๑๖ ๑๖ ๑๖ 

๑๖ ๑๖ 

๑๕ ๑๕ ๑๕ 

๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ 

๑๖ 

๑๖ 

๑๒ 

๑๒ 

๑๒ 
๑๔ 

๔ 

16 

17 ๑๕ ๑๕ 

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

๑๕ 

15 

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

๖ 

๖ 

๕ 

๔ 

๗ 

๗ 

๗ 

๗ 

๘ 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๒๐ 
 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว 
 
๑. งานวิจัย 

  ๑.๑ ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากร
ประมงน้ าจืด โดยเน้นงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับสถาบันต่างๆ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ าจืด เพ่ือน า
เทคโนโลยีมาทดสอบขยายผล ภายใต้ข้อจ ากัดของสภาพพ้ืนที่จริง 
  ๑.๒ วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เพ่ือใช้ในการปล่อยเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตประมงและด ารงความสมบูรณ์ในแหล่งน้ า และพันธุ์สัตว์น้ าจืดหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่น
เพ่ือการอนุรักษ์ และการวิจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

๑.๓ วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลชีววิทยาแหล่งน้ า  ทรัพยากรประมงและสังคมเศรษฐกิจ
ชาวประมง เพ่ือประเมินสถานภาพแนวโน้มของการประมงในแหล่งน้ าและน ามาเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ า ติดตาม เฝูาระวัง การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ า เพ่ือ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

๒. งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
  ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่ มีอยู่ในปัจจุบันเข้าสู่ระบบที่เป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมประมงก าหนด 
  ๒.๒ เพ่ือรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่ได้มาตรฐานตามที่กรมประมงก าหนด 
 

๓. งานผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า 
ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ าจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ ที่เหมาะสมแก่การปล่อยแหล่งน้ า เพ่ือ

เพ่ิมผลผลิตประมงและด ารงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ า และที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า
จืดและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ า 
 

๔. การให้บริการ 
  ๔.๑ ให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและการท าประมง 
  ๔.๒ ให้บริการการตรวจวัดคุณภาพน้ าและสุขภาพสัตว์น้ า 
  ๔.๓ ให้บริการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าในราคากรมประมง 
 

๕. การสนับสนุนงานส่วนภูมิภาค 
 ให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการก ากับและดูแลด้านการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและการท าประมงและสนับสนุนพันธุ์ปลาเนื่องในโอกาสส าคัญต่างๆ 

 

 

 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๒๑ 
 

โครงสร้างการบริหารราชการ 
 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว ตามกรอบโครงสร้า ง อยู่ในเขตที่ 7 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จืดเขต 7 (ชลบุรี)  ซ่ึงประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปราจีนบุรี และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตราด สังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด กรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  
  การแบ่งส่วนราชการภายในศูนย์ฯ แบ่งออกเป็น ๑ กลุ่ม และ ๑ งาน คือ กลุ่มวิจัยการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และงานอ านวยการ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สหกรณ์ 

กรมประมง 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
จืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 7 (ชลบุรี)
(ชลบุรี) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว 

กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า งานอ านวยการ 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๒๒ 
 

รายนามผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดสระแก้ว 
 
ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

๑. นายจ ารัส ขันตีจิตต์ หัวหน้าสถานีฯ ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ – ต.ค. ๒๕๓๙ 
๒. นายบุรฉัตร จันทกานนท์ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าสถานีฯ ต้ังแต่ พ.ย. ๒๕๓๙ – พ.ค. ๒๕๔๐ 
๓. นายวิระธรรม ทองพันธุ์ หัวหน้าสถานีฯ  ต้ังแต่ มิ.ย. ๒๕๔๐ – ธ.ค. ๒๕๔๑ 
๔. นายบุรฉัตร จันทกานนท์ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าสถานีฯ ต้ังแต่ ธ.ค. ๒๕๔๑ – ม.ค. ๒๕๔๒ 
๕. นายประเสริฐ ม่ันศิริ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าสถานีฯ ต้ังแต่ ก.พ. ๒๕๔๒ – ธ.ค. ๒๕๔๕ 

