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ก รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

คา้ขวญัจังหวดัเลย 

 "เมืองแหง่ทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม  

ดอกไม้งามสามฤดู 

ถิ่นที่อยูอ่ริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด" 
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ข รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วสิยัทศัน์จงัหวดัเลย 

“เมืองนา่อยู่ เมืองแห่งการทอ่งเที่ยว  

 การคา้ และการลงทุนภายใตก้ารพัฒนาที่ยัง่ยืน” 
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ค รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 
บันทึกผู้อ ำนวยกำร ฯ 

 
 รายงานประจ าปีฉบับนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย ได้จัดท าขึ้นเพ่ือ

แสดงผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ ในรอบปีงบประมาณ 2562 ที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลยได้รับมอบหมายจากกรมประมง 

ความส าเร็จของผลงานต่างๆ ที่สามารถปฏิบัติงานจนบรรลุตามเป้าหมายทุกแผนงาน  โครงการ 
เพราะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ เสียสละของผู้ร่วมงานทุกท่าน ทั้งข้าราชการและลูกจ้าง ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับค าชี้แนะและการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาทุกๆ ท่าน ในการนี้ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลยขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
 
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                     

       ( นายสุริยัน  เสมา ) 
                                                   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย 
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ง รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 
สำรบัญ 

 

บันทึกผู้อ ำนวยกำร ฯ ค 
สำรบัญ ง 
จังหวัดเลย 1 
ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเลย 15 
อัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเลย ๒๑ 
แผนผังกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
งำนธุรกำร                                                         

28 
29 

ผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงบประมำณ 2562 32 
          โครงการกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า 33 
          โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และสัตว์น้ าอื่นๆ 38 
          โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) 41 
          โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 45 
          โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  51 
          โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (Food Safety) 72 
          โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการ     
                     บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

100 

          โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ๑08 
          โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  122 
          โครงการธนาคารผลผลิตเกษตร 140 
          โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ๑๗6 
          โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ๑84 
ภำคผนวก 196 
          ภาคผนวกท่ี ๑ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 197 
          ภาคผนวกท่ี ๒ ข้อมูลการรับรองฟาร์ม 203 
          ภาคผนวกท่ี ๓ แบบฟอร์มประเมินผลผลิตสัตว์น้ า แบบรายงานการสนับสนุนปัจจัย 212 
                            การผลิตและแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลประจ าฟาร์มโครงการส่งเสริม  
                            เกษตรเชิงรุกด้านการประมง  
          ภาคผนวกท่ี ๔ งานวจิัย 227 
                           - ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลย 228 
                              ในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. ๗๔๑๗-๒๕๕๙  
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จ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

สำรบัญ (ต่อ) 
 
                           - การประเมินผลการปล่อยปลาแกง Cirrhinus molitorella  
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                             (Valenciennes, 1844) ในอ่างเก็บน้ าห้วยศอกและอ่างเก็บน้ า 
                             บุ่งคล้าจังหวัดเลย 
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๑ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จงัหวดัเลย 
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๒ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

ประวัติควำมเป็นมำจังหวัดเลย 
 

 
ตรำประจ ำจังหวัดเลย 

 
ควำมหมำยของตรำประจ ำจังหวัดเลย  
 เป็นภาพพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุเทสิกเจดีย์ สร้างเป็นอนุสรณ์การปักปันเขตแดนในรัชสมัย
ของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยากับพระเจ้าไชยเชษฐาแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) 
ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2103 เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2106 ตั้งอยู่วัดพระธาตุศรีสองรัก ซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์
พ านัก ริมแม่น้ าหมัน บ้านหัวนายูง ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย องค์พระธาตุก่ออิฐก่อปูน มีฐานสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ 10.47 เมตร สูง 19.19 เมตร บนยอดพระธาตุมีแก้วครอบเป็นโคม มีกระดิ่งลูก
เล็กๆ แขวนอยู่เหนือโคม กรมศิลปากรประกาศให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478 
 
ควำมหมำยของค ำขวัญของจังหวัดเลย 
 “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด” 
 ภูมิประเทศของจังหวัดเลย เกิดจากการเคลื่อนตัวทรุดลงของเปลือกโลกเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี
มาแล้ว เกิดภูเขาลดหลั่นกันมากมาย เป็นภูเขาที่มีพ้ืนที่ราบหลายแห่ง ( Table Land ) เกิดพันธุ์ไม้     
นานาพันธุ์ จากการที่ภูมิประเทศลาดเอียงไปทางเหนือ จึงท าให้อากาศแผ่ปกคลุมหนาวเย็น เพราะไม่มีแนว
เขาสูงก้ัน 

ธงประจ ำจังหวัดเลย 
 

 
 

  ลักษณะสีเหลี่ยมผืนผ้าสีฟ้า มีตราประจ าจังหวัดเลย เป็นรูปพระธาตุศรีสองรักอยู่ในวงกลม      
บนพื้นผ้าทั้งสองด้าน 
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๓ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

ต้นไม้ประจ ำจังหวัด 
 

 
 

ชื่อ พรรณไม้ สนสามใบ 
ชื่อ วิทยาศาสตร์ Pinus Kesiya 

 
 เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูก   
ตามค ากราบบังคมทูลของนายเทียม คมกฤช อธิบดีกรมป่าไม้ เพ่ือเป็นสิริมงคลและเป็นอนุสรณ์ในการ 
เสด็จพระราชด าเนินขึ้นยอดภูกระดึง เมื่อเวลาเช้าของวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 (จากหนังสือ
รอยเสด็จมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2540) และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานกล้าไม้
มงคลให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในงานวันรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ครองราชย์ปีที่ 50 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ณ            
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ให้เป็นต้นไม้ประจ าจังหวัดเลย 
 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย 
 สภำพทั่วไป  
ควำมเป็นมำ  

เดิมรกรากของเมืองเลย ไม่มีหลักฐานจะอ้างอิงได้ จะมีก็แต่เมืองด่านซ้าย เมืองเชียงคาน ซึ่งมีมา
แต่ครั้ง รัชกาลพระไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว (พ.ศ. 1999) รัชกาลที่ 4 ของอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งโปรดให้
ท้าวแท่นค า พระโอรสองค์ที่ 2 ไปครองเมืองด่านซ้าย ชุมชนเหล่านี้มักตั้งบ้านเรือนตามล าน้ าต่างๆทั้ง  
แม่น้ าหมัน แม่น้ าโขง แม่น้ าเหือง ซึ่งชุมชนเหล่านี้ท้าวแท่นค ามีความดีความชอบ ในการเกณฑ์เอาพลเมือง
ของเมืองเชียงคาน เมืองด่านซ้าย ยกทัพไปตีขนาบหลังกองทัพแถวที่ยกทัพมาตีนครเชียงทอง (หลวงพระ
บาง) จึงได้ขึ้นเสวยราชสมบัติแทนพระบิดา พระนามว่า พระสุวรรณบัลลังก์ (พ.ศ.2021) ส่วนพระบิดาก็
ประทับอยู่เมืองเชียงคาน และสวรรคตที่เมืองเชียงคาน (พ.ศ.2022) ซึ่งได้มีการส่งข่าวไปทูลสมเด็จ       
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๔ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

พระรามาธิบดีพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา จึงโปรดให้ขุนศรีราชโกษา เป็นราชฑูต เชิญหีบทองค า หีบไม้
จันทน์ ผ้า 500 พับ มาถวายพระเพลิงตามโบราณราชประเพณี 

ส าหรับชนพ้ืนเมืองคงสืบเชื้อสายมาจากชาวไทยหลวงพระบาง ซึ่งมีเผ่าพันธุ์เดียวกันกับพวก    
อ้ายลาวที่อพยพมาจากทางตอนใต้ของจีน ลัทธิประเพณี ขนบธรรมเนียม ความเป็นอยู่ ตลอดจนส าเนียง 
ภาษา มีความคล้ายคลึงกัน (ส่วนหลักฐานการสร้างชุมชนปรากฏแผ่นไม้จารึกการสร้างวัดศรีภูมิ บ้านแฮ่ 
ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง พ.ศ.2220) พ.ศ.2321 ไทยได้ครอบครองอาณาจักรทั้งสามของลาว คือ 
อาณาจักรหลวงพระบาง อาณาจักรเวียงจันทน์ และอาณาจักรจ าปาศักดิ์ และปี พ .ศ.2433 แบ่งการ
ปกครองเป็น 4 หัวเมือง มีหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออก หัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ หัวเมืองลาว
ฝ่ายเหนือ และหัวเมืองลาวฝ่ายกลาง เมืองเชียงคานไปขึ้นกับเมืองหนองคาย ส่วนเมืองเลยซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ
ประมาณ พ.ศ.2396 ตามที่พระยาท้ายน้ าซึ่งออกมาส ารวจเขตแขวงระหว่างเมืองหล่มสัก กับเมือง      
ด่านซ้าย ไปขึ้นกับเมืองหล่มสัก และกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ตั้งชุมชน
ริมน้ าหมาน ซึ่งมีผู้คนอยู่หนาแน่นเหมาะสมขึ้นเป็นเมืองเลย และรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าให้ท้าวค าแสน   
เป็นหลวงศรีสงคราม เจ้าเมืองคนแรก ปัจจุบันมีเจ้าเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัด รวม 42 คน พ.ศ.2540 
ได้มีพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ ร .ศ.118 เปลี่ยนแปลงการปกครองออกเป็น 4 อ าเภอ เมืองเลย
เปลี่ยนเป็นอ าเภอกุดป่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2450 เป็นวันสถาปนา
จังหวัดเลย 

 
 ลักษณะทำงกำยภำพ  
ที่ตั้งและขนำด  
 ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 520 กม. มีเนื้อที่
ประมาณ 11,424 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7,140,382 ไร่  
    ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทือกเขาเพชรบูรณ์ อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
   อ าเภอนครไทย อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  
    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  
   อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี  
   อ าเภอศรีบุญเรือง อ าเภอสุวรรณคูหา อ าเภอนากลาง และอ าเภอนาวัง  
   จังหวัดหนองบัวล าภู  
    ทิศใต้  ติดต่อกับ อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อ าเภอภูผาม่าน  
   อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
  

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๕ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

ลักษณะภูมิประเทศ                                                                     
สภำพภูมิประเทศโดยท่ัวไป  
 จังหวัดเลย มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง ลักษณะเป็นแอ่งกระทะสูงจากระดับน้ าทะเล เฉลี่ยประมาณ 
250 เมตร ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศออกเป็น 3 เขต ดังนี้คือ  
    (1.) เขตภูเขำสูง ทางด้านทิศตะวันตกทั้งหมด เริ่มตั้งแต่อ าเภอภูกระดึง ขึ้นไปอ าเภอภูหลวง 
อ าเภอภูเรือ อ าเภอท่าลี่ และเขตอ าเภอด่านซ้าย อ าเภอนาแห้ว ทั้งหมด มีความสูงตั้งแต่เฉลี่ย 600 เมตร 
จากระดับน้ าทะเล  
    (2) เขตที่รำบเชิงเขำ ได้แก่ บริเวณตอนใต้และตะวันออกของจังหวัด ได้แก่ อ าเภอนาด้วง 
อ าเภอปากชม และพ้ืนที่บางส่วนในเขตอ าเภอภูกระดึงและอ าเภอภูหลวง เป็นเขตที่ไม่ค่อยมีภูเขาสูงนัก    
มีที่ราบเชิงเขาพอที่จะท าการเพาะปลูกได้ มีประชาชนหนาแน่นปานกลาง  
    (3.) เขตที่รำบลุ่ม มีพ้ืนที่น้อยมากในตอนกลางของจังหวัดคือ ลุ่มน้ าเลย ลุ่มน้ าโขง ได้แก่ 
บริเวณอ าเภอวังสะพุง อ าเภอเมือง อ าเภอเชียงคาน เป็นเขตที่ท าการเกษตรได้ดี มีประชากรหนาแน่น
มากกว่าเขตอ่ืน  

ภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นเทือกเขาในแนวทิศเหนือใต้ โดยมีที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา ขนาดไม่ใหญ่
มากนักสลับอยู่แนวเทือกเขาเหล่านั้น หินที่พบในบริเวณนี้ ส่วนใหญ่มีอายุมาก 

 
สภำพอุทกวิทยำของลุ่มน้ ำ  
 มีการกระจายแหล่งน้ าตามธรรมชาติไม่มาก มีแม่น้ าโขง น้ าเหือง น้ าเลย น้ าหมาน น้ าพอง น้ าสาน 
ห้วย ล าธาร คลอง จ านวน 922 สาย หนองบึง 148 แห่ง น้ าพุ น้ าซับ 72 แห่ง ในฤดูแล้งแหล่งน้ าเล็กๆ 
ขอดลงเหลือแต่แม่น้ าสายใหญ่ ๆ การแบ่งลุ่มน้ าหลักโดยคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ จังหวัดเลยอยู่
ในเขต 3 ลุ่มน้ า คือ ลุ่มน้ าโขง พ้ืนที่ 9,372 ตร.กม. (82%) ลุ่มน้ าชี 1,476 ตร.กม. (13%) และลุ่ม
น้ าป่าสัก พ้ืนที ่576 ตร.กม. (5%) ล าน้ าที่ส าคัญ 5 ล าน้ า คือ น้ าเลย น้ าเหือง น้ าโขง น้ าพอง แม่น้ าป่าสัก 
จ านวนล าห้วยสาขา รวม 484 สาย 

การแบ่งลุ่มน้ าย่อย โดยแบ่งตามชื่อล าน้ าทีส่ าคัญ 5 ลุ่มน้ า คือ  
   (1) ลุ่มน้ ำเลย พ้ืนที่ 3,891 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 34 ของพ้ืนที่บนเทือกเขาภูหลวง 

ไหลผ่านอ าเภอภูหลวง วังสะพุง เมืองเลยและไหลลงสู่แม่น้ าโขง ที่อ าเภอเชียงคาน มีห้วยสาขารวม 147 
สาย อยู่ในเขตอ าเภอภูหลวง วังสะพุง เมืองเลย อ าเภอเอราวัณ และพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอนาด้วง    
เชียงคาน และอ าเภอหนองหิน แม่น้ าเลยมีความยาว 231 กิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัดเลย 120 กิโลเมตร 
ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 1,168 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  

   (2) ลุ่มน้ ำเหือง พ้ืนที่ 3,127 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 27.4 ของพ้ืนที่จังหวัด ต้นน้ า
อยู่ในเขตอ าเภอนาแห้ว ไหลไปอ าเภอท่าลี่ ลงแม่น้ าโขงท่ีบ้านท่าดีหมี อ าเภอเชียงคาน มีล าห้วยสาขารวม  
163 สาย อยู่ในเขตอ าเภอนาแห้ว อ าเภอภูเรือและบางส่วนของอ าเภอด่านซ้าย อ าเภอเชียงคาน 
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163 สาย อยู่ในเขตอ าเภอนาแห้ว อ าเภอภูเรือและบางส่วนของอ าเภอด่านซ้าย อ าเภอเชียงคาน 
มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 1,045 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  

   (3) ลุ่มน้ ำโขง พ้ืนที ่2,354 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 20.6 ของพ้ืนที่จังหวัด เป็นช่วงที่
แม่น้ าโขงไหลผ่านจังหวัดเลยไปจังหวัดหนองคาย มีล าห้วยสาขา 59 สาย อยู่ในเขตอ าเภอเชียงคาน     
และปากชมปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 787 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  
    (4) ลุ่มน้ ำพอง พ้ืนที ่1,476 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 13.0 ของพ้ืนที่จังหวัด มีล าห้วย
สาขา 67 สาย อยู่ในเขตอ าเภอภูกระดึง อ าเภอผาขาว และบางส่วนของอ าเภอหนองหิน อ าเภอนาด้วง 
ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 477 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  
    (5) ลุ่มน้ ำป่ำสัก พ้ืนที่ 576 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของพ้ืนที่จังหวัด มีล าห้วย
สาขา 48 สาย อยู่ในเขตบางส่วนของอ าเภอด่านซ้าย มีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตร ปริมาณน้ าท่า
เฉลี่ย 193 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
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ลักษณะกำรปกครอง  
 แบ่งการปกครองออกเป็น 14 อ าเภอ 89 ต าบล 918 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
101 แห่ง ประกอบด้วย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 เทศบาลเมือง 23 เทศบาลต าบล 75 องค์การ
บริหารส่วนต าบล  
    จังหวัดเลยแบ่งการปกครองเป็น 14 อ าเภอ คือ  

1. อ าเภอเมืองเลย  
2. อ าเภอวังสะพุง       ห่างจากตัวจังหวัดเลย 22 กิโลเมตร  
3. อ าเภอท่าลี  ห่างจากตัวจังหวัดเลย 46 กิโลเมตร  
4. อ าเภอเชียงคาน  ห่างจากตัวจังหวัดเลย 48 กิโลเมตร  
5. อ าเภอด่านซ้าย  ห่างจากตัวจังหวัดเลย 82 กิโลเมตร  
6. อ าเภอภูกระดึง  ห่างจากตัวจังหวัดเลย 74 กิโลเมตร 
7. อ าเภอปากชม  ห่างจากตัวจังหวัดเลย 92 กิโลเมตร  
8. อ าเภอภูเรือ   ห่างจากตัวจังหวัดเลย 49 กิโลเมตร  
9. อ าเภอนาแห้ว  ห่างจากตัวจังหวัดเลย 117 กิโลเมตร  
10.อ าเภอนาด้วง  ห่างจากตัวจังหวัดเลย 37 กิโลเมตร  
11.อ าเภอภูหลวง ห่างจากตัวจังหวัดเลย 50 กิโลเมตร  
12.อ าเภอผาขาว  ห่างจากตัวจังหวัดเลย 63 กิโลเมตร  
13.อ าเภอเอราวัณ  ห่างจากตัวจังหวัดเลย 42 กิโลเมตร 
14.อ าเภอหนองหิน  ห่างจากตัวจังหวัดเลย 47 กิโลเมตร  
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แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย 
 

อุทยำนแห่งชำติภูกระดึง อ.ภูกระดึง  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมาก  
แห่งหนึ่งของเมืองไทยเพราะมีสภาพธรรมชาติสมบูรณ์ประกอบด้วยระบบนิเวศและภูมิประเทศหลากหลาย
ทั้ง ทุ่งหญ้า ป่าสนเขา ป่าดิบ น้ าตกและหน้าผาชมทิวทัศน์ เส้นทางขึ้นภูกระดึง ทางขึ้นค่อนข้างชันแต่จะมี
จุดแวะพักท่ี “ซ า” หมายถึง บริเวณท่ีมีแหล่งน้ าใต้ดินผุดขึ้นมาแต่ละจุดมีเครื่องดื่มและอาหารบริการ  

 

                       
 

อุทยำนแห่งชำติภูเรือ อ.ภูเรือ  มีลักษณะแปลกคือมีส่วน หนึ่งเป็นผาชะโงกยื่นออกมาเหมือน    
หัวเรือส าเภา ลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนประกอบด้วย เขาหินทรายและหินแกรนิตสลับกัน
สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ หมี เก้ง หมาใน ไก่ฟ้าพญาลอ เต่าปูลู อุทยานภูเรืออยู่บนยอดเขาสูงท าให้มีอากาศ
เย็นตลอดปีและเป็นอุทยานที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดในประเทศ  
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พระธำตุศรีสองรัก  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าหมัน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าไชย
เชษฐาราช เมื่อปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพ่ือเป็นสักขีพยานในการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา และกรุงศรีสัตนาคนหุต  

 
 

เขตรักษำพันธ์สัตว์ป่ำภูหลวง อ.ภูเรือ  ภูหลวง มีความหมายว่าเขาที่สูงใหญ่ หรือหมายถึงภูเขา
ของพระเจ้าแผ่นดิน ภูหลวงประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2517 มีพ้ืนที่ 
ประมาณ 560,593 ไร่ สภาพทั่วไปเป็นพื้นท่ีราบสูง อากาศเย็นตลอดปี  

 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2103
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2106
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
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 ภูป่ำเปำะ จุดชมวิว ฟูจิเมืองเลย "ภูป่ำเปำะ" เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่น่าสนใจใน
จังหวัดเลย ตั้งอยู่ที่บ้านผาหวาย หมู่ที่ 3 ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย ด้วยสภาพภูมิอากาศที่
หนาวเย็น สบาย เหมาะส าหรับผู้ที่ชื่นชอบการสูดอากาศสดชื่นเต็มปอด ในวันที่ต้องการพักผ่อน  จุดส าคัญ
ของภูป่าเปาะ คือ ภูหอ ภูเขายอดตัดที่มีรูปร่างคล้ายภูเขาไฟฟูจิ จึงเรียกกันว่า ฟูจิเมืองเลย นั่นเอง 
 

 
 
 อ่ำงเก็บน้ ำห้วยกระทิง หรือเรียกอีกชื่อว่า อ่างเก็บน้ าหมานตอนบน  ตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.เลย พ้ืนที่
การดูแลของวนอุทยานหริรักษ์ เป็นอ่างเก็บน้ าสันเขื่อนดิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติล้อมรอบ   
ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามของป่าไผ่ และภูเขาที่โอบล้อม กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมมาใช้เวลาใน          
วันพักผ่อนที่นี่ก็คือ การล่องแพพักผ่อน พร้อมทานอาหารท่ามกลางวิวทิวทัศน์ และบรรยากาศที่สวยงาม 
 

 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๑๑ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 วัดศรีโพธิ์ชัย  เป็นวัดเก่าของอ าเภอนาแห้ว สร้างขึ้นเมื่อครั้ง พุทธศตวรรษที่ 22-23 ภายในวัด 
มีวิหารเก่าแก่ที่มีภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมือช่างพ้ืนถิ่นที่งดงาม วิหาร เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผนังก่ออิฐ
ถือปูนหันหน้าไปทางทิศเหนือ มีประตูทางเข้า 3 ทาง คือด้านทิศเหนือ ด้านทิศตะวันออก และด้าน       
ทิศตะวันตก ที่ประตูทั้งสามทิศมีสัตว์หิมพานต์ หมอบอยู่ด้านละ 1 คู่ ส่วนผนึกทิศใต้ก่อทึบ หลังคาทรงจั่ว
มุงด้วยไม้แป้นเกล็ด มีชายคาปีกนก โดยรอย รองรับด้วยเสาไม้ หลังคาวิหารคลุมต่ ามาก ซึ่งเป็นแบบเฉพาะ
ของอาคารท้องถิ่นจังหวัดเลย และยังช่วยป้องกันภาพจิตรกรรมฝ่าผนังอีกด้วย 
 

 
 
 สกำยวอล์กพื้นกระจกใส พระใหญ่ภูคกงิ้ว  อ าเภอเชียงคาน เผยเป็นจุดที่มองเห็นแม่น้ าเหือง  
ไหลมาบรรจบแม่น้ าโขง เกิดเป็นแม่น้ า 2 สีได้ชัดเจน และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกลับเหลี่ยมภูเขา      
ที่สวยงาม ต้ังอยู่ทีต่ าบลคกงิ้ว อ าเภอเชียงคาน ห่างจากตัวอ าเภอเชียงคานประมาณ 20 กิโลเมตร  

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๑๒ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 ภูทอก  จุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามแห่งหนึ่งในภาคอีสาน พร้อมทัศนียภาพ
แบบพาโนราม่ารอบเมืองเชียงคานและวิวสองฝั่งแม่น้ าโขง รวมถึงเป็นที่ตั้งของสถานีโทรคมนาคมของเมือง
เชียงคานอีกด้วย นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันในช่วงปลายฝนถึงฤดูหนาว เพราะจะได้สัมผัสกับปุ ยหมอก
หนาๆ ที่มาปะทะร่างกายเราตั้งแต่นั่งรถข้ึนภูจนถึงยอดภูเลยทีเดียว  

 

 แก่งคุดคู้  เปรียบได้กับสถานที่ตากอากาศของคนเชียงคาน รายล้อมด้วยวิวของล าน้ าโขง           
ที่กว้างขวางสุดลูกหูลูกตา ทอดตัวยาวขนานไปสองฝั่งไทย-ลาว และในช่วงที่น้ าลดจะเห็นเกาะแก่งน้อยใหญ่
ต่างๆ โดยมีภูเขาลูกยักษ์ท่ีชื่อ “ภูควำยเงิน” ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลังอยู่ฝั่งตรงข้าม นักท่องเที่ยวสามารถ
ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งไทย-ลาว และวิถีชีวิตชาวบ้านที่ล่องเรือหาปลาในแม่น้ าโขง หรือเดินเล่นพักผ่อน
ชมความงามของแก่งหิน ก่อนกลับแวะซื้ออาหารอร่อยๆ จากพ่อค้าแม่ค้าที่มาตั้งซุ้มขายอยู่ริมฝั่งโขง ซึ่งมี
ของฝากข้ึนชื่อเป็นมะพร้าวแก้วหวานหอมแสนอร่อย 

 

https://travel.mthai.com/region/northeast/94399.html


 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๑๓ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

แหล่งท่องเที่ยว อ. เชียงคำน 
 

  
  

วัดภูช้างน้อย วัดภูช้างน้อย 
  

  
  

วัดศรีคุนเมือง  วัดศรีคุนเมือง 
  

  
  

 ถนนคนเดินเชียงคาน ถนนคนเดินเชียงคาน 
  



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๑๔ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

แผนที่จังหวัดเลยและแหล่งท่องเที่ยว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๑๕ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประวตัศิูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลีย้ง 

สตัวน์้า้จดืเลย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๑๖ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

ประวัติของศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตวน์้ ำจืดเลย 
 

 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2524 โดยความริเริ่ม   
ของ ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ต.อ.กฤช สังขทรัพย์) และอธิบดีกรม
ประมง (นาวาโท สว่าง เจริญผล) โดยสถานที่ก่อสร้างได้เลือกเอาบริเวณติดแม่น้ าโขง ทางทิศตะวันออกของ
อ าเภอเชียงคาน ห่างจากที่ว่าการอ าเภอประมาณ 1 กิโลเมตร และเริ่มก่อสร้าง วันที่ 6 มิถุนายน 2527 
ใช้ งบประมาณในการก่อสร้ างทั้ งสิ้ น  15,796,600 บาท และมี พิธี เปิดอย่ าง เป็นทางการเมื่ อ 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2528 สถานีฯ อยู่ห่างจากจังหวัดเลยประมาณ 50 กิโลเมตร ทิศเหนือจรดแม่น้ าโขง 
ทิศใต้จรดถนนเชียงคาน-ปากชม ทิศตะวันออกจรดล าน้ าฮวย และทิศตะวันตกจรดสถานีเรือของหน่วย
ปฏิบัติการตามล าแม่น้ าโขง กองทัพเรือ มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 145 ไร่ 1 งาน 93.1 ตารางวา (ข้อมูลส ารวจครั้ง
ล่าสุด ปี 2537 โดยราชพัสดุจังหวัดเลย) 

วัน/เดือน/ปี รำยกำร จ ำนวน รำคำ (บำท) 
หมำย
เหตุ 

งบประมาณ  -อาคารที่ท าการ ๑ หลัง ๑, ๑๔o, 000   

ปี ๒๕๒๔  -ประตูรั้วด้านหน้าและรั้วลวดหนาม  -  ๑, ๕๐๐, 000   

   -โรงเก็บรถยนต์ ๑ หลัง 8o, 000   

   -โรงเก็บพัสดุขนาด ๔๐ ตรม 1 หลัง 7๖, 000   

   -โรงเก็บและผลิตอาหารปลาขนาด 84 ตรม.  1 หลัง ๑๕9, 600    

   -บ่อซีเมนต์ขนาด ๕๐ ตรม. พร้อมรางระบายน้ า ๕๐ บ่อ ๘00, 000    

   และหลังคาคลุม       
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๑๗ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

