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บันทึกผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืนราธิวาส 
 

รายงานประจําปีฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการต่างๆของ
ศูนย์ฯ ปีงบประมาณ 2561 ที่ได้รับมอบหมายจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด กรมประมง 
รวมทั้งภารกิจต่างๆ ที่ศูนย์ได้รับผิดชอบ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2560 ถึง 
30 กันยายน 2561 ซึ่งข้อมูลที่สรุปอาจเป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้ง
ผู้ที่สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์ฯ การปฏิบัติงานและหน้าที่ภารกิจ
ต่างๆของศูนย์ฯ 

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่ให้โอกาส ให้การสนับสนุนและ
คําแนะนํา ขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ตั้งใจทํางานอย่างเต็ม
ความสามารถจนบรรลุเป้าหมาย และขอขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆ ของศูนย์ฯ จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
 
   
 
                                                                (นายสุชาติ   ไกรสุรสีห์) 
                                       ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดนราธิวาส 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืดนราธิวาส 
 

 
 

1. ประวัติความเป็นมา 

เมื่อปี พ.ศ. 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดําริให้กรมประมงจัดหาพันธุ์ปลา
เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือราษฎรในเขตจังหวัดนราธิวาสให้มีการเพาะเลี้ยงปลาเพ่ิมมากขึ้น พระองค์ทรง
พระราชทานพื้นที่ส่วนพระองค์บริเวณหน้าพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน์ เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๑๘.๗ ตารางวา 
ให้แก่กรมประมงจัดตั้งเป็นหน่วยผลิตพันธุ์ปลาเพ่ือพระราชทาน ทั้งทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ ดําเนิน
กิจกรรมสาธิตการเลี้ยงปลาตามแนวพระราชดําริ    

พ.ศ. 2535 กรมประมงได้สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งเป็นหน่วยผลิตพันธุ์ปลาเพ่ือการพระราชทาน 
และต่ อมก รมป ระม ง จึ ง มี คํ า สั่ ง ที่  862 / 254 1  ล ง วั นที่  28  สิ ง ห าค ม  25 41  จั ด ตั้ ง เ ป็ น  
“สถานีประมงน้ าจืดนราธิวาส”เพ่ือรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ําจืดและทําการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสและเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืดนราธิวาส” ในปี พ.ศ. 2554 

และปี พ.ศ. 2559 ตามคําสั่งกรมประมงที่ 883/2559 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 กรม
ประมงได้กําหนดให้มีการปรับโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการใหม่ เป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดนราธิวาส” เป็นต้นมา 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดนราธิวาส มีรายการสิ่งก่อสร้างประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง 
จํานวน 7 รายการ คือ 

1. อาคารสํานักงาน  1 หลัง 
2. อาคารเพาะฟัก  1 หลัง 
3. บ้านพักข้าราชการ  1 หลัง 
4. บ่อคอนกรีตขนาด 50 ตัน 6 บ่อ 
5. บ่อดิน            9 บ่อ 
6. อาคารประชุม  1 หลัง 
7. ศาลาทรงไทย  1 หลัง 
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2. ที่ตั้งและสถานที่ติดต่อ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดนราธิวาสตั้งอยู่  เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ตําบลกะลุวอเหนือ 
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 

โทรศัพท ์/ โทรสาร 0-7353-5095 , 0-7353-5062 
 E-mail : if-narathiwat@hotmail.com  

เว็บไซต์ : www4.fisheries.go.th/rfa-narathiwat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพถ่ายทางอากาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส 
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3. ปลาประจ าหน่วยงาน: 
ปลาซิวข้างขวาน (ขวานใหญ่) Trigonostigma  heteromorpha (Duncker,1904) 
 

 
ชื่อไทย : ปลาซิวข้างขวานใหญ่ 
ชื่อสามัญ : Harlequin rasbora 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trigonostigmaheteromorpha 

ถิ่นอาศัย 

ปลาซิวข้างขวานที่พบในพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง  จังหวัดนราธิวาสอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําจืดทั้งในน้ํานิ่งและน้ํา
ไหล แพร่กระจายในแนวเขตเส้นศูนย์สูตรตั้งแต่ประเทศไทยมาเลเซีย และบอร์เนียว จนถึงเกาะสุมาตรา
ประเทศอินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบเฉพาะแหล่งน้ําไหลบริเวณป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เป็นปลาที่อยู่
รวมกันเป็นฝูงในบริเวณที่มีกระแสน้ําไหลเอ่ือยๆหรือเป็นแอ่งน้ําค่อนข้างนิ่ง  พ้ืนท้องน้ําเป็นดินโคลน มีซาก
วัชพืชหรือใบไม้ทับถม  ลักษณะของน้ําที่ปลาซิวข้างขวานอาศัยอยู่มีสีน้ําตาลหรือสีชาซึ่งเป็นน้ําฝาดที่ได้จาก
การสลายของซากพืชและอินทรียวัตถุ 
 
ภาพถิ่นอาศัย 
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การเพาะขยายพันธุ์ 
ลักษณะความแตกต่างระหว่างปลาซิวข้างขวานเพศผู้และเพศเมีย 

เพศผู้ 1. ลําตัวมีลักษณะเรียวยาว 

 2. มีสีสันสวยงามครีบมีสีส้มแดงเด่นชัดกว่า 

เพศเมีย 1. ลําตัวมีลักษณะป้อมและสั้นกว่า 

 2. มีสีซีดและจางกว่า 

การเตรียมพ่อแม่พันธุ์รวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากแหล่งน้ําในธรรมชาติ มาเลี้ยงไว้ในบ่อซีเมนต์จนปลาปรับ
สภาพได้ เลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปเม็ดเล็ก (ไฮเกรด) อาจเสริมด้วยไรแดงเพ่ือเร่งให้ปลามีความสมบูรณ์เพศเร็ว
ยิ่งขึ้น เมื่อปลามีความสมบูรณ์เพศ จึงคัดปลามาเพาะพันธุ์การคัดพ่อแม่ปลาคัดเลือกพ่อแม่ปลา โดยเลือกปลา
เพศเมียที่มีไข่จะมีลักษณะท้องอูมเป่ง และตัวผู้มีสีสันสดใส ตามีสีแดงอัตราการปล่อยพ่อแม่พันธุ์อัตราการ
ปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาซิวข้างขวานใหญ่ ใช้อัตราส่วน 1 : 1 โดยใช้ปลาซิวข้างขวานเพศผู้ 1 ตัวต่อปลาซิวข้าง
ขวานเพศเมีย 1 ตัว โดยปล่อยรวมกันในตู้กระจกที่ใช้ในการเพาะพันธุ์จํานวน 2 คู่ต่อตู้ โดยสามารถได้ลูกปลา 
จํานวน 200 ตัวการเพาะพันธุ์ใช้ตู้กระจกขนาด 18x36x18 นิ้ว จํานวน 2 ตู้ ทําการเพาะพันธุ์ โดยใช้ระบบ
น้ําไหลวน เพ่ือกระตุ้นให้ปลาวางไข่ โดยตู้ที่หนึ่งกั้นด้วยตะแกรงระหว่างกึ่งกลาง  ใส่พันธุ์ไม้น้ําไว้ด้านหนึ่ง 
พร้อมพ่อแม่พันธุ์จํานวน 2 คู่ ส่วนตู้ที่สอง ใส่ที่กรองลูกปลามีปั้มน้ําขนาดเล็กอยู่ด้านใน เปิดปั้มน้ําตลอด    
24 ชั่วโมง น้ําจะไหลจากปั้มน้ําไปลงยังอีกตู้ในช่องที่มีพ่อแม่พันธุ์ปลา เมื่อน้ําในตู้เพ่ิมมากขึ้น จะใช้สายยางลัก
น้ําให้ไหลกลับจากตู้ท่ีหนึ่งไปยังตู้ที่สอง เมื่อลูกปลาฟักออกจากไข่ ในระยะแรกไม่สามารถย้ายลูกปลาที่เพ่ิงเกิด
ใหม่ได้ เนื่องจากลูกปลามีความบอบบางมาก เมื่ออายุได้ 7 วัน เริ่มอนุบาลโดยให้ไรแดงขนาดเล็กเป็นอาหาร 
จนลูกปลามีขนาดโตขึ้นนํามาอนุบาลต่อในบ่อซีเมนต์ปลาซิวข้างขวานใหญ่สามารถวางไข่ได้เกือบตลอดทั้งปี 
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเดือน มิถุนายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เมื่อปลาพร้อมที่จะผสมพันธุ์จะแสดงอาการ
โดยเพศเมียจะว่ายน้ําใกล้ๆกับวัสดุที่จะวางไข่ เพศผู้จะไล่ตาม เมื่อแม่ปลาวางไข่ เพศผู้จะเข้าผสมพันธุ์ ปลาเพศ
เมียจะวางไข่บริเวณใต้ใบพืชน้ํา ครั้งละ 50-100 ฟอง (ชวลิต, ๒๕๔๕) ไข่มีลักษณะไข่จมติดเม็ดกลม สีเหลือง
ใสขนาดไข่เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร ไข่ปลาฟักเป็นตัวในเวลา 29 ชั่วโมง 13 นาที ความดกของไข่อยู่
ระหว่าง 208-447 ฟอง ไข่จมติดกับวัสดุ รากพืชและฟักเป็นตัว ลูกปลาจะถูกกระแสน้ําไหลพัดจากช่องที่มี
พ่อ-แม่ปลาไปยังอีกช่อง ที่ไม่มีพ่อ-แม่ปลา และถูกลักน้ําไปพักยังตู้ที่สอง พ่อแม่พันธุ์ปลาไม่สามารถกินลูกปลา
ได้ ทําให้ลูกปลามีอัตรารอดตายสูง ปากปลาเริ่มเปิดเมื่ออายุ 7 วันช่วงแรกเมื่อลูกปลาฟักออกจากไข่จะยึด
เกาะกับใบพืชน้ําและข้างตู้ปลา  เป็นเวลา 2 วัน หลังจากนั้นจะว่ายน้ําจมลงสู่พ้ืนนอนนิ่งกับพ้ืน เมื่ออายุ 7 วัน 
เริ่มว่ายน้ําขึ้นบริเวณมวลน้ําด้านล่างของตู้ และพัฒนาเหมือนตัวเต็มวัยเมื่ออายุ 50 วัน 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ตามคําสั่งประมง ที่ 923/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 กรมประมงได้แบ่งงานภายใน
และกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใต้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสั ตว์น้ําจืด และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดนราธิวาสอยู่ภายใต้สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
จืดเขต12 (สงขลา) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและพันธุ์ ไม้น้ําจืด เพ่ือนํา
เทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจํากัดของพ้ืนที่จริง 

2. วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และพันธุ์สัตว์ น้ําหา
ยากใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจ 

3. ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําน้ําจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 
4. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําจืด โดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ําปิด เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ําในแหล่งน้ําปิด 

5. งานโครงการพระราชดําริ 
6. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําและให้การ

สนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค ในเรื่องการกับกําดูแลด้านการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์
ไม้น้ําจืด 

7. ควบคุม ตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
8. เฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ําจืด 

9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

5. แผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบ (ระยะเวลาดําเนินงาน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

1. โครงการสาธิตและเพาะพันธุ์ปลาหน้าพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ 

 กิจกรรม หนว่ยนับ แผน หมายเหตุ 
 1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา ตัว ๓,๐๐๐,๐๐๐  
   - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา ตัว ๒,480,๐๐๐  
   - แจกพันธุ์สัตว์น้ํา ตัว ๕2๐,๐๐๐  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา    ราย ๒6๐  
 3. กิจกรรมประมงโรงเรียน แห่ง ๗  
 4. ฝึกอบรม ราย ๗๐  

 5. ติดตามและแนะนําเกษตรกร ครั้ง ๑๐  

2. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา ตัว ๓,๐00,๐๐๐ 
           - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา ตัว ๒,๕00,๐๐๐ 
           - แจกพันธุ์สัตว์น้ํา ตัว ๕๐๐,๐๐๐ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา    ราย ๒๕๐ 
3. เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ํา แห่ง 7 
4. ฝึกอบรม ราย 70 
5. ติดตามและแนะนําเกษตรกร ครั้ง 10 

3. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าจืด  

กิจกรรม หน่วยวัด แผนการผลิต หมายเหตุ 
1. การผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด ตัว 4,400,000  
      - ปลาตะเพียน ตัว 2,450,000  
      - ปลายี่สกเทศ ตัว 1,500,000  
      - ปลาบ้า ตัว 2,450,000  
      - ปลาสลิด ตัว 40,000  
     - ปลากดเหลือง ตัว 10,000  
2. การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจืดเพื่อการขยายพันธุ์ ตัว 6,300,000  
      - ปลาตะเพียน ตัว 2,450,000  
      - ปลายี่สกเทศ ตัว 1,500,000  
      - ปลาบ้า ตัว 2,450,000  
      - ปลาสลิด ตัว 40,000  
     - ปลากดเหลือง ตัว 10,000  
 
 
 
 
 



๗ 

4. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ปี 2561 

- จํานวนฟาร์มท่ีเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน จํานวน 81 ฟาร์ม 
- รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดมาตรฐานขั้นปลอดภัย จํานวน 54 ฟาร์ม 
      ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุ GAP จํานวน 4 ฟาร์ม 
      ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุ จํานวน 25 ฟาร์ม 
      ฟาร์มใหม่ SL จํานวน 25 ฟาร์ม 
- ตรวจติดตามฟาร์ม จํานวน 26 ฟาร์ม 

ฟาร์ม GAP จํานวน 6 ฟาร์ม 
ฟาร์มใหม่ SL จํานวน 20 ฟาร์ม 

- ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยงจํานวน 120 ตัวอย่าง 

    5. งานวิจัย 

         ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ฯ ไม่ได้รับงบประมาณให้ดําเนินโครงการวิจัย 

 
 
 

 



๘ 

6. รายนามผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 

1. นายสุรศักดิ์ กุลลาย หัวหน้าสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนราธิวาส 2541 - 2552 
2. นายการุณ อุไรประสิทธิ์ หัวหน้าสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนราธิวาส 2552 - 2554 

3. นายสมาน บือราเฮง 
นักวิชาการประมงชํานาญการ  
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําจืดนราธิวาส 

2554 - 2554 

4. นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนราธิวาส 2554 - 2559 
5. นางสุขาวดี จารุรัชต์ธํารง ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดนราธิวาส 2559 - 2562 
6. นายสุชาติ  ไกรสุรสีห์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดนราธิวาส 2562 - ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

ท าเนียบข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืนราธิวาส 
 
 
 

 

 

 

นายสุชาติ  ไกรสุรสีห์ 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส 
 

   
นายสมาน  บือราเฮง นางสาวรอฮานา  โต๊ะแวมะ นายซูลกีปลี  สาแอะ 

นักวิชาการประมงช านาญการ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เจ้าพนกังานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

7. อัตราก าลัง 

อัตรากําลังประจําปีงบประมาณ  2561 ประกอบด้วย  
- ข้าราชการ     จํานวน    4    อัตรา  
- พนักงานราชการ              จํานวน   38   อัตรา 
- พนักงานจ้างเหมาบริการ    จํานวน     2   อัตรา    

 ข้าราชการ 4 อัตรา   
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

1 นายสุชาติ    ไกรสุรสีห์ 
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดนราธิวาส 

ปริญญาโท  

2 นายสมาน  บือราเฮง นักวิชาการประมงชํานาญการ ปริญญาตรี  
3 นางสาวรอฮานา  โต๊ะแวมะ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ปริญญาตรี  
4 นายซูลกีปลี  สาแอะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปวส.  
     