 
รายนามผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสระแก้ว 
 

ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 
๑. นายเจริญ   อุดมการ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ต้ังแต่ ม.ค. ๒๕๔๖ – มิ.ย.๒๕๔๖ 
๒. นายสัณห์ชัย สุจริตวงศานนท์ ผู้อ านวยการศูนย์ฯและปฏิบัติหน้าที่ สพจ. ต้ังแต่ ก.ค. ๒๕๔๖ – พ.ค. ๒๕๔๗ 
๓. นายประเสริฐ  ม่ันศิริ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ฯ ต้ังแต่ ก.ค. ๒๕๔๖ – พ.ค. ๒๕๔๗ 
๔. นายอนุสรณ์   มีวรรณ  ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ต้ังแต่ พ.ค. ๒๕๔๗ – มิ.ย. ๒๕๔๙ 
๕. นายศักด์ิสิทธ์ิ  วิบูลสุข ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ต้ังแต่ มิ.ย. ๒๕๔๙ – พ.ย. ๒๕๕๑ 
๖. 
๗. 

นายสมโภชน์   เต็มเปี่ยม 
นายบุรฉัตร จันทกานนท์  

ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 

ต้ังแต่ ธ.ค. ๒๕๕๑ – ต.ค. ๒๕๕๘ 
ต้ังแต่ ต.ค. ๒๕๕๖ – มี.ค. ๒๕๕๘ 

๘. นายการุณ  อุไรประสิทธ์ิ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ต้ังแต่ มี.ค. ๒๕๕๘ – ต.ค. 2559 
 
รายนามผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว 
 

ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 
1 นายคฑาวุธ ปานบุญ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ต้ังแต่ ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๒๓ 
 

อัตราก าลังบุคลากร 
ข้าราชการ 
 

  ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

๑ นายคฑาวุธ ปานบุญ วท.บ. (ประมง) ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 

  
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม) 

 

๒ นายคูณชัย  อนันต์ วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) นักวิชาการประมงช านาญการ 

  
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) (ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ ศพก.บุรีรัมย์ 

   
4 ก.ย.60) 

๓ นางสาวเกษศิริ  อิงขนร วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
4 นายเมธี เสมา วท.บ. (ประมง) นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
๕ นางสาวมณฑิรา  จิตเจตน์ บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
ลูกจ้างประจ า 
 

  ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
๑ นายไพรัช  ชินสมบูรณ์ ปวช. (ประมง) พนักงานขับรถยนต์ 
๒ นายสงคราม  เปลวเพลิง ปวช. (ประมง) พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
๓ นายก าจัด  มัทธิพันธ์ ป.4 พนักงานประมงพ้ืนฐาน 

   
(เสียชีวิต 23 เม.ย. 60) 

๔ นายอนนท์  แก้วปัญญา ปวช. (ประมง) พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
๕ นายชม  เพ่งพิศ ป.4 พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
๖ นางสาววรรณี  ขะยูง ปวส. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) พนักงานพิมพ์ 
๗ นายประสิทธ์ิ  ดาราศร ปวช. (ประมง) พนักงานทั่วไป 
๘ นายจ ารัส  ดีเจริญ ป.4 พนักงานทั่วไป 
๙ นายไพบูลย์  วรัญญานนท์ ม.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย 
๑๐ นางสมจิตร  ชินสมบูรณ์ ปวช. (ประมง) พนักงานสถานที่ 

 

พนักงานราชการ 

  ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
๑ นางสาวณัฐรี  สร้อยมณี วท.บ. (ประมง) นกัวิชาการประมง 
๒ นางสาวจันจิลา  ดีเจริญ วท.บ. (ประมง) นักวิชาการประมง 
๓ นายประดิษฐ์ชัย  ฆ้องอินตะ ปวส. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) เจ้าหน้าที่ประมง 
๔ นางสาวสิรินาถ  นามธรรม ปวช. (การบัญชี) เจ้าหน้าที่ธุรการ 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๒๔ 
 