วัน/เดือน/ปี รำยกำร จ ำนวน รำคำ (บำท) 
หมำย
เหตุ 

   -บ่อซีเมนต์ขนาด ๑๐ ตรม. พร้อมรางระบายน้ า ๕๐ บ่อ ๔๘0, 000    

   และหลังคาคลุม        

   -บ่อซีเมนต์ขนาด 100 ตรม. 1 บ่อ ๘0, 000    

  

 -โรงเพาะฟักขนาด ๔๕๐ ตรม. พร้อมห้อง
ปฏิบัติงาน  1 หลัง 

๑, ๘00, 000  
  

   -บ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔  2 หลัง ๔๑๖, 000   

   -บ้านพักข้าราชการระดับ ๑-๒ แบบ ๒ ครอบครัว  2 หลัง ๗๙๘, 000    

   -บ้านพักคนงาน ๖ ครอบครัว  3 หลัง ๑, ๒๗๘, 000   

   -ก่อสร้างถนนภายในสถานีฯ  ๒ สาย     

           -สายที่ ๑ (๑, ๔๔๗ เมตร)    ๑, ๕๐๐, 000    

           -สายที่ ๒ (๒๓๐ เมตร)    ๑๕o, 000   

   -โรงสูบน้ าพร้อมถังพักน้ าและเครื่องสูบน้ าอัตโนมัติ 8 บ่อ ๗00 000    

   -บ่อโซน เอ ขนาด 1 ไร่พร้อมรางส่งน้ าเข้าและราง  30 บ่อ ๑, ๐๕๐, 000    

   ระบายน้ าทิ้ง (๓๒. 00 + ๕๐. 00)        

   -บ่อโซน บี ขนาด 0. ๕ ไร่ พร้อมรางส่งน้ าเข้าและ 5 บ่อ 7oo, 000    

   รางระบายน้ าทิ้ง (๒๐. 00 + ๔๐. 00)        

   -บ่อโซน ซี ขนาด ๒ ไร่พร้อมรางส่งน้ าเข้าและราง 50 บ่อ ๑, ๒๕๐, 000    

   ระบายน้ าทิ้ง (๔0. 00 + ๘0. 00)        

   -บ่อโซน ดี ขนาด 0. ๒๕ ไร่พร้อมรางส่งน้ าเข้าและ ๕o  ๑, ๒๕๐, 000    

   รางระบายน้ าทิ้ง (๑๒. ๕o + ๓๒. 00)  เมตร     

   -บ่อดินเดิมท าเฉพาะรางส่งน้ าเข้าและรางระบาย ๕o  ๑, ๒๕๐, 000    

   น้ าทิ้ง เมตร     

   -รางส่งน้ าสายที่ ๑ และ ๒ ยาวประมาณ ๕๐ เมตร    ๑, ๕00, 000   

   -อ่างเก็บน้ าขนาด ๑๒ ไร่    ๒๕o, 000   

   -รางส่งน้ าสายหลักยาว ๕๐๐ เมตร    725, 000   

งบประมาณ  -โรงสูบน้ าพร้อมเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าขนาดท่อสูบส่ง   1 หลัง  470, 000   

ปี ๒๕๓๔   6 นิ้ว       

   -ติดตั้งระบบไฟฟ้า 1 หลัง  439, 000   

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๑๘ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

วัน/เดือน/ปี รำยกำร จ ำนวน รำคำ (บำท) 
หมำย
เหตุ 

งบประมาณ  -ติดตั้งระบบประปา   3 หลัง  ๑, ๒๗๙, 000   

ปี ๒๕๓๗  -บ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘       

-2538  -บ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔       

   -โรงเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง       

   -บ่อ ค. ส. ล. ขนาด ๕๐ ตรม. 40 บ่อ ๒, ๔๐๐, 000   

   -ถังพักน้ า ค.ส.ล. ขนาด 200 ตัน พร้อมเครื่อง 1 ๑๘0, 000    

    สูบน้ า บ่อกรองน้ า รายการ     
 

 ปี 2524 -2554 ใช้ชื่อสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดเลย ปี 255๔-2559 ใช้ชื่อ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืดเลย ปี 2559-ปัจจุบันใช้ชื่อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้ปรับโครงสร้าง ตามการแบ่งหน่วยงานภายในกรมประมง เป็นศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 4 (อุดรธานี)     
กองวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเลยมีหน้ำที่รับผิดชอบ 
 

 1) ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และพันธุ์ไม้น้ าจืด
เพ่ือน าเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจ ากัดของสภาพพ้ืนที่จริง 
 2) วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและพันธุ์ไม้น้ าจืดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ า   
หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
 3) ผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้น้ าจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 
 4) ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า พันธุ์ไม้น้ าจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ าปิด เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ าในแหล่งน้ าปิด 
 5) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และพันธุ์ไม้น้ าจืด และให้
การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการก ากับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ
พันธุ์ไม้น้ าจืด 
 6) ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และมาตรฐานผลผลิต
สัตว์น้ าสวยงาม ในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 
 7) เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ าจืด 
 8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องที่ได้รับมอบหมาย 

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๑๙ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

แผนผังอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงของศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเลย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C16    C17    C18    C19    C20 

  B1      B2      B3      B4 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๒๐ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

ค ำอธิบำยแผนผังอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงของศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเลย 
 

๑. อาคารส านักงาน  
๒. ประตูรั้วด้านหน้า ป้อมยาม และรั้วลวดหนาม 
๓. โรงเก็บรถยนต์  
๔. โรงเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง  
๕. บ่อกรองน้ าส าหรับใช้ในโรงเพาะฟัก  
6. บ่อซีเมนต์ขนาด 100 ตร. ม. จ านวน ๑ บ่อ (บ่อพักน้ า)  
๗. สถานแสดงพันธุ์ปลา (Aquarium) 
8. โรงเก็บพัสดุขนาด ๔๐ ตร. ม.  
9. โรงเก็บอาหารปลาขนาด ๘๔ ตร. ม.  
๑๐. บ่อซีเมนต์ ขนาด 10 ตร. ม. พร้อมรางระบายน้ าและหลังคาคลุม จ านวน ๖๐ บ่อ  
๑๑. โรงเพาะฟัก ขนาด ๔๕๐ ตร. ม. พร้อมบ่อเพาะฟัก และห้องปฏิบัติการ  
๑๒. บ่อซีเมนต์ ขนาด ๕๐ ตร. ม. พร้อมรางระบายน้ า และหลังคาคลุม จ านวน ๖๐ บ่อ  
๑๓. บ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ จ านวน ๑ หลัง  
๑๔. บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จ านวน ๑ หลัง  
๑๕. บ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔ จ านวน ๕ หลัง  
๑๖. บ้านพักข้าราชการระดับ ๑-๒ แบบ ๒ ครอบครัว จ านวน ๓ หลัง  
๑๗. บ้านพักคนงาน 6 ครอบครัวจ านวน ๓ หลัง  
๑๘. ถนนภายในสถานีฯ  
๑9. โรงสูบน้ าพร้อมถังพักน้ า และเครื่องสูบน้ าอัตโนมัติ ๑ หลังและระบบกรองน้ า  
 S หมายถึงรางส่งน้ า  
 A1-A๑๒ เป็นบ่อดินขนาด ๑ ไร่ จ านวน ๑๒ บ่อ  
 B1-B๘, C1-C๑๕ และ D๖-D๑๗ เป็นบ่อดินขนาด ๘00 ตร. ม. จ านวน ๓๕ บ่อ  
 B๙-B๓๒ และ C๑๖-C๓๑ เป็นบ่อดินขนาด ๔๐๐ ตร. ม. จ านวน ๔๐ บ่อ 
 D๑-D๕ เป็นบ่อดินขนาด ๒ ไร่ จ านวน ๕ บ่อ 

 
หมำยเหตุ บ่อดินท่ีระบายสี คือบ่อที่ก าลังปรับปรุง ได้แก่ บ่อ B๑๕-B๑๖, B๑๙-๒๔, C16-C20 และ D1-
D4 รวม 17 บ่อ 
  
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๒๑ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

 

 

 

 

อตัรากา้ลงัเจา้หนา้ทีศู่นยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลีย้ง

สตัวน์้า้จดืเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๒๒ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

รำยช่ือเจ้ำหน้ำที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเลย 
 

ข้ำรำชกำร 
 

 

นายสุริยัน เสมา 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย 

 

   

นายทวีศักดิ์ สกุณา นางสาวปวีณา จิตมาตย์ นายวัชรเกียรติ ศรีแสน 
นักวิชาการประมงช านาญการ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ    นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

   

 
นางนิรันดร บุญมี 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๒๓ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

ลูกจ้ำงประจ ำ 
 

   

 

นายนิวัฒน์ ณ เวียงจันทร์ นายสมัคร สิมมา นายสุรพงษ์ ดวงประทุม  
ยามรักษาความปลอดภัย 

 
พนักงานขับรถยนต์ ช่างไม้ 

 

 

 

 นายวินนท์ ทองเผือ  
 เจ้าพนักงานธุรการ  
   

พนักงำนรำชกำร 
 

 
 

              

นายพิริยะพงษ์ พลศักดิ์ซ้าย นายวุฒิพงศ์ ชูอาษา      นางสาวศิรินาถ ชุมแวงวาปี 
นักวิชาการประมง 
(พนักงานราชการ) 

นักวิชาการประมง 
(พนักงานราชการ) 

   นักวิชาการประมง 
        (พนักงานราชการ) 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๒๔ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

พนักงำนรำชกำร (ต่อ) 
 

   
นางสาววิไลวรรณ มีดี นางกุหลาบ ดวงประทุม นางภคมนต์ ภูธรศรี         

เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

พนักงานผู้ช่วยประมง 
 

พนักงานผู้ช่วยประมง 
 

   
นายไกรวรรณ จันทะมอญ นายสว่าง รังสน นายวิสิทธิ์ ท าทิพย์ 

พนักงานผู้ช่วยประมง พนักงานผู้ช่วยประมง พนักงานผู้ช่วยประมง 
   

   
นายสมเกียรติ มาเปีย นายสมัคร หวาดไชโย นายอ านวย สิงหล้า 
พนักงานผู้ช่วยประมง พนักงานผู้ช่วยประมง พนักงานผู้ช่วยประมง 

  
 
 

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๒๕ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

พนักงำนรำชกำร (ต่อ) 
 

   
นายสุพจน์ มีสุข นายวิรัตน์น้อย ยืดยาว นางสาวพัทธวรรณ ภูมิลุน 

พนักงานผู้ช่วยประมง พนักงานผู้ช่วยประมง พนักงานผู้ช่วยประมง 
 

 

 

 

 นางสุดใจ สิมมา  
 พนักงานผู้ช่วยประมง  

 
ลูกจ้ำงชั่วครำวเงินทุนหมุนเวียน 

 

  

นายเกษด ารง ดีเมืองโขง นายธีระ ภาหวัน  
คนงานประมง พนักงานรักษาความปลอดภัย 

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๒๖ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

จ้ำงเหมำบริกำร 
 

 
 

นางสมนึก เครือทองศรี 
แม่บ้าน 

 
 

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๒๗ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัการแบง่ส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๒๘ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

แผนผังกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
   

 
 
 
 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมประมง 

กองวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเขต 4 (อุดรธำนี) 

งำนผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ งำนธุรกำร 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเลย 

งำนพัสด ุ งำนกำรเงิน 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๒๙ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

งานธรุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๓๐ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

งำนธุรกำร 
 

1. งำนสำรบรรณ 
 
ท าหน้าที่เกี่ยวกับการรับ - ส่งหนังสือ ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการต่างๆ เก็บรวบรวมหนังสือ

ราชการและเอกสารต่างๆ จัดเป็นหมวดหมู่ ประมวลรายงานต่างๆ ส่งกรมประมง และหน่วยงาน อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดูแล จัดการเอกสารเพ่ือการสืบค้น ตรวจการลงเวลาปฏิบัติราชการรวมทั้งลากิจ ลาป่วย         
ลาพักผ่อนประจ าปี การขาดงาน การมาสาย ของข้าราชการและลูกจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562 มีการ
รับ–ส่งหนังสือศูนย์ฯ ดังนี้ 
 

ล ำดับที่   รำยกำร จ ำนวน (ฉบับ) 

1 ลงทะเบียนรับหนังสือ 400 
2 ลงทะเบียนส่งหนังสือ 730 
3 รับอีเมล์ 735 
4 ส่งอีเมล์ 815 

 
2. งำนพัสดุ-ครุภัณฑ์ 

มีหน้าที่ดูแลรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ การจัดซื้อจัดหาพัสดุ-ครุภัณฑ์ รวมถึงการเบิกจ่ายวัสดุ
ประเภทต่างๆ   

 
3. กำรเงิน-กำรบัญชี 

 
ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณงาน/โครงการต่างๆ ดังมี

รายละเอียดการใช้เงิน ดังนี้ 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๓๑ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน  ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้้าจืดเลย

ที่ กิจกรรม
ไดร้ับ ใช้ไป คงเหลอื ไดร้ับ ใช้ไป คงเหลอื ไดร้ับ ใช้ไป คงเหลอื

1 บุคลากรภาครัฐด้านประมง 2,865,260.00 2,865,260.00 0.00 141,534.00 141,534.00 0.00 - - -
2 พฒันาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน - - - 224,300.00 224,300.00 0.00 - - -
3 พฒันาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน(เกบ็ตัวอย่างอาหารสัตวน์ ้า) - - - 1,500.00 1,500.00 0.00 - - -
4 พฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer - - - 274,800.00 274,799.75 0.25 - - -
5 สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตวน์ ้าแบบมส่ีวนร่วม - - - 45,000.00 45,000.00 0.00 - - -
6 ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง - - - 34,000.00 34,000.00 0.00 - - -
7 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ - - - 298,800.00 298,800.00 0.00 - - -
8 ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) - - - 271,000.00 271,000.00 0.00 - - -
9 สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหมด้่านการประมง - - - 369,000.00 369,000.00 0.00 - - -

10 วจิัยและพฒันาเพือ่สร้างองค์ความรู้พื นฐานด้านการประมง - - - 150,600.00 150,600.00 0.00 - - -
11 พฒันาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน์ ้า - - - 376,000.00 376,000.00 0.00 465,000.00 465,000.00 0.00
12 โครงการศูนย์พฒันาปศุสัตวต์ามพระราชด้าริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย - - - 126,100.00 126,100.00 0.00 - - -
13 โครงการฟืน้ฟทูรัพยากรพนัธุ์ปลาและสัตวน์ ้าจืดของไทย - - - 45,000.00 45,000.00 0.00 - - -
14 โครงการรักษน์ ้าเพือ่พระแมข่องแผ่นดิน (พื นท่ีลุ่มน ้าหมนั) - - - 146,100.00 146,100.00 0.00 - - -
15 โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด้าริสมเด็จพระเทพฯ - - - 15,800.00 15,800.00 0.00 - - -
16 โครงการประตูระบายน ้าศรีสองรัก อ.เชียงคาน จ.เลย - - - 77,880.00 77,880.00 0.00 - - -
17 งบกลาง โครงการศูนย์พฒันาปศุสัตวต์ามพระราชด้าริ อ.ด่านซ้าย - - - 160,000.00 160,000.00 0.00 - - -
18 งบเงินทุนหมนุเวยีนฯ 220,560.00 220,560.00 0.00 424,240.00 212,835.00 211,405.00 60,000.00 34,476.67 25,523.33

รวม 3,085,820.00 3,085,820.00 0.00 3,181,654.00 2,970,248.75 211,405.25 525,000.00 499,476.67 25,523.33

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณป ีพ.ศ. 2562 

งบบคุลากร งบดา้เนินงาน
(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๓๒ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

ผลการปฏบิตังิานตามปงีบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๓๓ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

แผนงาน : พืน้ฐานดา้นการสร้างความสามารถในการ

แขง่ขนัของประเทศ 

ผลผลติ : พฒันาศักยภาพดา้นการประมง 

กจิกรรม : พฒันาและบริหารจดัการทรัพยากรสตัวน์้า้ 

(เพิม่ผลผลติสตัวน์้า้) 

 

 

 

 
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๓๔ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ำ 
 

หลักกำรและเหตุผล 
จากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรในประเทศ ท าให้มีความต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัย และที่   

ท ามาหากินเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย จากสาเหตุดังกล่าวท าให้สัตว์น้ าซึ่งเป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูก ถูกจับ
มาบริโภคเป็นจ านวนมาก จนไม่สามารถแพร่ขยายพันธุ์เองในธรรมชาติได้เพียงพอกับความต้องการของ
ประชากรได้ ประกอบกับที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าถูกรบกวนและท าลายลงอย่างรวดเร็ว ท าให้แหล่งน้ า
ธรรมชาติบางแห่งเสื่อมโทรม ตื้นเขิน ไม่เหมาะที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าจืดต่อไป รัฐบาลโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์กรมประมง จึงได้หาแนวทางเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าให้มากขึ้น โดยการส ารวจแหล่งน้ า
และผลิตพันธุ์สัตว์น้ า แล้วน าไปปล่อยทั้งในแหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์ที่ถูกสร้าง
ขึ้น รวมทั้งแจกจ่ายให้กับส่วนราชการที่ร้องขอ และแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในโครงการต่างๆ เพ่ือให้   
แหล่งน้ าดังกล่าว มีพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ิมขึ้นเพียงพอกับความต้องการของประชากร อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน
ให้ราษฎรมีความรู้ในการเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือใช้เป็นอาชีพและเป็นอาหารประเภทโปรตีนราคาถูกไว้บริโภค    
ในครัวเรือนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเพ่ิมผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค 
2. เพ่ือสนับสนุนให้ราษฎรมีความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือใช้เป็นอาชีพและบริโภคใน

ครัวเรือน 
3. เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดแก่บุคคลทั่วไป 

 
วิธีด ำเนินงำน 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดเพื่อเตรียมปล่อยและแจกจ่ายในพื้นที่เป้าหมาย 
2. ส ารวจและคัดเลือกแหล่งน้ าที่มีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตทางการประมง 
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. น าพันธุ์สัตว์น้ าจืดไปปล่อยในพ้ืนที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สัตว์น้ าและการใช้ทรัพยากร

ประมงอย่างถูกวิธี 
6. ให้ค าแนะน าส่งเสริมการเลี้ยงปลาแก่ประชาชนและติดตามผล 

 
ผลกำรปฏิบัติงำน 
           ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย ได้รับมอบหมายให้ผลิต
พันธุ์สัตว์น้ าจืด ส าหรับงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 5 ชนิด รวม 4,700,000 ตัว ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย สามารถผลิตพันธุ์ปลาได้ จ านวน 4 ชนิด รวม 4,700,000 ตัว พันธุ์
สัตว์น้ าจืดที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย ผลิตได้มีดังนี้ 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๓๕ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

ชนิดและจ ำนวนพันธุ์สัตว์น้ ำที่ผลิตและปล่อย สู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ ปีงบประมำณ 2562 
 

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ ำ 
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 

แผนงำน ผลงำน 
(พันตัว) (พันตัว) 

1. ปลาแก้มช้ า 1,200 1,050 
2. ปลาตะเพียนขาว 800 1,300 
3. ปลาตะเพียนทอง 1,000 1,350 
4. ปลาตะเพียนปากหนาว 700 600 
6. ปลาสร้อยขาว 1,000 400 

รวม (ตัว) 4,700 4,700 
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ข้อมูลกำรผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 

แผน (พันตัว) 

ผล (พันตัว) 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๓๖ 

 

 
 

 

เปา้หมาย 1.ผลติพันธุส์ตัว์น้้าจืด พันตวั เงินงบประมาณ  376,000 บาท
แผนงาน  : พ้ืนฐานดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หน่วยงาน ศูนยว์ิจยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้้าจดืเลย

ผู้รายงาน นายทวีศักดิ ์ สกุณา

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

แผน 4,700 300 300 300 200 200 200 200 600 600 800 600 400 

ผล 4,700 300 300 300 200 200 200 200 600 600 800 600 400 

แผน 1,200 100 100 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200
ผล 1,050 100 100 0 0 0 0 0 200 200 200 100 150
แผน 800 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 0 0
ผล 1,300 0 0 0 0 0 0 200 400 400 200 100 0
แผน 1,000 200 200 200 0 0 0 0 0 0 200 200 0
ผล 1,350 200 200 300 0 0 0 0 0 0 200 200 250
แผน 700 0 0 100 200 200 200 0 0 0 0 0 0
ผล 600 0 0 0 200 200 200 0 0 0 0 0 0
แผน 1,000 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200
ผล 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0

รายงานผลปฏิบตังิาน  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ กปม. 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง 4,700         

ผลผลติ  : พัฒนาศักยภาพดา้นการประมง
กิจกรรม  : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสตัว์น้้า

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย หน่วยนับ ปริมาณงาน รวม
แผนการปฏบิัตงิานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.  แผน/ผลการผลิตพันธุ์สัตวน้้์าจืด พันตวั

        1.1  ปลาแก้มช ้า พันตัว

        1.2  ปลาตะเพียนขาว พันตัว

        1.3  ปลาตะเพียนทอง พันตัว

        1.4  ปลาตะเพียนปากหนวด พันตัว

        1.5  ปลาสร้อยขาว พันตัว



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๓๗ 

 
  

 

เปา้หมาย 2.ปลอ่ยพันธุส์ตัว์น้้าจืด พันตวั เงินงบประมาณ  376,000 บาท
แผนงาน  : พ้ืนฐานดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หน่วยงาน ศูนยว์ิจยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้้าจดืเลย

ผู้รายงาน นายทวีศักดิ ์ สกุณา

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

แผน 4,700 300 300 300 200 200 200 200 600 600 800 600 400 

ผล 4,700 300 300 300 200 200 200 200 600 600 800 600 400 

แผน 1,200 100 100 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200

ผล 1,050 100 100 0 0 0 0 0 200 200 200 100 150

แผน 800 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 0 0

ผล 1,300 0 0 0 0 0 0 200 400 400 200 100 0

แผน 1,000 200 200 200 0 0 0 0 0 0 200 200 0

ผล 1,350 200 200 300 0 0 0 0 0 0 200 200 250

แผน 700 0 0 100 200 200 200 0 0 0 0 0 0

ผล 600 0 0 0 200 200 200 0 0 0 0 0 0

แผน 1,000 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200

ผล 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0

        1.4  ปลาตะเพียนปากหนวด พันตัว

        1.5  ปลาสร้อยขาว พันตัว

2.  แผน/ผลการปล่อยพันธุ์สัตวน้้์าจืด พันตวั

        1.1  ปลาแก้มช ้า พันตัว

        1.2  ปลาตะเพียนขาว พันตัว

รายงานผลปฏิบตังิาน  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ กปม. 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง 4,700         

        1.3  ปลาตะเพียนทอง พันตัว

แผนการปฏบิัตงิานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลติ  : พัฒนาศักยภาพดา้นการประมง
กิจกรรม  : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสตัว์น้้า

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย หน่วยนับ ปริมาณงาน รวม



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๓๘ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 

 

โครงการเงนิทนุหมุนเวียนในการผลติพนัธุป์ลา 

 พนัธุก์ุง้ และพนัธุส์ตัวน์้า้อืน่ๆ 

 

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๓๙ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

โครงกำรเงินทุนหมุนเวียนในกำรผลิตพันธุ์ปลำ พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ ำอื่นๆ 

 
หลักกำรเหตุผล 

โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นโครงการที่กรมประมงได้จัดสรรงบประมาณให้ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ าในราคาที่
กรมประมงก าหนด และน าเงินรายได้จากการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า ส่งเป็นรายได้แผ่นดินเข้าบัญชีเงินทุน
หมุนเวียนฯ ของกรมบัญชีกลาง 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยง และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคจ าหน่าย

ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ 
2. เพ่ือส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าซึ่งจะเป็นการเพ่ิมอาหารโปรตีนและเพ่ิมรายได้ให้แก่

เกษตรกรผู้น าไปเลี้ยง 
 

วิธีด ำเนินงำน 
1. ผลิตพันธุ์ปลาน้ าจืดชนิดต่างๆ โดยเน้นชนิดปลาที่เกษตรกรต้องการ 
2. จ าหน่ายพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ ดังกล่าว ตามราคาท่ีกรมประมงก าหนด 
3. ให้ค าแนะน า และแจกเอกสารการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดให้แก่เกษตรกรที่ติดต่อขอซื้อพันธุ์ปลา 
4. น าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายพันธุ์ปลาส่งคลังจังหวัดเลย 
5. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และ

พันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
 
 

ผลกำรปฏิบัติงำน 
 

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย ได้รับเงินงบประมาณส าหรับงานเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ า จ าหน่ายให้แก่เกษตรกร น าไปเลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยมียอดจ าหน่าย
พันธุ์สัตว์น้ าเป็นเงินจ านวน 552,390 บาท รายละเอียดชนิดและจ านวนพันธุ์สัตว์น้ าที่ศูนย์ฯ ผลิตและ
จ าหน่าย มีดังนี้ 
 

 
 
 

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๔๐ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 

 

 

ราคา
(บาท) เดอืนน้ี รวมแตต่น้ปี เดอืนน้ี รวมแตต่น้ปี

ปลาตะเพียนขาว 2-3 ซม. 0.2 - 286,500    - 57,300.00   
ปลาตะเพียนขาว 3-5 ซม. 0.25 - - - -
ปลาตะเพียนขาว 5-7 ซม. 0.35 - 2,600        - 910.00         
ปลานิล 2-3 ซม. 0.15 - 43,000      - 6,450.00      
ปลานิล 3-5 ซม. 0.2 - 19,000      - 3,800.00      
ปลานิล 5-7 ซม. 0.3 - 45,400      - 13,620.00   
ปลานิลแปลงเพศ 2-3 ซม. 0.3 236,000 1,066,500 70,800.00 319,950.00 
ปลานิลแปลงเพศ 3-5 ซม. 0.5 - - - -
ปลาสร้อยขาว 2-3 ซม. 0.15 - - - -
ปลาสร้อยขาว 3-5 ซม. 0.25 - - - -
ปลาหมอไทย 2-3 ซม. 0.25 - - - -
ปลาหมอไทย 3-5 ซม. 0.40 - 3,500        - 1,400.00      
ปลาสวาย 2-3 ซม. 0.2 - - - -
ปลาไน 2-3 ซม. 0.1 - 61,000      - 6,100.00      
ปลาไน 3-5 ซม. 0.2 - 14,000      - 2,800.00      
ปลายีส่กเทศ 2-3 ซม. 0.2 31,500   40,500      6,300        8,100.00      
ปลายีส่กเทศ 3-5 ซม. 0.25 - - - -
ปลากดเหลือง 3-5 ซม. 0.75 - - - -
ปลากดเหลือง 5-7 ซม. 1.25 - 21,600      - 27,000.00   
ปลากดเหลือง 7-10 ซม. 2 - 280           - 560.00         
ปลานวลจันทร์เทศ 2-3 ซม. 0.1 - 2,000        - 200.00         
ปลานวลจันทร์เทศ 3-5 ซม. 0.2 - - - -
ปลาบกึ 2-3 นิ ว 40 135        1,070        5,400.00   42,800.00   
ปลาบกึ 3-5 นิ ว 60 - 190           - 11,400.00   
ปลาบกึ 5-7 นิ ว 80 - - - -
ปลายีส่กไทย 2-3 ซม. 1 - 14,000      - 14,000.00   
ปลายีส่กไทย 3-5 ซม. 2.5 - - - -
ปลาบา้ 2-3 ซม. 0.25 - 12,000      - 3,000.00      
ปลาบา้ 3-5 ซม. 0.5 - 20,200      - 10,100.00   
กบนา 30 วัน 1 400        22,900.00 400.00      22,900.00   

รวม 268,035 1,676,240 82,900.00 552,390.00 

จ้านวนปลา (ตวั) จ้านวนเงิน (บาท)

หน่วยงาน ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจดืเลย
รายงานการจ้าหน่ายพันธุส์ัตว์น้้า ประจ้าเดอืน   กันยายน  2562   ปงีบประมาณ   2562