 พนักงานราชการ 38 อัตรา   
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 
1 นายอธิษฐ์ ส่งช่วย นักวิชาการประมง ปริญญาตรี  
2 นายจระนันต์    รัตนพันธ์ เจ้าหน้าที่ประมง ปวส  
3 นายสาโรจน์     เตียวโล่ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
4 นายเสรี สุวรรณพงษ ์ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
5 นายวรจักร เทพอุบล พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
6 นายพลทร       ชูชาติ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
7 นายยะยา        เจ๊ะแม พนักงานผู้ช่วยประมง ปวช  
8 นายบรรเลง     สุวรรณมาลาการ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
9 นายเกษม        จันทร์สกุล พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  

10 นางสาวขอปีอ๊ะ หัดเล๊าะ นักวิชาการประมง ปริญญาตรี  
11 นางสุทัตตา แววจันทร์ เจ้าพนักงานประมง ปริญญาตรี  
12 นายมาหามะ มะแซสะอิ เจ้าหน้าที่ประมง ปวส.  
13 นางสาวสุปรีดา พิรุณ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปริญญาตรี  
14 นายสราวุฒิ น้อยสร้าง พนักงานผู้ขับเรือ ปวช.  
15 นายศุภกร ศิลามาศ พนักงานรับส่งวิทยุ ปวส.  
16 นางสาวละออง ทองศรีเทพ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
17 นายทิตย์ แดง พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
18 นายแดง พุฒยาท พนักงานผู้ช่วยประมง ปวช.  
19 นายจํานง        เทพอุบล พนักงานผู้ช่วยประมง                                         

 



๑๑ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 
20 นายเดชา แก้วงาม พนักงานผู้ช่วยประมง ปวส.  
21 นายรอยาลี ตายาเยาะ พนักงานผู้ช่วยประมง ปวส.  
22 นายสมบูรณ ์ แสงจันทร์ พนักงานผู้ช่วยประมง ปวส  
23 นายพีระ ดอเลาะ พนักงานผู้ช่วยประมง ปวส  
24 นายอดุล สุวรรณพงศ ์ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
25 นายพิเชษฐ กันจ๋อง พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
26 นายชยพล ปลอดปล้อง พนักงานผู้ช่วยประมง ปริญญาตรี  
27 นายโอฬาร        กิ่งวัชระพงค์ นักวิชาการประมง ปริญญาตรี  
28 นายอภิวัชร์        เกื้อคลัง นักวิชาการประมง ปริญญาตรี  
29 นางสาวกุสุมา      ตึงโหล เจ้าพนักงานประมง ปวส.  
30 นางสาวไอนิง       อารง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี  
31 นางสาวสุพัตรา มาน้อย พนักงานผู้ช่วยประมง ปริญญาตรี  
32 นายอรุณ            ดีวิจิตร์ พนักงานผู้ช่วยประมง ปวส.  
33 นายอดิศักดิ์        ยอดเอียด พนักงานผู้ช่วยประมง ปริญญาตรี  
34 นายสําราญ        แก้วงาม พนักงานผู้ช่วยประมง ปวช.  
35 นายศุภพงษ์       เกื้อคลัง พนักงานผู้ช่วยประมง ปวช.  
36 นายธนิษฐ์         แก้วงาม พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
37 นางสาวนุรมา     มูซอ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
38 นางสาวโนรี       เจ๊ะอามะ พนักงานผู้ช่วยประมง ปริญญาตรี  
      
 พนักงานจ้างเหมาท างานบริการ 2 อัตรา   
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 
1 นายประสิทธิ์    พงษ์พานิช งานรักษาความปลอดภัย   
2 นายอนุศักดิ์      พุฒยาท งานรักษาความปลอดภัย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

1.งานธุรการ 
มีหน้าที่บริหารงานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ งานบุคคล ดูแลความ

เรียบร้อยสถานที่ราชการ และเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้ การดูแล บํารุงรักษายานพาหนะ 

1.1 งานสารบรรณ 
ได้จัดทําหนังสือ ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ คําสั่งของศูนย์ฯ และเอกสารอ่ืนๆ ซึ่งเป็น

เอกสารทางราชการผลการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ ปีงบประมาณ 2561 คือ 
 

 งานที่ปฏิบัติ ปี 2561 หนว่ยวัด 
1 ลงทะเบียนหนังสือรับ 2,786 ฉบับ 
2 ลงทะเบียนหนังสือส่ง 416 ฉบับ 
 รวมทั้งสิ้น 3,202 ฉบับ 

 
 งานที่ปฏิบัติ ปี 2561 หน่วยวัด 

1 คําสั่งศพจ. 34 ฉบับ 
 รวมทั้งสิ้น 34 ฉบับ 

 
1.2 งานพัสดุ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดนราธิวาส ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 

2561 ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในราชการดังนี้ 

ปีงบประมาณ 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 51,000 บาท 

หมายเลขครุภัณฑ์ 61-102-11040020004-2714403-001 รถจักรยานยนต์    
4 จังหวะ ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE จํานวน 1 คัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

1.3 งานการเงินและบัญชี 

ได้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในกิจกรรมต่างๆ ดังรายละเอียด 

สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 

งานที่ปฏิบัติ ปี 2561 หน่วย 
1. จ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เงินเดือน) /เดือน1 ครั้ง/เดือน 12 ครั้ง/ปี 
2. รวบรวมใบสําคัญ 1 ครั้ง/เดือน 12 ครั้ง/ปี 
3. จัดทําบัญชีงบประมาณรายจ่ายโครงการต่างๆ 1 ครั้ง/เดือน 12 ครั้ง/ปี 
4. นําส่งเงินรายได้แผ่นดิน - ครั้ง/ปี 
5.  จั ดทํ า ร า ย ง า นกา ร เ งิ นป ร ะ จํ า เ ดื อน  ( เ งิ น ใ น ง บป ระม าณ )   
   บก 103 (1) 1 ครั้ง/เดือน 

12 ครั้ง/ปี 

6. จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน (เงินนอกงบประมาณ) 1 ครั้ง/เดือน 12 ครั้ง/ปี 
7. การเบิก– จ่าย ในระบบ GFMIS 3 ครั้ง/เดือน 36 ครั้ง/ปี 
8. การเบิกจ่ายจัดซื้อ – จัดจ้าง ในระบบ GFMIS 2 ครั้ง/เดือน 24 ครั้ง/ปี 
9. จัดทํารายงานเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี 1 ครั้ง/เดือน 12 ครั้ง/ปี 
10. รับและนําส่งรายได้ 1 ครัง้/เดือน 12 ครั้ง/ปี 
11. รายได้จากการจําหน่ายพันธุ์สัตว์น้ํา 5,800 บาท 
12. จ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ 1 ครั้ง/เดือน 12 ครั้ง/ปี 
13. จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2 ครั้ง/เดือน 24 ครั้ง/ปี 
14. จ่ายค่าสาธารณูปโภค/เดือน 1 ครั้ง/เดือน 12 ครั้ง/ปี 
15. จ่ายค่าใช้จ่ายงบกลาง 1 ครั้ง/เดือน 12 ครั้ง/ปี 
16. จ่ายค่าประกันสังคม 1 ครั้ง/เดือน 12 ครั้ง/ปี 
17. ตรวจสอบใบสําคัญต่างๆ 1 ครั้ง/เดือน 12 ครั้ง/ปี 
18. จัดทําบัญชีงบประมาณรายจ่าย 1 ครั้ง/เดือน 12 ครั้ง/ปี 

 



๑๔ 

สรุปผลการใช้จ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 

งานโครงการ งบประมาณ 
ได้รับอนุมัติ (บาท) 

งบประมาณ 
จ่ายจริง 

คงเหลือ 
(บาท) 

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
โครงการ : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  

   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทาง  
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ : ส่งเสริมและการดําเนินงานอันเนื่องมาจาก 
             พระราชดําริ  
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
             พระราชดําริ   

   1.สาธิตและเพาะพันธุ์ปลาหน้าพระตําหนัก
ทักษิณ       

   ราชนิเวศน์ 
            ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
            ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
            ประกันสังคม 
            สปพ. 
            ค่าจ้างเหมา (ยาม) 

2.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก  
          พระราชดําริ 
          ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
          ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
          ประกันสังคม 
          สปพ. 

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพด้านการประมงให้เกษตรกร 
             ค่าสาธารณูปโภค 
งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์
สัตว์น้ําอื่น ๆ 
 
 
 
 
 

 
 
 

202,580 
51,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,627,640 
530,600 
75,900 

187,500 
144,000 

 
 
 

2,956,560 
683,100 
141,400 
495,000 

 
236,500 
25,000 

 
 
 

202,336.79 
51,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,627,620 
530475.17 

75,320 
187,500 
138,774 

 
 
 

2,874,730 
683,058.56 

138,514 
480,000 

 
223,747.90 

4,400 
 
 
 
 

 
 
 

243.21 
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20 
124.83 
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5,226 
 
 
 

81,830 
41.44 
2,886 

15,000 
 

12,752.10 
20,600 



๑๕ 

งานโครงการ 
งบประมาณ 

ได้รับอนุมัติ (บาท) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
คงเหลือ 
(บาท) 

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 
กิจกรรม : พัฒนาและบริหารจัดการการทรัพยากรสัตว์น้ํา  

            ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
            ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
            ประกันสังคม 
            สปพ. 

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
โครงการ : พัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart farmer) 
กิจกรรม : พัฒนาเกษตร Smart farmer  

             ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
โครงการ : จัดระเบยีบการประมงให้เป็นมาตรฐาน 
กิจกรรม : จัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

              ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
โครงการ : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการ  
             ประมง 

              ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
กิจกรรม :  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
                         ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
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๑๖ 

กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า 
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 

ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
ในปี งบประมาณ 2561 ศูนย์ วิ จั ยและพัฒนาการ เพาะเลี้ ย งสั ตว์ น้ํ า จื ดนราธิ ว าส                               

ได้รับงบประมาณในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ํ าเ พ่ือปล่อยลงสู่แหล่งน้ํ าธรรมชาติในจังหวัดนราธิวาส  
จํานวน 4.4 ล้านตัว ดังนี้ 

 

กิจกรรม หน่วยวัด แผนการผลิต ผลการผลิต 
1. การผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด ตัว 4,400,000 4,401,000 

      - ปลาตะเพียน ตัว 1,600,000 2,300,000 
      - ปลายี่สกเทศ ตัว 500,000 500,000 
      - ปลาโพง ตัว 2,260,000 1,570,000 
      - ปลาสลิด ตัว 30,000 30,000 
    - ปลากดเหลือง ตัว 10,000 10,000 
2. การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจืดเพื่อการขยายพันธุ์ ตัว 4,400,000 4,410,000 

      - ปลาตะเพียน ตัว 1,600,000 2,300,000 
      - ปลายี่สกเทศ ตัว 500,000 500,000 
      - ปลาโพง ตัว 2,260,000 1,570,000 
      - ปลาสลิด ตัว 30,000 30,000 
    - ปลากดเหลือง ตัว 10,000 10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

รายงานผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าปีงบประมาณ  2561 

ที ่ ชื่อแหล่งน้ํา 
หมู่
ที ่

ตําบล อําเภอ 
พ้ืนที่
(ไร่) 

จํานวน (ตัว) 

๑  คลองทาเนาะ   ตันหยงมัส  ระแงะ   ๑oo,ooo 
๒  คลองยะลูตง  ๕ กาเยาะมาต ี  บาเจาะ   ๒๘o,ooo 
๓  คลองอัลโล  ๒ บาเระเหนือ  บาเจาะ   ๓oo,ooo 
๔  แจกประมงโรงเรียน ๗ แห่ง       ๓o,ooo 
๕  บึงบัวบากง  ๖ รือเสาะ  รือเสาะ   ๑๕o,ooo 
๖  บึงปูดายา  ๒ บาเระใต้  บาเจาะ   ๒oo,ooo 
๗  ปลักอ่าง  ๔ ปะลุกาสาเมาะ  บาเจาะ   ๑๒o,ooo 
๘  แม่น้ําบางนราตอนล่าง     ตากใบ   ๒oo,ooo 

9 
 สระโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๓๙ 

 ตันหยงมัส ระแงะ  ๕o,ooo 

๑๐ 
 แหล่งน้ําชลประทานบือรา
แง  

๓ 
รือเสาะ 

 รือเสาะ  
 

๓oo,ooo 

๑๑  แหล่งน้ําสาธารณะห้วยญวน   ปะลุกาสาเมาะ  บาเจาะ   ๒๕o,ooo 
๑๒  อ่างเก็บน้ําใกล้บ้าน  ๖ กะลุวอเหนือ  เมือง   ๔oo,ooo 
๑๓  อ่างเก็บน้ําใกล้บ้าน  ๖ กะลุวอเหนือ  เมือง   ๑oo,ooo 

รวม ๒,480,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
กิจกรรม สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ด้านการประมง 

หลักการและเหตุผล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กําหนดให้จัดทําโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เ พ่ือถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  
ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ภายใต้กรอบแนวคิดที่เน้นและให้ความสําคัญกับการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งหวังสร้างความเข้มแข็ง
และส่งเสริมให้เกษตรกรนําเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพ้ืนที่การเกษตรของตนเองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดินและน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดการลดรายจ่าย มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ และให้เกิด
ความชุ่มชื้นกับสภาพแวดล้อม 

วัตถุประสงค ์

  1. เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
  2. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรนําแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร 
ในพ้ืนที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนที่ของเกษตรกร 
  3. เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม 

เป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ 

เกษตรกรที่สนใจทําการเกษตรทฤษฏีใหม่ ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด รวม 70,000 ราย 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

  ช่วงที่ 1 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดําเนินการต่อเนื่อง และติดตามประเมินผลทุกปี 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

1. ให้องค์ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกร โดยนําเกษตรกรศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้
ของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งกรมประมงรับผิดชอบเป็นพ่ีเลี้ยงของเกษตรกร    
จํานวน 6,258 ราย 

2. ปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกรให้ความเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เช่น เตรียม
ทําอาหารธรรมชาติ กําจัดศัตรูปลา  

3. มอบปัจจัยการผลิตพ้ืนฐาน ได้แก่ พันธุ์ปลากินพืช 4 ชนิด ได้แก่ ปลานิล ตะเพียน นวลจันทร์
เทศและยี่สกเทศ ขนาดตัว 3 - 5 เซนติเมตร จํานวน 3,000 ตัว/ไร่ ทั้งนี้ พิจารณาตามขนาดและสภาพ
พ้ืนที่ ของเกษตรกร 