๕ นางสาวเมธินี  ชินสมบูรณ์ ปวส. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) พนักงานผู้ช่วยประมง 
๖ นางสุวิมล  เกิดทอง ปวช. (ประมง) พนักงานผู้ช่วยประมง 
๗ นายอุทิศ  เกิดทอง ปวส. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) พนักงานผู้ช่วยประมง 
๘ นายอ านวย  เจริญสุข ปวช. (ประมง) พนักงานผู้ช่วยประมง 
๙ นายบัวเรียน  ปนามทัง ปวช. (ประมง) พนักงานผู้ช่วยประมง 
๑๐ นายอังคาร  ฮาสูงเนิน ปวช. (ประมง) พนักงานผู้ช่วยประมง 
11 นายนงค์  ภางาม ปวช. (ประมง) พนักงานผู้ช่วยประมง 
12 นายตัน  ปักการะนัง ม.๓ พนักงานผู้ช่วยประมง 
13 นายสุรศักด์ิ  ดีเจริญ ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 

 

ลูกจ้างช่ัวคราว (งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ) 

  ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

1 นางสาวสมเดือน  แม่งเหล็ก ปวช. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) ลูกจ้างชั่วคราว 
    

 

จ้างเหมาบริการ 

  ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

1 นายบุญเลิศ  บุญชิต ป.๖ จ้างเหมาบริการ 
2 นายศักด์ิสิทธ์ิ  ศรีเพียวงศ์ ม.๓ จ้างเหมาบริการ 
3 นางสาวนงค์เยา  เกิดทอง ม.๖ จ้างเหมาบริการ 

   
(ลาออก 1 ส.ค. 60) 

4 นายประพันธ์  สาวเพชรดี ม.๓ จ้างเหมาบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๒๕ 
 

ข้าราชการ 
 

 
 

นายคฑาวุธ ปานบุญ 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว 

   

                                                                        
          นางสาวเกษศิริ  อิงขนร                                                           นายเมธี เสมา 
      นักวิชาการประมงปฏิบัติการ                                                 นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
 

 
นางสาวมณฑิรา  จิตเจตน์ 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
                                                                            



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๒๖ 
 

ลูกจ้างประจ า 
 

                                                     
  นายไพรัช  ชินสมบูรณ์                                 นางสาววรรณี  ขะยูง                                นายก าจัด  มัทธิพันธ์ 
   พนักงานขับรถยนต์                                        พนักงานพิมพ์                                  พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
 

                                                            
 นายสงคราม  เปลวเพลิง                                  นายชม  เพ่งพิศ                                  นายอนนท์  แก้วปัญญา 
  พนักงานประมงพ้ืนฐาน                              พนักงานประมงพ้ืนฐาน                             พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
 

                                                                                                                                         
   นายประสิทธ์ิ  ดาราศร                                 นายจ ารัส  ดีเจริญ                               นายไพบูลย์  วรัญญานนท์ 
       พนักงานท่ัวไป                                         พนักงานท่ัวไป                                พนักงานรักษาความปลอดภัย     
 

 
นางสมจิตร  ชินสมบูรณ์ 

พนักงานสถานท่ี 
 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๒๗ 
 

พนักงานราชการ 
 

                                                 
    นางสาวณัฐรี  สร้อยมณี                            นางสาวจันจิลา  ดีเจริญ                          นายประดิษฐ์ชัย  ฆ้องอินตะ   
       นักวิชาการประมง                                   นักวิชาการประมง                                   เจ้าหน้าท่ีประมง            
 

                                                                
   นางสาวสิรินาถ  นามธรรม                        นางสาวเมธินี  ชินสมบูรณ์                              นางสุวิมล  เกิดทอง 
         เจ้าหน้าท่ีธุรการ                                 พนักงานผู้ช่วยประมง                                พนักงานผู้ช่วยประมง 
 

                                                               
       นายอุทิศ  เกิดทอง                                นายอ านวย  เจริญสุข                               นายบัวเรียน  ปนามทัง 
     พนักงานผู้ช่วยประมง                               พนักงานผู้ช่วยประมง                               พนักงานผู้ช่วยประมง  
 