เงินทนุหมุนเวียนในการผลิตพันธุป์ลา พันธุกุ้์ง และพันธุส์ัตว์น้้าอ่ืน ๆ

ชนิด ขนาด หมายเหตุ
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๔๑ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน : บูรณาการพฒันาศักยภาพการผลติภาคเกษตร 

โครงการ : พฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง  

(Smart Farmer) 

กจิกรรม : พฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
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๔๒ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

โครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
1. หลักกำรและควำมเป็นมำ 
 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farmer  
โดยมี Smart Officer เป็นเพ่ือนคู่คิด Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ มีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันเกษตรกร    
ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ส าหรับเกษตรกรสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าก็เช่นกัน ต่างประสบปัญหา
ต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสูง การเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป รวมถึงการลดลงของทรัพยากร
สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ  
 กรมประมง ได้รับนโยบายในการด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) โดยสนับสนุน ส่งเสริม และให้ความรู้แก่เกษตรกรเพ่ือให้มีความรู้ มีทักษะ และมีความสามารถใน
การประกอบอาชีพด้านการประมง ตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และลักษณะการ
ประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล เน้นการน าและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการ
ตัดสินใจ มีการน าเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติที่ดีและเป็นไปตามหลักสากล เพ่ือให้
เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกรและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน   
 
2. วัตถุประสงค์โครงกำร 
         2.1. เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดทั้ง
ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
         2.2. เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการ
ประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3. เป้ำหมำย 
         เกษตรกร จ านวน 300 ราย ใน 7 อ าเภอ ของจังหวัดเลย 
 
4. พื้นที่กำรด ำเนินกำร 
         7 อ าเภอ ของจังหวัดเลย (อ.ภูเรือ อ.ด่านซ้าย อ.ภูหลวง อ.ภูกระดึง อ.ท่าลี่ อ.เมือง และอ.วังสะพุง) 
 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำรโครงกำร                                               
        1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562  
 
6. งบประมำณ 
        274,800 บาท
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๔๓ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

7. วิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
         7.1. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
      7.1.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
  (1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย วิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ ศักยภาพ
ของเกษตรกร รวมทั้งสถานการณ์การผลิตสัตว์น้ าของเกษตรกร เพ่ือจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนา
เกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
  (2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย ประสานงานกับส านักงานประมง
จังหวัดเลย เพื่อก าหนดและจัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรมเกษตรกร 
      7.1.2 เพ่ิมพูนองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
  (1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย พิจารณาจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
ให้แก่เกษตรกรที่ไม่ผ่านการประเมินความรู้เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ ให้ความรู้ และพัฒนาเกษตรกร
เพ่ิมเติมโดยเน้นด าเนินการกับเกษตรกรที่มีผลการประเมินความรู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 
         7.2. ติดตามและประเมินผล 
      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย ติดตามผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของเกษตรกร จ านวน 150 ราย พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม 
ตามแบบรายงานในภาคผนวก 5 และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือน ตามแบบ กปม.1 โดยตัดยอดข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือน และจัดส่ง
ถึงกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป  
 
8. ผลกำรด ำเนินงำน 
 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่  Smart 
Farmer 

   

1.1 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่   
      Smart Farmer ครั้งที่ 1 

ราย 300 300 

1.2 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่   
      Smart Farmer ครั้งที่ 2 

ราย - - 

ติดตามและประเมินผล    
ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค) ราย 150 150 

 
หมำยเหตุ การติดตามและประเมินผลเกษตรกร 150 ราย ส านักงานประมงจังหวัดเลย 300 ราย
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๔๔ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

ประมวลภำพโครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer)    
chjsdfuigh 
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๔๕ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้า้จืดของไทย  
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๔๖ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

โครงกำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรพันธุ์ปลำและสัตว์น้ ำจืดของไทย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

 
1. ควำมเป็นมำของโครงกำร 

ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๓๓ - ๒๕๓๔ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ด าเนินทอดพระเนตรวัดไชยวัฒนารามและโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงสนพระราช
หฤทัย พระนิพนธ์บทเห่เรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ในระหว่างที่ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปล่อยปลา
ในแหล่งน้ าต่างๆ ทรงสดับรายงาน จากกรมประมงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอาชีพของกรมประมงหลาย
โครงการ ซึ่งใช้พันธุ์ปลาต่างประเทศเป็นหลัก เช่น ปลาจีนจากประเทศจีน ปลายี่สกเทศ ปลาหมอเทศ   
ปลากระโห้เทศ ปลานวลจันทร์เทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาจากประเทศอินเดีย ทรงสงสัยและมีพระราช
ปรารภเป็นค าถามว่า   "...ปลาไทยหายไหนหมด...” จึงมีพระราชด าริ ให้กรมประมงฟ้ืนฟูปลาไทยกลับมามี
จ านวนมากขึ้นและอนุรักษ์ปลาหายากไว้ กรมประมงรับสนองพระราชด าริถือเป็น โครงการหลัก และ   
ยึดถือว่า ถ้าปล่อยลงในแหล่งน้ าธรรมชาติ ต้องเป็นปลาไทยเท่านั้น ถ้าเป็นปลาต่างประเทศต้องมีการ
เจริญเติบโตเร็ว เลี้ยงง่าย ออกลูกหลานได้เอง ซึ่งเหมาะส าหรับคนยากจนในการน ามารับประทาน  และ 
ขายให้ปล่อยในแหล่งน้ า เช่น บึง บ่อน้ าที่สร้างขึ้นมา รวมถึงแม่น้ าล าคลอง” กรมประมงได้รับสนอง
พระราชด าริจัดโครงการฟ้ืนฟูปลาไทยเป็นโครงการต่อเนื่อง ด าเนินการส าเร็จในการเพาะเลี้ยงปลาไทย    
ได้เกือบทุกชนิด โดยเฉพาะปลาไทยตามกาพย์เห่เรือชมปลาของ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ทั้ง ๑๗ ชนิด ได้แก่ 
ปลานวลจันทร์ ปลาคางเบือน ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห ปลาแก้มช้ า ปลาทุก ปลาน้ าเงิน ปลากราย 
ปลาหางไก่ ปลาสร้อย ปลาเนื้ออ่อน ปลาเสือ ปลาแมลงภู่ ปลาหวีเกศ ปลาชะเวง ปลาชะวาด และปลา
แปบ ยกเว้นปลาหวีเกศซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว เนื่องจากมีแห่งเดียวในโลก คือ ในลุ่มน้ าเจ้าพระยาลุ่มน้ าที่ส าคัญ
ของประเทศไทยในอดีตเคยเป็นแหล่งที่มีพันธุ์สัตว์น้ าต่างๆ เช่น ปลายี่สก ปลากา ปลาบ้า ปลาสวาย ผล
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ไม่
เอ้ืออ านวยต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของปลา และสัตว์น้ าจืดตามธรรมชาติ ประกอบกับการท าการประมงเกิน
ก าลังผลิตของแหล่งน้ า ตลอดจนภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบเสียหายอย่างรุนแรงต่อชนิด และปริมาณสัตว์
น้ าจืดในแหล่งน้ าธรรมชาติ กล่าวคือ พันธุ์ปลาน้ าจืดของไทยบางชนิดได้สูญพันธุ์ไป นอกจากนี้  พันธุ์ปลา 
น้ าจืดของไทยอีกหลายชนิดมีปริมาณลดลง จนกระทั่งอยู่ในสภาวะน่าวิตกต่อการสูญพันธุ์  โครงการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย เป็นโครงการพระราชด าริโครงการหนึ่ง ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาวิจัย
การเพาะเลี้ยงปลา และสัตว์น้ าจืดของไทยที่หายาก หรือมีโอกาสสูญพันธุ์ แล้วน าไปปล่อย   ในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ เพ่ือทดแทนปริมาณสัตว์น้ าที่ถูกท าลายซึ่งการเ พ่ิมผลผลิตของปลาในแหล่งน้ ายังเป็นการเพ่ิม
รายได้ และเพ่ิมปริมาณอาหารโปรตีนแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในชนบทนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการเพาะเลี้ยง
ในเชิงการค้า ซึ่งจะสามารถเพ่ิมผลผลิตปลาไทยจากการเลี้ยง และสามารถเพ่ิมรายได้ตลอดจน 

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๕๐ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๔๗ 

สามารถคืนความหลากหลายของชนิดปลา ซึ่งจะรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของ    
แหล่งน้ า อันจะน ามาซึ่งการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างยั่งยืนตลอดไป 

 
2.วัตถุประสงค์โครงกำร  
          ๑. เพ่ือเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
          ๒. เพ่ือศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้ าจืดของไทยที่หายากใกล้สูญพันธุ์ 
          ๓. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทยในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
          ๔. เพ่ือส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเป็นอาชีพส าหรับพันธุ์ปลาที่มีศักยภาพในการผลิตและเป็นที่ต้องการ
ของตลาด 
 
ประวัติแหล่งน้ ำ 
 อ่างเก็บน้ าห้วยเกตุก่อสร้างโดยกรมชลประทานขนาดเล็ก โดยใช้งบประมาณปี 2537 ต้นน้ าห้วย
เกตุจะไหลลงสู่ห้วยลวงไซและไหลลงสู่แม่น้ าเลยตามล าดับ มีเนื้อที่ทั้งหมด 40 ไร่ มีพ้ืนที่เกษตรกรรม 
300 ไร่ อ่างเก็บน้ าห้วยเกตุตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านสูบ ต าบลน้ าสวย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๔๘ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

fdjhgurh

หน่วยงาน ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้้าจืดเลย ผู้รับผิดชอบ
แผนงบประมาณ : แผนงานยทุธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลือ่มล้า้ทางเศรษฐกิจและสงัคม ตา้แหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบตักิาร
โครงการสง่เสริมการดา้เนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชดา้ริ
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดา้ริ

จงัหวัด หน่วยงาน/หน่วยงานยอ่ย
ทีด่า้เนินการ ทีด่า้เนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุป์ลาน้้าจืดของไทย เลย ศพจ.เลย
แผน 255 พันตวั 0 0 0 0 0 0 100 100 55 0 0 0
ผล 255 พันตวั 0 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0

แผน 100 พันตวั 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
ผล 100 พันตวั - - - - - 100 - - - - - -

แผน 100 พันตวั 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
ผล 100 พันตวั - - - - - 100 - - - - - -

แผน 55 พันตวั 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0
ผล 55 พันตวั - - - - - 55 - - - - - -

แผน 255 พันตวั 0 0 0 0 0 0 100 100 55 0 0 0
ผล 255 พันตวั 0 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0

แผน 100 พันตวั 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
ผล 100 พันตวั - - - - - 100 - - - - - -

แผน 100 พันตวั 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
ผล 100 พันตวั - - - - - 100 - - - - - -

แผน 55 พันตวั 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0
ผล 55 พันตวั - - - - - 55 - - - - - -

   - ปลากระแห

   - ปลาตะเพียนทอง

 1.1 ผลติพันธุส์ตัว์น้้า

   - ปลาตะเพียนปากหนวด

   - ปลากระแห

   - ปลาตะเพียนทอง

 1.2 ปลอ่ยพันธุส์ตัว์น้้าจืด

   - ปลาตะเพียนปากหนวด

กิจกรรม รวม หน่วยนับ
แผนการปฏิบตังิาน

แผน/ผล

รายงานผลการดา้เนินงานประจ้าปงีบประมาณ 2562
นางสาวปวีณา  จติมาตย์



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๔๙ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีป่ล่อย พ้ืนที่ จา้นวน
เดือน/ปี (ไร)่ หมู่ที่ ต้าบล อ้าเภอ จงัหวดั ตะเพียนขาว ยีส่กเทศ บา้ สรอ้ยขาว กระแห ตะเพียนทอง ตะเพียนปากหนวด แก้มช้า้ พันธุ์ปลา

1 อา่งเกบ็น ้าหว้ยเกตุ 8 มีนาคม 2562 40 1 น ้าสวย เมือง เลย 100,000 55,000 100,000 255,000
0
0
0
0

100,000 55,000 100,000 255,000รวม

ผลการปลอ่ยพันธุส์ตัว์น้้าโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุแ์ละสตัว์น้้าจดืของไทย ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ล้าดับที่
ผลการปลอ่ยพันธุส์ตัว์น้้าป ี2562

ชื่อแหล่งน้้า
ทีต่ั้งแหล่งน้้า



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๕๐ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

ประมวลภำพโครงกำรฟื้นฟูทรัพยำกรพันธุ์ปลำและสัตว์น้ ำจืดของไทย 
ijrti 

               
 

               
 

               
 

              



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๕๑ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศูนยพ์ฒันาปศุสัตวต์ามพระราชด้าริ  

อา้เภอดา่นซา้ย จงัหวดัเลย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๕๒ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

โครงกำรศูนย์พัฒนำปศสุตัว์ตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวดัเลย  
ประจ ำปี 2562 

 
1. ควำมเป็นมำของโครงกำร   
 เมื่อ พ.ศ.2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชด าริให้ทดลอง
ปลูกผลไม้เมืองหนาวเพ่ือสาธิตและเผยแพร่แก่เกษตรกรที่หลักกิโลเมตรที่ 2 ถนนด่านซ้าย บ้านเดิ่น ต าบล  
ด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในที่ดินจ านวน 39 ไร่ ซึ่งกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จังหวัด
ชลบุรี ได้เข้าไปด าเนินการเพื่อสนองพระราชด าริโดยใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาการ
เกษตรตามพระราชด าริ” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าบริเวณข้างเคียงเป็นที่ดินสาธารณะ
ส าหรับเลี้ยงสัตว์ที่อ าเภอด่านซ้ายสงวนไว้จ านวนประมาณ 1,200 ไร่ จึงทรงมีพระบรมราชโองการ    
โปรดเกล้าฯ ให้กรมปศุสัตว์เข้าไปด าเนินการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์สาธิตด้านปศุสัตว์และ
พระราชทานเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย   
จังหวัดเลย”และเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชด าริ ให้ศูนย์ฯผลิตพันธุ์สัตว์ที่จ าเป็น และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และขยายพันธุ์สัตว์ 
ไปยังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่ขาดแคลนรวมทั้งให้กับราษฎรที่ยากจนในเขตพ้ืนที่ต่างๆ โดย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกรมประมง และ  
จากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในการบูรณาการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการประมง  จัดตั้งจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
2. ที่ตั้งของโครงกำร 
         หมู่บ้านเดิ่น หมู่ที่ 3 ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 
3. วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือสนองพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ในการส่งเสริมอาชีพและ
เพ่ิมพูนรายได้ให้แก่เกษตรกรด้านการประมง 
         2. เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ าปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ รวมทั้งให้กับราษฎรที่ยากจนในเขตพ้ืนที่ต่างๆ 
         3. เพื่อสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเกษตรกรสามารถน าไปปฏิบัติใช้พัฒนาอาชีพได้  
         4. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาดูงานของประชาชนทั่วไป 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๕๓ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

ผลกำรด ำเนินด้ำนกำรประมง 
 เพ่ิมศักยภาพการผลิตในแหล่งน้ าสร้างความหลากหลายและความสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ า
ปล่อยพันธุ์ปลาน้ าจืดในอ่างเก็บน้ าห้วยศอกเพ่ืออนุบาลให้มีขนาดใหญ่ขึ้นก่อนปล่อยออกบริเวณทางน้ าล้น
ออกสู่ล าน้ าหมัน ชนิดสัตว์น้ าที่ปล่อยส่วนใหญ่เป็นปลาไทย หรือปลาในท้องถิ่น และที่มีอยู่เดิมในแหล่งน้ า
รวมมากกว่า ๒๐ ชนิด ได้แก่ ปลาแกง ปลายี่สกไทย ปลาหมอไทย ปลาบึก ปลานิล ปลากระแห            
ปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว ปลากดแก้ว ปลากดเหลือง ปลากดเผือก ปลากาด า 
ปลาแก้มซ้ า ปลานวลจันทร์น้ าจืด ปลาตะเพียนปากหนวด ปลากระมัง ปลาบ้า ปลาไน ปลาจีน กบนา 
 
งบปกติจำกกรมประมงปี ๒๕62 งบประมำณ 126,1๐๐ บำท 
 

เป้ำหมำย (ตัว) งบประมำณ (บำท) 

แผน ผล แผน ผล 
1,000,000 1,000,000 126,100 126,100 

 
 ผลิตและปล่อยปลาน้ าจืดในอ่างเก็บน้ าห้วยศอก และแหล่งน้ าในเขตพ้ืนที่เป้าหมายในเขต   
จังหวัดเลย  จ านวนปีละ 1,0๐๐,000 ตัว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๕๔ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

หน่วยงาน ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้้าจืดเลย ผู้รับผิดชอบ
แผนงบประมาณ : ยทุธศาสตร์สร้างความมั่นคงลดความเหลือ่มล้า้ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ตา้แหน่ง
โครงการ : สง่เสริมการดา้เนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชดา้ริ
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดา้ริ

จังหวัด หน่วยงาน/หน่วยงานย่อย

ที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด้าริ

อ้าเภอดา่นซ้าย จังหวัดเลย

แผน 1,000 พันตวั 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 0 0

ผล 1,000 พันตวั 0 0 0 0 0 0 300 300 0 400 0 0

แผน 250 พันตวั 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0

ผล 200 พันตวั - - - - - - - - - 200 - -

แผน 250 พันตวั 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0

ผล 200 พันตวั - - - - - - - - - 200 - -

แผน 250 พันตวั 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0

ผล 300 พันตวั - - - - - - - 300 - - - -

แผน 250 พันตวั 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0

ผล 300 พันตวั - - - - - - 300 - - - - -

แผน 1,000 พันตวั 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 0 0

ผล 1,000 พันตวั 0 0 0 0 0 0 300 0 300 400 0 0

แผน 250 พันตวั 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0

ผล 200 พันตวั - - - - - - - - - 200 - -

แผน 250 พันตวั 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0

ผล 200 พันตวั - - - - - - - - - 200 - -

แผน 250 พันตวั 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0

ผล 300 พันตวั - - - - - - - - 300 - - -

แผน 250 พันตวั 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0

ผล 300 พันตวั - - - - - - 300 - - - - -

นักวิชาการประมงปฏิบตักิาร

   - ปลานวลจันทร์เทศ

   - ปลายี่สกเทศ

   - ปลาไน

   - ปลาตะเพียนขาว

   - ปลาตะเพียนขาว

 1.2 ปล่อยพันธุส์ัตว์น้้าจืด

   - ปลายี่สกเทศ

   - ปลาไน

เลย ศพจ.เลย

รายงานผลการดา้เนินงานประจา้ปงีบประมาณ 2562

      นางสาวปวีณา  จติมาตย์

กิจกรรม รวม หน่วยนับ
แผนการปฏบิัตงิาน

แผน/ผล

 1.1 ผลิตพันธุส์ัตว์น้้า

   - ปลานวลจันทร์เทศ



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๕๕ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

วนัทีป่ล่อย พ้ืนที่ จา้นวน
เดือน/ปี (ไร)่ หมู่ที่ ต้าบล อ้าเภอ จงัหวดั ไน ตะเพียนขาว ยีส่กเทศ นวลจนัทรเ์ทศ บา้ สรอ้ยขาว เกล็ดเงิน กระแห ตะเพียนทอง ตะเพียนปากหนวด แก้มช้า้ กบ พันธุ์ปลา

1 อา่งเกบ็น ้าหว้ยทบัหมู 23 เมษายน 2562 30 1 เหล่ากอหก นาแหว้ เลย 200,000 200,000
2 อา่งน ้าวกั 23 เมษายน 2562 75 7 ทา่ล่ี ทา่ล่ี เลย 100,000 100,000
3 ฝายบุง่คล้า 28 มิถนุายน 2562 40 3 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 150,000 150,000
4 หนองสนุ่น 28 มิถนุายน 2562 70 7 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 150,000 150,000
5 อา่งเกบ็น ้าหว้ยศอก 25 กรกฎาคม 2562 50 3 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 200,000 200,000 400,000

300,000 300,000 200,000 200,000 1,000,000

ผลการปลอ่ยพันธุส์ตัว์น้้าโครงการศูนยพั์ฒนาปศุสตัว์ตามพระราชดา้ริ  อ้าเภอดา่นซ้าย  จงัหวัดเลย  ป ี2562

ล้าดับที่
ผลการปลอ่ยพันธุส์ตัว์น้้าป ี2562

ชื่อแหล่งน้้า
ทีต่ั้งแหล่งน้้า ชนิดและจา้นวนสัตวน้้์า (ตัว)



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๕๗ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๕๖ 

 

ประมวลภำพโครงกำรศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย 
วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ อ่างเก็บน้ าวัก ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

 

           
 

          
 

วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ อ่างเก็บน้ าห้วยทับหมู ต าบลเหล่ากอหก อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
 

         



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๕๗ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๕๗ 

 

 

           
 

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ฝายบุ่งคล้า ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
  

           
 

           
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๕๗ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๕๘ 

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ หนองสนุ่น ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 

          
 

          
 

         วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ าห้วยศอก ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 

               
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๕๗ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๕๙ 

 

          
 

          
 
ประโยชน์  
 ด้ำนเศรษฐกิจ  เป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการแหล่งน้ าและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
พัฒนาไปสู่การน าไปประกอบอาชีพด้านการประมงผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน 

ด้ำนสังคม  ชุมชนรอบแหล่งน้ ามีแหล่งโปรตีนจากปลาบริโภคเพ่ิมขึ้นชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าอย่างยั่งยืน 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม  เพ่ิมศักยภาพการผลิตในแหล่งน้ า สร้างความหลากหลายและความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรสัตว์น้ า 

 
ปัญหำและอุปสรรค 
          จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนจ ากัดไม่ได้อยู่ประจ าในพ้ืนที่ระยะทางไกล ใช้เวลาในการ
เดินทางมาก งบประมาณล่าช้า ไม่ทันกับรอบการปฏิบัติงาน 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๕๗ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๖๐ 

 
2. งบ กปร. ปี ๒562  ได้รับงบประมำณจ ำนวน  160,000 บำท                                  

 
ด ำเนินกิจกรรมต่อยอดจำกปี 2561 และมีกิจกรรมเพิ่มเติมดังนี้ 

2.1 ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าลงสู่ฝายเก็บน้ าห้วยศอกเพ่ืออนุบาลก่อนล้นออกทางน้ าล้นในช่วง
น้ าหลาก ผลิตและปล่อยพันธุ์ปลาน้ าจืดลงสู่ฝายเก็บน้ าห้วยศอกเพ่ืออนุบาลให้มีอัตราการรอดสูง ขนาดที่
สามารถเอาตัวรอดและสามารถออกไปขยายพันธุ์เองได้ ปลาจะออกบริเวณทางน้ าล้นสู่ล าน้ าหมันในช่วงฤดู
น้ าหลาก ปลาที่น ามาปล่อย เช่น  ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาตะเพียนทอง ปลาบึก 
ปลายี่สกเทศ ปลานิล ปลาหมอไทย ปลาแกง  ปลากาด า ปลานวลจันทร์น้ าจืด ปลากดแก้ว  ปลากดเหลือง 
ปลาตะเพียนปากหนวด ปลาแก้มซ้ า ปลากระมัง ซึ่งปล่อยปลาขนาด 3 - 5 เซนติเมตร จ านวน 200,000 
ตัว ในฝายเก็บน้ าห้วยศอกและแหล่งน้ าในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๑ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 

แผนงบประมาณ : ยทุธศาสตร์สร้างความมั่นคงลดความเหลือ่มล้า้ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมเปา้หมาย : 1. ผลติพันธุส์ตัว์น้้า จ้านวน 200,000 ตวั
โครงการ : สง่เสริมการดา้เนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชดา้ริ
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดา้ริ 

งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบกลาง (โครงการศูนยพั์ฒนาปศุสัตวต์ามพระราชด้าริ

อ้าเภอดา่นซ้าย  จังหวัดเลย)
        1.ผลติพันธุส์ตัว์น้้า แผน พันตวั 200 - - - - - - - - - 200 - -
                1.1 ปลอ่ยพันธุส์ตัว์น้้าจืด ผล พนัตัว 200 - - - - - - - - - - - -

แผน พันตวั 100 - - - - - - - - - 100 - -
ผล พนัตัว 100 - - - - - - - - - 100 - -

แผน พันตวั 100 - - - - - - - - - 100 - -
ผล พนัตัว 100 - - - - - - - - - 100 - -

หมายเหตุ*   1. ฝายเกบ็น ้าห้วยศอก ม 3 ต้าบลด่านซ้าย อ้าเภอด่านซ้าย จังหวดัเลย (ศูนย์พฒันาปศุสัตวต์ามพระราชด้าริ อ้าภอด่านซ้าย จังหวดัเลย)
               2. ล้าน ้าหมนั ผ่านเขตอ้าเภอด่านซ้าย
               3. แหล่งน ้าสาธารณะ เขตต้าบลกกสะทอน  อ้าเภอด่านซ้าย จังหวดัเลย
               4. แหล่งน ้าสาธารณะ เขตอ้าเภอด่านซ้าย และในเขตจังหวดัเลย 

แผน-ผลการปฏิบตังิาน
กิจกรรม

ปลายีส่กเทศ

ปลาตะเพียนขาว

แผน หน่วยนับ รวมแผน

ปฏิทนิผลการดา้เนินงานประจ้าปงีบประมาณ 2562

หน่วยงาน : ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้้าจืดเลย
ผู้รับผิดชอบ นางสาวปวีณา จติมาตย์
ตา้แหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบตักิาร



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๒ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 
 

 
 
 
 

ลา้ดบั พ้ืนที่ รวม
ที่ (ไร)่ หมู่ที่ ตา้บล อ้าเภอ จงัหวัด ยีส่กเทศ ตะเพียนขาว (จา้นวนตวั) E N
1 ฝากเกบ็น ้าหวยศอก 31 ก.ค. 2562 18.5 3 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 100,000 100,000 200,000

100,000 100,000 200,000รวม

แบบรายงานผลการปลอ่ยพันธุส์ตัว์น้้า งบกลาง (โครงการศูนยพั์ฒนาปศุสตัว์ตามพระราชดา้ริอ้าเภอดา่นซ้าย จงัหวัดเลย) เดอืน กรกฎาคม 2561
หน่วยงาน......ศูนยว์ิจยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้้าจดืเลย.......