4. การกํากับ ติดตาม รายงาน ประเมินผล เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคการ
ดําเนินงานโครงการ 

5. การพัฒนาสู่ความยั่งยืนในระยะต่อไป เพ่ือให้เกษตรกรสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องดูแล
ตนเองได้ และเกิดความยั่งยืน 



๑๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้ นําไปปฏิบัติจริงอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

2. เกษตรกรได้รับความรู้ สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการทํามาหากิน การประกอบ
อาชีพให้มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ตนเองและครอบครัว 

ผลการด าเนินงาน 

ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณจํานวน 226,150 บาท ใช้จ่าย 224,232.02 บาท เบิกจ่าย 99.15 % 
คงเหลือเงิน 1,917.98 บาท ดําเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจํานวน ดังตาราง 

พื้นที่ด าเนินการ 
แจกจ่ายพันธุ์สัตว์น้ า (ตัว)  

แผน 
ผล 

ร้อยละ 
สนับสนุนปี 61 สนับสนุนปี 60 

จังหวัดนราธิวาส 1,321,500 646,500 532,000 89.17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 
ภาพกิจกรรม 

ส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ 

  

  
 

 
 

 



๒๑ 

โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
กิจกรรม พัฒนาเกษตร (Smart Farmer) 

กิจกรรม/งานที่จะทํา 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยนับ รวม

แผน 
รวม 

แผน/ผลการปฏิบัติงาน 

แผน ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสริมสร้างความรู้เพ่ือ
พั ฒ น า เ ก ษ ต ร ก ร สู่ 
Smart Farmer 

 

 

  
            

     1.1 ฝึกอบรมเพ่ือ
พั ฒ น า เ ก ษ ต ร ก ร สู่ 
Smart Farmer ครั้งที ่1 

 

 

ราย 
แผน   200          

ผล   200          

     1.2 ฝึกอบรม/ให้
ค ว า ม รู้  เ พ่ื อ พั ฒ น า
เ ก ษ ต ร ก ร สู่  Smart 
Farmer ครั้งที่ 2 

 

 

ราย 

แผน        61     

ผล        61     

2. ติดตามและ
ประเมินผล  

 
  

            

     2.1 ติดตามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ( ส่ ว น
ภูมิภาค) 

 

 

ครั้ง 
แผน        1 1 1 1 1 

ผล        1 1 1 1 1 

 
 

 



๒๒ 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน เลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 นายประสิทธิ์  ศรีนอก 3-9609-00037-56-0 73 1 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

2 นายเลื่อน  จันทร์แดง 3-9609-00040-57-9 66 2 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

3 นายวิโรจน์  บุญชูช่วย 3-9608-00223-76-9 42 2 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

4 นาลแฉล้ม  จงเยือกเย็น 3-9609-00039-33-3 40 2 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

5 นางสาวอุรุ  จินดา 3-3014-00332-46-1 38/1 2 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

6 นางประทุม  แก้วคง 3-9609-00041-56-7 89 2 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

7 นายบุญเลิศ  ทับชา 3-3112-00126-29-9 102 2 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

8 นางกวม  ปัททุม 3-9609-00041-36-2 82/1 2 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

9 นายบุญทัน  แก้วสุโพธิ์ 3-4303-000812-86-9 129 2 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

10 นายอควง  รักษาคุณ 3-9609-00048-58-8 84 2 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

11 นายสุรินทร์  ชูใจ 3-9698-00001-72-1 174 2 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

12 นางแจ่ม  อังคณา 3-9609-00046-57-7 83 3 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

13 นางสุภาพ  จามิกรณ์ 3-9609-00044-16-7 140 3 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

14 นายงอ  ด่านวันดี 3-9609-00044-59-1 34 3 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

15 นายตะวัน  เปนะนาม 3-9609-00044-71-0 151 3 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

16 นายประเทือง  ล้านพลแสน 3-9609-00045-53-8 58 3 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 



๒๓ 

17 นายวิจัฐ  จามิกรณ์ 3-9609-00044-18-3 23 3 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

18 นายน้อย  แก่นแดง 3-9609-00044-78-7 38 3 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

19 นายเทียม  ชัยโครต 3-3114-00130-97-4 122 3 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

20 นายสุชิน  อัตตะสาระ 3-9609-00046-55-1 121 3 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

21 นางธิดารัชน์  สายแก้ว 3-9609-00043-84-5 47/1 3 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

22 นางยองใย  ด่านวันดี 3-3012-00094-99-1 147 3 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

23 นายพจน์  ตั้งอยู่ 3-9609-00114-07-6 8 3 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

24 นายพันธ์  ตั้งอยู่ 3-9609-00114-06-8 81 4 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

25 นางอนงค์นาถ  ศรีนอก 3-9609-00037-53-5 32 4 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

26 นายทวี  เปล่งผิว 3-9609-00049-27-4 68 4 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

27 นางสะวินา  ศิริมั่น 3-9609-00047-86-7 20 4 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

28 นายทวี  ศิริมั่น 3-9609-00047-84-1 18 4 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

29 นายดํา  แก้วใส 4-9606-00002-73-0 90 4 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

30 นายจอย  ชาญศร ี 3-9609-00049-68-1 85 4 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

31 นายรวม  ปักนอก 3-9609-00048-39-1 43/1 4 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

32 นายจุภาลักษณ์  หิรัญ 5-9609-99003-45-6 24 6 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

33 นายสุขศํกดา  แหลมทอง 3-9609-00053-78-6 5 6 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

34 นายถาวร  เธียรสิทธิพงศ์ 3-9599-00368-81-5 28 6 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

35 นายดี  สีนอ 
   

ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 



๒๔ 

36 นายอํานวย  ทะขุ่ย 
   

ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 

 
 
 
 



๒๕ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

1.โครงการสาธิตและเพาะพันธุ์ปลาหน้าพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส 

ความเป็นมา       

เมื่อปี พ.ศ. 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดําริให้กรมประมงจัดหาพันธุ์
ปลาเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ราษฎรในเขตจังหวัดนราธิวาส ให้มีการเพาะเลี้ยงปลา
เพ่ือบริโภคและจําหน่ายเพ่ิมรายได้สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับราษฎร และพระองค์ท่านได้พระราชทานพ้ืนที่
ส่วนพระองค์บริเวณหน้าพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน์ เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๑๘.๗ ตารางวาให้แก่กรม
ประมงได้จัดตั้งเป็นหน่วยผลิตพันธุ์ปลาเพ่ือพระราชทานเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเพ่ือดําเนินกิจกรรมสาธิต
การเลี้ยงปลาตามแนวพระราชดําริ  

หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติของชุมชนมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการเพ่ิมขึ้น
ของจํานวนประชากรเป็นผลให้มีความต้องการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ําเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับการทําการ
ประมงที่มากเกิน การทําการประมงที่ผิดกฎหมาย การจับสัตว์น้ําที่มีขนาดเล็กเกินไป การขาดการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการของชุมชน เพ่ือให้แหล่งน้ําธรรมชาติในชุมชนมีผลผลิตสัตว์น้ําเพ่ิมขึ้นและเพียงพอ
ต่อความต้องการของชุมชน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจึงเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเพ่ิมผลผลิตทางการประมง และยิ่ง
ได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นอาชีพที่เพ่ิมรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรและชุมชนได้อีก
ด้วย  

จึงเกิดจากการขยายพ้ืนที่การเลี้ยงและการปรับปรุงวิธีการเลี้ยงแบบพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ซึ่งรวมถึงการใช้น้ํา การอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และด้านโภชนาการและสาธิต
การแปรรูปสัตว์น้ําแก่ครู และนักเรียนในโรงเรียน ตลอดจนติดตามและให้คําแนะนําทักษะด้านการจัดการ
การผลิตและการจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างถูกวิธี และ
เข้าใจหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้อง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในท้องถิ่น    
ได้ดําเนินโครงการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําและบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนขึ้น โดยส่งเสริมให้
ชุมชนรอบๆ โครงการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างแท้จริง และให้ชุมชนได้
ตระหนักและเห็นความสําคัญของทรัพยากรสัตว์น้ํา เกิดความรักความหวงแหนและช่วยกันดูแลรักษาแหล่ง
น้ําให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 

 

 

 

 

 
 



๒๖ 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสาธิตการเพาะและขยายพันธุ์ปลาโดยวิธีธรรมชาติและโดยการผสมเทียม  
2. เพื่อสาธิตการเพาะเลี้ยงปลาให้แก่เกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง 
3. เพื่อเพาะพันธุ์ปลาสําหรับการพระราชทานให้เกษตรกรนําไปเลี้ยงและปล่อยเพ่ือเพ่ิมความอุดม

สมบูรณ์ในแหล่งน้ําสาธารณะ  

๔. เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างถูกวิธี และเข้าใจหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้อง และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการผลิตอย่างยั่งยืนการถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ประมงสามารถขยายผลสู่ชุมชน ทําให้ราษฎรหรือผู้ด้อยโอกาสมีความรู้ด้านการเลี้ยงปลา สามารถนําความรู้
ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริม ทําให้เกิดรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

5. เป็นแหล่งบริการความรู้ ศูนย์ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง แก่เกษตรกร ครู 
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

แผน / ผลการด าเนินงาน โครงการสาธิตและเพาะพันธุ์ปลาหน้าพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน์ 
 ระยะเวลาดําเนินงาน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา ตัว 3,000,000 3,000,000 

     - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา ตัว 2,480,000 2,480,000 
     - แจกพันธุ์สัตว์น้ํา ตัว 520,000 520,000 

2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา    ราย 260 260 
3. กิจกรรมประมงโรงเรียน แห่ง 7 7 
4. ฝึกอบรม ราย 70 70 
5. ติดตามและแนะนําเกษตรกร ครั้ง 10 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

1.ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า จํานวน 3,000,000 ตัว 
เพ่ือปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ แหล่งน้ําสาธารณะต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาส และเพ่ือ

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประมงโรงเรียน  

รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําโครงการสาธิตและเพาะพันธุ์ปลาหน้าพระตําหนักทักษิณราช
นิเวศน์ 

ที ่ ชื่อแหล่งน้ํา หมู่ที่ ตําบล อําเภอ พ้ืนที ่(ไร่ ) จํานวน (ตัว) 
๑  คลองทาเนาะ   ตันหยงมัส ระแงะ  ๑00,000 
๒  คลองยะลูตง  ๕ กาเยาะมาตี บาเจาะ  ๒๘0,000 
๓  คลองอัลโล  ๒ บาเระเหนือ บาเจาะ  ๓00,000 
๔  แจกประมงโรงเรียน ๗ แห่ง      ๓0,000 
๕  บึงบัวบากง  ๖ รือเสาะ รือเสาะ  ๑๕o,000 
๖  บึงปูดายา  ๒ บาเระใต้ บาเจาะ  ๒00,000 
๗  ปลักอ่าง  ๔ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ  ๑๒0,000 
๘  แม่น้ําบางนราตอนล่าง    ตากใบ  ๒00,000 
9  สระโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๙   ตันหยงมัส ระแงะ  ๕0,000 

๑๐  แหล่งน้ําชลประทานบือราแง  ๓ รือเสาะ รือเสาะ  ๓00,000 

๑๑  แหล่งน้ําสาธารณะห้วยญวน   ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ  ๒๕0,000 

๑๒  อ่างเก็บน้ําใกล้บ้าน  ๖ กะลุวอเหนือ เมือง  ๔00,000 
๑๓  อ่างเก็บน้ําใกล้บ้าน  ๖ กะลุวอเหนือ เมือง  ๑00,000 

รวม ๒,480,๐๐๐ 

2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แจกพันธุ์สัตว์น้ําจืดให้เกษตรกรในโครงการฯ     
    260 ราย จํานวน 520,000 ตัว 
3. กิจกรรมประมงโรงเรียนประจําปี 2561 จํานวน  7  แห่ง 

ที ่ ชื่อโรงเรียน หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด พันธุ์สัตว์น้ํา (ตัว) อาหาร (กส.) 
๑  โรงเรียนบ้านลุโบ๊ะบาตู ๓ บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส ปลานิล 4,000 2 
๒  โรงเรียนเทพประทาน ๔ โละจูด แว้ง นราธิวาส ปลานิล 4,000 2 

๓  โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ ๒ สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส ปลานิล 5,000 2 

๔  โรงเรียนลุโบ๊ะดาโต๊ะ ๔ ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส ปลานิล 4,000 2 

๕  โรงเรียนบ้านโคกงู ๓ บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส ปลานิล 4,000 2 

๖  โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง ๒ ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส ปลานิล 4,000 2 

๗  โรงเรียนบ้านตือมายู ๑ เอราวัณ แว้ง นราธิวาส ปลานิล 5,000 2 

 
 



๒๘ 

4. ฝึกอบรม หลักสูตร“การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง” จํานวน 70 ราย 

  

  

  

 



๒๙ 

5. ติดตามเกษตรกร และให้บริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด จํานวน 10 ครั้ง/ปี 
 

  

  

  

 
 
 
 



๓๐ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2. โครงการศูนย์ศึกษาการพฒันาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส 

ความเป็นมา  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ อัครราชกุมารี 
เสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ใน
ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 3 ตุลาคม 2524 พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรโดยทั่วไปในเขตพ้ืนที่จังหวัด
นราธิวาส ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพพ้ืนที่และความจําเป็นที่จะยกระดับความเป็นอยู่ภาวะเศรษฐกิจของ
ประชาชนในพ้ืนที่ของจังหวัดให้ดีขึ้น จึงทรงมีพระราชดําริและพระราชกระแสรับสั่งต่อเจ้าหน้าที่ติดตาม
เสด็จให้พิจารณาปรับปรุงกิจการพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพ้ืนที่พรุ ได้มี กระแสรับสั่งต่อ     
ม.จ. จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องคมนตรี นายชิต นิลพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเล็ก จินดา
สงวน ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน นายวาริน บุษบรรณ เกษตรจังหวัดนราธิวาส นายอําเภอท้องที่        
และข้าราชการอ่ืนๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

ด้วยพ้ืนที่จํานวนมากในจังหวัดนราธิวาส เป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ํา มีน้ําขังตลอดปี ดินมีสภาพต่ํา ซึ่งมีเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ 400,000 ไร่ เกษตรกรจํานวนมากไม่มีที่ดินทํามาหากิน แม้เมื่อระบายน้ําออกหมดแล้วก็
ยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผล ทั้งนี้ เนื่องจากดินมีสารประกอบไพไรท์ทําให้เกิดกรด
กํามะถันเมื่อดินแห้งทําให้ดินเปรี้ยวควรปรับปรุงให้ดีขึ้น มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาดําเนินการ
ศึกษาและพัฒนาพ้ืนที่พรุร่วมกันผสมผสานและนําผลสําเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนา
พ้ืนที่พรุอื่นในโอการต่อไป 

หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติของชุมชนมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการเพ่ิมขึ้น
ของจํานวนประชากรเป็นผลให้มีความต้องการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ําเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับการทําการ
ประมงที่มากเกิน การทําการประมงที่ผิดกฎหมาย การจับสัตว์น้ําที่มีขนาดเล็กเกินไป การขาดการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการของชุมชน เพ่ือให้แหล่งน้ําธรรมชาติในชุมชนมีผลผลิตสัตว์น้ําเพ่ิมขึ้นและเพียงพอ
ต่อความต้องการของชุมชน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจึงเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเพ่ิมผลผลิตทางการประมง และยิ่ง
ได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นอาชีพที่เพ่ิมรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรและชุมชนได้อีก
ด้วย 

จึงเกิดจากการขยายพ้ืนที่การเลี้ยงและการปรับปรุงวิธีการเลี้ยงแบบพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ซึ่งรวมถึงการใช้น้ํา การอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และด้านโภชนาการและสาธิต
การแปรรูปสัตว์น้ําแก่ครู และนักเรียนในโรงเรียน ตลอดจนติดตามและให้คําแนะนําทักษะด้านการจัดการ
การผลิตและการจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างถูกวิธี และ
เข้าใจหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้อง  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในท้องถิ่น ได้
ดําเนินโครงการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําและบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนขึ้น โดยส่งเสริมให้ชุมชน
รอบๆ โครงการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างแท้จริง และให้ชุมชนได้



๓๑ 

ตระหนักและเห็นความสําคัญของทรัพยากรสัตว์น้ํา เกิดความรักความหวงแหนและช่วยกันดูแลรักษาแหล่ง
น้ําให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 

วัตถุประสงค ์

1. สํารวจความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ําและศึกษารวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ําในพื้นที่ดินพรุ 
2. เพื่อหาวิธีการเลี้ยงปลาที่เหมาะสมกับสภาพแหล่งน้ําในเขตดินพรุ 
3. เพ่ือทดลองและวิจัยหาชนิดปลาที่เหมาะสมในการเลี้ยงและแก้ไขความเป็นกรดของน้ําอย่าง

ถูกต้องและประหยัด 
4. เพื่อให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งน้ําสามารถใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ํา และเพ่ือให้ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และเข้าใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอย่างถูกต้องและ 

เป็นแหล่งบริการความรู้ ศูนย์ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแก่เกษตรกร นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป 

วิธีการด าเนินงาน 

 1. กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา 
  1.1 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ และแหล่งน้ําสาธารณะประจําหมู่บ้านใน
จังหวัดนราธิวาส ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําให้แก่กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ํา 7 แห่ง 
  1.2 แจกพันธุ์สัตว์น้ําให้แก่เกษตรกรกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ํา 

2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา จํานวน 250 รายโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริสนับสนุนพันธุ์ปลานิลแก่เกษตรกร จํานวน 2,000 ตัว/ราย ทั้งหมด 
250 ราย รวมทั้งสิ้น 250,000 ตัว 

3. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ํา จํานวน ๗ แห่ง 
4. ฝึกอบรมหลักสูตร“การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง” จํานวน 70 ราย 
5. ติดตามเกษตรกร และให้บริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด จํานวน 10 ครั้ง/ปี ระยะเวลา

ดําเนินงาน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
  
 

 

 

 

 

 



๓๒ 

แผน/ผลการด าเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
1.  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา ตัว 3,000,000 3,000,000 
         - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา ตัว 2,500,000 2,500,000 
         - แจกพันธุ์สัตว์น้ํา ตัว 500,000 500,000 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา    ราย 250 250 
3.  เพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ํา แห่ง 7 7 
4.  ฝึกอบรม ราย 70 70 
5.  ติดตามและแนะนําเกษตรกร ครั้ง 10 10 

กิจกรรมเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ า จํานวน ๗ แห่ง 

ที ่ ชื่อแหล่งน้ํา หมู่ที่ บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
พันธุ์สัตว์น้ํา 

(ตัว) 
1 แหล่งน้ําลุโบะดีแย ๖ - ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 10 0,000 
2 แหล่งน้ําบ้านไอร์ซือเระ ๓ - ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส 150,000 
3 แหล่งน้ําจุฬาภรณ์๕ ๙ จุฬาภรณ๕์ บองอ ระแงะ นราธิวาส 100,000 
4 แหล่งน้ําบาโงโตะปาเก ๗ บือเระ๒ บาเระใต ้ บาเจาะ นราธิวาส 100,000 
5 คลองชลประทาน ๔ ส้มป่อย กาเยาะมาต ี บาเจาะ นราธิวาส 30,000 
6 แหล่งน้ําตะลาฆอบาตู ๑ ตะโละมาโนะ ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 20,000 
7 แหล่งน้ําสาธารณะบ้านโคก ๕ บ้านโคก จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส 50,000 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริประจําปี 2561 

ที ่ ชื่อแหล่งน้ํา หมู่ที่ ตําบล อําเภอ พ้ืนที่ (ไร่ ) จํานวน (ตัว) 
๑  คลองชลประทาน  ๔ กาเยาะมาต ี บาเจาะ  ๓o,ooo 
๒  จุฬาภรณ์พัฒนา๕  ๙ บองอ ระแงะ  ๑oo,ooo 
๓  ทํานบปลาสวนพระยา  ๓  จะแนะ  ๑oo,ooo 
๔  บ่อสามัคค ี  สามัคคี รือเสาะ  ๑๕o,ooo 
๕  บึงโต๊ะโว๊ะ  ๒ กาลิซา ระแงะ  ๑oo,ooo 
๖  บึงละหาร   ละหาร ยี่งอ  ๕o,ooo 

๗  ป ร ะ ม ง ห มู่ บ้ า น บ้ า น 
 ฮูแตยือลอ  ๖ บาเระใต ้ บาเจาะ  ๒oo,ooo 

๘  แม่น้ําโก-ลก   โฆษิต ตากใบ ๔oo ๓oo,ooo 
๙  แม่น้ําสายบุรี  ๒ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ  ๑oo,ooo 

๑๐  แม่น้ําสายบุรี    จะแนะ  ๑oo,ooo 
๑๑  แม่น้ําสายบุรี   มาโมง สุคิริน ๒oo ๒oo,ooo 
๑๒  หนองปลักเตย  ๓ ตันหยงลิมอ ระแงะ ๑๕ ๕o,ooo 
๑๓  แหล่งน้ําตะลาฆอบาตู  ๑ ลุโบะสาวอ บาเจาะ  ๒o,ooo 
๑๔  แหล่งน้ําบาโงโต๊ะปาเก  ๗ บาเระใต ้ บาเจาะ  ๑oo,ooo 
๑๕  แหล่งน้ําบ้านลุโบ๊ะดีแย  ๖ ตันหยงมัส ระแงะ  ๑oo,ooo 

๑๖ 
 แ ห ล่ ง น้ํ า ส า ธ า ร ณ ะ 
 บ้านโคก  

๕ จวบ เจาะไอร้อง 
 

๕o,ooo 

17  แ ห ล่ ง น้ํ า ส า ธ า ร ณ ะ 
 บ้านโคกเป็ด  ๕ จวบ เจาะไอร้อง  ๒oo,ooo 

18  แหล่งน้ําไอร์ซือเระ  ๓ ช้างเผือก จะแนะ ๓o 150,000 
19  อ่างเก็บน้ําโคกยาง  ๖  ตากใบ  300,000 
20  อ่างเก็บน้ําบาโงกูโบ    บองอ ๓o 100,000 

รวม ๒,๕00,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

 



๓๔ 

ภาพกิจกรรม 
งานขยายผล – ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

การเลี้ยงกบปลาช่อนในกระชัง 
 

  

  

 
 

 
 
 
 



๓๕ 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันผู้นําเข้าสินค้าเกษตรได้ใช้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) เป็นข้อต่อรอง
ทางการค้า เช่น ในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมีตกค้าง การเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย ซึ่งจะทวี
ความเข้มงวดยิ่งขึ้น ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่ปี 2547 รัฐบาลได้
ประกาศให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety Year) กรมประมงจึงมีมาตรการในการ
พัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์น้ําให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปราศจากยา ปฏิชีวนะในกลุ่มคลอแรมฟินิคอลและไน
โตรฟูรานส์ตกค้าง อีกทั้งฟาร์มจะต้องมีระบบการเพาะเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย โดยกรมประมงจะทําการตรวจ
และรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level) และฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี (GAP) 

วัตถุประสงค ์

1. ให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level) และฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่เป็นไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี (GAP) 

2. ให้เกษตรกรที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 

ตลอดจนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย 
(Safety Level) และฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี (GAP) 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดนราธิวาส รับผิดชอบดําเนินงานตรวจรับรองฟาร์ม
เพาะเลี้ยงและสัตว์น้ําจืดตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level) และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่
ดี (Good Aquaculture Practice) ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 

จํานวนฟาร์มท่ีเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน จํานวน 81 ฟาร์ม 
1. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดมาตรฐานขั้นปลอดภัย จํานวน 54 ฟาร์ม 

ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุ GAP จํานวน 4 ฟาร์ม 
ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุ จํานวน 26 ฟาร์ม 
ฟาร์มใหม่ SL จํานวน 25 ฟาร์ม 

2. ตรวจติดตามฟาร์ม จํานวน 26 ฟาร์ม 
ฟาร์ม GAP จํานวน 6 ฟาร์ม 
ฟาร์มใหม่ SL จํานวน 25 ฟาร์ม 

3. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยงจํานวน 120 ตัวอย่าง 

 
 



๓๖ 

ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มฯ 

  

  

  
 
 



๓๗ 

กิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าครบคุม 
กิจกรรม : ให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมในพื้นที่ ให้ด าเนินการได้ตามประกาศก าหนด 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
ที่อยู่ 

สถานที่เลี้ยง 
พื้นที่การเลี้ยงรวม 

บ้านเลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด (ไร่/ตรม./ลบ.ม.) 
1 นายเกษม รักสัตย์ 24/95 10 โคกเคียน เมือง นราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 50 ตร.ม. 
2 นายเสฎฐวุฒิ ปัญญาใส 9  กะลุวอ เมือง นราธิวาส ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 10 ตร.ม. 
3 น.ส.อุไรวรรณ  มูสิมูล 94/6 1 กะลุวอ เมือง นราธิวาส ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 10 ตร.ม. 
4 นายบุลญามิง   มามะ 78/1 2 โคกเคียน เมือง นราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 20 ตร.ม. 
5 นายชัยยุทธ    เต็มหิรัญ 26/1 8 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 1 ตร.ม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๘ 

รายช่ือฟาร์มเกษตรกรที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟารม์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปีงบประมาณ 2561 
หน่วยงาน..ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส... 

              
ล าดับ ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
 

ที่ตั้งฟาร์ม เบอร์
โทร 

 
เลขทะเบียนฟาร์ม 

 

ประเภทฟาร์ม 
ระบุว่า
เป็น 

SL/GAP 
 ที่ 

 

บ้านเลขที ่
หมู่
ที่ 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด ใหม ่
ต่อ
อายุ 

ตรวจ
ติดตาม 

1 นายโชค  นอสืบ 3 9602 00096 94 0 102 5 พร่อน ตากใบ นราธิวาส  9601001220 /   SL 

2 นางสาวปัทมาลักษณ์  ทองบุญ 3 9602 00096 09 1 107/2 5 พร่อน ตากใบ นราธิวาส  9601013945 /   SL 

3 นายเดช  มินทการต์ 3 9602 00393 63 1 65 5 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส  9601014102 /   SL 

4 นายเวียน  พรหมฉ่ํา 3 9602 00318 78 7 157 2 นานาค ตากใบ นราธิวาส  9601014137 /   SL 

5 นางสาวรวงทิพย์  สนิท 3 3601 00975 43 9 158/9 4 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส  9601014136 /   SL 

6 นายน้อม  สุขเพ็ชร 3 9602 00072 37 1 50 3 พร่อน ตากใบ นราธิวาส  9601013810  /  SL 

7 นายจันทร์  ชาญแท้ 3 9602 00068 19 5 42 2 พร่อน ตากใบ นราธิวาส  9601013809  /  SL 

8 นายช่วย  พุทธพงษ์ 3 9602 00078 54 9 201 3 พร่อน ตากใบ นราธิวาส  9601000312  /  SL 

9 นายฉาบ  ทองบุญเรือง 3 9602 00080 15 2 196 3 พร่อน ตากใบ นราธิวาส  9601004822  /  SL 

10 นายสมนึก  ชูชาติ 5 9605 00004 39 3 128 6 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส  9601000412  /  SL 

11 นางสาวละมัย  ตรงนิตย์ 3 9611 00311 48 0 154/3 3 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส  9601004858 /   SL 

12 นางเพ็ญ  ตันสุรีย์ 3 9611 00314 23 3 71 5 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส  9601014191 /   SL 

13 นายจันทร์  พรมจีน 3 9605 00744 57 9 203 10 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส  9601013618 /   SL 

14 นายไมตรี  คงนุ่ม 3 9008 00076 90 3 229 10 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส  9601013617 /   SL 

15 นายสว่าง  ตุกเตียน 3 9602 00320 09 9 184 2 นานาค ตากใบ นราธิวาส  9601014150 /   SL 



๓๙ 

16 นายกล้าย  ปุยรุก 3 9611 00015 13 9 122/4 8 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส  9601013810   / SL 

17 นายสมบูรณ์  ปานมาก 3 3206 00718 72 9 158/22 4 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส  9601013809   / SL 

18 นายป้าน  สุขสถาน 5 9605 00001 66 1 71 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส  9601004822   / SL 

19 นายเคลื่อน  นิลสุวรรณ 3 9605 00740 07 7 44 6 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส  9601000312   / SL 

20 นางลําดวล  แสงเต็ม 3 9606 00304 03 1 61/2 6 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส  9601008325   / SL 

21 นายสุชาติ  ปุยดํา 3-9602-00320-01-3 183 2 นานาค ตากใบ นราธิวาส  9601001145 /   SL 

22 นายชื่น  เดิมหมวก 3-9602-00315-80-0 93 2 นานาค ตากใบ นราธิวาส  9601001147 /   SL 

23 นางวิภา  ทองจุ้ย 1-8004-00085-97-7 180/1 2 นานาค ตากใบ นราธิวาส  9601014133 /   SL 

24 นางพิมพา  สุขสบาย 3-9605-00744-68-4 201 10 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส  9601013631 /   SL 

25 นายนุ้ย  ค้ิวดํา 3-9602-00365-75-1 183/1 2 นานาค ตากใบ นราธิวาส  9601014131 /   SL 

26 นางยุพิน คงสีพุทธ 3-9606-00304-20-1 1/4 6 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส  9601008328   / SL 

27 นายอับดุลปาดะ  มาหะมะเลาะ 3-9604-00029-44-4 65/3 5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส  9601013732   / SL 

28 นายสะแม  มีสาดามะ 3-9606-00241-20-6 75 4 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส  9601013736   / SL 

29 นางสาววิลัย  จุลเอียด 3-9611-00015-27-9 123 8 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส  9601004828   / SL 