                                                                                    
   นายอังคาร  ฮาสูงเนิน                นายนงค์  ภางาม                   นายตัน  ปักการะนัง                นายสุรศักด์ิ  ดีเจริญ                                  
   พนักงานผู้ช่วยประมง              พนักงานผู้ช่วยประมง                พนักงานผู้ช่วยประมง              พนักงานผู้ช่วยประมง                         

 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๒๘ 
 

จ้างเหมาบริการ 
 

                                                              
นางสาวสมเดือน  แม่งเหล็ก                              นายบุญเลิศ  บุญชิต                             นายศักด์ิสิทธ์ิ  ศรีเพียวงศ์ 
        ลูกจ้างช่ัวคราว                                         จ้างเหมาบริการ                                     จ้างเหมาบริการ 
 

                                                              
                               นางสาวนงค์เยา  เกิดทอง                            นายประพันธ์  สาวเพชรดี 
                                     จ้างเหมาบริการ                                       จ้างเหมาบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๒๙ 
 

ปลาประจ าหน่วยงาน 
 

 

ชื่อไทย   ปลาบ้า, ปลาพวง, ปลาไอ้บ้า 
ชื่อสามัญ  Golden Shark, Pink–tailed Barb, Mad carp, Sultan fish 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Leptobarbus  hoeveni 
ลักษณะท่ัวไป              จัดอยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ มีรูปร่างยาว ล าตัว

ค่อนข้างกลม หัวโต นัยน์ตาค่อนข้างโต ปากกว้างมีหนวดขนาดเล็ก ๒ คู่ เกล็ดมี
ขนาดใหญ่ เส้นข้างล าตัวอยู่ในครึ่งล่างของคอดหางล าตัวมีสีน้ าตาลอมเหลือง ส่วน
ของหลังสีด าปนเทา ท้องสีขาวจาง ครีบหางสีแดงสดหรือสีชมพู ครีบอ่ืนๆ มีสีแดง
จาง ๆ มีขนาดความยาวประมาณ ๒๐-๓๐ เซนติเมตร พบใหญ่สุดถึง ๘๐ เซนติเมตร  

ลักษณะนิสัย รักสงบ ต่ืนตกใจง่าย เลี้ยงง่าย โตเร็ว ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง ปราดเปรียวว่องไว  
อาหาร   เมล็ดพืช แมลง และสัตว์น้ าขนาดเล็ก 
ถ่ินท่ีอยู่อาศัย  อาศัยอยู่ตามแม่น้ าสายใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ เช่น แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีน  แม่น้ า

โขง แม่น้ าน่าน แม่น้ ามูล รวมถึงล าธารในปุาดงดิบ ตามแหล่งน้ าไหลและน้ านิ่งตาม
หนองบึงมักอยู่รวมเป็นฝูงที่มาเลเซียนิยมรับประทานมาก จนได้ชื่อว่า "ปลาสุลต่าน" 
มีฤดูวางไข่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน  ไข่ใช้เวลาฟักเป็นตัวประมาณ
๑๕-๑๘ ชั่วโมง 

เหตุท่ีชื่อปลาบ้า เพราะปลาชนิดนี้กินพวกเมล็ดของพันธุ์ไม้แทบทุกประเภทเป็นอาหาร เมล็ดของ
ต้นไม้บางชนิดมีพิษ เช่น ลูกล าโพงเข้าไป แล้วสะสมพิษในร่างกายสารพิษจะเข้าไป
สะสมอยู่ในตัวปลา เม่ือจับไปบริโภคจะท าให้เกิดอาการมึนเมา ซ่ึงเกิดในบางฤดูและ
บางท้องถิ่นเท่านั้น โดยปกติเนื้อของปลามีรสชาติดี  

ประโยชน์  เนื้อใช้ปรุงอาหารประเภทต้มย า นึ่ง และยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามโดยมีชื่อ
เรียกว่า “แซมบ้า” 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87
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ผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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งานอ านวยการ 
 

ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงินและบัญชี พัสดุ งานบุคคล 
ดูแลความเรียบร้อยสถานที่ราชการ และเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้ การดูแล บ ารุงรักษายานพาหนะ 
 

๑. งานธุรการ งานสารบรรณ 
งานธุรการ งานสารบรรณของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สระแก้ว มีหน้าที่

เก่ียวกับการรับส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือ ดูแลความเรียบร้อยสถานที่ราชการ เวรยามรักษาการณ์ ควบคุม
และ ดูแลรักษาเครื่องใช้ส านักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรศัพท์  เป็นต้น ควบคุมการ
ใช้โทรศัพท์ทางไกล ตรวจรายชื่อลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และ
จ้างเหมาบริการ ควบคุมการใช้จ่ายวัสดุส านักงาน รายงานบัญชีครุภัณฑ์ ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕60 
มีดังต่อไปนี้ 
 

ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ประจ าปี ๒๕60 
 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน (ฉบับ) 
1 ลงทะเบียนหนังสือรับ 2504 
2 ลงทะเบียนหนังสือส่ง 513 
3 ค าสั่งศูนย์ฯ 142 

 

๒. งานการพัสดุ ครุภัณฑ์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว  ได้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัสดุ ได้แก่  

การจัดหา การเก็บรักษาการลงบัญชี  การควบคุม ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และสนับสนุนการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ  โดยปีงบประมาณ ๒๕60 
ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุ จัดจ้างท าของ จัดจ้างเหมา  
 

๓. งานการเงินและบัญชี 
  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สมุดบัญชีแยก
ประเภทต่างๆ สมุดบัญชีรายจ่ายตามแผน งาน / โครงการ อัตราการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ใบโอนและรายงานยอดบัญชีแยกประเภทต่างๆ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
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ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๓๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๓๕ 
 

แผนงบประมาณ : พื้นฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 
                        กับส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
 

กิจกรรมผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า 
หลักการและเหตุผล 

จากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรในประเทศอย่างต่อเนื่อง  เป็นผลให้ความต้องการในการ
ใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  จนทรัพยากรสัตว์น้ ามีแนวโน้มลดลง  หรืออาจสูญพันธุ์ได้หากไม่มี
มาตรการในการอนุรักษ์ที่ดีพอ  นอกจากมาตรการในการอนุรักษ์แล้ว  การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า เพ่ือทดแทนส่วน
ที่สูญสิ้นไปยังนับเป็นมาตรการที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องด าเนินการควบคู่กันไปเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตทางการ
ประมงในแหล่งน้ าธรรมชาติ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาเทคนิคด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   เพ่ื อส่งเสริม  สนับสนุน
และให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   เพ่ือเพ่ิมก าลังผลิตให้มีความสมดุลกับความต้องการในการ
บริโภคที่เพ่ิมขึ้น  ตามการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค 
๒. พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
๓. พัฒนาศักยภาพของแหล่งประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
๔. ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
๕. ส่งเสริมและให้ความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแก่เกษตรกร 

 
แผนและผลการด าเนินงาน กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ าประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ า 
ปี ๒๕60 

แผน (ตัว) ผล (ตัว) 
๑ ปลาตะเพียนขาว 8,350,000 8,308,000 
๒ ปลานิล 1,000,000 1,687,500 
๓ ปลายี่สกเทศ 2,100,000 1,640,000 
๔ ปลาสวาย 500,000 730,000 
๕ ปลาบ้า 500,000 585,000 
๖ กบ 50,000 49,500 

 
รวม 12,500,000 13,000,000 

 
 
 
 
 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๓๖ 
 

ภาพกิจกรรมผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า 
 

 

 

 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๓๗ 
 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๓๘ 
 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๓๙ 
 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๔๐ 
 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๔๑ 
 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๔๒ 
 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๔๓ 
 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๔๔ 
 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๔๕ 
 

แผนงบประมาณ : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิตท่ี : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
 

กิจกรรมฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธ์ุปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
หลักการและเหตุผล 
  โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย  เป็นโครงการตามพระราชด าริอีก
โครงการหนึ่งซ่ึงมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้ าจืดของไทยที่หายากหรือมีโอกาสสูญพันธุ์  
และน าไปปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือทดแทนปริมาณสัตว์น้ าที่ถูกท าลาย  ซ่ึงการเพ่ิมผลผลิตของปลาใน
แหล่งน้ ายังเป็นการเพ่ิมรายได้และเพ่ิมปริมาณอาหารโปรตีนแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในชนบทอีกด้วย  นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้เกิดการเพาะเลี้ยงในเชิงการค้าซ่ึงจะสามารถเพ่ิมผลผลิตปลาไทยจากการเลี้ยง  ตลอดจน สามารถคืน
ความหลากหลายของชนิดปลาซ่ึงจะรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ า   อันจะน ามาซ่ึงการใช้
ทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
๒. เพ่ือศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้ าจืดของไทยที่หายากใกล้สูญพันธุ์ 
๓. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทยในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงพันธุ์ปลาที่มีศักยภาพในการผลิต และเป็นอาชีพที่ ต้องการของ

ตลาด 
 

แผนและผลการด าเนินงาน กิจกรรมฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย ปีงบประมาณ ๒๕60 
 

ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ า 
ปี ๒๕60 

แผน (ตัว) ผล (ตัว) 
๑ ปลาตะเพียนทอง 500,000 480,000 
๒ ปลาบ้า 250,000 264,000 
๓ ปลากาด า 100,000 90,000 
๔ ปลาสวาย 140,000 156,000 
๕ กบ 10,000 10,000 

 
รวม 1,000,000 1,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๔๖ 
 

ภาพกิจกรรมฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธ์ุปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
 

 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๔๗ 
 

 
 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๔๘ 
 

แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 
ผลผลิตท่ี : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
 

กิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชด าริ 
 
แนวคิดและทิศทาง 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระราชด าริให้มีการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาจังหวัด
สระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชด าริ โดยได้พระราชทานแนวทางพัฒนาไว้ ๓ ด้าน คือ 
  ๑. การพัฒนาด้านจิตใจของราษฎร 
  ๒. การพัฒนาด้านความรู้การประกอบอาชีพ 
  ๓. การจัดสรรที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาของจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี 
๒. เพ่ือให้มีแผนยุทธศาสตร์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขา 

ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดระบบการบริหารจัดการแผนงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ตามนโนบายของ
คณะกรรมการโครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชด าริ เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่โครงการ 

๓. เพ่ือเป็นทิศทางและเครื่องมือในการก าหนดเปูาหมาย ทิศทางในการขอรับการสนับสนุน 
ส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานในพ้ืนที่ให้ยกระดับการพัฒนาให้เป็นที่พึงปรารถนาของประชาชน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. กลุ่มเปูาหมายเฉพาะ ได้แก่ ราษฎรหมู่บ้านหลักในพ้ืนที่โครงการฯ จ านวน ๑๖ หมู่บ้าน 
๒. กลุ่มเปูาหมายทั่วไป  ได้แก่ ราษฎรหมู่บ้านรองในพ้ืนที่โครงการฯ จ านวน ๙๗ หมู่บ้าน 

 
แผนและผลการด าเนินงาน กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชด าริ   
                                 ปีงบประมาณ 2560 
 

กิจกรรม/งานท่ีท า 
ปี ๒๕60 

แผน ผล 
๑ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 5,000,000 ตัว 5,000,000 ตัว 
๒ จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ๑ แห่ง ๑ แห่ง 
๓ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ๕๐ ราย 50 ราย 
๔ ติดตามและแนะน าเกษตรกร ๑๐ ครั้ง ๑๐ ครั้ง 

 
 
 

 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๔๙ 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชด าริ 
 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๕๐ 
 

 
 
 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๕๑ 
 

ผลการติดตามและแนะน าเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี  
                                           ตามพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๕๒ 
 