ชื่อแหลง่น้้า
ทีต่ัง้ ชนิดพันธุส์ตัว์น้้า พิกัด GPS แหลง่น้้า

วัน/เดอืน/ปี



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๖๓ 

 

ประมวลโครงกำรศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ งบ กปร. 
 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ฝายเก็บน้ าห้วยศอก ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
(ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย) 

 

           
 

           
 
 2.2 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (งบ กปร.)   
                 2.2.1 เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังขนาด 5x5x2 เมตร จ านวน 4กระชัง กระชัง ละ 
500 ตัว กระชังอนุบาลจ านวน 1 กระชัง พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต อาหารสัตว์น้ าเพ่ือใช้ในจุดสาธิต  
 

ผลผลิตกำรจำกจุดสำธิตกำรอนุบำลและเลี้ยงปลำนิลในกระชัง 

อัตรำกำรปล่อย ระยะเวลำกำรเลี้ยง น้ ำหนักเฉลี่ย/ตัว ผลผลิต/กระชัง ผลผลิตรวม 
500 ตัว/กระชัง 
จ านวน 4 กระชัง 

6 เดือน 500 กรัม 250 กิโลกรัม/
กระชัง 

1000 กิโลกรัม/
รอบ 

 
หมำยเหตุ  : ปล่อยปลานิลแปลงเพศท่ีขุน ขนาด 3 - 5 นิว้ ในเดือนกรกฎาคม 2562  คาดว่าจะมีน้ าหนัก
เฉลี่ย 500 กรัม/ตัว ในเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๖๔ 

 

เปลี่ยนกระชังปลำนิลจ ำนวน 4 กระชัง (ขนำด 5 x 5 x 2 เมตร) และปล่อยปลำนิลชุดใหม่ลงเลี้ยง          
กระชังละ 500 ตัว ในวันที่ 19 กรกฎำคม 2562 

 

          
 

          
 
จุดสำธิตกำรเลี้ยงปลำดุกกับกบในบ่อพลำสติกล้อมคอกตำข่ำยจ ำนวน 1 จุด พร้อมสนับสนุนปัจจัยกำร

ผลิต อำหำรสัตว์น้ ำเพื่อใช้ในจุดสำธิต 
 

ผลผลิตกำรจำกจุดสำธิตกำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติกล้อมตำข่ำยและกำรเลี้ยงกบในกระชังบก 

อัตรำกำรปล่อย ระยะเวลำกำรเลี้ยง น้ ำหนักเฉลี่ย/ตัว ผลผลิต/บ่อ ผลผลิตรวม 
กบ 1000 ตัว 
ปลาดุก 500 ตัว 

5 เดือน 
4 เดือน 

200 กรัม 
100 กรัม 

100 กิโลกรัม/รุ่น 
50 กิโลกรัม/รุ่น 

200 กิโลกรัม/รุ่น 
50 กิโลกรัม/ รุ่น 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๖๕ 

 
ด ำเนินกำรเปลี่ยนเสำโรงเรือนกำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติกเป็นเสำปูนและปล่อยปลำดุกลงเลี้ยง

เพิ่มเติม 
 

          
         

          
 
         ด ำเนินกำรสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงกบในกระชังบกเพิ่ม 1 กระชัง พร้อมปล่อยกบลงเลี้ยงเพิ่มเติม 
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 2.2.3 ซ่อมบ ารุงและท าความสะอาดจุดสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดโดยชุดเพาะพันธุ์ปลา
เคลื่อนที ่
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๖๔ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๖๗ 

 

          
 

       2.2.4 ตรวจติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผลผลิตสัตว์น้ าจืด อัตราการเจริญเติบโต 
และประเมินปริมาณสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) จ านวน 3 ครั้ง/ปี ก่อนปล่อย หลังปล่อยครั้งที่ 1 
และหลังปล่อยครั้งที่ 2  
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๖๔ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๖๘ 

 
กิจกรรมเพิ่มเติมใน งบ กปร ปีงบประมำณ 2562 

            2.2.5 สร้างจุดสาธิตการเลี้ยงปลาในนาข้าว ขนาดจ าลอง 3 x 2 เมตร  
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ตำรำงเปรียบเทียบกำรลงข่ำยประเมินผลผลิตสัตว์น้ ำที่ปล่อยฝำยเก็บน้ ำห้วยศอกปี 2562 

 

 
 
 

 
 

ซ ้ำ 1 ซ ้ำ 2 ซ ้ำ 3 ซ ้ำ 1 ซ ้ำ 2 ซ ้ำ 3 ซ ้ำ 1 ซ ้ำ 2 ซ ้ำ 3

2 87.9 55
3 110.3 172 162.4
4 881.8 773.6 467.4
5 2037.9 1710.7 2552.2
7 2406 630.2 6492.4
9 770 4985.2

รวม 6293.9 8271.7 9729.4 54.59

ก่อนปลอ่ย(กรัม) หลงัปลอ่ยครั งที ่1(กรัม) หลงัปลอ่ยครั งที ่2(กรัม)
เพ่ิมขึ นร้อยละ
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๖๔ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๗๐ 

 
แผนภูมิแสดงชนิดปลำที่พบในกำรตรวจประเมิน โดยใช้ข่ำยขนำดช่องตำที่ต่ำงกัน ชนิดต่อน้ ำหนัก

(กรัม) 
 

 
 

แผนภูมิแสดงชนิดปลำที่พบในกำรตรวจประเมิน โดยใช้ข่ำยขนำดช่องตำที่ต่ำงกัน ชนิดต่อจ ำนวน(ตัว) 
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๖๔ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๗๑ 

ประโยชน์  
ด้ำนเศรษฐกิจ เป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการแหล่งน้ าและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

พัฒนาไปสู่การน าไปประกอบอาชีพด้านการประมงผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน 
ด้ำนสังคม ชุมชนรอบแหล่งน้ ามีแหล่งโปรตีนจากปลาบริโภคเพ่ิมข้ึนชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าอย่างยั่งยืน 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม เพ่ิมศักยภาพการผลิตในแหล่งน้ า สร้างความหลากหลายและความสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรสัตว์น้ า 
 

ปัญหำและอุปสรรค 
          จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนจ ากัดไม่ได้อยู่ประจ าในพ้ืนที่ระยะทางไกล ใช้เวลาในการ
เดินทางมาก งบประมาณล่าช้า ไม่ทันกับรอบการปฏิบัติงาน 
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๖๔ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๗๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน : บรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลติภาคเกษตร 

โครงการ : ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 

กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสนิค้าประมงสูม่าตรฐาน  

(Food Safety) 
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๖๔ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๗๓ 

 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพสัตว์น้ ำสู่มำตรฐำน Food Safety 
 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เป็นอีก
หน่วยงานหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมงให้ด าเนินโครงการความปลอดภัยด้านอาหารประมง 
เนื่องจากในขณะนั้นสินค้าที่ส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศประสพปัญหาเรื่องยาและสารเคมีตกค้าง   
อีกทั้งมีการคาดการณ์ว่า กุ้งก้ามกรามจะเป็นสินค้าสัตว์น้ าจืดที่มีศักยภาพสูงต่อการส่งออกในอนาคต    
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด จึงได้จัดโครงการน าร่องส าหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ดี 
และได้พัฒนาพร้อมทั้งจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตกุ้งก้ามกรามและก าหนดขั้นตอน 
วิธีการปฏิบัติ จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมประมงได้จัดท ามาตรฐานขั้นปลอดภัยส าหรับการผลิตสัตว์น้ า
จืดขึ้นเพ่ือรองรับเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพ่ือการยังชีพซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม   
ของเกษตรกรให้พัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานที่สูงต่อไป ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมประมงด าเนินการ
ปรับปรุงระเบียบขั้นตอนวิธีการ และรายละเอียดการปฏิบัติ โดยยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออก
ใบรับรองการผลิตกุ้งทะเลตามมาตรฐานจี เอ พี พ.ศ. 2547 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติการทาง
ประมงที่ดีส าหรับการผลิตสัตว์น้ าจืด พ.ศ. 2546 และประกาศใช้ “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออก
ใบรับรองการผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๔๗” และ “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรอง
การปฏิบัติทางประมงที่ดีส าหรับสัตว์น้ า (จี เอ พี) พ.ศ. ๒๕๔๘” และได้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วย
การออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงท่ีดีส าหรับสัตว์น้ า (จี เอ พี) พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้วได้ประกาศใช้ระเบียบ
กรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีส าหรับสัตว์น้ า  (จี เอ พี) พ.ศ. ๒๕๕3        
มาจนถึงปัจจุบัน 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรอง
การผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทาง
ประมงที่ดีส าหรับสัตว์น้ า (จี เอ พี) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒.๒ เพ่ือให้ได้สัตว์น้ าที่ปลอดภัยจากการใช้ยาและสารเคมี  
 
๓. เป้ำหมำย 
 ๓.๑ กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ปี ๒๕62 จ านวนทั้งสิ้น  
254 ฟาร์ม โดยแยกเป็น 
   - ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดื SLฟาร์มใหม ่    จ านวน 100 ฟาร์ม 
   - ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด SLฟาร์มต่ออายุ จ านวน 100 ฟาร์ม
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๖๔ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๗๔ 

  

    - ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด SLฟาร์มตรวจติดตาม           จ านวน 48 ฟาร์ม 
   - ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด GAP ต่ออายุ จ านวน 5 ฟาร์ม 
   - ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหน่วยงาน     จ านวน 1 ฟาร์ม 
 ๓.๒ กิจกรรมตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  จ านวน 381  
ตัวอย่าง (ยา)                                                                                                                                                                                                                                                            

๓.๓  กิจกรรมตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  จ านวน 124 
ตัวอยาง (ยา) (รวม 3 กิจกรรม ปี 2562) 

๓.๔ กิจกรรมเฝ้าระวังฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน ้าจืด     จ านวน ๐ ฟาร์ม 
๓.๕ กิจกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการเข้าสู่มาตรฐาน ISO ๑๗๐๒๕ 

๓.๖ กิจกรรมตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าจืดภายใต้สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด จ านวน 1 ครั้ง ต่อ ปี 

๓.๗ กิจกรรมการด าเนินการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP (ม.ค.62-ธ.ค.62) 
เป้าหมายจ านวน  5 ตัวอยาง (ยา)  เก็บส่ง 25 ตัวอยาง (ยา)                                                                                                                                                                                                                                                                         
  
๔. ระยะเวลำและวิธีด ำเนินกำร 
 4.๑ ระยะเวลาด าเนินงาน   
      ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

 
 

     ๔.๒ วิธีด าเนินการ 
      ๑) จัดท าแผนตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทั้งฟาร์มใหม่ ฟาร์มต่อ
อายุ และฟาร์มตรวจติดตามส่งมายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพื่อพิจารณา  
      ๒) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดพิจารณาแผนงานของหน่วยงานและจัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้หน่วยงานเข้าด าเนินการ 
      ๓) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายเดือนแจ้งมายังส านักฯ ทราบทุกเดือน 
      ๔) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ Food Safety ส่งส านักฯ เมื่อสิ้นสุด
งบประมาณในแต่ละปี 2562  

 
 

๕. ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร Food Safety ปีงบประมำณ ๒๕62 
 จากการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ Food Safety ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย ในปีงบประมาณ ๒๕62 ที่ผ่านมาสามารถสรุปผลการด าเนินงานโดยแยกเป็น
กิจกรรม ได้ดังนี้    
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  ๕.๑ กิจกรรมตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในปีงบประมาณ ๒๕62 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย ได้ด าเนินการกิจกรรมตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ประกอบด้วย  
    ๑. ฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติการประมงที่ดีส าหรับการผลิตสัตว์น้ า (GAP) รวม 5 ฟาร์ม 
แยกเป็น  

- ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ (GAP ปลาอ่ืนๆ) จ านวน   5 ฟาร์ม 
- ตรวจประเมินฟาร์มตรวจติดตาม   จ านวน   0 ฟาร์ม                

    ๒. ฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย (safety level) รวม 248 ฟาร์ม แยกเป็น  
- ตรวจประเมินฟาร์มใหม่    จ านวน   100 ฟาร์ม  
- ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ   จ านวน   100 ฟาร์ม 
- ตรวจประเมินฟาร์มตรวจติดตาม   จ านวน   48  ฟาร์ม              

    3. ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหน่วยงาน  จ านวน   1 แห่ง/ฟาร์ม 
๕.๑.๑ ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติการประมงที่ดีส าหรับการผลิตสัตว์น้ า 

(GAP)สรุปผลด าเนินงานตามตารางที่ ๑ ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน GAP แยกตาม
ชนิดสัตว์น้ า ปลานิล (กมป.,)และGAP ปลาอ่ืนๆ แผนทั้งหมด 5 ฟาร์ม แยกเป็น ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ
ปลานิล (กมป.)จ านวน 0 ฟาร์ม ฟาร์มตรวจติดตามปลานิล (กมป.) จ านวน 0 ฟาร์ม และ GAP ปลาอ่ืนๆ 
จ านวน ๕ ฟาร์ม 

 
 
 

ตำรำงท่ี ๑ ผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน GAP แยกตามชนิดสัตว์น้ า 
 
 
 

 
ชนิดสัตว์น้ ำ 

แผนทั้งหมด
(ฟำร์ม) 

5 

ผลกำรตรวจประเมิน GAP (ฟำร์ม) 
ฟำร์มใหม่ ฟำร์มต่ออำย ุ ฟำร์มตรวจติดตำม 

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

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

ปลานิล (กมป..) - - - - - - - 
ปลานิลรวมกับปลา

อ่ืนๆ 
- - - - - - - 

ปลาอ่ืนๆ 5 - - 5 - - - 
จระเข้ - - - - - - - 

สัตว์น้ าอื่นๆ - - - - - - - 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๗๖ 

 ๕.๑.๒ ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย (safety level)
สรุปผลด าเนินงานตามตารางที่ ๒  ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน safety level รวม  
248  ฟาร์ม แยกเป็น ฟาร์มใหม่จ านวน 100 ฟาร์ม และตรวจติดตาม จ านวน 48 ฟาร์ม ตรวจประเมิน
ฟาร์มต่ออายุ จ านวน 100 ฟาร์ม 

 

ตำรำงท่ี ๒ ผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน safety level แยกตามชนิดสัตว์น้ า                   
สัตว์น้ า 

 

 
ชนิดสัตว์น้ ำ 

แผนทั้งหมด
(ฟำร์ม) 
248 

ผลกำรตรวจประเมิน safety level (ฟำร์ม) 
ฟำร์มใหม่ ฟำร์มต่ออำย ุ ฟำร์มตรวจติดตำม 

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

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

ปลานิล (กมป..) - - - - - - - 
ปลานิลรวมกับปลา

อ่ืนๆ 
248 100 - 100 - 48 - 

ปลาอ่ืนๆ - - - - - - - 
จระเข้ - - - - - - - 

สัตว์น้ าอื่นๆ - - - - - - - 
 
  ๕.๒.๑ ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า GAP 
     ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน ้าจืดที่จะเข้ารับรองมาตรฐาน GAP ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลยจะท าการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ า ๑๐๐% ของฟาร์มที่ตรวจประเมินทั้งหมด เพ่ือส่ง
ให้หน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 6 (ขอนแก่น) และศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ า ซึ่งจะท าการ
ตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง จ านวน 1 ชนิดสาร ต่อ 1 ตัวอย่างสัตวน ้า โดยเลือกจากสารกลุ่ม Tetracycline 
+ (Oxy,Tetra,Chlotetra), Oxolinic acid, Chloramphenicol, Nitrofurans และ Malachite green 
ผลการด าเนินงานในปี ๒๕62 พบว่า  

 
สรุปผลด ำเนินงำนตำมตำรำงท่ี ๓   
   ๑...ตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน GAP แผนทั้งหมด 5 ฟาร์ม ประกอบด้วย 

แยกฟาร์มต่ออายุ ปลานิล (กมป.) จ านวน 0 ฟาร์ม และฟาร์มใหม่ ปลานิล (กมป.) จ านวน 0 ฟาร์ม 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๗๗ 

   ฟาร์มตรวจติดตามปลานิล (กมป.) จ านวน 0 ฟาร์ม และ ฟาร์มต่ออายุ GAP ปลาอ่ืนๆ จ านวน 
5 ฟาร์ม และฟาร์มใหม่  GAP  ปลาอ่ืนๆจ านวน 0 ฟาร์มและตรวจติดตามฟาร์ม GAP ปลาอ่ืนๆจ านวน 0 
ฟาร์ม 

 

ตำรำงท่ี ๓ ผลการตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน GAP แยกตามชนิดสัตว์น้ า 
 

 
ชนิดสัตว์น้ ำ 

แผนทั้งหมด
(ฟำร์ม) 

5 

ผลกำรตรวจประเมิน GAP (ฟำร์ม) 
ฟำร์มใหม่ ฟำร์มต่ออำย ุ ฟำร์มตรวจติดตำม 

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

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

ปลานิล (กมป..) - - - - - - - 
ปลานิลรวมกับปลา

อ่ืนๆ 
- - - - - - - 

ปลาอ่ืนๆ 5 - - 5 - - - 
จระเข้ - - - - - - - 

สัตว์น้ าอื่นๆ - - - - - - - 
   

 ๕.๒.๒ ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า safety level 
    ฟาร์มที่จะรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย สถาบัน/ศูนย์จะท าการสุ่มเก็บตัวอย าง 

สัตว์น้ าสงตรวจ เพ่ือส่งให้หน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 6 (ขอนแก่น)และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างใน
เนื้อสัตว์น้ า ซึ่งจะท าการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง 1 ชนิดสาร ต่อ ๑ ตัวอย่างสัตว์น ้า โดยเลือกจาก สาร
กลุ่ม Tetracycline, Oxolinic acid, Chloramphenicol, Nitrofurans และ Malachite green ผลการ
ด าเนินงานในปี ๒๕62 พบว่า  

 

สรุปผลด ำเนินงำนตำมตำรำงท่ี ๔   
    ๑...ตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน safety level ชนิดปลานิลรวมกับปลา

อ่ืนๆ แผนการตรวจฟาร์ม จ านวน 248 ฟาร์ม ประกอบด้วย ฟาร์มใหม่ จ านวน 100 ฟาร์ม ฟาร์มต่ออายุ 
จ านวน 100 ฟาร์ม ฟาร์มตรวจติดตาม จ านวน 48 ฟาร์ม



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๗๘ 

ตำรำงท่ี ๔ ผลการตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน safety level แยกตามชนิด
สัตว์น้ า 

 

 
ชนิดสัตว์น้ ำ 

แผนทั้งหมด
(ฟำร์ม) 

5 

ผลกำรตรวจประเมิน GAP (ฟำร์ม) 
ฟำร์มใหม่ ฟำร์มต่ออำย ุ ฟำร์มตรวจติดตำม 

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

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

ปลานิล (กมป..) - - - - - - - 
ปลานิลรวมกับปลา

อ่ืนๆ 
248 100 - 100 - 48 - 

ปลาอ่ืนๆ - - - - - - - 
จระเข้ - - - - - - - 

สัตว์น้ าอื่นๆ - - - - - - - 
  
 ๕.๓ กิจกรรมตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
       ในปีงบประมาณ ๒๕62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย ได้มอบให้ผู้ตรวจ
ประเมินฟาร์ม ด าเนินการตรวจสอบ และสุ่มเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่ใช้ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น 
ร า อาหารเสริม .วิตามิน เป็นต้น เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของยาและสารเคมี โดยใช้ชุด Screening test 
(ตรวจกลุ่ม Tetracycline กลุ่ม  Nitrofurans และกลุ่มสารเคมีอ่ืนๆ เช่น Roxazone) หากสงสัยให้ส่ง    
ตัวอย่างอาหารสัตว์น้ า/วัตถุดิบอาหาร/ส่วนผสมล่วงหน้า ตรวจที่สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ าจืด เพ่ือยืนยันผล
วิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด รวม 381 ตัวอย่างยา 

๑. ฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติการประมงที่ดีส าหรับการผลิตสัตว์น้ า (GAP) รวม 5 ฟาร์ม
แยกเป็น  

- ตรวจประเมินฟาร์มใหม่  จ านวน       0 ฟาร์ม (รวม   0 ตัวอย่างยา)   
- ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ จ านวน       0 ฟาร์ม (รวม   0 ตัวอย่างยา) 
- ตรวจประเมินฟาร์มตรวจติดตาม จ านวน       0 ฟาร์ม (รวม   0 ตัวอย่างยา) 
- ตรวจประเมินฟาร์ม GAP ปลานิล จ านวน       0  ฟาร์ม (รวม   0 ตัวอย่างยา) 
- ตรวจประเมินฟาร์ม GAP ปลาอ่ืนๆ จ านวน     5  ฟาร์ม (รวม  5  ตัวอย่างยา) 

 ๒. ฟาร์มมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย (safety level) รวม 248 ฟาร์ม   
แยกเป็น  

-ตรวจประเมินฟาร์มใหม่     100   ฟาร์ม  



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๗๙ 

- ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ   100    ฟาร์ม   
- ตรวจประเมินฟาร์มตรวจติดตาม   48      ฟาร์ม      

ตำรำงท่ี ๕ ผลการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน GAP แยกตาม    
              ชนิดสัตว์น้ า 
 

 
 

ชนิดสัตว์น้ ำ 

 
แผน 

(ตัวอย่ำง) 
 

 
 

ชนิดอำหำร 

ผลกำรตรวจตัวอย่ำงฟำร์ม GAP (ตัวอย่ำง) 

ฟำร์มใหม่ ฟำร์มต่ออำยุ ฟำร์มตรวจ
ติดตำม 

ผ่าน
เกณฑ ์

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่าน
เกณฑ ์

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่าน
เกณฑ ์

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

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

ปลานิล (กมป.) - - - - - - - - 
ปลานิลรวมกับ

ปลาอื่นๆ 
- - - - - - - - 

ปลาอื่นๆ 8 อาหารส าเร็จรูป - - 8 - - - 
จระเข ้ - - - - - - - - 

สัตว์น้ าอื่นๆ - - - - - - - - 
  
ตำรำงท่ี ๖ ผลการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน safety level  
              แยกตามชนิดสัตว์น้ า 
 

 
 

ชนิดสัตว์น้ ำ 

 
แผน 

(ตัวอย่ำง) 
 

 
 

ชนิดอำหำร 

ผลกำรตรวจตัวอย่ำงฟำร์ม safety level (ตัวอย่ำง) 

ฟำร์มใหม่ ฟำร์มต่ออำยุ ฟำร์มตรวจ
ติดตำม 

ผ่าน
เกณฑ ์

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่าน
เกณฑ ์

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่าน
เกณฑ ์

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

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

ปลานิล (กมป.) - - - - - - - - 
ปลานิลรวมกับ

ปลาอื่นๆ 
 อาหารผสมส าเร็จรูป 

ร าอ่อน , ผัก 
150 - 150 - 72 - 

ปลาอื่นๆ - - - - - - - - 
จระเข ้ - - - - - - - - 

สัตว์น้ าอื่นๆ - - - - - - - - 
   พ้ เ พ้ เ



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๘๐ 

 ๕.๗  กิจกรรมตรวจรับรองโรงเพาะพันธ์และอนุบาลสัตว์น้ าจืดภายใต้สังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น ้าจืด   

 

    ผลการตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
หนองคาย ท าการตรวจประเมิน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย เป็นผู้ตรวจประเมิน ดังนี้ 
 

             1.นายทวีศักดิ์  สกุณา ต าแหน่ง นักวิชาการประมงช านาญการ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน) 
2.นางสาวปวีณา จิตมาตย์ ต าแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ (ผู้ตรวจประเมิน) 
3.นายพิริยพงษ์  พลศักดิ์ซ้าย ต าแหน่ง นักวิชาการประมง (ผู้ตรวจประเมิน) 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปี ๒๕62  
สรุปผลการตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าจืดตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่

ดี GAP ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดหนองคาย โดยการประเมินจากผู้ตรวจประเมินศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย ได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์
น้ าจืดที่ดี GAP   

  
ตำรำงท่ี ๙ ผลการด าเนินงานกิจกรรมตรวจรบัรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวน์้ าจืดของศูนย์วิจัยและ    
                พัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจดืหนองคาย 

 

 
 

แผน 

ผลกำรตรวจประเมินโรงเพำะฟัก 
ตรวจประเมิน ตรวจเน้ือ  

ชนิดสำรที่
ตรวจ 

 
หน่วยงำน
ที่ตรวจ
ประเมิน 

 
ผลกำรตรวจประเมิน ผ่าน

เกณฑ ์
ไม่ผา่น
เกณฑ ์

ไม่เกินค่า
มาตรฐาน 

เกินค่า
มาตรฐาน 

ครั้งท่ี 
๑ 

/  /  Fluoroquino
lone 

ศพจ.เลย 1.ข้อที่ต้องปฏิบัติ ทั้งหมด 8 ข้อ     
   สอดคล้อง 8 ข้อ ไมส่อดคล้อง    
   – ข้อ  
2.ข้อที่ควรปฏิบตัิทั้งหมด 20    
   ข้อ สอดคล้อง 20ข้อ คิดเป็น   
    100% 
3.ข้อแนะน า ทั้งหมด 6 ข้อ     
    สอดคล้อง 6 ข้อ  คิดเป็น  
    100% 

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๘๑ 

 ๕.๘. การด าเนินการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP 
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย ด าเนินการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าจากฟาร์มที่จะ
รับรองมาตรฐาน Safety Level และ GAP ในปี ๒๕62 หรือจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองในปี ๒๕61 หรือ
จากฟาร์มที่ไมไ่ด้รับการรับรอง จ านวนทั้งสิ้น 254 ฟาร์ม โดยมีการกระจายตัวของฟาร์มตามพ้ืนที่และช่วง
ระยะเวลา และเก็บตัวอย่าสัตว์น้ าส่งตรวจ ๑ ชนิดสาร ต่อ ๑ ตัวอย่างสัตว์น้ า ณ ห้องปฏิบัติการที่ตรวจการ
ปนเปื้อนยาและสารเคมี ดังนี้  

 ๑) ห้องปฏิบัติการ ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 6 (ขอนแก่น) เพ่ือ
ตรวจสารตกค้างกลุ่ม Tetracycline OXolinic acid Chloramphenicon ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด
สุพรรณบุรี เพ่ือตรวจสารตกค้างกลุ่ม Nitrofurans และ Malachite green   
  ๒) ห้องปฏิบัติการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
เพ่ือตรวจสารตกค้างกลุ่ม Stilbenes, กลุ่ม Steroids, กลุ่ม Nitroimidazoles, กลุ่ม Sulphonamide, 
กลุ่ม Chemical elements และกลุ่ม Fluoroquinelone (เช่น Enrofloxacin เป็นต้น)  
  ๓. ห้องปฏิบัติการสถาบันและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ าจืด เพ่ือตรวจโลหะหนักกลุ่ม 
Organochlorine (เช่น DDT & Metabolite, Endosulfan, PCBs เป็นต้น) 
  



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๘๒ 

 สรุปผลตำรำงที่ ๑๐ ผลการด าเนินงานตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP แยก
ตามชนิดยาส่งตัวอย่างจากฟาร์ม GAP และ Food Safety จ านวน 25 ตัวอย่าง ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 6 (ขอนแก่น) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบุรี 
ห้องปฏิบัติการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  เป็นจ านวน 25 
ตัวอย่างยา 
 

ตำรำงท่ี ๑๐ สรุปผลการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง 
 รายงานสรุปผลการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าเพ่ือตรวจวิเคราะห์สารตกค้างตามมาตรการควบคุมสาร
ตกค้างในสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยง (NRCP) ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน่วยงานศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย 

 

ล ำดับ 
ที ่

ชนิดสำรที่ส่งตรวจ/ชนิดสัตว์
น้ ำท่ีส่งตรวจ 

 ปลำ ลูก
ปลำ 

กุ้ง
ก้ำมกรำม 

ลูกกุ้ง
ก้ำมกรำม 

รวม หมำย
เหตุ 

1 Tetracycline group แผน 3    3  

   ผล 3    3  

2 Oxolinic acid แผน 2    2  

   ผล 2    2  

3 Fluoroquinolone แผน 1    1  

   ผล 1    1  

4 Chloramphenicol แผน 2    2  

   ผล 2    2  

5 Nitrofuran metabolites 
group 

แผน 2    2  

   ผล 2    2  

6 Malachite green group  แผน 3    3  

   ผล 3    3  

7 Stilbenes แผน 3    3  

   ผล 3    3  



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๘๓ 

   
ล ำดับ 

ที ่

ชนิดสำรที่ส่งตรวจ/ชนิดสัตว์
น้ ำท่ีส่งตรวจ 

 ปลำ ลูก
ปลำ 

กุ้ง
ก้ำมกรำม 

ลูกกุ้ง
ก้ำมกรำม 

รวม หมำย
เหตุ 

8 Steroids แผน 3    3  

   ผล 3    3  

9 Sulphonamide แผน 2    2  

   ผล 2    2  

10 Nitromidazoles แผน       

   ผล       

11 Chemical element แผน 1    1  

   ผล 1    1  

12 B2a แผน 1    1  

   ผล 1    1  

13 B2b แผน 1    1  

   ผล 1    1  

14 Crystal violet (สีย้อม) แผน       

   ผล       

15 Amoxicillin แผน       

   ผล       

16 Organochlorine แผน 1    1  

   ผล 1    1  

 
รวม 

 

แผน 25    25  

ผล 25    25  

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๘๔ 

๖. งบประมำณและค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำร Food Safety ปีงบประมำณ ๒๕62 
สรุปผลการใช้งบประมาณในการด าเนินงานโครงการ Food Safety ในปี ๒๕62 ของ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย แบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
      ๖.๑ กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ปี ๒๕62 
      6.๒ กิจกรรมตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  
      ๖.๓ กิจกรรมตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตวน ้าจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตวน ้าจืด  
      ๖.๔ กิจกรรมเฝ้าระวังฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน ้าจืด 
      ๖.๕ กิจกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการเข้าสู่มาตรฐาน ISO ๑๗๐๒๕ 
      ๖.๖ กิจกรรมตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวน ้าจืดภายใต้สังกัด กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น ้าจืด  
      6.๗ กิจกรรมการด าเนินการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP (ม.ค.62 - ธ.ค.62) 
เป้าหมาย (อธิบายสรุปผลด าเนินงานตามตารางที่ ๑๑) 
 
ตำรำงท่ี ๑๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ Food Safety ปีงบประมาณ ๒๕62  
                แยกตามกิจกรรม  
 

กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) งบประมาณท่ีใช้จ่าย (บาท) 

ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด   
ตรวจปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง   
ตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์
น้ าจืดภายในสังกัดส านักฯ 

 
        224,300 

   
224,300  

ร้อยละ 100% 

การด าเนินตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยา
และสารเคมีจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(NRCP) 

  

 
๗. ปัญหำ/อุปสรรค 
 ๗.๑  ด้านบุคลากร
 ............................................................................................................................. ..............................
..................................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. ............................................
................................................................................................................................................ ......... .........