30 นายบุญนํา  หลงสกุล 3-96050-0740-70-1 60 6 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส  9601013773   / SL 

31 นายมานพ  แซ่เจีย 3-9605-00002-43-2 41 6 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส  9601000903  /  SL 

32 นายอนันต์  ดํากระเด็น 3-9602-00080-11-0 195 3 พร่อน ตากใบ นราธิวาส  9601000489  /  SL 

33 นายสุธี  แสงสุวรรณ 3-9602-00070-59-9 14 3 พร่อน ตากใบ นราธิวาส  9601002952  /  SL 

34 นายกิตติชัย  สุขสันต ์ 3-9006-00013-95-9 18 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส  9601004327  /  GAP 



๔๐ 

35 นายนพดล  หล่ายหมู่ 3-9611-00013-98-5 117/2 8 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส  9601004326  /  GAP 

36 นายอับดุลการีม  อาระ 2-9605-00018-85-3 68/1 5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส  9601013726   / SL 

37 นายสักรี  ซอเละ 3-9604-00029-27-4 68/4 5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส  9601013740   / SL 

38 นายมนูญ  บือราเฮง 3-9604-00172-48-4 33/1 5 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส  96010113723   / SL 

39 นายภิญโญ แก้วแสงอ่อน 3-9605-00745-95-8 112 6 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส  9601013776   / SL 

40 นายมาหายิ  บินหามะ 3-9601-00220-27-1 65/1 4 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส  9601004903   / SL 

41 นายสีถ่าน  สิงห์ครุธ 5-3504-00055-37-4 59 6 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส  9601000392  /  SL 

42 นายอาหมัด  นารง 3-9605-00177-91-7 17/17 7 มะรือโบตก เจาะไอร้อง นราธิวาส  9601003633  /  SL 

43 นางสาวสมพิศ  โนรดี 3-9606-00050-66-8 60/5 6 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส  9601005200  /  SL 

44 นายอัสรี  เจ๊ะอาแซ 5-9608-00020-02-5 7 1 เอราวัณ แว้ง นราธิวาส  9601004328  /  GAP 

45 นางมัยมูน  สะมะนิ 3-9601-00218-38-1 57/1 5 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส  9601004325  /  GAP 

46 นายนุ้ย  จันทร์กลม 3-9602-00316-51-2 104 2 นานาค ตากใบ นราธิวาส  9601014149 /   SL 

47 นายอาแว  หูสูดู 3-9604-00217-61-5 62/2 3 ปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส  9601017955 /   SL 

48 นายประสิทธิ์  เพชรรัตน ์ 3-9612-00176-98-3 198 6 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส  9601013701 /   SL 

49 นายจินต์  ลือชา 3-8008-00783-43-1 140 12 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส  9601013806 /   SL 

50 นายดํา  หะยะมิน 3-9601-00247-20-9 52/3 6 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส  9601013894 /   SL 

51 นางชุม  พุดดํา 3-9602-00080-02-1 194 3 พร่อน ตากใบ นราธิวาส  9601000493  /  SL 

52 นายกูจิ  รายอสาระ 3-9603-00321-46-6 197/2 6 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส  9601001618  /  SL 

53 นายมะซอรี  บาซอ 3-9603-00110-45-2 15/2 7 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส  9601000005  /  SL 



๔๑ 

54 นายตอเละ  สามะแอ 3-9605-00236-20-4 123/3 4 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส  9601008439  /  SL 

55 นางนุไอนิง  ดือรายู 3-9604-00291-67-0 80 4 ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส  9601004661  /  SL 

56 นายพัฒนศักดิ์  นิลวรรณ 1-9698-00105-09-3 95/2 5 พร่อน ตากใบ นราธิวาส  9601008540 /   SL 

57 นายมูหัมมัด  ยูนุ 3-960-100030-19-6 19 3 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส  9601013953 /   SL 

58 นางนงลักษณ ์ ศิริไพรวัน 3-4005-00184-96-9 70/1 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส  9601000403 /   SL 

59 นายสมชาย  ภู่ทับทิม 3-9601-00222-02-8 86/3 5 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส  9601014155 /   SL 

60 นายรอฟี  เจะแต 3-9603-00744-90-1 59 
 

บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส  9601014233 /   SL 

61 นางศุภลักษณ ์ เสาร์พูล 3-9602-00080-32-2 203 3 พร่อน ตากใบ นราธิวาส  9601002587  /  SL 

62 นางน้อยหน่า  น้อยสุข 3-9602-00091-19-7 26 3 มาโมง สุคิริน นราธิวาส  9601002887  /  SL 

63 นายเชือน  ดํานิล 3-9609-00051-73-2 59 5 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส  9601002947  /  SL 

64 นางสุวรรณ  บุญทอง 3-5701-00746-13-6 196/4 5 ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส  9601004333  /  SL 

65 นายมะสุดี  ดาเลาะ 3-9604-00028-56-1 56 5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส  9601013729   / SL 

66 นายม๊ะ  มะดาโอ 3-9408-00038-19-0 83 5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส  9601013728   / SL 

67 นางผ่อง  เมืองภูมิ 3-1006-01628-58-1 7 6 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส  9601000412   / SL 

68 นายธนิต  ทองคุปต์ 3-9602-00407-68-2 
 

5 พร่อน ตากใบ นราธิวาส  9601002088   / SL 

69 นายเพิ่ม  พรอินทร์ 3-9611-00028-06-1 189/2 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส  9601013650   / SL 

70 นายสุลกิฟล ีรอมือลี 3-9608-00107-81-7 30 3 แม่ดง แว้ง นราธิวาส  9601008417  /  SL 

71 นางพา  เทพอุบล 3-9601-00244-18-8 27 6 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส  9601007329  /  SL 

72 นางมูหําหมัดดาโอ๊ะ  อาแด 3-9608-00111-91-1 76/1 3 แม่ดง แว้ง นราธิวาส  9601004395  /  SL 



๔๒ 

73 นางสาวนุไอนี  หะมะ 3-9606-00050-66-8 37/2 4 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส  9601002098  /  SL 

74 นายมะลีคาง  กาเซ็ง 3-9606-00356-02-3 38/2 4 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส  9601000033  /  SL 

75 นางสาวสุพรรณี  ไชยแก้ว 3-9605-00656-11-4 28 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส  9601013648   / GAP 

76 นางธัญชนก เกื้อคลัง 3-8412-00261-78-7 141/3 4 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส  9601005481   / SL 

77 นายมหาแซ  สุหลง 3-9601-00218-40-3 69 4 มูโนะ สุไหงโกลก นราธิวาส  9601002502   / SL 

78 นายรุสลี  ตีแล 1-9601-00053-24-6 115/2 1 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส  9605000003   / SL 

79 นายสมโชค  สําราญ 3-9602-00087-67-0 224/1 6 พร่อน ตากใบ นราธิวาส  9601001257   / SL 

80 นายมาหายิ  บินหามะ 3-9601-00220-27-1 65/1 4 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส  9601004903   / SL 

81 นายอับดุลเราะแม  สามะ 3-9499-00205-11-8 143 10 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส  9601014059 /   SL 

82 นายอับดุลรอแม  เจ๊ะยิ 3-9601-00041-47-3 62/7 5 มะนังตะยอ เมือง นราธิวาส  9601014059 /   SL 

           

 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

รายช่ือฟาร์มเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปีงบประมาณ 2561 
หน่วยงาน..ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส.... 

             
ล าดับ ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
 

ที่ตั้งฟาร์ม 
เบอร์โทรศัพท์ 

 
เลขทะเบียนฟาร์ม 

 
เลขที่ใบรับรอง 

 

ประเภทการ
รับรอง 

ที่ 
 

บ้าน 
เลขที ่

หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ใหม ่ ต่ออายุ 

1 นายโชค  นอสืบ 3 9602 00096 94 0 102 5 พร่อน ตากใบ นราธิวาส 
 

9601001220  /  

2 นางสาวปัทมาลักษณ์  ทองบุญ 3 9602 00096 09 1 
107/
2 

5 พร่อน ตากใบ นราธิวาส 
 

9601013945  /  

3 นายเดช  มินทการต์ 3 9602 00393 63 1 65 5 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส 
 

9601014102  /  

4 นายเวียน  พรหมฉ่ํา 3 9602 00318 78 7 157 2 นานาค ตากใบ นราธิวาส 
 

9601014137  /  

5 นางสาวรวงทิพย์  สนิท 3 3601 00975 43 9 
158/
9 

4 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส 
 

9601014136  /  

6 นายน้อม  สุขเพ็ชร 3 9602 00072 37 1 50 3 พร่อน ตากใบ นราธิวาส 
 

9601013810   / 

7 นายจันทร์  ชาญแท้ 3 9602 00068 19 5 42 2 พร่อน ตากใบ นราธิวาส 
 

9601013809   / 

8 นายช่วย  พุทธพงษ์ 3 9602 00078 54 9 201 3 พร่อน ตากใบ นราธิวาส 
 

9601000312   / 

9 นายฉาบ  ทองบุญเรือง 3 9602 00080 15 2 196 3 พร่อน ตากใบ นราธิวาส 
 

9601004822   / 

10 นายสมนึก  ชูชาติ 5 9605 00004 39 3 128 6 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 
 

9601000412   / 

11 นางสาวละมัย  ตรงนิตย์ 3 9611 00311 48 0 
154/
3 

3 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 
 

9601004858  /  

12 นางเพ็ญ  ตันสุรีย์ 3 9611 00314 23 3 71 5 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 
 

9601014191  /  

13 นายจันทร์  พรมจีน 3 9605 00744 57 9 203 10 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 
 

9601013618  /  

14 นายไมตรี  คงนุ่ม 3 9008 00076 90 3 229 10 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 
 

9601013617  /  



๔๔ 

15 นายสว่าง  ตุกเตียน 3 9602 00320 09 9 184 2 นานาค ตากใบ นราธิวาส 
 

9601014150  /  

16 นายสุชาติ  ปุยดํา 3-9602-00320-01-3 183 2 นานาค ตากใบ นราธิวาส 
 

9601001145  /  

17 นายชื่น  เดิมหมวก 3-9602-00315-80-0 93 2 นานาค ตากใบ นราธิวาส 
 

9601001147  /  

18 นางวิภา  ทองจุ้ย 1-8004-00085-97-7 
180/
1 

2 นานาค ตากใบ นราธิวาส 
 

9601014133  /  

19 นางพิมพา  สุขสบาย 3-9605-00744-68-4 201 10 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 
 

9601013631  /  

20 นายนุ้ย  ค้ิวดํา 3-9602-00365-75-1 
183/
1 

2 นานาค ตากใบ นราธิวาส 
 

9601014131  /  

21 นายมานพ  แซ่เจีย 3-9605-00002-43-2 41 6 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 
 

9601000903   / 

22 นายอนันต์  ดํากนะเด็น 3-9602-00080-11-0 195 3 พร่อน ตากใบ นราธิวาส 
 

9601000489   / 

23 นายสุธี  แสงสุวรรณ 3-9602-00070-59-9 14 3 พร่อน ตากใบ นราธิวาส 
 

9601002952   / 

24 นายกิตติชัย  สุขสันต ์ 3-9006-00013-95-9 18 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส 
 

9601004327   / 

25 นายนพดล  หล่ายหมู่ 3-9611-00013-98-5 
117/
2 

8 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 
 

9601004326   / 

26 นายสีถ่าน  สิงห์ครุธ 5-3504-00055-37-4 59 6 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 
 

9601000392   / 

27 นายอาหมัด  นารง 3-9605-00177-91-7 
17/1
7 

7 มะรือโบตก เจาะไอร้อง นราธิวาส 
 

9601003633   / 

28 นางสาวสมพิศ  โนรดี 3-9606-00050-66-8 60/5 6 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 
 

9601005200   / 

29 นายอัสรี  เจ๊ะอาแซ 5-9608-00020-02-5 7 1 เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 
 

9601004328   / 

30 นางมัยมูน  สะมะนิ 3-9601-00218-38-1 57/1 5 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 
 

9601004325   / 

31 นายนุ้ย  จันทร์กลม 3-9602-00316-51-2 104 2 นานาค ตากใบ นราธิวาส 
 

9601014149  /  

32 นายอาแว  หูสูดู 3-9604-00217-61-5 62/2 3 ปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 
 

9601017955  /  



๔๕ 

33 นายประสิทธิ์  เพชรรัตน์ 3-9612-00176-98-3 198 6 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส 
 

9601013701  /  

34 นายจินต์  ลือชา 3-8008-00783-43-1 140 12 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 
 

9601013806  /  

35 นายดํา หะยะมิน 3-9601-00247-20-9 52/3 6 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 
 

9601013894  /  

36 นางชุม  พุดดํา 3-9602-00080-02-1 194 3 พร่อน ตากใบ นราธิวาส 
 

9601000493   / 

37 นายกูจิ  รายอสาระ 3-9603-00321-46-6 
197/
2 

6 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 
 

9601001618   / 

38 นายมะซอรี  บาซอ 39603-00110-45-2 15/2 1 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 
 

9601000005   / 

39 นายตอละ  สามะแอ 3-9605-00236-20-4 
123/
3 

4 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 
 

9601008439   / 

40 นางนุไอนิง  ดือรายู 3-9604-00291-67-0 80 4 ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส 
 

9601004661    

41 นาบพัฒนศักดิ์ นิลวรรณ 1-9698-00105-09-3 95/2 5 พร่อน ตากใบ นราธิวาส 
 

9601008540    

42 นายมูหัมมัด  ยูนุ 3-960-100030-19-6 19 3 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 
 

9601013953    

43 นางนงลักษณ ์ ศิริไพรวัน 3-4005-00184-96-9 70/1 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 
 

9601000403    

44 นาบสมชาย  ภู่ทับทิม 3-9601-00222-02-8 86/3 5 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 
 

9601014155    

45 นายรอฟี  เจะแต 3-9603-00744-90-1 59 
 

บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 
 

9601014233    

46 นางศุภลักษณ ์ เสาร์พูล 3-9602-00080-32-2 203 3 พร่อน ตากใบ นราธิวาส 
 

9601002587    

47 นางน้อยหน่า  น้อยสุข 3-9602-00091-19-7 26 3 มาโมง สุคิริน นราธิวาส 
 

9601002887    

48 นายเชือน  ดํานิล 3-9609-00051-73-2 59 5 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 
 

9601002947    

49 นางสุวรรณ  บุญทอง 3-5701-00746-13-6 
196/
4 

5 ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส 
 

9601004333    

50 นายสุลกิฟลี รอมือลี 3-9608-00107-81-7 30 3 แม่ดง แว้ง นราธิวาส 
 

9601008417    



๔๖ 

51 นางพา  เทพอุบล 3-9601-00244-18-8 27 6 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 
 

9601007329    

52 นางมูหําหมัดดาโอ๊ะ  อาแด 3-9608-00111-91-1 76/1 3 แม่ดง แว้ง นราธิวาส 
 

9601004395    

53 นางสาวนุไอนี  หะมะ 3-9606-00050-66-8 37/2 4 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 
 