แผนงบประมาณ : ส่งเสริมสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
ผลผลิตท่ี : สินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 

หลักการและเหตุผล 
  ต้ังแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๔ อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดของประเทศไทยประสบ
ปัญหาในด้านการส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุ้งก้ามกรามซ่ึงมีการตรวจพบยาปฏิชีวนะในกลุ่มคลอแรมฟินิคอล
และไนโตรฟูแรนส์ตกค้างในผลผลิตกุ้งที่ส่งออกและในปัจจุบันประเทศผู้น าเข้าสิ นค้าเกษตรได้ใช้เรื่องความ
ปลอดภัยด้านอาหาร  (Food Safety) เป็นข้อต่อรองทางการค้า เช่นคุณภาพผลิตภัณฑ์ต้องปลอดภัยจาก
สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคระบบการเลี้ยงต้องถูกสุขอนามัยเป็นต้นอีกทั้งรัฐบาลได้ประกาศให้ปี  พ .ศ. 
๒๕๔๗ เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety Year) และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับการผลิตทางการเกษตรด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารเพ่ือให้ผลผลิตทางการ
เกษตรที่น ามาจ าหน่ายและบริโภคมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 กรมประมงก าหนดมาตรการในการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ได้ผลผลิตที่ มี
คุณภาพปราศยาปฏิชีวนะในกลุ่มคลอแรมฟินิคอลและไนโตรฟูแรนส์อีกทั้งมีการผลิตที่ถูกสุขอนามัยโดยได้
ก าหนดมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขึ้น๓ระดับ คือมาตรฐานขั้นปลอดภัย  (Safety Level) มาตรฐานการ
ปฏิบัติทางประมงที่ ดี (Good Aquaculture Practice, GAP) และมาตรฐาน CoC (Code of Conduct) ซ่ึง
กรมประมงได้มีค าแนะน าแก่เกษตรกรให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ถูกวิธีและได้มาตรฐานมีการตรวจประเมิน
และรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ได้มาตรฐานมีการติดตามตรวจสอบฟาร์มที่ได้รับการรับรองแล้วเป็นระยะ  
เพ่ือให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าดังกล่าวยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานและผลิตผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่าง
ต่อเนื่อง   

ส าหรับภารกิจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้วด าเนินการประกอบด้วย 
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามมาตรฐานมาตรฐานขั้นปลอดภัย  และ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ ดี 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. ให้การรับรองฟาร์มเพาะอนุบาลและเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย
และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี 

๒. ส่งเสริมให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้เข้าสู่ระบบการผลิตสัตว์น้ าตาม
มาตรฐานขั้นปลอดภัย 

๓. เพ่ือให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับนโยบายความ
ปลอดภัยด้านอาหารของรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 



ศพจ.สระแก้ว 
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แผนและผลการด าเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 

กิจกรรมย่อย หน่วยนับ แผน ผล 
จ านวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน ฟาร์ม 458 458 

 
ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 60 Safety level ฟาร์ม 177 166 

 
ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 60 GAP ปลาอ่ืนๆ    ฟาร์ม 1 1 

 
ฟาร์มใหม่ Safety level ฟาร์ม 75 80 

 
ฟาร์มใหม่ GAP ปลาอ่ืนๆ ฟาร์ม 3 3 

 
ตรวจติดตามฟาร์มเดิม ฟาร์ม 202 208 

 
1. ฟาร์ม GAP (รวม) ฟาร์ม 2 1 

 
2. ฟาร์ม SL ฟาร์ม 200 207 

รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ฟาร์ม 259 249 

 
รับรองฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 60  Safety level ฟาร์ม 

 
166 

 
รับรองฟาร์มใหม่ Safety level ฟาร์ม 

 
80 

 
รับรองฟาร์มใหม่ GAP ปลาอ่ืนๆ ฟาร์ม 

 
3 

 
ฟาร์มปี 58, 59 ที่ยกเลิก / ที่ยกระดับ ฟาร์ม 

 
12 

 
     Safety level (ยกเลิก) ฟาร์ม 

 
12 

ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตัวอย่าง 687 705 

 
ผลตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ตัวอย่าง 687 705 

ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหน่วยงาน ฟาร์ม 1 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศพจ.สระแก้ว 
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ภาพกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 