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๘๕ 

 ๗.๒  ด้านงบประมาณ
 ............................................................................................ ...............................................................
............................................................................................................................. ............................................
..................................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................... 
๘. ข้อเสนอแนะ 
 ................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ..............................................
............................................................................................................................. ............................................
.................................................................................................................................................................  



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๘๖ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
กำรตรวจสอบโรงเพำะพันธ์และอนุบำลสัตว์น้ ำจืดตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงประมงที่ดี 

หน่วยผลิต ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดหนองคำย 
ประจ ำปี ๒๕๖2 
ตรวจประเมินโดย 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเลย 
รำยงำนผลกำรตรวจสอบโรงเพำะพันธุ์และอนุบำลสัตว์น้ ำจืดตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

กำรปฏิบัติทำงประมงที่ดี GAP 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดหนองคำย 

ครั้งที่ 1 
ตรวจประเมินวันที่  25 กุมภำพันธ์  2562 

 
ผู้ให้ข้อมูล นางชลธิชา   พิชค า  ต าแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

 
โดยคณะผู้ตรวจประเมินศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเลย 

 
ผู้ตรวจประเมิน  1.นายทวีศักดิ์      สกุณา          ต าแหน่ง นักวชิาการประมงช านาญการ    (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน) 
  2.นางสาวปวีณา   จิตมาตย ์      ต าแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ     (ผู้ตรวจประเมิน) 

3. นายพิริยพงษ์   พลศักดิ์ซ้าย   ต าแหน่ง นักวชิาการประมง                    (ผู้ตรวจประเมิน) 
   
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือตรวจประเมินและรับรองระบบเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าจืดตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง
ประมงที่ดี (Good  Aquaculture  Practice,GAP ) 

2. เพ่ือตรวจและยืนยันคุณภาพลูกพันธุ์สัตว์น้ าจืดที่ผลิตได้ 
     

  



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๘๗ 

 1.สถำนที ่

 
 

ทะเบียนฟำร์มเลขที่ 4302743201  พิกัดฟำร์ม GPS N 17928197 E 102.603476 
 1.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดหนองคำย ตั้งอยู่บ้านหัวทราย ต.พานพร้าว   
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของที่ตั้งจังหวัดหนองคายประมาณ 52 กิโลเมตรห่างจาก
ที่ตั้งอ าเภอศรีเชียงใหม่ 6 กิโลเมตร และห่างจากท่ีตั้งอ าเภอท่าบ่อ 9 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 148 
ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา (เป็นพื้นที่ของสวนมีนกร 26 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา)  
 

 
 
 ทิศเหนือ 

 
 ติดบ้านหัวทราย ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ 

 ทิศใต้  ติดบ้านกองนาง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ 

 ทิศตะวันออก  ติดแม่น้ าโขง 

 ทิศตะวันตก  ติดหนองฤกษ์ 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๘๘ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดหนองคายเดิมใช้ชื่อ"สถานีประมงน้ าจืดจังหวัด
หนองคาย" และได้เปลี่ยนชื่อเป็น"ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดหนองคาย" เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงกรม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงกรม พ.ศ. 
2545 และเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ค าสั่งกรมประมง ที่ 923/2559 เรื่องการแบ่งหน่วยงานใน
ภายใต้โครงสร้างการแบ่งภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบเปลี่ยนชื่อเป็น"ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดหนองคาย ได้ด าเนินการก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2510 ตามนโยบายของผู้อ านวยการกอง
บ ารุงพันธุ์สัตว์น้ า (นายเชิดชาย.อมาตยกุล) เพ่ือปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมประมง และตาม
แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย รวมทั้งงานบริการด้านการประมง แก่หน่วยงานองค์กร และประชาชนใน
จังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง 

1.2 แหล่งน้ าที่ใช้เพาะพันธุ์และอนุบาล จากหนองฤกษ์ สูบเข้าบ่อพักน้ า ศพจ. หนองคาย 
มีระบบถ่ายเทน้ าที่ดี   น้ าสะอาดหางไกลจากแหล่งก าเนิดมลพิษ 
 

 
 
                                         ภำพแหล่งน้ ำที่ใช้เพำะพันธุ์และอนุบำล    



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๘๙ 

 1.3 การคมนาคมสะดวก  มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่พร้อมคมนาคมขนส่งสะดวก 
 
 

          
 

ภำพแหล่งน้ ำและสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน 

   2. กำรจัดกำรทั่วไป 
 2.1ปฏิบัติการเพาะพันธุ์และอนุบาลตามคู่มือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดของกรมประมงหรือวิธีการอ่ืน
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 

          
ภำพโรงเพำะและบ่ออนุบำล 

 2.2 มีแผนที่แสดงที่ตั้ง และแผนผังของฟาร์ม  
 
 

 
ภำพแผนที่ฟำร์มของศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดหนองคำย  



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๙๐ 

 

 
 

ภำพแผนผังฟำร์มของศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดหนองคำย 
 2.3 น้ าทิ้งจากบ่อเพาะพันธุ์ และอนุบาลต้องไม่เกินค่ามาตรฐานจากาการเพาะเลี้ยงน้ ากรมประมง  

 
 

            
 
 

ภำพระบบกำรจัดกำรน้ ำ บ่อพักน้ ำ 
 

 2.4  การเพาะพันธุ์และอนุบาลต้องด าเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ 
 
 

                        

 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๙๑ 

๓. ปัจจัยกำรผลิต 
3.1 เลือกปัจจัยการผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับทางราชการและปัจจัยการผลิตไม่หมดอายุก่อนน าไปใช้ 

      3.2 จากการตรวจสอบปัจจัยการผลิต โดยวิเคราะห์ด้วยชุด Screening   test   ไม่พบการปนเปื้อน
ของยา และสารเคมีต้อน้ าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามราชการประกาศ 

3.3   การผลิตและเตรียมอาหารสัตว์น้ า   ไม่พบสิ่งปนเปื้อนหรือแปลกปลอมในวัตถุดิบที่ผสมไว้ 
3.4 การจัดเก็บปัจจัยการผลิตมีโรงเก็บปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมมีหลังคาคลุมป้องกันแสงแดด 

และฝน รวมทั้งมีที่รองเพ่ือป้องกันความชื้น  ไม่พบหนูหรือแมลงในโรงเก็บปัจจัยการผลิต 
 

            
 
 

ภำพปัจจัยกำรผลิต 
4. กำรจัดกำรดูแลสุขภำพสัตว์น้ ำ 
 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโรงเพาะพันธุ์และอนุบาล  ที่ผ่านมาไม่พบว่ามีสัตว์น้ าป่วยหรือ
เป็นโรคระบาด  จะพบการตายเล็กน้อยจากการรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือขึ้นมาพักไว้เพ่ือรอจ าหน่ายหรือ
ปล่อยแหล่งน้ า  พบการใช้ยาเหลืองและเกลือในการป้องกันรักษาการตาย มีวิธีการใช้ระบุชัดเจน 
 

            
 

ภำพกำรจัดกำรป้องกันดูแลสุขภำพสัตว์น้ ำ



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๙๒ 

5. สุขลักษณะฟำร์ม 
5.1ระบบน้ าทิ้งของโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลไม่ปรากฏว่ารวมกับระบบน้ าทิ้งของบ้านพัก 
5.2การจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือรวมทั้งปัจจัยการผลิตต่างๆ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
5.3  มีการจัดเก็บและแยกขยะและมีระบบดูแลความสะอาดทั่วไปของรงเพาะพันธุ์และอนุบาล 

เป็นอย่างด ี
 

              
 

           
 

ภำพสุขลักษณะฟำร์ม 
6. กำรเก็บเกี่ยวและขนส่ง 
 6.1 มีการวางแผนการเพาะพันธุ์  และการอนุบาล และแผนการเก็บเกี่ยวลูกพันธุ์สัตว์น้ า  
พิจารณาจากการรายงานผลตามแบบกปม. 31 

6.2  มีการออกหนังสือกับการจ าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ าFMD 
6.3มีระบบการจัดการส าหรับการบรรจุและล าเลียงขนส่งพันธุ์สัตว์น้ าที่ดี 

 6.4 ผลผลิตสัตว์น้ าได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์สารตกค้างอยู่ประจ าตามแผนการ
ตรวจ 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๙๓ 

 

          
 

 
 

ภำพกำรเก็บเกี่ยวและขนส่ง 
 

7. กำรบันทึกข้อมูล 
 จากการรวบรวมส าเนาการจดบันทึก มีการบันทึกการเพาะพันธุ์สัตว์น้ า การให้อาหารการใช้ยา  
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า และอ่ืนๆ ตามเอกสารแนบท้าย 
 
 

                           
 

ภำพกำรบันทึกข้อมูล 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๙๔ 

สรุปผลกำรตรวจประเมินโรงเพำะพันธุ์และอนุบำลสัตว์น้ ำจืดตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำง
ประมงท่ีดี GAP ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดหนองคำย   

ครั้งที่ 1 โดยการประเมินจากผู้ตรวจประเมินศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย    
ในวันที่  25  กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดหนองคาย  ได้ด าเนินการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าจืดที่ดี GAP   

ผลกำรตรวจประเมินผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ระดับ 

 ข้อที่ต้องปฏิบัติ  ทั้งหมด  8  ข้อ สอดคล้อง  ๘ ข้อ   ไม่สอดคล้อง  0  ข้อ 

 ข้อที่ควรปฏิบัติ  ท้ังหมด 20 ข้อ  สอดคล้อง 20 ข้อ  คิดเป็น   100  % 

 ข้อแนะน ำ  ทั้งหมด  ๖ ข้อ  สอดคล้อง   ๖ ข้อ         คิดเป็น   ๑๐๐ %                                                              
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๙๕ 

ประมวลภำพกำรเข้ำตรวจประเมินฟำร์ม ตำมมำตรฐำนฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำขั้นปลอดภัย 
Safety level ปี 2562 

ชี้แจงโครงกำรฯ ขั้นตอนกำรตรวจประเมินฟำร์มสู่มำตรฐำนขั้นปลอดภัย Safety level ปี 2562 

 

         
 

         
 

         
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๙๖ 

กิจกรรมเก็บตัวอย่ำงสัตว์น้ ำเพื่อส่งตรวจหำสำรตกค้ำงในเนื้อปลำ มำตรฐำนขั้นปลอดภัย  
Safety level ปี 2562 

 
 

            
 

            
 

           
           
 

           
 

          



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๙๗ 

กิจกรรมตรวจวิเครำะห์ปัจจัยกำรผลิต มำตรฐำนขั้นปลอดภัย Safety level ปี 2562 
 

 

              
 

                      

 

                     

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๙๘ 

กิจกรรมมอบใบรับรอง มำตรฐำนขั้นปลอดภัย Safety level  ปี 2562 
 

            
 
 
 

         
 
      

 

 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

          
  
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๙๙ 

 

 

 

 

 

กิจกรรมมอบใบรับรอง มำตรฐำน  GAP  ปี 2562 
 

            
 
 
 

             
 
 

                 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

แผนงาน : บูรณาการพฒันาศักยภาพการผลติภาคเกษตร 

โครงการ : บริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนที่

เกษตรเพือ่การบริหารจดัการเชิงรุก(Agri-Map) 

กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรเชงิรุกด้านการประมง  

(Zoning by Agri-Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๑๐๑ 

โครงกำรส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้ำนกำรประมง 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ด้วยลักษณะภูมิประเทศของไทย       
นั้นเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการท านาข้าวและการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวต่าง ๆ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลก ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลายลงไปเป็นอย่างมาก 
น ามาสู่การเสียสมดุล ปัญหาราคาผลผลิตที่ตกต่ ากลับยิ่งตอกย้ าว่า บัดนี้ การท านาข้าวหรือการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวนั้น มิใช่อาชีพที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับทุก ๆ คน ทุก ๆ พ้ืนที่เสมอไป ดังนั้น ประเทศ
ไทยจึงต้องมองหาทางเลือกอ่ืน ๆ มาใช้เพ่ือทดแทนความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนจากการท านาข้าว หรือการเพาะปลูก
พืชเชิงเดี่ยว โดยรัฐบาล มีนโยบายการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม หรือ “เกษตรโซนนิ่ง ” (Zoning by 
Agri-Map) เป็นนโยบายที่มีเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาในภาคการเกษตรไทย โดยการใช้แนวทางการเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตรด้วยการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่กับชนิดของพืชผลทางการเกษตรที่จะปลูก
ว่าสอดคล้องเหมาะสมกันหรือไม่ หากไม่เหมาะสมจะสามารถเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพได้อย่างไร 
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องก็จะเข้ามาช่วยเสนอแนวทางเลือกใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ต่อไป 
 โดยปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาข้าวเข้าสู่กิจกรรมด้านอ่ืน ๆ             
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ และเพ่ือเป็นการสนับสนุนข้อมูลให้เกษตรกรใช้ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ 
ด้วยเหตุผลนี้ กรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่ ๆ เหมาะสม และสร้างอาชีพ
สร้างรายได้จากการเลี้ยงสัตว์น้ า อีกทั้งได้มีส่วนร่วมในการจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่ ๆ เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์
น้ า ตามนโยบายเกษตรโซนนิ่ง (Zoning Agri-Map) กรมประมงจึงมีแนวคิดที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เลี้ยง
สัตว์น้ าในพื้นท่ีไม่เหมาะสมกับการท านาข้าว เพ่ือทดลองปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ า และสามารถ
พัฒนาเป็นจุดสาธิตด้านการเลี้ยงสัตว์น้ าให้แก่เกษตรกรในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องสืบไป 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ปรับเปลี่ยน
กิจกรรมสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นทางเลือกแก่เกษตรกร ให้มีสัตว์น้ าบริโภค ลดรายจ่าย 
สร้างรายได้ในครัวเรือน 
 
3. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 
 
4. พื้นที่ด ำเนินกำร และกลุ่มเป้ำหมำย 
 พ้ืนที่จังหวัดเลย จ านวน 80 ราย ประกอบด้วย   

- อ าเภอภูหลวง   มีเกษตรกร จ านวน 45 ราย 
- อ าเภอท่าลี่    มีเกษตรกร จ านวน 17 ราย 
- อ าเภอเชียงคาน  มีเกษตรกร จ านวน 18 ราย 
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๖๔ 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๑๐๒ 

5. ตัวช้ีวัด 
 5.1 การประเมินผลด้านปริมาณ 
      เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ลดพ้ืนที่ปลูกข้าวในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N) หรือเหมาะสมน้อย 
(S3) ไปสู่กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 80 ไร่ 
 5.2 การประเมินด้านคุณภาพ 
      เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ร้อยละ 80 มีผลผลิตสัตว์น้ าไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม/ไร่/ปี 
   
6. งบประมำณ 
 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเป็นเงิน 271,000  บาท 
 
7. หน่วยงำนรับผิดชอบ และหน่วยงำนสนับสนุน 
 7.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย หน่วยงานรับผิดชอบ 
 7.2 ส านักงานประมงจังหวัดเลย    หน่วยงานสนับสนุน 
 
8. วิธีและขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรม 
 8.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม 
      8.1.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าและสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตให้แก่เกษตรกรประกอบด้วย 
  - พันธุ์ปลากินพืชขนาด 3 เซนติเมตรขึ้นไปหรือพันธุ์สัตว์น้ าจืดชนิดอ่ืน จ านวน ไม่เกิน 
3,200 ตัวต่อราย 
  - อาหารเม็ด เพ่ือใช้ช่วงเริ่มปล่อยลูกปลา 1 กระสอบต่อราย 
  - วัสดุส าหรับปรับสภาพน้ า เช่น ปูนขาว จุลินทรีย์ 
  - วัสดุส าหรับท าปุ๋ยหมักเพ่ือสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อ 
      8.1.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลยให้เกษตรกรกรอกแบบฟอร์มสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต (แบบฟอร์ม 3) 
      8.1.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด สรุปข้อมูลตามแบบฟอร์ม มาที่กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย  
  ระยะเวลาการด าเนินงาน : เดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม 2562 
 8.2 ติดตามและประเมินผล 

     8.2.1 ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ า 
  (1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย ด าเนินการให้ค าแนะน า และให้ความรู้
ด้านการเตรียมบ่อ การท าปุ๋ยหมักในบ่อปลา การเลี้ยงปลากินพืช และวิเคราะห์คุณภาพน้ าเบื้องต้น พร้อม
กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม (แบบฟอร์ม 2) จ านวน 2 ครั้งต่อราย 
  (2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย สรุปข้อมูลตามแบบฟอร์ม มาที่กองวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด          
 ระยะ เ วล าก า รด า เ นิ น ง าน  : เ ดื อนพฤศจิ ก า ยน  2561  – เ ดื อนกรกฎาคม  2562       



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๑๐๓ 

      8.2.2 ประเมินผลิผลิตสัตว์น้ าสัตว์น้ า 
  (1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย เข้าประเมินผลผลิตสัตว์น้ า จ านวน 1 
ครั้งต่อราย (แบบฟอร์ม 4) 
  (2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย สรุปข้อมูลตามแบบฟอร์ม มาที่กองวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (ตารางแบบฟอร์ม 4) 
  ระยะเวลาการด าเนินงาน : เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2562 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๑๐๔ 

 
 
 
 
 

แผนงาน : บรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลติภาคการเกษตร

โครงการ/ผลผลติ : บริหารจัดการการผลติสนิค้าเกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

กิจกรรม : สง่เสริมเกษตรเชิงรุกดา้นการประมง (Zoning by Agri map)

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.
แผน 80 ราย 16 16 16 16 16
ผล 80 ราย 18 62

2. ตดิตามและประเมินผล
แผน 160 ครั ง 16 16 16 16 16 80
ผล 160 ครั ง 18 17 16 16 13 80

แผน 80 ราย 40 40
ผล 80 ราย 72 8

รายงานผลการปฏบิตังิาน ประจา้ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
ศูนยว์ิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจดืเลย    ชือ่ผู้รายงาน..........นายทวีศักดิ ์ สกุณา........ ตา้แหน่ง นักวิชาการประมงชา้นาญการ

16,000 16,000

16,000 16,000

   2.1 ให้ค้าแนะน้า ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า 

   2.2 ติดตามและประเมนิผล 1 ครั ง/ราย

กิจกรรม แผน-ผล รวม หน่วยนับ

1. สนับสนุนปจัจัยการผลติตามความเหมาะสม 184,000   184,000   

งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4
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ประมวลภำพโครงกำรส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้ำนกำรประมง 

 
ให้ค าแนะน าการเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ าจืดและตรวจวัดคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงปลา แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
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มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
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ลงพื้นที่ ติดตามและประเมินผลจับสัตว์น้ า ในงานโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง  
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โครงการจดัระบบการเพาะเลี้ยงสตัว์น้า้ควบคุม 
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โครงกำรจัดระบบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 
 

ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  โครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง กิจกรรมย่อย   
การก ากับดูแลและควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

1.หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประมง  พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ 
โดยบทบัญญัติแห่งพระราชก าหนดเพ่ือการจัดระเบียบการประมงในประเทศไทยและในน่านน้ าทั่วไป เพ่ือ
ป้องกันมิให้มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือรักษาทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ในภาวะที่เป็น
แหล่งอาหารของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตาม
แนวทาง กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับนับถือในนานาประเทศ  โดยในหมวด 6 มาตรา 76 แห่ง
พระราชก าหนดดังกล่าว    บัญญัติว่า เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้มีคุณภาพ
ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภค หรือต่อกิจการของบุคคลอ่ืน ให้ออกกฎกระทรวง
ก าหนดชนิดหรือลักษณะของสัตว์น้ า หรือประเภท รูปแบบ ขนาด หรือวัตถุประสงค์ของกิจการ             
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมได้ ต่อมาได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที่
กรมประมง เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมข้ึนและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท า
ให้การปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยในส่วนของหน่วยงานกอง
วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดได้จัดตั้งให้มีกลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม   
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค้นคว้าวิจัย จัดท ามาตรการ ติดตามประเมินผล จัดท าฐานข้อมูล รวมทั้ง
เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการเพาะลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม และได้มีการออกกฎกระทรวงเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 
2559 ก าหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม พ.ศ.2559  ให้
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าดังต่อไปนี้ เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

1. การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
2. การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน (Procambarus charkii)  
3. การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp.)  
4. การเพาะเลี้ยงจระเข้ 
5. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง 
6. การเพาะเลี้ยงหอยทะเล 

ในส่วนของสัตว์น้ าควบคุมที่ เกี่ยวข้องกับกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าจืด     
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กำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล กุ้งทะเลที่มีการเพาะเลี้ยงกันเป็นจ านวนมากในปัจจุบัน คือ กุ้งขาว      
แวนนาไมล์ ซึ่งเป็นกุ้งที่สามารถเลี้ยงได้ในสภาพความเค็มต่ า ท าให้มีการขยายพ้ืนที่ไปในเขตพ้ืนที่น้ าจืด   
ทั้งในบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยตัวเลขเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรในปี 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 18,087 ราย ในพ้ืนที่ 35 จังหวัด ซึ่งหลายจังหวัดเป็นพ้ืนที่ในเขต
พ้ืนที่น้ าจืด 

กำรเพำะเลี้ยงกุ้งก้ำมแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช  Procambarus charkii หรือ Cherax spp.  
กรมประมงได้มีประกาศ เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งก้ามแดง หรือ 
กุ้งเครย์ฟิช  Procambarus charkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ  ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เรื่อง 
ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช  Procambarus 
charkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2)  ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559  ฉบับที่ 3 วันที่ ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ และฉบับที่ 4  วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยตัวเลขเกษตรกรที่มีการจดแจ้งประกอบ
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมกับกรมประมง จ านวนกว่า 76,000 ราย ในพ้ืนที่ 75 จังหวัด  

กำรเพำะเลี้ยงจระเข้  จระเข้เป็นสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า           
พ.ศ. 2535 และได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ตามกฎกระทรวงก าหนดชนิดของ  
สัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. 2546 และอยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) โดยข้อมูลการขึ้นทะเบียนอนุญาต มีจ านวนทั้งสิ้น 
1,277 ราย ในพ้ืนที่ 75 จังหวัด  

กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในกระชัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชังเป็นอาชีพเกษตรกรรมที่มี
ความส าคัญ เนื่องจากให้ผลผลิตและผลตอบแทนต่อพ้ืนที่ค่อนข้างสูง ท าให้มีเกษตรกรให้ความสนใจและ
เพาะเลี้ยงกันจ านวนมาก  อย่างไรก็ดีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชังอาจท าให้ระบบนิเวศของแหล่งน้ า
เปลี่ยนแปลงไปหากไม่ค านึงถึงปริมาณกระชัง และความเหมาะสมของล าน้ า อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
ในน้ าและการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าในธรรมชาติ  ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558               
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชังที่ท าการเพาะเลี้ยงในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินต้อง
ด าเนินการขออนุญาตตามมาตรา 79 ซึ่งภายหลังพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกาศใช้     
ได้มีบทเฉพาะกาลให้ผู้ท าการเพาะเลี้ยงในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินยื่นค าขอ          
รับใบอนุญาตตามมาตรา 175 โดยพบมีเกษตรกรยื่นขอรับใบอนุญาตจ านวน 8,883 ราย จากพ้ืนที่     
51 จังหวัด มีจ านวนกระชังรวมทั้งสิ้น 126,735 กระชัง พื้นที่รวม 2,801,940.13 ตารางเมตร  

ส่วนของการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช  Procambarus charkii หรือ Cherax spp. 
ที่กรมประมงได้มีประกาศ เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งก้ามแดง หรือ 
กุ้งเครย์ฟิช  Procambarus charkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติแล้วจ านวน 4 ฉบับ ซึ่งต้องมี         
การด าเนินการให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ประกอบการได้ทราบถึงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้อง รายละเอียด          
ที่ต้องปฏิบัติ รวมทั้งบทลงโทษต่างๆ และด าเนินการติดตามเฝ้าระวังให้ผู้ประกอบการด าเนินการได้ตาม
ประกาศก าหนดตามมาตรา 78 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และในส่วนของ
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รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๑๑๑ 

การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล การเพาะเลี้ยงจระเข้ และ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการออกประกาศกรมประมงตามมาตรา 78 นั้น ควรมีการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการเฝ้า
ระวังในส่วนของน้ าทิ้งที่เป็นข้อต้องปฏิบัติตามมาตรา 78 (5) ที่ระบุว่า “ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติในการจัดการน้ าทิ้งหรือของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า” เพ่ือให้หน่วยงานมีความพร้อมและ     
น าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการควบคุมด้านการเพาะเลี้ยง โดยมีการเฝ้าระวังในจุดที่เป็นแหล่งเลี้ยง
สัตว์น้ าควบคุมประเภทต่างๆ ในส่วนของส านักงานประมงจังหวัดก็ต้องมีขั้นตอนการจดแจ้ง การอนุญาต 
รวมทั้งมีการก ากับ ดูแล การด าเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมให้เป็นไปตามประกาศก าหนดในทุก
ประกาศต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในเรื่องระเบียบและวิธีการด าเนินงาน
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมตาม พรก.การประมง พ.ศ.2558 

2. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุมด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องตาม พรก.การประมง พ.ศ.2558 

3. เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง การด าเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
4. เพื่อก ากับ ดูแล การด าเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม  

3. เป้ำหมำย 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ มีความรู้ความเข้าใจถึงระเบียบและวิธีการด าเนินงานกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ตาม พรก. การประมง พ.ศ.2558 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ของความรู้ก่อนเข้ารับ
การชี้แจง 

2. ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม รับทราบมาตรการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม รวมทั้งทราบถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องตาม พรก. การประมง พ.ศ.2558 จ านวนเพิ่มขึ้น 

3. พื้นที่ท่ีมีการเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งเครย์ฟิช) ได้รับการตรวจติดตาม เฝ้าระวังให้ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามประกาศก าหนด ด าเนินการได้เพ่ิมขึ้น 

4. พื้นที่ท่ีมีการเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (ทุกกิจการ) ได้รับการตรวจติดตาม เฝ้าระวังในเรื่องน้ าทิ้ง  
5. ก ากับ ดูแล การด าเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมได้ตามก าหนด  