9601002098    

54 นายมะลีคาง  กาเซ็ง 3-9606-00356-02-3 38/2 4 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 
 

9601000033    

55 นายอับดุลเราะแม  สามะ 3-9499-00205-11-8 143 10 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 
 

9601014059    

56 นายอับดุลรอแม  เจ๊ะยิ 3-9601-00041-47-3 62/7 5 มะนังตะยอ เมือง นราธิวาส 
 

9601014059    

 
 



๔๗ 

ปัญหาอุปสรรค 

1. ไม่มีแหล่งน้ําธรรมชาติสํารอง ปริมาณน้ําไม่เพียงพอต่อกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และขาด
แคลนน้ําในฤดูแล้ง 

2. คันบ่อทรุด พังทลาย จากอายุการใช้งานนาน และขาดงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุง 
3. จํานวนบ่อเพาะเลี้ยงมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการเพ่ิมศักยภาพการผลิตในอนาคต 

แนวทางแก้ไข 

1. หาแหล่งน้ําสํารอง เช่น ขุดบ่อบาดาล   
2. หมุนเวียนน้ํากลับมาใช้ใหม่ 
3. ขอตั้งงบประมาณประจําปี ซ่อมแซม/ปรับปรุงบ่อ/สิ่งก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

รายงานผลการด าเนินงานวิจัย 

1.ชื่อโครงการ : การอนุบาลลูกปลาชะโอนโดยการคัดขนาดที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 
- รหัสทะเบียนวิจัยเลขท่ี :  58-0551-58036-007 
-      งบประมาณ : 130,400 บาท (ปีงบประมาณ 2558)  
-  คณะผู้วิจัย  :  

1. นายสมาน  บือราเฮง     60 %   
2. นายกิติภพ  จันทรประวัติ     20 %           
3. นางสาวพรทิพย์  เลื่อนแป้น      10 %     
4. นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์    10 %       

- ระยะเวลาด าเนินการ : กันยายน 2559 ถึง ตุลาคม 2559 
- สถานที่ด าเนินการวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดนราธิวาส 

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 

2. ชื่อโครงการ : การเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังในบ่อพรุ 
- รหัสทะเบียนวิจัยเลขท่ี :  59-0551-59041-004 
-      งบประมาณ : 213,900 บาท (ปีงบประมาณ 2559)  
-  คณะผู้วิจัย  :  

1. นายสมาน  บือราเฮง     60 %   
2. นายกิติภพ  จันทรประวัติ     20 %           
3. นางสาวพรทิพย์  เลื่อนแป้น      10 %     
4. นางสุขาวดี  จารุรัชต์ธํารง  10 %       

- ระยะเวลาด าเนินการ : พฤศจิกายน 2559 ถึง พฤศจิกายน 2560 
- สถานที่ด าเนินการวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดนราธิวาส 

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

การอนุบาลลูกปลาชะโอนโดยการคัดขนาดที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 
สมาน  บือราเฮง๑* กิตติภพ  จันทรประวัติ๒ พรทิพย์ เลื่อนแป้น๓ และสันติชัย รังสิยาภิรมย์๔ 

๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส 
๒ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต3 (สงขลา) 

๓ส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 
๔ส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง 

 
บทคัดย่อ 

การอนุบาลลูกปลาชะโอน ได้ดําเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
นราธิวาสในตู้กระจก วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรี่ยล 2 ปัจจัย คือความหนาแน่น 16 และ 32 ตัว
ต่อลิตรและการคัดขนาด โดยการ ไม่คัดขนาด คัดขนาดทุก 7 วันและ 14 วัน ระยะเวลาทดลองระหว่าง  
วันที่ 9 กันยายน 2559 - 7 ตุลาคม 2559 รวม 4 สัปดาห์  

ผลการทดลอง ลูกปลาชะโอนโดยการอนุบาลที่อัตราความหนาแน่น 16 ตัวต่อลิตรมีอัตรารอดตาย
สูงกว่าอัตราความหนาแน่น 32 ตัวต่อลิตร และการอนุบาลโดยไม่คัดขนาด คัดขนาดทุก 7 วันและทุก  
14 วัน มีอัตรารอดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05) การคัดขนาดมีผลต่ออัตราการรอด
ตาย การคัดขนาดทุก 7 วัน มีความเหมาะสมเนื่องจากมีอัตรารอดตายสูงที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

Nursing of One Spot-Glass, Ompok  bimaculatus (Bloch, 1794)  by size selection at 
Different Stocking Densities 

Samarn buraheng1 Kittiphop  Juntarapravut 2 Porntip Luanpan3  
and Santichai Rungsiyapirom4 

1Narathiwat freshwater Aquaculture Research and Development Center 
2 Fish Quarantine and Inspection Regional Center 3 (Songkhla) 

3Narathiwat Provincial Fisheries Office 
4Phatthalung Provincial Fisheries Office 

 
Abstract 

Study Nursing of One Spot-Glass, Ompok bimaculatus (Bloch, 1794) by size selection 
at Different Stocking Densities, was conducted at Narathiwat freshwater Aquaculture 
Research and Development Center, in aquarium, factorial experiment design by 2 factor at 
16 and 32 density per liter and selection no size selection, size selection every 7 days and 
14 days, during 7 September 2016 - October 2016 total 4 weeks. 

 The result show that nursing of one-spot glass at stocking 16 density per liter was 
better than 32 density per liter and nursing by size selection at many different, no size 
selection, size selection every 7 days and 14 days. There were significantly different  
(p < 0.05). Size selection every 7 days was best because it had the highest survival rate.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

ค าน า 

ปลาชะโอน ชื่อสามัญ Butter catfish, One-spot glass catfish ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Ompok bimaculatus อยู่ในวงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) ชะโอน มีชื่อเรียกต่างออกไปตามถิ่นต่าง ๆ 
เช่น สยุมพร, เนื้ออ่อน ในภาษาอีสานเรียก เซือม และเรียกสั้น ๆ ในภาษาใต้ว่า โอน เป็นต้น มีรูปร่างหัวสั้น
และแบนข้างเล็กน้อย ลําตัวแบนข้าง ส่วนหลังยกสูงเล็กน้อย ปากเล็ก ตาโตอยู่เหนือมุมปาก หนวดที่ริม
ฝีปากยาวถึงบริเวณท้อง หนวดใต้คางสั้น ครีบหลังเล็ก ครีบอกใหญ่ ครีบหางเว้าตื้นมีปลายแฉกมน ตัวมีสี
ตามสภาพน้ํา ปลาที่อาศัยในแหล่งน้ําใส ตัวมักมีสีคล้ําและมีจุดประสีคล้ํา ที่เหนือครีบอกมีแต้มกลมสีคล้ํา 
ในบริเวณน้ําขุ่นมักมีตัวสีขุ่น ขาวซีด ครีบใส มีแต้มสีคล้ําบริเวณโคนหาง มีขนาดประมาณ 15 - 20 
เซนติเมตร พบใหญ่สุดถึง 40 เซนติเมตร อาศัยเป็นฝูงเล็ก ๆ ในแหล่งน้ํานิ่งและแม่น้ําของทุกภาค ตั้งแต่
แม่น้ําแม่กลองถึงแม่น้ําโขง บริโภคโดยปรุงสด โดยเฉพาะทอดกรอบ มีรสชาติดีมาก ปลารมควัน และปลา
เค็ม เคยเป็นสินค้ามีชื่อของทะเลสาบเขมรอีกทั้งยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม  

การเพาะเลี้ยงปลาชะโอน มีการศึกษาบ้างแล้ว ชลธิศักดิ์และคณะ (2536) ได้เพาะพันธุ์
ปลาชะโอนเป็นผลสําเร็จได้ลูกปลามาทดลองอนุบาล ลูกปลามีการเจริญเติบโตดีโดยการให้อาหารโรติเฟอร์
และไรแดงขนาดเล็กเป็นอาหาร แต่ยังขาดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง ปัญหาสําคัญของการผลิตปลาชะโอนใน
ด้านการอนุบาล คือ อัตราการรอดตายภายในระยะแรกของลูกปลาชะโอนต่ําอาจเกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ ปัญหาการกินกันเอง เป็นปัญหาหนึ่ง ดังนั้นเพ่ือป้องกันการกินกันเอง การจัดการสภาพแวดล้อม
โดยการคัดแยกขนาดปลา อาจเป็นหนทางหนึ่งในการเพ่ิมอัตรารอดตายในการอนุบาลลูกปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%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


๕๒ 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1.1 เพ่ือศึกษาอัตราความหนาแน่นและระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลโดยการคัดขนาด 

 2.2 เพ่ือศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และต้นทุนผลตอบแทนจากการอนุบาลลูก
ปลาชะโอนโดยการคัดขนาด 

2.วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

การวางแผนการทดลอง  
 วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรี่ยล 2 ปัจจัย คือปัจจัยอัตราความหนาแน่นของลูกปลาและการ
คัดขนาด(factorial2x3CRD) แต่ละชุดการทดลองมี 3 ซ้ํา ดังนี้ 
  1. ความหนาแน่นต่างกัน 

    - ชุดการทดลองที่ 1 ความหนาแน่น 16  ตัว ต่อ ลิตร 
    - ชุดการทดลองที่ 2 ความหนาแน่น 32  ตัว ต่อ ลิตร 

2. การคัดขนาด 
    - ชุดการทดลองท่ี 1 ไม่คัดขนาด 
    - ชุดการทดลองที่ 2 คัดขนาดทุก  7 วัน 
    - ชุดการทดลองที่ 3 คัดขนาดทุก 14 วัน 

การเตรียมตู้ทดลอง 
 เตรียมตู้กระจกขนาด 18x36x18 นิ้ว จํานวน 18 ตู้ ใช้น้ําที่ผ่านการทรีตด้วยฟอร์มาลีนที่ความ
เข้มข้น 100 ส่วนในล้าน มาใส่ไว้ตู้ละ 25 ลิตร ให้อากาศตู้ละ 1 จุด ตลอด 24 ชั่วโมง ทิ้งไว้จนฟอร์มาลีน
สลายจนหมด  

 การเตรียมปลาทดลอง  
 รับลูกปลาชะโอนอายุ 15 วัน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต12(สงขลา)  
มาทดลองในตู้กระจกที่เตรียมไว้ ตามแผนการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
นราธิวาส  

การให้อาหารปลาทดลอง 
 ให้อาหารไรแดงในระยะแรก และปรับเป็นเม็ดสําเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ให้จน
ปลากินอ่ิม วันละ 2 ครั้ง เวลา 9.00 น. และ 15.00 น. ปรับปริมาณอาหารที่ให้ทุกวัน  

การรวบรวมข้อมูล 
 สุ่มชั่งน้ําหนัก วัดความยาวปลาทุกสัปดาห์ ชุดการทดลองละ 10 เปอร์เซ็นต์ ของจํานวน 
ปลาทั้งหมด และทําการคัดขนาดทุก 7 วันและ 14 วัน เมื่อคัดปลาที่มีขนาดใหญ่จะแยกนํามาใส่ไว้ใน
กระชังในตู้ทดลองเดิมที่คัดขนาด เมื่อลูกปลาชะโอนมีอายุ 45 วัน จึงยุติการทดลอง  ชั่งน้ําหนักและวัด
ความยาวของปลาทดลองเพ่ือหาอัตราการเจริญเติบโต นับจํานวนปลาที่เหลือทั้งหมดเพ่ือหาอัตรารอด  

 
 
 
 



๕๓ 

 
การวิเคราะห์คุณสมบัติน้ํา 

วิเคราะห์คุณสมบัติน้ําทุกสัปดาห์ เวลา 09.00  น. โดยวิเคราะห์ดังนี้ 
- ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร)  

วิเคราะห์โดยใช้ DO meter ยี่ห้อ YSI รุ่น 52  
- ความเป็นกรด-ด่าง          

วิเคราะห์โดยใช้ pH meter ยี่ห้อ Hanna รุ่น HI2211 
- ความเป็นด่างและความกระด้าง (มิลลิกรัม/ลิตร) 

วิเคราะห์โดยวิธี titration method ตามวิธีของไมตรีและจารุวรรณ (2528)                                            
- อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)         

วัดโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์  
- แอมโมเนีย (มิลลิกรัม/ลิตร)                        

วิเคราะห์โดยใช้ Spectrophotometer ยี่ห้อ PRIM รุ่น SECOMAM CE 95335  
   ตามวิธี phenate method กล่าวอ้างโดยไมตรีและจารุวรรณ (2528) 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
นําข้อมูล ความยาวตัว น้ําหนักตัว อัตราแลกเนื้อ และอัตราการรอดตาย มาวิเคราะห์ความ

แปรปรวนด้วยวิธี one way analysis of variance ข้อมูลที่มีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ ก่อนวิเคราะห์ทําการแปลง
ข้อมูลด้วยวิธี arcsine transformation และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของชุดการทดลอง
ด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล  เมื่อสิ้นสุดการทดลองนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ดังนี้ 
 - ความยาวตัวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาในแต่ละบ่อตามอายุการเลี้ยงที่กําหนด 
 - น้ําหนักตัวเฉลี่ย (กรัม) ของปลาในแต่ละบ่อตามอายุการเลี้ยงที่กําหนด 
               - น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (daily weight gain, DWG; กรัม/วัน) 

             DWG  = 
น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (กรัม)–น้ําหนักปลาเริ่มต้น (กรัม) 

 
ระยะเวลาทดลอง (วัน) 

 
- อัตราการการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR; เปอร์เซ็นต์/วัน) 

               SGR    =   
ln น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (กรัม)–ln น้ําหนักปลาเริ่มต้น (กรัม)  

x100 
 ระยะเวลาทดลอง (วัน) 

- อัตราการรอดตาย (survival rate, เปอร์เซ็นต์) 
 

                SR    = 
จํานวนปลาเมือ่สิ้นสุดการทดลอง (ตัว)  

x100 
จํานวนปลาเริ่มต้น (ตัว) 

  

 



๕๔ 

 - อัตราการแลกเนื้อ (feed conversion ratio, FCR) 

 

                FCR  = 
น้ําหนักอาหารที่ปลากิน 
น้ําหนักปลาที่เพ่ิมข้ึน 

- วิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ โดยวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทนและจุดคุ้มทุนของ
การเลี้ยงปลาอีกงในบ่อซีเมนต์ที่เลี้ยงด้วยความหนาแน่นที่แตกต่างกัน ตามวิธีของ สมศักดิ์ (2530) และ 
Kay (1986) ข้อมูลที่วิเคราะห์ มีดังนี้ 

- ต้นทุนการผลิต 
ต้นทุนทั้งหมด                            = ต้นทุนคงท่ี±ต้นทุนผันแปร 

   ต้นทุนคงท่ี         = ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ±์ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 
   ต้นทุนผันแปร         = ค่าอาหาร±ค่าแรงงาน±ค่าพันธุ์ปลา±ค่าเสียโอกาสในการลงทุน     
   ค่าเสื่อมราคา                         = คิดโดยวิธีเส้นตรงโดยกําหนดมูลค่าซากเป็นศูนย์เมื่อหมดอายุการ 