 

 

 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๕๕ 
 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธ์ุปลา พันธ์ุกุ้ง และพันธ์ุสัตว์น้ าอ่ืนๆ 
 
ความเป็นมา 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืน  ๆ เป็นงานที่กรมประมงได้
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือจ าหน่าย 
 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดชนิดต่างๆ ที่มีคุณภาพเพ่ือจ าหน่ายให้แก่เกษตรกร ผู้สนใจ ในราคาถูก 

๒. เป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรและเป็นการ
เพ่ิม อาหารโปรตีนประเภทปลาในท้องถิ่น 

๓. ให้ความรู้และค าแนะน าในการเพาะเลี้ยงปลาแก่ผู้สนใจ 
 
ผลการด าเนินงาน งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ  

ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ า ขนาด 
 ราคา   จ านวน    จ านวน  

  (บาท)   (ตัว)    (เงิน)  
ปลาตะเพียนขาว  2-3 ซม.       0.10                     93,000                   9,300.00  
ปลาตะเพียนขาว   3-5 ซม.       0.20                     89,700                 17,940.00  
ปลานิล                    2-3 ซม.       0.10                    258,600                 25,860.00  
ปลานิล                    3-5 ซม.       0.20                    809,600               161,920.00  
ปลานิลแดง            2-3 ซม.       0.20                     86,200                 17,240.00  
ปลานิลแดง            3-5 ซม.       0.40                    124,875                 49,950.00  
ปลานิลแดงแปลงเพศ 2-3 ซม.       0.40                       1,000                     400.00  
ปลานิลแดงแปลงเพศ  3-5 ซม.       0.60                     23,580                 14,148.00  
ปลานิลแดงแปลงเพศ 5-7 ซม.       1.00                       4,684                   4,684.00  
ปลาสวาย                2-3 ซม.       0.20                     31,400                   6,280.00  
ปลาสวาย               3-5 ซม.       0.40                       9,500                   3,800.00  
ปลาสวาย                  5-7 ซม.       0.60                       2,500                   1,500.00  
ปลาสลิด 2-3 ซม.       0.15                       1,500                     225.00  
ปลาดุกอุยเทศ 1-2 ซม.       0.10                       1,000                     100.00  
ปลาดุกอุยเทศ 2-3 ซม.       0.20                     40,400                   8,080.00  
ปลาดุกอุยเทศ 3-5 ซม.       0.40                     56,250                 22,500.00  
กบนา                    15 วัน       0.50                       1,400                     700.00  
กบนา                    30 วัน       1.00                    190,200               190,200.00  
กบนา                       45 วัน       1.50                     21,900                 32,850.00  

รวม               1,847,289             567,677.00  
 

 



ศพจ.สระแก้ว 
 

หน้า ๕๖ 
 

งานด้านการบริการอ่ืนๆ และเว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว 
 
งานด้านบริการอ่ืนๆ 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว นอกจากจะเป็นศูนย์วิจัยด้านการ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และเพาะพันธุ์สัตว์น้ าจืดเพ่ือปล่อยในแหล่งน้ าแล้ว ยังให้บริการส าหรับผู้สนใจ
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ดังนี้ 

 บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
 ให้ค าปรึกษาและแจกเอกสารค าแนะน าด้านการประมง 
 สนับสนุนคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ 
 ฝึกอบรมด้านการเลี้ยงสัตว์น้ าและร่วมจัดนิทรรศการด้านการประมง 

 
เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว 
  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า กิจกรรมต่างๆ 
ตลอดจนข่าวสารของกรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว จึงได้จัดท าเว็บไซต์
โดยใช้โดแมนของศูนย์ฯ คือ www4.fisheries.go.th/rfa-sakaew 
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ภาพกิจกรรมด้านการบริการอ่ืนๆ 
 

 