4. พื้นที่ด ำเนินกำร 
จังหวัดเลย  
 

5. งบประมำณ 
การด าเนินงานโครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม งบประมาณรวม 34,000 บาท 
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รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๑๑๒ 

กิจกรรม งบประมำณ  (บำท) 

1. ติดตาม เฝ้าระวัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ให้ด าเนินการได้ตามประกาศ
ก าหนด 

6,000 

2. เฝ้าระวัง คุณภาพน้ าท้ิงในพ้ืนที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (ทุกประเภท) 28,000 

รวม 34,000 

หมำยเหตุ ในการนี้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม 
 
6. หน่วยงำนด ำเนินกำร 

6.1 หน่วยงานหลัก : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย 
6.2 หน่วยงานสนับสนุน : ส านักงานประมงจังหวัดเลย 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

8. กำรด ำเนินงำน 
8.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดเลยด าเนินการติดตาม เฝ้าระวัง การด าเนินกิจการการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
8.1.1 ติดตาม เฝ้าระวัง การด าเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ของผู้ประกอบ

กิจการ (กุ้งเครย์ฟิช) ให้เป็นไปตามประกาศก าหนด ด าเนินการในจังหวัดเลยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย จ านวน 5 ราย รายละ 2 ครั้ง 

8.1.2 ติดตาม เฝ้าระวัง ในเรื่องคุณภาพน้ าทิ้งในพ้ืนที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
(ทุกกิจการ) ในแหล่งที่มีการเลี้ยงอย่างหนาแน่น ด าเนินการในจังหวัดเลย จ านวน 3 แหล่ง  แหล่งละ        
4 ครั้ง 

8.4 เพ่ือก ากับ ดูแล การด าเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมทุกกิจการให้เป็นไปตาม
ประกาศก าหนด ด าเนินการโดยส านักงานประมงจังหวัดเลย 
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รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๑๑๓ 

ตำรำงแสดง การด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2562 
 

 
 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจถึงมาตรการและแนวทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าควบคุมแต่ละประเภท  

9.2 ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม รับทราบมาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
9.3 ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งเคร์ฟิช) ด าเนินการให้เป็นไปตาม

ประกาศก าหนด  
9.4 พ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ า ได้รับการตรวจติดตาม เฝ้าระวังในเรื่องน้ าทิ้ง  
9.5 กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมทุกประเภทและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ได้รับการก ากับ 

ดูแล ให้การด าเนินกิจการได้ตามก าหนด  
 

10. ผลสัมฤทธิ์ 
 ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม มีความรู้ความเข้าใจถึงมาตรการและแนวทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมแต่ละประเภท และสามารถด าเนินการเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาว 

กิจกรรม ต.ค. - ธ.ค.
61 

ม.ค. - มี.ค.
62 

เม.ย.-มิ.ย.
62 

ก.ค. - ก.ย.
62 

1. ติดตาม เฝ้าระวัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   
ควบคุม ให้ด าเนินการได้ตามประกาศก าหนด 

    

2. เฝ้าระวัง คุณภาพน้ าทิ้งในพ้ืนที่ที่มีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (ทุกประเภท) 
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รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๑๑๔ 

11. แผนกำรด ำเนินงำน 
 

 
 
12. ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดระบบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 
 กิจกรรมที่  1 ติดตำม เฝ้ำระวัง กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม ให้ด ำเนินกำรได้ตำมประกำศ
ก ำหนด  
      วันที่ 8 เดือน มกราคม 2562 ไปที่ อ าเภอท่าลี่ อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อติดตาม    
เฝ้าระวัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 โดยเข้าพ้ืนที่จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

 
ล าดับ ช่ือ – สกุล ที่อยู่ หมายเหต ุ
1 นายสุรพงษ์  ราชา    42 ม.8 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย เลี้ยงเพื่อบรโิภค/ก าลังจะหยุดเลีย้ง 
2 นางดาริน  -  ม.11 ต.หนองหญา้ปล้อง อ.วังสะพุง 

    จ.เลย 
เลี้ยงเพื่อบรโิภค/ก าลังจะหยุดเลีย้ง 

กิจกรรม : ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง

กิจกรรมยอ่ย : ก้ากบัดูแลและควบคุมการเพาะเลี ยงสัตวน์ ้าควบคุม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผน 10 5 5

ผล 10
5 5

แผน 12 3 3 3 3

ผล 12 3 3 3 3

1. ตรวจติดตาม เฝ้าระวงัฟาร์มเลี ยง
สัตวน์ ้าควบคุมให้ด้าเนินการได้ตาม
ประกาศก้าหนด

2. เฝ้าระวงั คุณภาพน ้าทิ งในพื นท่ีท่ี
มกีารเพาะเลี ยงสัตวน์ ้าควบคุม (ทุก
ประเภท)

รายงานผลการปฏิบตังิาน โครงการจัดระบบการเพาะเลีย้งสตัว์น้้าควบคุม ประจ้าปงีบประมาณ 2562

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้้าจืดเลย ชื่อผู้รายงาน ทวีศักดิ ์สกุณา

กิจกรรม แผน/ผล รวม
จ้านวนผู้ประกอบการ (ราย)

ครั้งที ่12 / 2562 ประจ้าเดอืน....กันยายน....

แผนงาน : บูรณาการพฒันาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

โครงการ : พฒันาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๑๑๕ 

      วันที่ 9 เดือน มกราคม 2562 ไปที่ อ าเภอด่านซ้าย อ าเภอภูหลวง อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย 
เพ่ือติดตาม เฝ้าระวัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 โดยเข้าพ้ืนที่จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
 
ล าดับ ช่ือ – สกุล ที่อยู่ หมายเหต ุ
1 นางภันทิรา วิเศษลา 71 ม.8 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย เลี้ยงเพื่อบรโิภค/ก าลังจะหยุดเลีย้ง 
2 น.ส.เตือนใจ ทองเกต ุ 172 ม.2 ต.ภหูอ อ.ภูหลวง จ.เลย เลี้ยงเพื่อบรโิภค/ก าลังจะหยุดเลีย้ง 
3 นายอุดมเดช เกษทองมา 94 ม.8 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย เลี้ยงเพื่อบรโิภค/ก าลังจะหยุดเลีย้ง 

 
      วันที่ 22 เดือน มิถุนายน 2562 ไปที่ อ าเภอท่าลี่ อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพ่ือติดตาม 
เฝ้าระวัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม โดยเข้าพ้ืนที่จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
 
ล าดับ ช่ือ – สกุล ที่อยู่ หมายเหต ุ

1 นางดาริน ม.11 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย กุ้งเคย์ฟิช (สัตว์น้ าควบคุม) 
2 นายอุดมเดช เกษทองมา 94 ม.8 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย กุ้งเคย์ฟิช (สัตว์น้ าควบคุม) 

 
      วันที่ 23 เดือน มิถุนายน 2562 ไปที่ อ าเภอด่านซ้าย อ าเภอภูหลวง อ าเภอผาขาว จังหวัด
เลย เพ่ือติดตาม เฝ้าระวัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 โดยเข้าพ้ืนที่จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
 
ล าดับ ช่ือ – สกุล ที่อยู่ หมายเหต ุ

1 นางภันทิรา วิเศษลา 71 ม.8 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย กุ้งเคย์ฟิช (สัตว์น้ าควบคุม) 
2 นายสุรพงษ์  ราชา 42 ม.8 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย กุ้งเคย์ฟิช (สัตว์น้ าควบคุม) 
3 น.ส.เตือนใจ ทองเกต ุ 172 ม.2 ต.ภหูอ อ.ภูหลวง จ.เลย กุ้งเคย์ฟิช (สัตว์น้ าควบคุม) 

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๑๑๖ 

ภำพกิจกรรมท่ี 1 ติดตำม เฝ้ำระวัง กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม ให้ด ำเนินกำรได้ตำมประกำศก ำหนด 
 

           
 

           
 

           
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๑๑๗ 

กิจกรรมที่ 2 เฝ้ำระวัง คุณภำพน้ ำทิ้งในพื้นที่มีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุมทุกประเภท 
แหล่งที่ 1 อยู่ที่ อ าเภอเมืองจังหวัดเลย ซึ่งเป็นการเลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ าเลย โดยจุดที่ 1    

ต้นน้ าบริเวณบ้านขอนแดน อ าเภอเมือง และ จุดที่ 2 บ้านปากหมาก อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ท้ายน้ า  
แหล่งที่ 2 อยู่ที่ ฟาร์มจระเข้ ของ นางนิตยา วงษ์บ าหลาย บ้านเลขที่ 239 ม.3 ต.ผาสามยอด 

อ.เอราวัณ จ.เลย 
แหล่งที่ 3 อยู่ที่ ฟาร์มกุ้งเคย์ฟิช ของ นางจิรัสยา วรรณไชย บ้านเลขที่ 261/3 ต.นาดินด า      

อ.เมือง จ.เลย  
โดยจะท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง จ านวน 4 ครั้ง ในเดือน กุมภาพันธุ์  เมษายน มิถุนายน 

และสิงหาคม 2562  
 

              
 

               
 

             



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๑๑๘ 

 

โดย ผลข้อมูลเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งทิ้งน้ าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ดังนี้ 
 
 

ครั้งที่  1 

 

 
 

 

 

เวลาเก็บ BOD TSS NH3-N TP

Latitude Longitude น. อากาศ น้้า ppt ds/m (mg/i) (mg/i) (mg/i) (mg/i)

23-ก.พ.-62 2.1 บ่อเลี ยงกุง้เคร์ฟชิ 17.3924499 101.804672 13.10 35 33.5 0.00 - 7.44 - 19.00 0.00 0.03

23-ก.พ.-62 2.2 บ่อน ้าทิ งกุง้เคร์ฟชิ 17.392913 101.805047 13.20 35 32.5 0.00 - 7.00 - 25.50 0.15 0.04

24-ก.พ.-62 1.1 ต้นกระชัง (กช. 1) 17.451769 101.734800 10.45 33 32 0.00 - 7.51 - 47.80 0.00 0.01

24-ก.พ.-62 1.2 ท้ายกระชัง (กช. 10) 17.634431 101.749477 10.30 32 32 0.00 - 7.55 - 58.00 0.00 0.01

24-ก.พ.-62 3.1 บ่อเลี ยงจระเข้ 17.192136 102.065416 14.00 35 32.5 0.00 - 6.56 - 25.50 3.00 0.04

24-ก.พ.-62 3.2 บ่อน ้าทิ งจระเข้ 17.191991 102.065581 14.15 35 32 0.00 - 6.77 - 25.90 2.51 0.07

รายงานผลขอ้มลูเฝ้าระวงัคุณภาพแหล่งทิ้งน้้าจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้้์าควบคุม
หน่วยงาน : .....ศูนยว์ิจยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้้าจดื.......

ประจา้เดอืน : …...กุมภาพันธ ์2562 .........

วัน/เดอืน/ปี จดุเก็บ ชื่อจดุเก็บ
พิกัด อุณหภูมิ (c) Salinity

pH



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๑๑๙ 

 

ครั้งที่ 2 
 

 

 

 

เวลาเก็บ BOD TSS NH3-N TP

Latitude Longitude น. อากาศ น้้า ppt ds/m (mg/i) (mg/i) (mg/i) (mg/i)

29-เม.ย.-62 1.1 ต้นกระชัง (กช. 1) 17.451769 101.734800 10.00 34 32 0 - 7.33 - 37.20 0.00 0.01

29-เม.ย.-62 1.2 ท้ายกระชัง (กช. 10) 17.634431 101.749477 10.40 35 32 0 - 7.41 - 38.10 0.00 0.01

29-เม.ย.-62 3.1 บ่อเลี ยงจระเข้ 17.192136 102.065416 14.45 33 35.5 0 - 6.55 - 38.00 2.13 0.01

29-เม.ย.-62 3.2 บ่อน ้าทิ งจระเข้ 17.191991 102.065581 15.15 33 32 0 - 6.89 - 37.60 2.01 0.01

30-เม.ย.-62 2.1 บ่อเลี ยงกุง้เคร์ฟชิ 17.3924499 101.804672 13.30 33 29.5 0 - 7.42 - 24.20 0.01 0.01

30-เม.ย.-62 2.2 บ่อน ้าทิ งกุง้เคร์ฟชิ 17.392913 101.805047 13.50 33 31 0 - 7.41 - 42.80 0.09 0.01

รายงานผลขอ้มลูเฝ้าระวงัคุณภาพแหล่งทิ้งน้้าจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้้์าควบคุม
หน่วยงาน : .....ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้้าจดื.......

ประจ้าเดอืน : …...เมษายน 2562 .........

วัน/เดอืน/ปี จุดเก็บ ชื่อจุดเก็บ
พิกัด อุณหภูมิ (c) Salinity

pH



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๑๒๐ 

 

ครั้งที่ 3 
 

 

 

 

 

เวลาเก็บ BOD TSS NH3-N TP

Latitude Longitude น. อากาศ น้้า ppt ds/m (mg/i) (mg/i) (mg/i) (mg/i)

22-ม.ิย.-62 1.1 ต้นกระชัง (กช. 1) 17.451769 101.734800 11.00 33.5 29 0 - 7.48 - 35.00 0.00 0.01

22-ม.ิย.-62 1.2 ท้ายกระชัง (กช. 10) 17.634431 101.749477 11.15 33.5 29.5 0 - 7.66 - 35.40 0.00 0.01

22-ม.ิย.-62 3.1 บ่อเลี ยงจระเข้ 17.192136 102.065416 15.45 31 29 0 - 7.42 - 38.70 3.22 0.01

22-ม.ิย.-62 3.2 บ่อน ้าทิ งจระเข้ 17.191991 102.065581 16.15 32 29 0 - 6.80 - 40.60 2.51 0.01

23-ม.ิย.-62 2.1 บ่อเลี ยงกุง้เคร์ฟชิ 17.3924499 101.804672 11.40 32.5 29.5 0 - 7.02 - 17.70 0.01 0.01

23-ม.ิย.-62 2.2 บ่อน ้าทิ งกุง้เคร์ฟชิ 17.392913 101.805047 12.00 32.5 30 0 - 7.53 - 35.60 0.02 0.01

รายงานผลขอ้มลูเฝ้าระวงัคุณภาพแหล่งทิ้งน้้าจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้้์าควบคุม
หน่วยงาน : .....ศูนยว์ิจยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้้าจดื.......

ประจา้เดอืน : …...มิถุนายน 2562 .........

วัน/เดอืน/ปี จดุเก็บ ชื่อจดุเก็บ
พิกัด อุณหภูมิ (c) Salinity

pH



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๑๒๑ 

 

ครั้งที่ 4 
 

 

 

 

 

 

 

เวลาเก็บ BOD TSS NH3-N TP

Latitude Longitude น. อากาศ น้้า ppt ds/m (mg/i) (mg/i) (mg/i) (mg/i)

10-ส.ค.-62 1.1 ต้นกระชัง (กช. 1) 17.451769 101.734800 10.30 28.7 27.6 0 - 7.12 - 70.60 0.00 0.01

10-ส.ค.-62 1.2 ท้ายกระชัง (กช. 10) 17.634431 101.749477 10.35 29 28 0 - 7.00 - 71.30 0.00 0.01

10-ส.ค.-62 3.1 บ่อเลี ยงจระเข้ 17.192136 102.065416 14.45 29 27.5 0 - 7.83 - 28.90 2.00 0.01

10-ส.ค.-62 3.2 บ่อน ้าทิ งจระเข้ 17.191991 102.065581 15.15 29 28 0 - 7.44 - 67.10 3.41 0.01

11-ส.ค.-62 2.1 บ่อเลี ยงกุง้เคร์ฟชิ 17.3924499 101.804672 10.40 29 28.5 0 - 7.25 - 15.70 0.00 0.01

11-ส.ค.-62 2.2 บ่อน ้าทิ งกุง้เคร์ฟชิ 17.392913 101.805047 11.00 29 28.5 0 - 7.32 - 67.80 0.00 0.01

pH

หน่วยงาน : .....ศูนยว์ิจยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้้าจดื.......

ประจา้เดอืน : …...สงิหาคม 2562 .........

ชื่อจดุเก็บ

รายงานผลขอ้มลูเฝ้าระวงัคุณภาพแหล่งทิ้งน้้าจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้้์าควบคุม

พิกัด
วัน/เดอืน/ปี จดุเก็บ

อุณหภูมิ (c) Salinity



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน : บูรณาการพฒันาศักยภาพการผลติภาคเกษตร 

โครงการ : ระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กจิกรรม : ระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่ 

(สตัวน์้า้จืด)  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๒๓ 

โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ ำจืด)  
ประจ ำปีงบประมำณ 2562  

1. หลักกำรและเหตุผล  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ มีนโยบายเพ่ือ
พัฒนาแหล่งผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์และครบวงจรเพ่ือ
แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ า และให้ผลผลิตที่ได้มีมาตรฐาน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกันผลิต
เป็นแปลงใหญ่ จัดการการเลี้ยงตามมาตรฐาน การจัดหาปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิตให้อยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสม การจัดการผลผลิตการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และการเชื่อมโยงสินค้า โดยมีผู้จัดการโครงการ 
(Project manager) เป็นผู้ให้ค าแนะน า ติดตาม และประสานงานกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินการในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว  
 ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีผลผลิตสัตว์น้ าจืด 381,600 ตัน มูลค่าประมาณ 33,993 บาท        
(กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง ,2561) ชนิดสัตว์น้ าที่ส าคัญ คือ ปลานิล         
ปลาดุก กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลาสลิด ปลาสวาย และปลาหมอ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน
เกษตรกรประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตสูง ระบบการเลี้ยงไม่ได้มาตรฐาน และราคาตกต่ า ดังนั้นเพ่ือ
พัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ กรมประมงจึงด าเนินการโครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่    (สัตว์น้ าจืด) ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาค
เกษตร ด้วยการเลี้ยงตามาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี โดยมีการรวมกลุ่มของเกษตรกร
เพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตและจ าหน่ายผลผลิต ซึ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต      
ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน  
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ิมผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกร  
2.2 ลดต้นทุนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกร  
2.3 ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี 

(GAP)  
2.4 พัฒนากลุ่ม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือเป็นตัวกลางในการบริหาร

จัดการระบบการผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก 
2.5 มีตลาดจ าหน่ายผลผลิตสัตว์น้ า  
 

3. ระยะเวลำด ำเนินงำน  

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 1 ปี (เริ่มต้น ตุลาคม 2561 - กันยาน 2562)  
 
4. เป้ำหมำย/พื้นทีด่ ำเนินกำร  

เป้าหมายการด าเนินงานของส านักงานประมงจังหวัดเลย มีจ านวน 1 แปลง เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 35 ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอ าเภอเมือง และอ าเภอเชียงคาน 
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5. วิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน        
 5.1 การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 
      5.1.1 คัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ มีทะเบียนฟาร์มหรือมีความพร้อมในการขึ้นทะเบียน
ฟาร์ม 
      5.1.2 เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน หรือมีความพร้อมในการขอรับการรับรอง
มาตรฐาน (GAP) 
      5.1.3 เกษตรกรไม่เคยเข้าร่วมโครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบ
วงจร/โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ของกรมประมงปี 2558 - 2561 
      5.1.4 มีการรวมกลุ่มแปลงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด โดยพื้นที่แปลงไม่จ าเป็นต้องติดกัน แต่ควรอยู่
ภายในชุมชนที่ใกล้เคียงพื้นท่ีมีความเหมาะสม และมีศักยภาพที่จะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ 
      5.1.5 ขนาดพ้ืนที่รวมในการด าเนินการต่อจังหวัด ตั้งแต่ 300 ไร่ หรือจ านวนเกษตรกรสมัคร
ใจเข้าร่วมโครงการ ฯ ไม่น้อยกว่า 300 ราย 
 5.2 เตรียมการ 
      5.2.1 ท าข้อมูลรายบุคคล/รายแปลง 
     -  ส านักงานประมงจังหวัด/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ด าเนินการ
จัดท าข้อมูลรายบุคคล/รายแปลง  
    - ส านักงานประมงจังหวัด ด าเนินการจัดตั้งผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ) โดยคัดเลือก
ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (Fisheries Co-ordinator; FC) ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการฯ และด าเนินการส ารวจข้อมูลรายแปลง/รายบุคคล  
      5.2.2 ส ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร (แปลงปี 2562) 
    -  ส ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ก่อนการ
ด าเนินงาน 
    -  ผู้จัดการแปลง วิเคราะห์ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 

 5.3 จัดท าแผนพัฒนารายแปลง 
      5.3.1 จัดท าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลค่า และจ าหน่ายผลผลิต 
    - ส านักงานประมงจังหวัด ทีมผู้จัดการแปลง และเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ร่วมประชุม 
เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์รายแปลง ส าหรับก าหนดเป้าหมายการพัฒนาแปลงทั้ง 5 ด้าน คือ การเพ่ิม
ผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การยกระดับมาตรฐานสินค้า การตลาด และการบริหารจัดการ 
   - ผู้จัดการแปลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มมาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดท าแผนขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดหาแหล่งน้ า การจัดท าระบบ logistic การ
หาวิธีลดต้นทุน/การเพ่ิมผลผลิต หรือเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เป็นต้น 
   - ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ ทีมผู้จัดการแปลง และเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ร่วม
ประชุมการวางแผนการผลิตสัตว์น้ า เพ่ือให้มีผลผลิตสัตว์น้ าออกจ าหน่ายตามความต้องการของตลาด 
 5.4 พัฒนาองค์ความรู้ 
 5.4.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 
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    -  ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ) ด าเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยง การลดต้นทุน และมาตรฐาน
ฟาร์มและหลักสูตรด้านการรวมกลุ่มและการแปรรูปสัตว์น้ า 
    -  ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ) เข้าไปส่งเสริม ให้ความรู้ กลุ่มเกษตรกรในแต่ละแปลง 
       ด้านการลดต้นทุนการผลิต เช่น ศึกษาจากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) /แปลงสาธิต ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวทางการลดต้นทุนและ
เพ่ิมผลผลิตของสมาชิกของโครงการ 
     ด้านการรวมกลุ่ม เช่น ให้ความรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ า/
วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/แปรรูปสัตว์น้ า 
     ด้านการตลาด ประชุมและประสานงานกับแหล่งจ าหน่ายสินค้าเพ่ือเชื่อมโยงตลาด/
กระจายสินค้า 
 5.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
      5.5.1 สนับสนุนสัตว์น้ าพันธุ์ดี 
  -  ส านักงานประมงจังหวัดแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาความเหมาะสมของเกษตรกรที่จะ
รับพันธุ์สัตว์น้ า โดยคณะท างานประกอบด้วย 
     - ประมงจังหวัด        ประธานคณะท างาน 
     - ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด    รองประธานคณะท างาน 
     - เกษตรกรในโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ราย      คณะท างาน 
     - ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ)        คณะท างานและเลขานุการ 
  -   พิจารณาความเหมาะสมของเกษตรกรให้สัมพันธ์กับจ านวนพันธุ์สัตว์น้ า ดังนี้ 
     - ความพร้อมของเกษตรกร 
     - ขนาดบ่อ 
     - ปริมาณน้ า 
  -  เมื่อคณะท างานมีมติเห็นชอบในชนิดและจ านวนพันธุ์สัตว์น้ าแล้ว ให้ผู้จัดการแปลง 
(ภาคราชการ) ด าเนินการมอบพันธุ์สัตว์น้ าให้แก่เกษตรกร 
     5.5.2 สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 
  - ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ) แจกปัจจัยการผลิต จุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรกร รายละ 
20 ซอง เพ่ือใช้ในการปรับปรุงสภาพดินและน้ า และช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคให้แก่เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการฯ 
 5.6 ส่งเสริมการตลาด 
      5.6.1 ส่งเสริมการวางแผนการตลาด/เชื่อมโยงตลาด/กระจายสินค้า  
   - ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการและภาคเกษตรกร) ประชุมและประสานงานกับแหล่ง
จ าหน่ายสินค้าเพ่ือเชื่อมโยงตลาด/กระจายสินค้า 
   - ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการและภาคเกษตรกร) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือพัฒนาด้านการตลาด หาช่องทางตลาดเพ่ิมให้แก่เกษตรกร และช่วยประชาสัมพันธ์ผลผลิตของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
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 5.7 ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
      5.7.1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า (GAP กรมประมง) 
       - ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ ให้ความรู้ และส่งเสริมแนะน าให้เกษตรกรรับรู้เกี่ยวกับการ
ยกระดับมาตรฐานสินค้า (GAP กรมประมง) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐาน GAP 
กรมประมง 
 5.8 ติดตามและประเมินผล 
       - ส านักงานประมงจังหวัด/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ติดตามผลการด าเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง 
 

6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 เกษตรกรในพ้ืนที่แปลงใหญ่มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง สามารถบริหารจัดการ
แปลงของตนเองเพ่ือให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง สามารถสืบหาข้อมูล น ามาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง
วางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีส่วนร่วม      
ในกระบวนการด าเนินงานที่เน้นการลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ มีตลาดรองรับ 
สามารถเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร และพัฒนาจนสู่การเป็น 
Smart farmer ต่อไป 

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักงานประมงจังหวัดเลย  
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย  
 
 
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๒๗ 

ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละกิจกรรม 
1. รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ ำจืด) 

ปี 2562 

        
 

        
 

        
 
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๒๘ 

2. จัดท ำข้อมูลรำยบุคคล/รำยแปลง 
 - ส านักงานประมงจังหวัดเลยร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเลย เข้าพ้ืนที่พบปะ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ปลานิลในกระชัง) จัดท าข้อมูลรายบุคคล/รายแปลง/ส ารวจสภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปลานิลใน
กระชัง) พ้ืนที่อ าเภอเมืองและอ าเภอเชียงคาน เกษตรกรจ านวน 35 ราย 

 

             
 

             
 

             
  



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๒๙ 

3. จัดท ำแผนพัฒนำรำยแปลง 
     - ส านักงานประมงจังหวัดเลย ทีมผู้จัดการแปลง/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย              
และเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ร่วมประชุมจัดท าแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลค่า และจ าหน่าย
ผลผลิต เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์รายแปลง ส าหรับก าหนดเป้าหมายการพัฒนาแปลงทั้ง 5 ด้าน คือ การ
เพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การยกระดับมาตรฐานสินค้า การตลาด และการบริหารจัดการ 

 

            
 

            
 

            
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๓๐ 

4. พัฒนำองค์ควำมรู้/ถ่ำยทอดควำมรู้ให้เกษตรกร 
 - ส านักงานประมงจังหวัดเลย/ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ) ด าเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการฯ จ านวน 2 หลักสูตร  
      1. หลักสูตรด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยง การลดต้นทุน และมาตรฐานฟาร์ม 

 

              
 

              
 

              
 
 
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๓๑ 

      2. หลักสูตรด้านการรวมกลุ่มและการแปรรูปสัตว์น้ า  
 

                             
 

             
 

             
 
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๓๒ 

5. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
 5.1 สนับสนุนสัตว์น้ าพันธุ์ดี 
       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย ร่วมกับ ส านักงานประมงจังหวัดเลย มอบ
ปัจจัยการผลิต โดยสนับสนุนสัตว์น้ า (ปลานิล) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 3,000 ตัวต่อราย 
 

           
 

          
 

          
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๓๓ 

 5.2 สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 
       ส านักงานประมงจังหวัดเลย มอบปัจจัยการผลิตจุลินทรีย์ปม.1 จ านวนคนละ 20 ซอง เพ่ือ
ใช้ในการปรับปรุงสภาพดินและน้ า ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งสาธิตการท า EM Ball และ
น้ า EM เพ่ือใช้บ าบัดน้ าเสีย 
 

            
 

            
 

            
                  