      ใช้งาน    
   ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน         = ค่าเสียโอกาสในการลงทุนไปประกอบกิจการอื่นๆ โดยคํานวณ 

      จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ของธนาคาร 
      เ พ่ื อ ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์  ปี  2 5 5 8 
(http://www.baac.or.th)    

        - รายได้และผลตอบแทน 
  รายได้ทั้งหมด      = จํานวนผลผลิต (ตัว) x ราคาผลผลิตที่จําหน่ายได้ (บาท) 
  รายได้สุทธิ      = รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนผันแปร 
  กําไรสุทธิ      = รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนทั้งหมด 

  จุดคุ้มทุน  = 
ต้นทุนทั้งหมด (บาท)  
จํานวนปลาที่ได้ทั้งหมด (ตัว)  

 

   ผลตอบแทนต่อการลงทุน (%) =              รายได้สุทธิ X 100 

ต้นทุนทั้งหมด(บาท) 

สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดนราธิวาส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.baac.or.th/


๕๕ 

ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตและอัตรารอดตายในการอนุบาลลูกปลาชะโอน 

พารามิเตอร ์
ไม่คัด คัด7วัน คัด14วัน 

16 32 16 32 16 32 

ความยาวเริ่มต้น (ซม.) 1.57±2.05 1.57±2.05 1.57±2.05 1.57±2.05 1.57±2.05 1.57±2.05 

ความยาวสิ้นสุด (ซม.) 5.24±0.68 5.93±0.42 3.80±0.18 3.80±0.38 4.43±0.53 4.58±0.32 

น้ําหนักเริ่มต้น (กรัม) 0.06±0.02 0.06±0.02 0.06±0.02 0.06±0.02 0.06±0.02 0.06±0.02 

น้ําหนักสิ้นสุด (กรัม) 1.40±0.37 1.95±0.61 0.58±0.08 0.54±0.14 0.83±0.25 0.80±0.11 

น้ําหนักเพิ่มต่อวัน (กรัม/วัน) 0.05±0.01 0.07±0.02 0.02±0.00 0.02±0.00 0.03±0.01 0.03±0.00 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
(%/วัน) 

0.110.01 0.12±0.01 0.08±0.00 0.08±0.01 0.09±0.01 0.09±0.00 

อัตรารอดตาย (%) 10.00±4.44 2.08±0.62 36.83±9.00 24.67±3.80 24.67±7.49 14.19±5.46 

ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตในด้านความยาวแต่ละสัปดาห์ในการอนุบาลลูกปลาชะโอน 

สัปดาห์ 
ความยาว (ซ.ม.) 

ไม่คัด คัด7วัน คัด14วัน 

16 32 16 32 16 32 

เริ่มต้น 1.57±2.05 1.57±2.05 1.57±2.05 1.57±2.05 1.57±2.05 1.57±2.05 

1 2.29±0.06 2.29±0.06 2.23±0.05 2.23±0.11 2.32±0.14 2.24±0.27 

2 3.17±0.67 3.69±0.60 2.78±0.14 2.72±0.04 3.41±0.21 3.47±0.54 

3 4.17±0.70 4.85±0.54 3.29±0.40 3.60±0.18 4.20±0.18 3.72±0.27 

4 5.24±0.68 5.93±0.42 3.80±0.18 3.80±0.38 4.43±0.53 4.58±0.32 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยตามแนวนอนเดียวกันที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตในด้านน้ําหนักแต่ละสัปดาห์ในการอนุบาลลูกปลาชะโอน 

สัปดาห์ 
น้ําหนัก(กรัม) 

ไม่คัด คัด7วัน คัด14วัน 

16 32 16 32 16 32 

เริ่มต้น 0.06±0.02 0.06±0.02 0.06±0.02 0.06±0.02 0.06±0.02 0.06±0.02 

1 0.13±0.04 0.11±0.01 0.13±0.01 0.11±0.02 0.12±0.01 0.13±0.03 

2 0.34±0.22 0.56±0.22 0.18±0.02 0.18±0.02 0.49±0.15 0.48±0.15 

3 0.72±0.26 1.04±0.13 0.35±0.09 0.39±0.16 0.72±0.11 0.66±0.07 

4 1.40±0.37 1.95±0.61 0.58±0.08 0.54±0.14 0.83±0.25 0.80±0.11 

ตารางที่ 4 อัตรารอดเฉลี่ยของการอนุบาลปลาชะโอนระยะเวลา 4 สัปดาห์  

ความถี่ในการคัดขนาด 
ความหนาแน่น(ตัวต่อลิตร) 

เฉลี่ย 
16 32 

ไม่คัด 
คัดทุก  7 วัน 
คัดทุก 14 วัน 

10.00±4.44 
36.83±9.00 
24.67±7.49 

2.08±0.62 
24.67±3.80 
14.19±5.46 

6.04±0.02a 
30.75±8.60b 
19.43±7.41c 

เฉลี่ย 47.17±43.27a 13.65±11.30b  

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) 

การทดลองอนุบาลปลาชะโอนโดยการคัดขนาดที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน คือไม่คัดขนาด,  
คัดทุก 7 วัน และทุก 14 วัน และอัตราความหนาแน่น 16 และ 32 ตัวต่อลิตร ระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
พบว่า ไม่มีอิทธิพลร่วม (Interaction) ระหว่างปัจจัยการคัดขนาดและปัจจัยความหนาแน่น (p > 0.05) มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติปัจจัยหลักการคัดขนาด โดยการคัดขนาดทุก 7 วัน มีอัตรารอด
เฉลี่ยสูงกว่า การไม่คัดขนาดและคัดขนาดทุก 14 วัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

ภาพที ่1 กราฟแสดงการเจริญเติบโตด้านความยาว 

 
ภาพที่ 2 กราฟแสดงการเจริญเติบโตด้านความน้ําหนัก 

 
 
 
 



๕๘ 

กราฟที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ผลความถ่ีในการคัดขนาดต่ออัตรารอดตายที่ความหนาแน่น 2 ระดับ 

 
กราฟที ่4 แสดงความสัมพันธ์ผลความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายที่การคัดขนาด 3 แบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

ตารางที่ 4 แสดงคุณภาพน้ําการอนุบาลลูกปลาชะโอนโดยการคัดขนาดที่ความหนาแน่นต่างกัน 

พารามิเตอร์ 
ไม่คัด คัด7วัน คัด14วัน 

16 32 16 32 16 32 

PH 6.9-7.5 6.5-7.2 6.4-7.0 6.7-7.4 6.5-7.3 6.8-7.2 

ความเป็นด่าง(mg/l)ของCaCO3 20-34 17-28 18-32 20-38 20-30 17-30 

ความกระด้าง(mg/l)ของCaCO3 55-70 62-75 58-69 60-76 56-72 56-74 
ปริมาณออกซิ เจนละลายน้ํ า
(mg/l) 5.5-7.5 5.0-7.0 5.2-7.1 5.8-7.6 5.2-7.2 5.0-7.0 

อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) 24-25 24-26 25-26 24-26 25-26 24-25 

แอมโมเนีย(mg/l) 0.1-0.3 0.3-0.5 0.2-0.5 0.1-0.3 0.2-0.4 0.1-0.4 

สรุปและวิจารณ์ผล 

จากผลการทดลองความหนาแน่นมีผลต่ออัตราการรอดตาย โดยที่อัตราความหนาแน่น 
16 ตัวต่อลิตรมีอัตรารอดตายสูงกว่าอัตรา 32 ตัวต่อลิตร (กราฟที่ 3) และการคัดขนาดมีผลต่ออัตราการ
รอดตาย  เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ จากผลการทดลอง การไม่คัดขนาด คัดทุก 7 วันและทุก 14 วัน        
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 4) การคัดขนาดทุก 7 วันมีอัตรารอด
ตายสูงสุด และการไม่คัดขนาดมีอัตรารอดตายต่ําสุด (กราฟที่ 4) ในการอนุบาลควรจะมีการคัดขนาดทุก  
7 วัน เพ่ือเพ่ิมอัตรารอดตายในการอนุบาล เนื่องจากปลาชะโอนเป็นปลากินเนื้อมีการกินกันเองสูง        
สอดคล้องกับการอนุบาลลูกปลากะพงขาว เพิ่มประสิทธิภาพ ทําได้โดยการคัดแยกขนาดปลา เพ่ือเพ่ิมอัตรา
รอดตาย แยกขนาดเดียวกันไว้ด้วยกันป้องกันการกินกันเอง เพราะปลาตัวใหญ่จะกินตัว เล็ก
(htppp://www.nicaonline.com) อัมพร (2549) ทดลองอนุบาลลูกปลาชะโอนวัยอ่อนการปล่อยใน
อัตราที่ต่ําสุดคือ 2 ตัวต่อลิตรจะให้อัตรารอดที่สูงสุดและเหมาะสมที่สุด สนับสนุนว่าปลาชนิดนี้มีปัญหาการ
กินกันเองสูง   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
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๖๑ 

ภาคผนวก 

 
ภาพผนวกที่ 1 ตู้กระจกทดลอง 

 
ภาพผนวกที่ 2 ปลาทดลอง 

 



๖๒ 

 
ภาพผนวกที่ 3 ชั่งน้ าหนัก 

 
ภาพผนวกที ่4 แยกปลาที่คัดขนาด 

 



๖๓ 

การเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังในบ่อพรุ 
สมาน  บือราเฮง๑* กิตติภพ  จันทรประวัติ๓ พรทิพย์ เลื่อนแป้น๒ และสุขาวดี จารุรัชต์ธ ารง๑ 

๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส 
๒ส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 

๓ศนูย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต3 (สงขลา) 
 

บทคัดย่อ 

การเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังในบ่อพรุ ได้ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดนราธิวาสในบ่อดินพรุบริเวณงานประมงศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาส ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2559-พฤศจิกายน 2560 ระยะเวลารวม 12 เดือน  

ผลการทดลองพบว่า การเจริญเติบโตที่อัตราความหนาแน่น 15, 30 และ 60 ตัวต่อลูกบาศก์
เมตร ด้านความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 14.46±0.84เซนติเมตร ความยาวสิ้นสุดเฉลี่ย 30.39±0.66, 
28.71±0.67 และ26.95±0.38 เซนติเมตร ตามลําดับ ด้านน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 40.02±5.35 กรัม 
น้ําหนักสิ้นสุดเฉลี่ย 218.40±22.08, 190.32±19.61 และ 150.08±9.70 กรัม ตามลําดับ น้ําหนัก
เพ่ิมต่อวัน 0.50±0.06, 0.42±0.06  และ 0.31±0.02 กรัมต่อวัน ตามลําดับ อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ 0.48±0.03, 0.44±.03 และ0.37±.02 เปอร์เซ็นต์/วัน ตามลําดับ อัตรารอดตายเฉลี่ย 
75.81±12.71, 74.08±5.42 และ 72.87±16.27 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

Cage Culture of Yellow Catfish, Hemibagrus  filamentus 
(Fang and Chuax, 1949) in Peat Swamp Pond 

Samarn buraheng1 Kittiphop  Juntarapravut 2 Porntip Luanpan1  
and Sukhawadee  Jaruratthumrong1 

1Narathiwat freshwater Aquaculture Research and Development Center 
2Narathiwat Provincial Fisheries Office 

3 Fish Quarantine and Inspection Regional Center 3 (Songkhla) 
3Phatthalung Provincial Fisheries Office 

 
Abstract 

 Study Cage Culture of Yellow Catfish, Hemibagrus filamentus (Fang and Chuax, 
1949), in Peat Swamp Pond, was conducted at Narathiwat freshwater Aquaculture 
Research and Development Center, in the peat soil pond at The Pikunthong Royal 
Development Study Centre, during November 2016- November 2017 total 12 months. 
 The result showed that the growth at different stocking densities of 15, 30 and 60 
fish/m3, were 14.46±0.84 cm. and 40.02±5.35 g in start experiment. The final average 
length  were 30.39±0.66, 28.71±0.67  and 26.95±0.38 cm respectively. The final average 
weight were 218.40±22.08, 190.32±19.61 and 150.08±9.70 g respectively. The daily gain 
were 0.50±0.06, 0.42±0.06 and 0.31±0.02 g/day respectively. The specific growth rate were 
0.48±0.03, 0.44±.03 and 0.37±.02 percent/day respectively. Survival rate were 75.81±12.71, 
74.08±5.42 and 72.87±16.27 percent respectively. 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

ค าน า 

ปลากดเหลือง Hemibagrus filamentus (Fang and Chuax, 1949) เป็นปลาน้ําจืดที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย เนื้อมีรสชาติดี เป็นที่นิยมบริโภคของประชาชนทั่วไป โดยพบ
แพร่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในภาคใต้พบได้ในแม่น้ําตาปี ทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อย สาย
บุรี บางนรา ตลอดถึงพรุต่าง ๆ ของภาคใต้ เช่น พรุควนเคร็ง พรุโต๊ะแดง และมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตาม
ท้องถิ่น แต่ส่วนใหญ่เรียกว่า “ปลากดเหลือง” ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส มักเรียกปลาชนิดนี้ว่า 
“อีแกบาวง”(http://www.fisheries.go.th/if-songkhla/web2/index, March, 8, 2014.) 

ในจังหวัดนราธิวาส พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่พรุ คุณสมบัติของน้ําในพรุและบริเวณใกล้เคียงมีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง(pH) อยู่ในระดับที่ต่ํา โดยพบว่าน้ําที่ไหลออกจากพรุมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 
อยู่ระหว่าง 3.7 – 5.6 ขณะที่น้ําที่ไหลเข้าพรุมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.0 – 6.0   
(วิทย์ และคณะ, 2533) การศึกษาเพ่ือการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่พรุเพ่ือการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
จืด จึงจําเป็นต้องเลือกชนิดที่ปรับตัวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมดินพรุได้ดี มีคุณค่าทางเศรษฐกิจต่อชุมชนและ
ครอบครัว ซึ่งปลากดเหลืองเป็นปลาที่พบอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมหลากหลายแตกต่างกันไป สามารถ
ปรับตัว เจริญเติบโตในสภาพแหล่งน้ําต่างๆ ได้ดี ไม่ว่าในบริเวณปากแม่น้ําที่มีลักษณะเป็นน้ํากร่อยหรือ
สภาพน้ําพรุที่มีความเป็นกรดสูงและปริมาณสารแขวนลอยมาก  

จากการเพ่ิมขึ้นของประชากรในจังหวัดนราธิวาส ทําให้เกิดการบุกรุกแผ้วถางพ้ืนที่พรุมากขึ้นเพ่ือ
ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม จึงได้เกิดโครงการพัฒนาพ้ืนที่พรุต่าง ๆ มากมาย เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่พรุให้มี
ความเหมาะสมกับกิจกรรมทางด้านการเกษตรต่างๆ เป็นการประโยชน์จากพ้ืนที่พรุให้มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด    

ในปัจจุบันมีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาน้ําจืดหลายชนิดในพ้ืนที่พรุต่าง ๆ ที่ได้รับการปรับสภาพแล้ว 
เช่น การเลี้ยงปลานิล ปลาดุกอุยเทศ ปลาดุกเทศ และปลากินพืช ดังนั้นการศึกษาการเลี้ยงปลากดเหลือง  
ในกระชังในบ่อพรุ ที่ได้รับการปรับสภาพแล้ว จึงเป็นการศึกษาเพ่ือมุ่งหวั งนําผลการศึกษาเผยแพร่สู่
เกษตรกรเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกการเลี้ยงปลาน้ําจืดหรือทดแทนการเลี้ยงปลาน้ําจืด
ชนิดอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1.1  เพ่ือทราบอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอด ต้นทุนกําไร ในการเลี้ยงปลากดเหลืองในสภาพน้ําพรุ 
1.2  เพ่ือทราบความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลากดเหลืองในสภาพน้ําพรุ 

วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

 1. การวางแผนการทดลอง 
  การวางแผนการศึกษาวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design; 
CRD) แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา โดยแต่ละชุดการทดลองมีรายละเอียดดังนี้ 

         ชุดการทดลองที่ 1 อัตราการปล่อย   15 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 

   ชุดการทดลองที่ 2 อัตราการปล่อย   30 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 

   ชุดการทดลองที่ 3 อัตราการปล่อย   60 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
 2. วิธีการทดลอง 

   2.1 กระชังทดลอง 

  ใช้กระชังเนื้ออวนโพลีเอททีลินขนาดช่องตา 2-3 เซนติเมตร ขนาดความกว้าง 3.0 เมตร 
ความยาว 3.0 เมตร ลึก 1.8 เมตร จํานวน 9 กระชัง สําหรับวัสดุพยุงกระชังใช้โครงเหล็กและมีถังเป็น  
ทุ่นลอย จัดวางกระชังในบ่อดินพรุที่ได้รับการปรับสภาพแล้ว  แขวนกระชังทุกใบให้มีความลึกอยู่ในระดับ 
1.5 เมตร แบ่งเป็น 3 แถว ๆ ละ 3 กระชัง โดยทําการสุ่มวางตําแหน่งแต่ละกระชัง  

   2.2 ปลาทดลอง 

  นําลูกพันธุ์ปลากดเหลืองขนาด 3-5 เซนติเมตร ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ในรุ่นเดียวกันมา
อนุบาลในบ่อดินพรุ ที่ได้รับการปรับสภาพแล้ว โดยให้อาหารปลาดุกจิ๋วไฮเกรด โปรตีน 40 % เป็น
ระยะเวลา 3 เดือนหรือจนมีขนาดประมาณ 50 กรัม หลังจากนั้นคัดลูกปลากดเหลืองที่มีขนาดใกล้เคียงกัน  
นับจํานวนและสุ่มชั่ง – วัดขนาดลงกระชังทดลอง  

   2.3 อาหารและการให้อาหาร 

  ให้อาหารลูกปลาเม็ดจิ๋ว (ไฮเกรด) โปรตีนไม่ต่ํากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา        
1 เดือนหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีนไม่ต่ํากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ให้กินจนอ่ิมหรือ
มากเกินพอ วันละ 3 ครั้ง ในเวลา 09.30, 12.30, 15.30 น. พร้อมทั้งบันทึกปริมาณอาหารที่ให้ในแต่
ละวัน หากมีอาหารเหลือหลังจากเริ่มให้อาหารแล้ว 30 นาที ทําการใช้กระชอนเก็บอาหารที่เหลือนํามาอบ
ให้แห้งที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง แล้วทิ้งให้เย็น จากนั้นนําไปชั่งน้ําหนักเพ่ือคํานวณหา
ปริมาณอาหารที่ปลากิน เก็บอาหารไปวิเคราะห์กับหาคุณค่าทางโภชนาการ บันทึกปริมาณอาหารที่ให้ ใน
แต่ละชุดการทดลองทุกวัน เพ่ือคํานวณ อัตราการกินอาหารต่อวัน และบันทึกจํานวนปลาตายในแต่ละบ่อ
ทุกวัน ทําการทดลองเลี้ยงเป็นระยะเวลา 6 เดือนหรือได้ขนาดตลาด จึงยุติการทดลอง 

 

 

 



๖๗ 

   2.4 การตรวจวัดคุณสมบัติน้ํา 
  ทําการตรวจวัดคุณสมบัติของน้ําทุก ๆ 7 วัน ดังต่อไปนี้ 
  -   อุณหภูมิของน้ําและอากาศด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว  
   -   ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของน้ํา โดยใช้ pH meter  

  -   ค่าความเป็นด่างของน้ํา (alkalinity) มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร โดยวิธีการไตเตรต     
          อ้างตามวิธีของ ไมตรีและจารุวรรณ (2528) 
  -   ค่าความกระด้างของน้ํา (hardness) มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร โดยวิธีการไตเตรต        
          อ้างตามวิธีของไมตรีและจารุวรรณ (2528)   

   -   ค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร โดยวิธีการไตเตรต     
                อ้างตามวิธีของไมตรีและจารุวรรณ (2528)  

   2.5 การรวบรวมข้อมูล 

สุ่มปลาทดลองจํานวน 10 เปอร์เซนต์ของจํานวนปลาในกระชัง ชั่งน้ําหนักและวัดความ
ยาวทุก ๆ 30 วัน ชั่งน้ําหนักด้วยเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม  2 ตําแหน่ง ส่วนความยาววัดความยาวเหยียดเป็น
เซนติเมตร เมื่อเลี้ยงครบ 6 เดือนหรือปลาได้ปลาขนาดตลาด จึงสิ้นสุดการทดลอง นับจํานวนปลาหมอ
ทั้งหมดในแต่ ละกระชังเพ่ือประเมินอัตรารอดตาย อัตราการแลกเนื้อ ค่าการเจริญเติบโตต่าง ๆ รวมทั้ง
ประเมินต้นทุน  ในการผลิต ดังรายการต่อไปนี้ 
  1) น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน (กรัมต่อวัน)       = Wt – W0  (Hepher, 1988) 
                                                        t – t0 
  2) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (% ต่อวัน) =  (lnWt – lnW0  x100  (Hepher1988) 
                                                            t – t0 

              (Wt = น้ําหนัก ณ เวลา t, W0 = น้ําหนักเริ่มต้น และ t – t0 = ระยะเวลาการเลี้ยง (วัน)) 
   

  3) อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์)                      =   ปลาที่เหลือรอด x100 
                                                              ปลาทั้งหมด 
  4) อัตราการแลกเนื้อ                                 =  น้ําหนักอาหารที่ปลากิน  
                                                          น้ําหนักปลาที่เพ่ิมข้ึน 

  5) ต้นทุนการผลิต (cost of production) อ้างตามวิธีของสมบูรณ์ (2537) 

 - ต้นทุนทั้งหมด (TC) = ต้นทุนผันแปรทั้งหมด (TVC) ± ต้นทุนคงท่ีทั้งหมด (TFC) 

- ต้นทุนผันแปร (TVC) = ค่าพันธุ์ปลา ± ค่าอาหารปลา ± ค่าแรงงาน ± ค่ากระชัง ± ค่าเสีย
โอกาสเงิน   ลงทุน ± อ่ืน ๆ (ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง  ค่าบํารุงรักษาอุปกรณ์ ฯลฯ)      

 - ต้นทุนคงท่ี (TFC) = ค่าเสื่อมราคากระชังพร้อมแพ  

 - ต้นทุนเฉลี่ยต่อตัว = ต้นทุนทั้งหมด (TC) / จํานวนผลผลิต (ตัว) 

 - ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน = ต้นทุนผันแปรทั้งหมดที่เป็นเงินสด  อัตราดอกเบี้ย 

 - ค่าเสื่อมราคา (depreciation) คํานวณโดยวิธีเส้นตรง (straight line)  



๖๘ 

                           DS  = OC – SV 

                                         L 

 โดยที่ DS หมายถึง ค่าเสื่อมราคาต่อปีที่คิดโดยวิธีเส้นตรง  

   OC หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินเมื่อซื้อ (บาท) 

   SV หมายถึง มูลค่าซาก (บาท) 

    L หมายถึง อายุการใช้งานของทรัพย์สิน (ปี) 

  3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ศึกษาค่าความแปรปรวน (analysis of variance) ของน้ําหนัก, ความยาวเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลากดเหลืองที่เลี้ยงในกระชังในบ่อพรุที่
อัตราการปล่อยต่างกัน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองโดยวิธี LSD 
(least significant difference) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ข้อมูลที่เป็นอัตราส่วนทําการแปลง
ข้อมูลโดยวิธี arcsine transformation ก่อนนําไปวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๖๙ 

ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตในแต่ละเดือนในการเลี้ยงปลากดเหลืองในบ่อพรุ 

เดือนที ่
ความยาว (ซ.ม.) 

 
น้ําหนัก (กรัม) 

15 ตัว/ลบ.ม.3 30 ตัว/ลบ.ม.3 60 ตัว/ลบ.ม.3 
 

15 ตัว/ลบ.ม.3 30 ตัว/ลบ.ม.3 60 ตัว/ลบ.ม.3 

เริ่มต้น 14.46±0.84 14.46±0.84 14.46±0.84 
 

40.02±5.35 40.02±5.35 40.02±5.35 

1 18.24±0.76 16.49±0.28 15.87±0.23 
 

49.58±4.72 40.8±0.31 40.10±10.36 

2 20.64±0.78 19.47±0.28 18.63±0.61 
 

65.73±11.47 54.86±6.27 45.39±2.86 

3 21.53±1.21 20.03±0.36 19.30±0.42 
 

81.31±12.19 61.28±5.09 57.62±0.91 

4 21.98±1.34 20.98±0.57 20.60±0.04 
 

86.45±12.85 72.69±9.81 68.70±4.23 

5 22.68±0.38 21.62±1.16 20.73±0.44 
 

101.04±7.75 89.93±16.55 73.46±4.53 

6 23.99±1.13 23.13±1.39 22.01±0.65 
 

118.19±19.10 109.31±20.61 90.44±8.85 

7 26.43±1.56 24.92±1.09 23.81±0.82 
 

138.88±32.28 122.03±24.36 95.87±15.30 

8 26.60±1.39 25.50±1.10 24.23±0.49 
 

149.29±23.33 136.47±22.91 113.40±5.84 

9 27.71±1.67 26.30±1.56 24.57±1.01 
 

172.52±25.34 149.58±28.78 116.81±19.83 

10 28.57±0.35 26.75±0.16 25.79±0.64 
 

194.79±6.29 162.81±12.56 139.84±12.08 

11 29.39±1.22 27.37±0.45 26.08±2.07 
 

204.21±20.90 168.49±19.48 142.50±13.22 

12 30.39±0.66a 28.71±0.67b 26.95±0.38c 
 

218.40±22.08a 190.32±19.61a 150.08±9.70b 
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ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตและอัตรารอดตายในการเลี้ยงปลากดเหลืองในบ่อพรุ 

พารามิเตอร์ 
ความหนาแน่น (ตัว/ลบ.ม.) 

15 30 60 

ความยาวเริ่มต้น (ซม.) 14.46±0.84 14.46±0.84 14.46±0.84 

ความยาวสิ้นสุด (ซม.) 30.39±0.66a 28.71±0.67b 26.95±0.38c 

น้ําหนักเริ่มต้น (กรัม) 40.02±5.35 40.02±5.35 40.02±5.35 

น้ําหนักสิ้นสุด (กรัม) 218.40±22.08a 190.32±19.61a 150.08±9.70b 

น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัม/วัน) 0.50±0.06a 0.42±0.06 a 0.31±0.02b 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน) 0.48±0.03 a 0.44±.03 a 0.37±.02b 

อัตรารอดตาย (%) 75.81±12.71a 74.09±5.42a 72.87±16.27a 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยตามแนวนอนเดียวกันที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่าง
อย่างมนีัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงการเจริญเติบโตด้านความยาว 

 
  
 
ภาพที่ 2 กราฟแสดงการเจริญเติบโตด้านความน้ําหนัก 
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ภาพที่ 3 กราฟแสดง carrying capacity การเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง 

 
 
 

ตารางที่ 3 คุณสมบัติน้ํา 
 

  พารามิเตอร์ ค่าท่ีวัดได้ 

อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) 24-29 

PH 6.13-6.65 

DO (mg/l) 3.3-4.6 

hardness (mg/l) ของCaCO3 26-34 

Alkalinity (mg/l) ของ CaCO3 17-30 
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สรุปและวิจารณ์ผล 

จากการทดลองปลากดเหลืองในกระชังบ่อดินพรุระยะเวลา12 เดือน ที่อัตราความหนาแน่น 15, 
30 และ 60 ตัวต่อลบ.ม.มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยด้านน้ําหนัก 218.40±22.08, 190.32±19.61
และ 150.08±9.70  กรัม ตามลําดับ ที่อัตราปล่อย 15 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตราการเจริญเติบโตดี
ที่สุด สอดคล้องกับ Hepher (1967) ที่กล่าวไว้ว่า ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมือนกัน ความหนาแน่นของ
ประชากรปลา เป็นปัจจัยสําคัญควบคุมการเจริญเติบโต  แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงปลากดเหลืองใน
กระชังน้ําปกติทั่วไป มีน้ําหนักเฉลี่ย 233.48 กรัม ความหนาแน่น 50 ตัวต่อตารางเมตร ระยะเวลาเลี้ยง 
6 เดือน (มารุต,2539) การเลี้ยงปลากดเหลืองในบ่อพรุมีการเจริญเติบโตที่ต่ํากว่า ทั้งนี้อาจเนื่องจากสภาพ
น้ําที่มีคุณสมบัติต่ํากว่าเกณฑ์ปกติทั่วไป ปลาจึงมีอัตราการเจริญเติบโตที่ต่ํา แม้ว่าในสภาพธรรมชาติพ้ืนที่
พรุสามารถพบปลาสกุลนี้ (ชวลิต, 2545) แต่ในพ้ืนที่พรุจะมีกระแสน้ําไหลอย่างช้าๆตลอดเวลา (วิทย์และ
คณะ,2533) ต่างจากการทดลองในกระชังในบ่อดินพรุครั้งนี้ ซึ่งน้ําค่อนข้างนิ่ง โดยหากเกษตรกรจะเลี้ยง
ปลากดเหลืองในกระชังในพ้ืนที่พรุ ควรวางกระชังในแหล่งน้ําที่มีกระแสน้ําไหล อาจได้ผลการเลี้ยงที่ดีกว่า
การทดลองในครั้งนี้ ในด้านอัตราการรอดตายเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติแล้วมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ที่ความหนาแน่น60ตัว/ลบ.ม.แตกต่างกับจากความหนาแน่น 15 และ30 ตัว/ลบ.ม. 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนอัตราความหนาแน่น 15 ตัว/ลบ.ม.ไม่แตกต่างจากความหนาแน่น 30 ตัว/
ลน.ม. และมีอัตราการรอดตายท่ีต่ํากว่าการเลี้ยงในกระชังน้ําปกติ (มารุต, 2545)      
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