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๓๔ 

6. ส่งเสริมกำรตลำด 

 - ส านักงานประมงจังหวัดเลย ประสานงานกับแหล่งจ าหน่ายสินค้าเพ่ือเชื่อมโยงการตลาดกระจาย
สินค้า เพ่ือพัฒนาด้านการตลาด เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ผลผลิต
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  
 

            
 

           
 

            
 

  



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๓๕ 

7. ยกระดับมำตรฐำนสินค้ำและสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
 7.1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า GAP กรมประมง 
      ส านักงานประมงจังหวัดเลย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย ให้
ค าแนะน า ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานสินค้า GAP เพ่ือเตรียมความพร้อมในการขอ
การรับรองมาตรฐาน GAP  
 

         
 

         
 

         
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๓๖ 

ภำพประกอบ  
โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน “ภำยใต้โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่”  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
หลักสูตร กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรแปรรูปสัตว์น้ ำเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลผลิต และกำรตลำด 

ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลำนิลในกระชังเขื่อนล ำปำว จังหวัดกำฬสินธุ์ 
ระหว่ำงวันที่ 21 – 22 สิงหำคม 2562 

         
 

             
 
 

             
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๓๗ 

ภำพประกอบ (ต่อ) 
โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน “ภำยใต้โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่”  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
หลักสูตร กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรแปรรูปสัตว์น้ ำเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลผลิต และกำรตลำด 

ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลำนิลในกระชังเขื่อนล ำปำว จังหวัดกำฬสินธุ์ 
ระหว่ำงวันที่ 21 – 22 สิงหำคม 2562 

          
 

          
 

         



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๓๘ 

ภำพประกอบ (ต่อ) 
โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน “ภำยใต้โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่”  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
หลักสูตร กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรแปรรูปสัตว์น้ ำเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลผลิต และกำรตลำด 

ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลำนิลในกระชังเขื่อนล ำปำว จังหวัดกำฬสินธุ์ 
ระหว่ำงวันที่ 21 – 22 สิงหำคม 2562 

 

             
 

                     
 

             



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๓๙ 

ภำพประกอบ 
โครงกำรประกวดแปลงใหญ่ด้ำนประมง ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

กลุ่มแปลงใหญ่ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด (แปลงใหญ่ผู้เลี้ยงปลำนิลในกระชัง จ.เลย) 
 

               
 

              
 

             



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๔๐ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน : บูรณาการพฒันาศักยภาพการผลติภาคเกษตร 
 

โครงการ : ธนาคารสินคา้เกษตร 
 

กจิกรรม : สนบัสนนุผลผลติสตัวน์้า้แบบมสีว่นร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๔๑ 

โครงกำรธนำคำรผลผลิตเกษตรด้ำนกำรประมง 
สระประมง บ้ำนนำเจียง หมู่ที่ 3 ต ำบลโคกงำม อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย 

 
ควำมเป็นมำ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร เพ่ือให้ชุมชน
เกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ ที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรเพ่ือสนองต่อความมั่นคง        
ด้านอาหารและสร้างรายได้ในครัวเรือน จึงด าริให้มีการจัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือ      
ในการบริหารผลผลิตด้านการเกษตร กรมประมงจึงได้ด าเนินการเพ่ือตอบสนองนโยบายกระทรวงฯ โดย
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งระบบธนาคารผลผลิตการเกษตร โดยเน้นด้านประมงขึ้น เพ่ือให้ชุมชน
เกษตรกรสามารถบริหารจัดการผลผลิต แลก ยืมคืน ผลผลิตจากสัตว์น้ า  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง จะด าเนินการโดยอาศัยแหล่งน้ าธรรมชาติ              
ที่บริหารจัดการโดยคณะกรรมการแหล่งน้ าชุมชนที่ตั้งขึ้น เพ่ือให้แหล่งน้ าเป็นแหล่งผลิตอาหารสัตว์น้ าชุมชน
สามารถรองรับความต้องการบริโภคอาหารโปรตีนประเภทสัตว์น้ าของชุมชน เน้นการบริโภค และการสร้าง
รายได้เพ่ือความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนเกษตรกร 

 ในปีงบประมาณ 2561 มีเป้าหมายจะด าเนินการโครงการเพื่อจัดตั้งจ านวน 20 ธนาคาร  ใน 20 
จังหวัดน าร่อง โดยเริ่มจากชุมชนที่มีความพร้อมในพ้ืนที่เป้าหมายในเขตภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นอันดับแรก ตามความเร่งด่วนของปริมาณอาหารที่ขาดแคลนในพ้ืนที่ โดยสามารถด าเนินการได้ใน 20 
จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง สามารถเพ่ิมก าลังผลิตด้านสัตว์น้ าไม่ต่ ากว่า 0.75 ตันต่อแห่ง มีครัวเรือน
เกษตรกรได้รับประโยชน์ต่อแห่งประมาณ 200 ครัวเรือน 

 

วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งน้ าชุมชน ให้เป็นธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการ
ประมง 

 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารจัดการแหล่งน้ าชุมชนในการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าจืดเพ่ือเป็น
อาหารโปรตีนบริโภคและสร้างรายได้ในครัวเรือน 
 

 2.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารแหล่งน้ าชุมชนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าจืดให้แก่ชุมชน 
เจ้าหน้าที่ของกรมประมง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นในพ้ืนที่เป้าหมาย 

 
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๔๒ 

กรอบแนวควำมคิดในกำรด ำเนินโครงกำรธนำคำรผลผลิตเกษตรด้ำนกำรประมง 
 

กลุ่มกิจกรรมที่ 1 

สร้างกลไกลความร่วมมือในการด าเนินการจัดการแหล่งน้ าชุมชนให้เป็นธนาคารสัตว์น้ าจืด 
  - จัดตั้งกลไกลการประสานงานในการบริหารจัดการแหล่งน้ าให้เป็นธนาคารสัตว์น้ า 
  - จัดตั้งและเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการแหล่งน้ า 
  - สร้างความเข้มแข็งของกลไกลฯ และกรรมการฯ 
  - การมีส่วนร่วมความร่วมมือประชารัฐ  กรมประมง หน่วยงานกรมประมงส่วนภูมิภาค 
ประชาชน 
 
คัดเลือกแหล่งน้ ำเป้ำหมำย 
 พฤศจิกายน 2560 ด าเนินการคัดเลื อกชุมชนที่ มี แหล่ งน้ า  โดยคณะกรรมการหมู่ บ้ าน  
บ้านนาเจียง หมู่ที่ 3 ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย น าโดย นายสงคราม ค าแก้ว ก านันต าบลโคกงาม  
ได้เสนอแหล่งน้ า ได้แก่ สระประมง บ้านนาเจียง  หมู่ที่ 3 ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๔๓ 

มีพ้ืนที่ด าเนินการประมาณ 20 ไร่ พิกัด 17.3837463, 101.2245331 ความลึกเฉลี่ย 1.2 เมตร 
จ านวนครัวเรือน 333 ครัวเรือน ประชากร 1 ,114 คน ชาย 556 คน หญิง 538 คน                               
ใช้แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร และท าการประมง  เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการธนาคาร             
ผลผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง ซึ่งส านักงานประมงจังหวัดเลย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย พิจารณามีมติเห็นชอบ คัดเลือกแหล่งน้ าฯ เข้าร่วมโครงการฯ  
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รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 
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รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๔๕ 

ประชุมชี้แจงรำยละเอียดโครงกำรฯ 
 13 ธันวาคม 2560 ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ณ สระประมง  
บ้านนาเจียง หมู่ที่ 3 ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยส านักงานประมงจังหวัดเลย ร่วมกับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเลย ชุมชนให้ความร่วมมือและพร้อมเข้าร่วมโครงการฯ  
เป็นอย่างดีและยินดีด าเนินการตามเงื่อนไขของโครงการฯ 

 

จัดตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 

 แต่งตั้งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เพ่ือให้การ
ด าเนินงานตามโครงการฯ สามารถขับเคลื่อนได้ตามแผนงานและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านนาเจียง ให้คณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตร
ด้านการประมงฯ ที่ได้รับแต่งตั้งมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
      1. ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของแหล่งน้ าและจัดท าแผนปฏิบัติงานตามโครงการ 
      2. ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนด 
      3. จัดเตรียมแหล่งน้ าเพ่ิมอาหารธรรมชาติ และอนุบาลลูกปลาก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า 
      4. ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ าหลังการปล่อยทุก 2 เดือน 
      5. จัดประชุมติดตามงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
      6. ร่วมบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 
      7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอ าเภอและจังหวัด 
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๑๒๔ 
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รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๔๗ 
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รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๔๘ 

กฎระเบียบข้อตกลงของธนำคำรผลผลิตเกษตรด้ำนกำรประมง 

 ระเบียบข้อบังคับด้านการประมง แหล่งน้ าสระประมงบ้านนาเจียง หมู่ที่ 3 ต าบลโคกงามอ าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจ าปี 2561                   

 แหล่งน้ าสระประมง พื้นที่ 20 ไร่ หมู่ที่ 3 บ้านนาเจียง ต าบล โคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ได้ด าเนินงานร่วมโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง ประจ าปี งบประมาณ 2561 จ าเป็นต้องมี
ระเบียบข้อบังคับ โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันร่างขึ้น และมีความเห็นชอบร่วมกัน เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมงแหล่งสระประมง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สมาชิกและชุมชน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ต่อไป ซึ่งระเบียบข้อบังคับ ดังนี้ 

 หมวดที่ 1 ควำมท่ัวไป 

      ข้อ 1. ต่อไปนี้เรียกว่า “ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง แหล่งสระประมง” 
      ข้อ 2. ระเบียบข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
      ข้อ 3. ระเบียบนี้ใช้บังคับคณะกรรมการและสมาชิก ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 
แหล่งน้ าสระประมง 
      ข้อ 4. ระเบียบข้อบังคับนี้เรียกว่า ระเบียบข้อบังคับธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 
แหล่งน้ าสระประมง 
      ข้อ 5. หมู่บ้าน หมายถึง หมู่บ้านนาเจียง หมู่ที่ 3 ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย     
      ข้อ 6. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริหารธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง 
แหล่งน้ าสระประมง 

 หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ 

      ข้อ 7. ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง แหล่งน้ าสระประมง มีวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
  7.1 เพ่ือให้มีความม่ังคงด้านอาหารประเภทสัตว์น้ า (อาหารโปรตีน) ในชุมชน 
  7.2 เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสมาชิก 
  7.3 เพ่ือให้มีการจัดการผลผลิต แลก ยืม คืน ผลผลิตสัตว์น้ า 
  7.4 เพ่ือให้เกิดความรักสามัคคีในชุมชน 

 หมวดที่ 3 สมำชิก 

      ข้อ 8. การเป็นสมาชิกธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง แหล่งน้ าสระประมง 

  8.1 คุณสมบัติ 
       8.1.1 เป็นราษฎรที่อาศัยอยู่และมีทะเบียนบ้านอยู่ในบ้านนาเจียง หมู่ที่ 3 ต าบลโคก
งาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และชุมชนใกล้เคียงในต าบลโคกงาม ที่มีความสนใจ โดยมีอายุตั้งแต่     
20 – 80 ปี  
       8.1.2 ถือหุ้นในธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง แหล่งน้ าสระน้ าประมง ตั้งแต่ 1 
หุ้น แต่ไม่เกิน 10 หุ้นๆละ 100 บาท ต่อ 1 ครอบครัว 
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รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๔๙ 

       8.1.3 เป็นผู้ไม่ม่ัวสุ่มอบายมุข ติดการพนัน และติดยาเสพติด 
      8.1.4 สมาชิกต้องเข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง         

     8.1.5 เป็นผู้ที่พร้อมจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ของธนาคารผลผลิตฯ และ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารผลผลิตฯ  

  8.2 การสิ้นสุดการเป็นสมาชิก 
       8.2.1 ตาย 
       8.2.2 ลาออก 
       8.2.3 ให้ออก เนื่องจากท าผิดระเบียบของธนาคารผลผลิตฯ และคณะกรรมการ
พิจารณามีมติให้ออก 

 หมวดที่ 4 คณะกรรมกำร 

      ข้อ 9. คณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง แหล่งน้ าสระประมง ประกอบไป
ด้วย ประธาน 1 คน รองประธาน 2 คน เหรัญญิก 1 คน เลขานุการ 1 คน ผู้ช่วยเหรัญญิก 1 คน 
ผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน กรรมการ 11 คน ด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 

  9.1 คุณสมบัติกรรมการ 

       9.1.1 เป็นสมาชิกผู้ถือหุ้นใน ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง แหล่งน้ าสระ
ประมง 
       9.1.2 มีคุณสมบัติดังเช่นสมาชิก 
       9.1.3 ได้รับการคัดเลือกในที่ประชุมสมาชิกและมีมติให้เป็นคณะกรรมการ 

  9.2 การสิ้นสุดการเป็นคณะกรรมการ 

       9.2.1 ตาย 
       9.2.2 ลาออก 
       9.2.3 ให้ออก โดยมติที่ประชุมของสมาชิก 

  9.3 หน้าที่คณะกรรมการ 

       9.3.1 ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน ในแต่ละกิจกรรมภายใต้การด าเนิน
โครงการฯ 
       9.3.2 ประสานงานและปฏิบัติงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการฯ ที่
ก าหนดในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
       9.3.3 ด าเนินงาน ติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
       9.3.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 หมวดที่ 5 รำยได้ 

      ข้อ 10. ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง แหล่งน้ าสระประมง ย่อมมีรายได้เพ่ือเป็นทุน
ในการด าเนินงานและ บริหารจัดการ ดังนี้ 
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รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๕๐ 

  10.1 รายได้จากเงินอุดหนุนของทางราชการของโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการ
ประมง 
  10.2 รายได้จากการลงทุนหุ้นสมาชิก 
  10.3 รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตสัตว์น้ าของธนาคารฯ 
  10.4 รายได้จากการบริหารจัดการแหล่งน้ าที่ก่อให้เกิดรายได้อ่ืนๆ เช่น  การจับผลผลิต
สัตว์น้ าจ าหน่ายให้ประชาชน กิโลกรัมละ 50 บาท คนละ 2 กิโลกรัม และเปิดการขายบัตรจับปลาโดยคิด
เป็นค่าบัตร และจ านวน ตามความเหมาะสม และมติที่ประชุม ในช่วงเดือนธันวาคม ถึง เมษายน ของทุกปี 

 หมวดที่ 6 กำรใช้จ่ำย/เงินปันผล 

      ข้อ 11. การใช้จ่ายเงิน/ปันผล ของธนาคารผลผลิตฯ จะต้องใช้จ่าย/ปันผล ตามวัตถุประสงค์
ของธนาคารผลผลิตฯโดยเคร่งครัด 
  11.1 ใช้จ่ายในการบริหารจัดการแหล่งน้ า และเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า จ านวน 50 
เปอร์เซ็นต ์
  11.2 ปันผลให้กลุ่มสมาชิก 30 เปอร์เซ็นต์ 
  11.3 ใช้จ่ายเป็นสวัสดิการชุมชน หรือสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน และเพ่ือประโยชน์สาธารณสุข 10 เปอร์เซ็นต์ 
  11.4 ใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการ 10 เปอร์เซ็นต์ 
  11.5 เพ่ิมหุ้นได้ปีละ 1 ครั้ง 

 หมวดที่ 7 กำรเก็บรักษำเงินและกำรเบิกจ่ำย 

      ข้อ 12. รายได้ของธนาคารผลผลิตฯ ต้องมีการเก็บรักษาเงิน และเบิกจ่ายเงิน ดังนี้ 
  12.1 รายได้ธนาคารผลผลิตฯ ต้องน าเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารผลผลิตที่ได้เปิดบัญชี
ไว้ และเก็บหลักฐานการน าเงินฝากไว้ทุกครั้ง 
  12.2 การเบิกจ่ายเงินให้คณะกรรมการ 2 ใน 3 เป็นผู้ลงนามเบิกจ่าย ดังนี้ 
  12.3 ให้ท ารายการรับ+จ่ายเงิน ลงในสมุดเบอร์2 ไว้ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ 
  หมวดที่ 9 กติกำและกฎหมำยข้อบังคับ 
      ข้อ 13. ห้ามท าการประมงใดๆในพ้ืนที่ สระประมง เว้นแต่เจ้าหน้าที่จากกรมประมง ส ารวจ 
ชั่งวัดสัตว์น้ า ในแหล่งน้ า ผู้ใด่ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท และผู้ใดกระท าความผิดซ้ ามีโทษฝ่าฝืนปรับ 
5,000 บาท 
  ระเบียบข้อบังคับ ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง แหล่งน้ าสระประมง บังคับใช้โดยมติที่ประชุม
ใหญ่ เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ให้คณะกรรมการและสมาชิกยึดถือปฏิบัติระเบียบข้อบังคับนี้โดยเคร่งครัด  
ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายสงคราม ค าแก้ว ประธานกรรมการ 

 

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๕๑ 

รับสมัครสมำชิก เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

 ปัจจุบันมีสมาชิกท้ังหมด 106 ราย เป็น จ านวน 106 หุ้น หุ้นละ 100 บาท โดยมีสมาชิกจาก
หมู่บ้านในพื้นที่ ต าบลโคกงาม ดังนี้ 
      สมาชิกบ้านโคกงาม หมู่ที่ 1 ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จ านวน 14 ราย 
      สมาชิกบ้านห้วยตาด หมู่ที่ 2 ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จ านวน 35 ราย 
      สมาชิกบ้านนาเจียง หมู่ที่ 3 ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จ านวน 40 ราย 
      สมาชิกบ้านหนองสนุน หมู่ที่ 7 ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จ านวน 17 ราย 
 

               



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๕๒ 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๕๓ 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๕๔ 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๕๕ 

 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๕๖ 

ประชุมจัดท ำแผนร่วมกับชุมชนและก ำหนดกิจกรรมกำรด ำเนินกำร   

 โดยมี นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัด เจ้าหน้าที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ และประชาชนบ้าน 
บ้านนาเจียง หมู่ที่ 3 ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมจัดท าแผนการด าเนินงาน
โครงการฯ  

 

 

 

 

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๕๗ 

กลุ่มกิจกรรมที่ 2  

พัฒนาศักยภาพให้ชุมชนมีความรู้ความสามารถการจัดการแหล่งน้ าชุมชนให้เป็นธนาคารสัตว์น้ าจืด 

 - ฝึกอบรมด้านความรู้ที่เก่ียวข้องกับการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าชุมชน 
 - แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เก่ียวกับการจัดการแหล่งชุมชนให้เป็นธนาคารสัตว์น้ าจืด 

ถ่ำยทอดควำมรู้ แก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ และสมำชิก จ ำนวน 2 หลักสูตร   

 ได้แก่การบริหารจัดการแหล่งน้ าและการสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ า การอนุบาลสัตว์น้ าและ
การสร้างบ่ออนุบาล 

 

คณะกรรมการฯร่วมหารือวางแผนด าเนินการเตรียมบ่อ 
 

 

ด าเนินการพัฒนาท าความสะอาดรอบๆ ขอบบ่อ 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๕๘ 

 

           

ด าเนินการสร้างบ่ออนุบาลลูกปลา และร่องน้ าบริเวณขอบบ่อ 
 

           

ด าเนินการพัฒนาท าความสะอาด เตรียมบ่อ 

ที่ท ำกำรโครงกำรฯ 
 คณะกรรมการด าเนินการโครงการฯ ได้มีมติที่ประชุม เดือนมีนาคม 2561  ให้จัดสร้างที่ท าการ
โครงการฯใช้ส าหรับด าเนินงานโครงการฯ จัดประชุมประจ าเดือน และส าหรับเฝ้าเวรยาม  

 

                



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๕๙ 

 

              
 

              

กลุ่มกิจกรรมที่ 3 

 การบริหารจัดการแหล่งน้ า  
      - เพ่ิมผลผลิตสัตว์ 
      - ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
      - การใช้ประโยชน์สัตว์น้ า  

 กำรอนุบำลลูกปลำก่อนปล่อย  
 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เลย  พร้อมเจ้าหน้าที่จากส านักงานประมงจังหวัดเลย ท าการชั่งน้ าหนักและวัดขนาดลูกปลาก่อนปล่อย
อนุบาลในบ่อดิน ณ สระประมง บ้านนาเจียง ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  

ข้อมูลน้ ำหนักควำมยำวลูกพันธุ์สัตว์น้ ำก่อนปล่อยอนุบำล 

ชนิดปลำ น้ ำหนักเฉลี่ย 
(กรัม) 

ควำมยำวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

จ ำนวนทั้งหมดที่ปล่อยอนุบำล 
(ตัว) 

ปลานิลธรรมดา 2.69 2.37 20,000 
ปลาแก้มช้ า 2.69 0.81 30,000 

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๖๐ 

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
จืดเลย พร้อมเจ้าหน้าที่จากส านักงานประมงจังหวัดเลย  และคณะท างานโครงการฯ ท าการชั่งน้ าหนักและ
วัดขนาดลูกปลาหลังปล่อยอนุบาลในบ่อดิน ณ สระประมง บ้านนาเจียง ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย 

ข้อมูลน้ ำหนักควำมยำวลูกพันธุ์สัตว์น้ ำหลังกำรปล่อยอนุบำล 

ชนิดปลำ 
น้ ำหนักเฉลี่ย 

(กรัม) 
ควำมยำวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

จ ำนวนทั้งหมดที่
ปล่อยลงแหล่งน้ ำ 

% อัตรำรอดตำย
หลังกำรอนุบำล 

ปลานิลธรรมดา 17.50 8.58 18,910 94.55 
ปลาแก้มช้ า 15.34 10.34 29,000 96.67 

 
กำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำโครงกำรธนำคำรผลผลิตเกษตรด้ำนกำรประมง 

 

ชนิดปลำ จ ำนวน 
(ตัว) 

ขนำดปลำที่ปล่อย 
(เซนติเมตร) 

วันที่ปล่อย 
 

1. ปลาตะเพียนปากหนวด 10,000.00 7 - 10  5 เมษายน 2561 
2. ปลานวลจันทร์น้ าจืด 10,000.00 10 - 11  5 เมษายน 2561 
3. ปลาแกง 2,500.00 7 - 9  5 เมษายน 2561 
4. ปลาหมอตาล 2,500.00 7 - 9  5 เมษายน 2561 
5. ปลาไน 5,000.00 3 - 5  5 เมษายน 2561 
6. ปลาตะเพียนขาว 20,000.00 3 - 5  5 เมษายน 2561 
7. ปลานิลธรรมดา 20,000.00 7 - 10  5 เมษายน 2561 
8. ปลาแก้มช้ า 30,000.00 7 - 10  5 เมษายน 2561 

 

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๖๑ 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลำในแหล่งน้ ำโครงกำรฯ  

 5 เม.ย. 2561 ส านักงานประมงจังหวัดเลย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย                  
จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลารอบที่ 1 ร่วมกับคณะกรรมการโครงการฯ และชาวบ้านบ้านนาเจียง จ านวน 
100,000 ตัว โดยมีนายประยูร อรัญรุท นายอ าเภอด่านซ้ายเป็นประธาน  

 
นายอ าเภอด่านซ้าย เจ้าหน้าที่จากส านักงานประมงจังหวัดเลย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด

เลย ท ากิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาร่วมกับคณะการรมการโครงการฯ และชาวบ้านบ้านนาเจียง 

 
พันธุ์ปลาที่ปล่อยในโครงการฯ 

 
นายประยูร อรัทรุท นายอ าเภอด่านซ้าย ปล่อยพันธุ์ปลาโครงการฯ



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๖๒ 

 

 
คณะกรรมการโครงการฯ ชาวบ้านบ้านนาเจียง ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา 

จัดท ำแหล่งอำหำรธรรมชำติในแหล่งน้ ำของโครงกำรฯ 

 ด าเนินการสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติ (ฟางหมักจุลินทรีย์) โดยก าหนดแผนการด าเนินการ สร้าง
แหล่งอาหารธรรมชาติ จ านวน 6 จุด ทุกๆ 3 เดือน เพ่ือให้มีอาหารธรรมชาติต่อเนื่องตลอดทั้งปี  
เป็นการลดต้นทุน โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในพ้ืนที่ 
 

                 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๖๓ 

 

                
 

                    
 

                     
 

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๖๔ 

ประชุมประจ ำเดือน 
 คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ประชุมติดตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงาน
โครงการฯ ทุกๆ เดือน  

               
 
 

               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๖๕ 

ติดตำมกำรด ำเนินงำน  
  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ ทุกๆ เดือน ท าความสะอาดพัฒนาบ่อ
โครงการฯทุกๆวันส าคัญ พร้อมทั้งประเมินอัตราการเจริญเติบโตของปลา โครงการฯ 

                
 

               
 

               
 

ท าความสะอาด บริเวณขอบบ่อทุกๆ วันส าคัญ 

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๖๖ 

 

ติดตำมกำรเจริญเติบโตของสัตว์น้ ำหลังปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำ ทุก ๒ เดือน 
 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย 
พร้อมเจ้าหน้าที่จากส านักงานประมงจังหวัดเลย และคณะท างานโครงการฯ ได้ติดตามการเจริญเติบโตการ
เจริญเติบโตของสัตว์น้ าหลังการปล่อย โดยการลงข่ายขนาด 7 ช่องตา คือ ขนาด 2 เซนติเมตร              
3 เซนติเมตร, 4 เซนติเมตร,  5.5 เซนติเมตร, 7 เซนติเมตร, 9 เซนติเมตร และ 12 เซนติเมตร ชั่ง
น้ าหนักและวัดขนาดความยาวสัตว์น้ าที่ได้  ณ สระประมง บ้านนาเจียง ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย 
 

                 
 

                     
 

                     
เจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย  

ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ได้ติดตามการเจริญเติบโตการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า ครั้งที่ 1 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๖๗ 

 

กำรติดตำมกำรเจริญเติบโตของสัตว์น้ ำหลังปล่อย ครั้งที่ 1 

 

ขนำดข่ำย ชนิดปลำ 
น้ ำหนักเฉลี่ย ควำมยำวเฉลี่ย จ ำนวนตัวท่ีสุ่มได้ 

(กรัม) (เซนติเมตร) (ตัว) 
2 เซนติเมตร ปลากระดี่นาง 7.67 6.33 3 

 
ปลาตะเพียนขาว 7.42 4.95 43 

 
ปลานวลจันทร์น้ าจืด 9.00 5.20 1 

 
ปลานิลธรรมดา 10.00 20.00 1 

 
ปลาแป้นแก้ว 5.13 1.77 3 

 
ปลาแปบ 5.96 2.79 24 

 
ปลาหมอตาล 5.17 4.33 3 

3 เซนติเมตร ปลากระดี่นาง 9.00 12.60 1 

 
ปลาแกง 22.30 12.23 3 

 
ปลาตะเพียนขาว 10.90 15.90 54 

 

ปลาตะเพียนปาก
หนวด 10.05 16.23 46 

 
ปลานวลจันทร์น้ าจืด 13.09 21.45 29 

 
ปลานิลธรรมดา 9.07 15.26 31 

 
ปลาไน 10.75 28.50 2 

 
ปลาหมอตาล 15.33 9.12 6 

4 เซนติเมตร ปลาแกง 56.30 16.50 1 
 ปลาแก้มช้ า 52.00 16.00 1 
 ปลาตะเพียนขาว 35.58 13.49 100 
 ปลาตะเพียนทอง 37.83 13.45 6 
 ปลานวลจันทร์น้ าจืด 45.64 17.50 11 
 ปลานิลธรรมดา 25.36 10.80 101 
 ปลาไน 21.78 11.80 6 
 ปลายี่สกเทศ 52.00 17.20 1 
 ปลาสร้อยขาว 46.00 15.00 1 
 ปลาหมอตาล 31.93 11.25 6 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๖๘ 

  

 เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เลย พร้อมเจ้าหน้าที่จากส านักงานประมงจังหวัดเลย และคณะท างานโครงการฯ ได้ติดตามการเจริญเติบโต
การเจริญเติบโตของสัตว์น้ าหลังการปล่อย โดยการลงข่ายขนาด 7 ช่องตา คือ ขนาด 2 เซนติเมตร         
3 เซนติเมตร, 4 เซนติเมตร,   5.5 เซนติเมตร, 7 เซนติเมตร, 9 เซนติเมตร และ 12 เซนติเมตร         
ชั่งน้ าหนักและวัดขนาดความยาวสัตว์น้ าที่ได้  ณ สระประมง บ้านนาเจียง ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย 

                

เจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย  
ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ได้ติดตามการเจริญเติบโตการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า 

หลังการปล่อย ครั้งที่ 2 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๖๙ 

 

กำรติดตำมกำรเจริญเติบโตของสัตว์น้ ำหลังปล่อย ครั้งที่ 2 
 

ขนำดข่ำย ชนิดปลำ 
น้ ำหนักเฉลี่ย ควำมยำวเฉลี่ย จ ำนวนตัวท่ีสุ่มได้ 

(กรัม) (เซนติเมตร) (ตัว) 

2 เซนติเมตร ปลาตะเพียนขาว 7.60 8.30 14 
3 เซนติเมตร ปลานิลธรรมดา 10.85 7.93 27 

  ปลาแกง 22.30 12.23 3 
4 เซนติเมตร ปลาแก้มช้ า 47.95 148.83 4 

  ปลาแกง 56.30 16.50 1 
  ปลานิลธรรมดา 64.90 13.20 5 
  ปลาหมอตาล 29.92 11.00 5 

5.5 เซนติเมตร ปลาแก้มช้ า 84.40 17.50 1 
  ปลาแกง 112.40 20.15 2 
  ปลานิลธรรมดา 97.12 16.02 22 
  ปลานวลจันทร์น้ าจืด 49.50 16.73 6 

  
ปลาตะเพียนปาก
หนวด 61.04 14.47 21 

7 เซนติเมตร ปลาตะเพียนขาว 153.00 21.50 1 
  ปลานิลธรรมดา 99.48 16.28 21 
  ปลาไน 134.77 20.27 3 

9 เซนติเมตร ปลานิลธรรมดา 173.43 19.70 47 
  ปลาไน 157.00 22.00 1 

12 เซนติเมตร ปลานิลธรรมดา 364.40 25.25 2 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๗๐ 

 

กำรประเมินผลกำรเจริญเติบโตก่อนจับผลผลิต 
 28 ธันวาคม 2561 ประเมินผลการเจริญเติบโต พบปลามีขนาด น้ าหนักเฉลี่ย 400 กรัม      
ความยาวเฉลี่ย 17 เซนติเมตร  

              
 

 

              
 

 

              

เจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย  
ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ได้ติดตามการเจริญเติบโตการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า 

ก่อนจับผลผลิต ในวันที่ 29-30 ธันวาคม 2561 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๗๑ 

 

ประชุมจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

 

               
 

 
 

กิจกรรม/แผน/ผล การปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 

ประเมินผลจับผลผลิตโครงกำรฯ 
 

กิจกรรมจับสัตว์น้ ำ ผลผลิต (กิโลกรัม) มูลค่ำ (บำท) 

ครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 ธันวาคม 2561 300 15,000 

ครั้งที่ 2 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 40 2,000 

ครั้งที่ 3 วันที่ 9-10 มีนาคม 256 600 30,000 

ครั้งที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2562 1,014 50,700 
 

รวมผลจับผลผลิตโครงกำรฯ จ านวน 1,954 กิโลกรัม รวมรายรับ 97,700 บาท   

 โดยผลผลิตโครงการฯ จ าหน่ายให้กับสมาชิกและคณะกรรมการ ด าเนินงานโครงการฯ  
ในราคา กิโลกรัมละ 50 บาท  ผลผลิตสัตว์น้ ำในส่วนที่เหลือในบ่อโครงกำร ประมำณ 1,500 กิโลกรัม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผน

ผล

แผน 1 1

ผล 1 1

แผน 1 1

ผล 1 1

แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

ผล 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
กจิกรรมท่ี 3.1.8 จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานโครงานโรงการฯ ประจ้าปีของแหล่งน ้าเกา่ แผน 1 1

ปี 2561 ผล 1 1

กจิกรรมท่ี 3.1.4 เตรียมแหล่งน ้าและท้าการเพิม่อาหารธรรมชาติ (เช่น ท้าปุ๋ยหมกั ใส่ปุ๋ย) สนง.ปจ.เลย 1 ครั ง

1 ฉบับ

กจิกรรมท่ี 3.1.7 ติดตามการด้าเนินงานโครงการธนาคารฯ แหล่งน ้าเกา่ ปี 2561 สนง.ปจ.เลย

สนง.ปจ.เลย

10 ครั ง

สนง.ปจ.เลย 1 แห่งงบประมาณทีไ่ด้รบั 40,ooo บาท

กจิกรรมท่ี 3 : ติดตามการด้าเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตวน์ ้าแบบมส่ีวนร่วม) ในแหล่งน ้าเกา่ปี 2561 จ้านวน 1 แห่ง

ผลผลิตท่ี 3.1 : มกีารติดตามการด้าเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตวน์ ้าแบบมส่ีวนร่วม) ในแหล่งน ้าเกา่ปี 2561 อย่างต่อเนื่อง

สนง.ปจ.เลยกจิกรรมท่ี 3.1.3 จัดท้าแผนการด้าเนินงานประจ้าปี 2562 1 ฉบับ

รวม
แผนการปฏบิตัิงาน

กิจกรรม หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ เปา้หมาย หน่วยนับ



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๗๒ 

 

ประเมิน มูลค่ำ ประมำณ 75,000 บำท ตาม มติที่ประชุมประจ าเดือน เมษายน 2562 มี มติให้สงวนสัตว์
น้ าที่เหลือจากกิจกรรมจับผลผลิต ไว้ส าหรับใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ เพ่ือเป็นการบริหารจัดการแบบยั่งยืนต่อไป  
 

                   
 

 

                   
 

 

                  
 

                  



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๗๓ 

                    
 

                  
 

                  
 

กำรใช้จ่ำย/เงินปันผล 

 จ านวนผลผลิต 1,954 กิโลกรัม รายรับ 97,700 บาท 
      - ใช้จ่ายในการบริหารจัดการแหล่งน้ า และเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า จ านวน 50 เปอร์เซ็นต์  
เป็นเงิน 48,850 บาท 
      - ปันผลให้กลุ่มสมาชิก 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 29,310 บาท มติที่ประชุม ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2561 มีมติให้ยกเว้นการปันผลให้กลุ่มสมาชิก เพ่ือมอบงบส่วนดังกล่าวใช้ในการบริหารจัดการ
แหล่งน้ าเพ่ือผลประโยชน์แก่ส่วนรวม  
      - ใช้จ่ายเป็นสวัสดิการชุมชน หรือสนับสนุนการศึกษาส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชุมชน และเพ่ือประโยชน์สาธารณสุข 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน จ านวน 9,770 บาท    
      - ใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 9,770 บาท           



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๗๔ 

 

กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ  
 คณะเจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส านักงานประมงจังหวัดเลย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย  
และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 
 
 

               
 

               
 

ด ำเนินกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน 20,000 ตัว 

 ด าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 20,000 ตัว ในเดือนพฤษภาคม 2562 ประกอบด้วย ปลา
บ้า จ านวน 5,000 ตัว ปลานิลธรรมดา จ านวน 5,000 ตัว ปลาไน จ านวน 3,000 ตัว ปลาแก้มช้ า 
จ านวน 2,000 ตัว และปลาตะเพียนขาว 5,000 ตัว  

             



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๗๕ 

 

ปรับพื้นที่ ส ำหรับปลูกข้ำว ผสมผสำนกำรเลี้ยงปลำในนำข้ำว  
 เนื่องจากในปี 2562 พ้ืนที่ ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประสบปัญหา  
ฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้น้ าในบ่อโครงการฯ มีปริมาณน้อย พ้ืนที่ส่วนบน น้ าแห้ง ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการ
เลี้ยงปลาเต็มที่ ประธานคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ จึงเสนอในที่ประชุมประจ าเดือน กรกฎาคม 
ให้ใช้พ้ืนที่ส่วนที่แห้ง ปรับเปลี่ยนเป็นที่ปลูกข้าวเพ่ือเป็นการผสมผสานการเลี้ยงปลาในนาข้าว ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบให้ด าเนินการตามที่เสนอ 
 

                
 

                

ปรับพื้นที่ ส าหรับปลูกข้าว ผสมผสานการเลี้ยงปลาในนาข้าว  

 

 

 

 

 

 

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๗๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ “รักษน์้า้เพือ่พระแมข่องแผน่ดนิ” 

พืน้ทีลุ่ม่น้า้หมนั อา้เภอดา่นซา้ย จงัหวดัเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๗๗ 

โครงกำร “รักษ์น้ ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”พื้นที่ลุ่มน้ ำหมัน อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย 

กรอบแนวคิดและหลักกำรพัฒนำ  
 ภายใต้สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จึงก าหนดกรอบแนวคิดหลักการพัฒนาโครงการ 
“รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ดังนี้           
       1. ด าเนินงานสนองพระราชด าริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ป่าต้นน้ า ควบคู่กับการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนป่าอย่างต่อเนื่อง  
       2. มุ่งพัฒนาคนและพ้ืนที่ไปพร้อมกันโดยยึดพื้นที่ลุ่มน้ าเป็นหลัก ด าเนินงานรักษ์น้ า รักษาต้น
น้ า และลุ่มน้ าต่างๆ ตามพระราชดาริและหลักการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนโดยการพัฒนาอย่างสมดุลกับการอนุรักษ์  
       3. ด าเนินการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนการปฏิบัติเพ่ือให้
การพัฒนาและบริหารจัดการ ด าเนินงานอย่างเชื่อมโยงกันทุกมิติอย่างเป็นองค์รวมในลักษณะบูรณาการทั้ง
คน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนากระบวนการด าเนินงานทุกขั้นตอนใช้ “ความรอบรู้และความรอบคอบ” 
เสริมสร้างด้วย “คุณธรรม” ในการด าเนินงานและสอดคล้องกับ “วิถีชีวิต” ของชุมชนและประชาชน ใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ า มีการวางแผนและด าเนินงานอย่าง “มีเหตุผล” ใช้หลัก “พอประมาณ” เพ่ือให้เกิดความสมดุล
ทุกมิติ ลดช่องว่าง และความด้อยโอกาสของประชาชนและชุมชน มีการเสริมสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” รองรับ
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน  
       4. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนในพ้ืนที่ลุ่มน้ า โดยมีประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเป็นศูนย์กลาง
มุ่ งสร้ างกระบวนการมีส่ วนร่ วมของทุกภาคส่วนในทุกมิติของการด า เนินงานทั้ งการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนและการ
เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนและชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ า  
 
วิสัยทัศน์  
 เพ่ือสนองพระราชด าริในการด าเนินงานและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ  จึงก าหนด
วิสัยทัศน์การพัฒนาโครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2560-2564) ดังนี้ 
“ชุมชนและประชำชนในพื้นที่ลุ่มน้ ำได้รับกำรพัฒนำควบคู่กับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม คนกับป่ำอยู่ร่วมกัน พึ่งพิงและเกื้อกูลกันบนพื้นฐำนควำมพอเพียง ชุมชนม่ังคงเข้มแข็ง 
คนมีคุณภำพชีวิตท่ีดีสำมำรถพึ่งตนเองได้ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง” 
ประเด็นกำรพัฒนำและพันธะกิจ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงก าหนดประเด็นการพัฒนา และพันธะ
กิจการด าเนินงานโครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ดังนี้ 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๗๘ 

      1. ยึดแนวพระราชด าริที่พระราชทานให้ไว้และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ด าเนินงานหลัก มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพ้ืนที่ต้นน้ า ควบคู่กับการ
พัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่ลุ่มน้ า ให้สามารถพ่ึงตนเอง และด ารงอยู่อย่างสมดุล
และม่ันคงยั่งยืน      
       2. การจัดตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยหากินถาวรตามแนวพระราชด าริให้สอดคล้องกับภูมิสังคมใน
แต่ละ ลุ่มน้ า สร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยเตรียมคนให้เรียนรู้ต่อเนื่อง และสร้างแหล่งเรียนรู้ระดับ
ชุมชน พัฒนาอาชีพในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรตลอดจนรวมกลุ่มดาเนินกิจกรรมต่างๆ 
       3. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่า น้ า และดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกันของคนและป่าเพ่ือสนับสนุน
ความมั่นคง ด้านการเกษตรโดย 
   – อนุรักษ์พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งต้นน้ าล าธารตามแนวพระราชด าร ิ
   – พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุน พัฒนาโครงข่ายการกระจายน้ าและบริหาร
จัดการน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   – ฟ้ืนฟูปรับปรุงบ ารุงดิน ป้องกันการชะล้างพังทลายและจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ 
ลุ่มน้ าและพ้ืนที่อนุรักษ ์   
       4. พัฒนาส่งเสริมอาชีพเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าจากพออยู่พอกินสู่การ
เหลือกินเหลือใช้พัฒนาการผลิตให้เข้มแข็งเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  สร้างโอกาสในการเข้าถึง
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการด ารงชีวิตให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
       5. พัฒนาคุณภาพคนในชุมชนพ้ืนที่ลุ่มน้ าโดยสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจสังคมต่างๆ ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และตระหนักถึงความส าคัญของพ้ืนที่ลุ่มน้ าและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  
       6. สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
ประชาชน ในพ้ืนที่ลุ่มน้า มุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุกด้าน มีการบูรณาการดาเนินงาน ปรับปรุงเครื่องมือ
และกลไกการด าเนินงานเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ                                                                                 
 
วัตถุประสงค ์
 โครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) มีวัตถุประสงค์หลัก 
เพ่ือสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติ 
และสภาพป่า ต้นน้าล าธาร และขยายผลแนวพระราชด าริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ าของลุ่มน้ าต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้  



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๒๔ 

๑๗๙ 

    

         1. เพ่ือจัดตั้งถิ่นฐานถาวรและพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าตามแนวพระราชด าริ การ
อยู่ร่วมกันของคนและป่าอย่างสมดุลยั่งยืน  
       2. เพ่ืออนุรักษ์พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
       3. เพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานท าให้กับประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าให้พอ
อยู่ พอกินและพ่ึงตนเองได้ มีความม่ันคงด้านอาหารเพื่อก้าวไปสู่การเหลือกินเหลือใช้  
       4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนในชุมชนพ้ืนที่ลุ่มน้ าให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีโอกาสเข้าถึง
บริการพื้นฐาน ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีความม่ันคงปลอดภัยและคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
        5. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ า มุ่งบูรณาการด าเนินงาน
อย่างเป็นองค์รวม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
 
พื้นที่เป้ำหมำย  
 แนวทางก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงาน สรุปความว่า “การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในท านองสร้างสรรค์ไม่ใช่การท าลาย โดยส าหรับแหล่งน้ าต้องพัฒนาตามลุ่มน้ า 
โดยมีพ้ืนที่เป้าหมาย 11 หมู่บ้าน 2,376 ครัวเรือน ประชากร 7,735 คน ในต าบลกกสะทอน อ าเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย  
 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ        
ปี ๒๕62 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดปล่อยแหล่งน้ า 200,๐๐๐ ตัว จ านวน 146,000 บาท โดยจัดพิธีปล่อยสัตว์
น้ า ที่ บ้านห้วยหมากแข็ง ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็น
ปลาสร้อยขาว จ านวน 100,๐๐๐ ตัว และปลาตะเพียนทอง จ านวน 100,๐๐๐ ตัว  
 

 

 

 

 

 

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๑๘๐ 

หน่วยงำน ศูนยว์ิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี ยงสตัว์น ้ำจืดเลย ผู้รับผิดชอบ นำยทวศัีกดิ์   สกุณำ

แผนงบประมำณ : แผนงำนยทุธศำสตร์สร้ำงควำมมั่นคงและลดควำมเหลือ่มล ำ้ทำงเศรษฐกิจและสงัคม ต้ำแหน่ง นักวชิำกำรประมงช้ำนำญกำร

โครงกำรสง่เสริมกำรดำ้เนินงำนอันเน่ืองมำจำกพระรำชดำ้ริ
กิจกรรม : สนับสนุนโครงกำรพัฒนำอันเน่ืองมำจำกพระรำชดำ้ริ

จังหวัด หน่วยงำน/หน่วยงำนยอ่ย
ทีด่ำ้เนินกำร ทีด่ำ้เนินกำร 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.โครงกำร"รักน ้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดนิ" พื นทีลุ่ม่น ้ำหมัน เลย ศพจ.เลย
อ้ำเภอดำ่นซ้ำย จังหวัดเลย
 1.1 ผลติพันธุส์ตัว์น ้ำ แผน 200 พันตวั 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0

ผล 200 พันตวั 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
   - ปลำสร้อยขำว แผน 100 พันตวั 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

ผล 100 พันตวั 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
   - ปลำตะเพียนทอง แผน 100 พันตวั 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

ผล 100 พันตวั 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
1.2 ปลอ่ยพันธุส์ตัว์น ้ำจืด แผน 200 พันตวั 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0

ผล 200 พันตวั 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
   - ปลำสร้อยขำว แผน 100 พันตวั 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

ผล 100 พันตวั 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
   - ปลำตะเพียนทอง แผน 100 พันตวั 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

ผล 100 พันตวั 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

หมายเหตุ ปล่อยพนัธุ์สัตวน์ ้าแล้ว วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562  146,100
ห้วยหมากแข้ง หมู ่4 บ้านหมากแข้ง ต้าบลกกสะทอน  146,100
อ้าเภอด่านซ้าย จังหวดัเลย         -   

100.00

รำยงำนผลกำรดำ้เนินงำนประจ้ำปงีบประมำณ 2562

เงินท่ีได้รับ
เงินท่ีใช้ไป
เงินคงเหลือ

% ใช้จ่ายเงิน

กิจกรรม/งำนทีจ้่ำทำ้ รวม หน่วยนับ
แผนกำรปฏิบตังิำน

แผน/ผล



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๑๘๑ 

 

 

 

 

 

 

 

ลา้ดบั พ้ืนที ่ รวม
ที่ ( ไร่ ) หมู่ที่ ตา้บล อ้าเภอ จงัหวดั กระแห ตะเพียนทอง ไน สรอ้ยขาว ตะเพียนขาว ยีส่กเทศ นวลจนัทรเ์ทศ สรอ้ยขาว แก้มช้า้ กาด้า เกล็ดเงิน กบนา ( จา้นวนตวั )
1 ห้วยหมากแข้ง ๒๕ ก.ค. ๖๒ - 4 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 100,000 - 100,000 - - - - - - - - 200,000 

100,000 - 100,000 - - - - - - - - 200,000รวม

แบบรายงานผลการปลอ่ยพันธุส์ตัว์น้้า โครงการรักษ์น้้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดนิ  ปงีบประมาณ 2562
หน่วยงาน....ศูนยว์ิจยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้้าจดืเลย.............

ชื่อแหลง่น้้า วัน/เดอืน/ปี
ทีต่ัง้ ชนิดพันธุส์ตัว์น้้า



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๘๖ 

๑๘๒ 

ประมวลภำพโครงกำร“รักษ์น้ ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”พื้นที่ลุ่มน้ ำหมัน อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย 
 

                  
 

 วันที่ 28 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลยร่วมกับส านักงานประมง
จังหวัดเลย สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร บ้านน้ าหมัน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยในงาน
โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน  จ านวน 25,000 ตัว (สนับสนุนงานจังหวัด) 
 

                
 

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลยร่วมกับส านักงาน
ประมงจังหวัดเลย สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร บ้านน้ าหมัน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยในงาน
โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน  จ านวน 125,000 ตัว (สนับสนุนงานจังหวัด) 
 

                  

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๘๖ 

๑๘๓ 

 

             
 
 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย และส านักงาน
ประมงจังหวัดเลย ร่วมกับชาวบ้านในพ้ืนที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืด เป็นชนิดพันธุ์ปลากินพืช  จ านวน 
200,000 ตัว ลงในห้วยหมากแข้ง หมู่ที่ 4 บ้านหมากแข้ง ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ใน"โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ าหมัน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
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รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๘๖ 

๑๘๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน : บูรณาการพฒันาศักยภาพการผลติ 

ภาคการเกษตร 

โครงการ : พฒันาเกษตรกรรมยัง่ยนื  

กจิกรรม : สนบัสนนุโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ดา้นประมง 
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รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๘๖ 

๑๘๕ 

โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
กิจกรรมสนับสนุนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนประมง 

 
1. หลักกำรและควำมเป็นมำ 
          ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดให้จัดท าโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือถวาย 
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย กรมประมงจึงได้ร่วมบูรณาการจัดท าโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
(กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง) ขึ้น โดยมีการส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัคร
ใจจาก 882 อ าเภอรวมทั้งสิ้น 70,000 ราย ได้น้อมน าหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองอย่าง
เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่สภาพภูมิสังคม ภายใต้กรอบแนวคิดที่เน้นและให้ความส าคัญ
กับการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน  
โดยมุ่งหวังเพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกษตรกรปรับใช้
หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในแปลงเกษตรของตน เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินและน้ าให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้เพียงพอต่อการด ารงชีพ และช่วยให้เกิดความสมดุลกับ
สภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค์โครงกำร 
         1. เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
         2. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรน าแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับกิจกรรมทางการเกษตรในพ้ืนที่ของ 
ตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนที่ของเกษตรกร 
        3. เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน มีรายได้เสริม และสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้
        4. เพ่ือให้เกษตรกรมีการผลิตการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุล และเกิดความยั่งยืน 
 
3. เป้ำหมำย 
        1. เกษตรกรรายเดิมที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ด้านประมง ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 70,170 ราย 
        2. เกษตรกรรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ด้านประมง จ านวน 70,000 ราย (35,000 ไร่)โดยกรมประมงรับผิดชอบเป็นผู้สนับสนุนหลัก
ในด้านความรู้เชิงวิชาการ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆและด้านการปฏิบัติ ให้เกษตรกรรายใหม่ที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง จ านวน 
6,260 ราย (อบรมหลักสูตรกลางของ กษ./ศึกษาดูงาน) 
 
4. พื้นที่กำรด ำเนินกำร 
        77 จังหวัด ทั่วประเทศ 
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รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๘๖ 

๑๘๖ 

 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำรโครงกำร 
        1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 (เริ่มต้นโครงการ ปี 2560) 
 
6. วิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
         1. การติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2561 
           - ประเมินผลศักยภาพเพ่ือจัดกลุ่มเกษตรกรรายเดิมที่เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2561 
ตามแบบฟอร์มที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด 
           - ติดตาม/ตรวจเยี่ยม/ประเมินผลผลิตด้านการประมงท่ีได้รับ ของเกษตรกรรายเดิมที่เข้าร่วม 
โครงการฯ ปี 2561 ตามแบบฟอร์มที่กรมประมงก าหนด 
           - ส่งเสริมเกษตรกรรายเดิม ให้ท าเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป 
         2. การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลาง (เกษตรกรเป้าหมาย ปี 2562) 
           - ให้องค์ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกร โดยน าเกษตรกรเข้าอบรมหลักสูตรกลางของ กษ./ 
ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้และการศึกษาดูงานกับเกษตรกรต้นแบบในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ที่ประสบความส าเร็จโดยกรมประมงรับผิดชอบเป็นพี่เลี้ยงของเกษตรกร จ านวน 6,260 ราย 
           - ใช้วิธีการเบิกจ่ายแทนกันไปที่ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองนโยบาย
เทคโนโลยี 
เพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนโดยส านักงานประมงจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน/ร่วมบูรณา
การพาเกษตรกรที่รับผิดชอบเข้าร่วมการอบรมฯ 
          3. การส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า/สนับสนุนปัจจัยการผลิต (เกษตรกรเป้าหมาย ป ี
2562) 
             3.1 ส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
                - คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจระบบเกษตรทฤษฎีใหม่และสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ 
                - ติดตาม/สร้างความเข้าใจ/ให้องค์ความรู้และค าแนะน าในการปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ของ 
เกษตรกรให้เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น การเตรียมบ่อ การเตรียมน้ า การเตรียมอาหาร
ธรรมชาติ 
การก าจัดศัตรูปลา ฯลฯ 
                - ติดตามความก้าวหน้าจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและระดับพื้นท่ีอย่างสม่ า เสมอ 
เพ่ือประเมินผลและรายงาน รวมทั้งรวบรวมปัญหา อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
            3.2 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า 
               - หน่วยผลิต ผลิตพันธุ์ปลากินพืช ขนาดความยาวล าตัว 3 เซนติเมตรขึ้นไป จ านวนตาม 
เป้าหมายเกษตรกร (โดยเกษตรกรได้รับพันธุ์ปลาโดยเฉลี่ย จ านวน 840 ตัว/ราย ต้นทุนการผลิต 0.25 
บาท/ตัว) และรายงานผลการผลิตหลังด าเนินงานเสร็จสิ้น 
              - ส านักงานประมงจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการอ านวยการส่งมอบปัจจัยการผลิตพ้ืนฐาน 
ร่วมกับหน่วยผลิตหรือหน่วยงานอื่นที่ร่วมบูรณาการ 
              - ส านักงานประมงจังหวัดติดตามความก้าวหน้าจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและระดับพื้นท่ี 
เพ่ือประเมินผลและรายงาน 
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รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๘๖ 

๑๘๗ 

         

 4. การรายงานผลการด าเนินงาน 
            - รายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์ม กปม.31 ที่กรมประมงก าหนด โดยตัดยอดผล 
การด าเนินงานทุกสิ้นเดือน และรายงานถึงกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
(กคพ.) ทาง E - mail : dof.spkk@gmail.com ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไปทุกเดือน 
           - รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแบบ บก. 103 (1) มายัง กคพ. ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
ทุกเดือน ทาง E - mail : dof.spkk@gmail.com 
           - รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่กรมประมงก าหนดในระบบงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน 
กองแผนงาน กรมประมง (ระบบ DOF_IPA) ตามเว็บไซต ์: http://ipa.fisheries.go.th/indexs.php 
เป็นประจ าทุกเดือน 
          - รายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่กรมประมงก าหนดในคู่มือปฏิบัติการโครงการพัฒนา 
เกษตรกรรมยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้าน 
ประมง) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทาง E - mail : dof.spkk@gmail.com 
 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 2. เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ (ระเบิดจากข้างใน) มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการประกอบอาชีพให้มีศักยภาพ สามารถพ่ึงพาตนเอง มีการลดรายจ่าย 
เพ่ิมรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับตนเองและครอบครัว 
 3. เกษตรกรมีการผลิตการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุล และเกิดความยั่งยืน 
 
8. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการ 
ประกอบอาชีพให้มีศักยภาพ สามารถพ่ึงพาตนเอง มีการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับตนเองและครอบครัว 
 

mailto:dof.spkk@gmail.com


 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๑๘๘ 

กำรด ำเนินงำนด้ำนประมง 
ตำรำงสรุปผลกำรผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (รำยใหม่) 
 

 

แผนงาน : บรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลติภาคเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยนื
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ดา้นการประมง
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดา้ริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.)

รวมเงินงบประมาณ……….247,600……….บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี
ตน้ทนุ (บาท)

ตะเพียนขาว นิล ไน นิลแดง สวาย อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ  (0.25 บาท/ตวั)
1. เลย 1 ส้านักงานประมงจังหวดัเลย 53 44,520 44,520 11,130 23-เม.ย.-62
2. เลย 2 ส้านักงานประมงจังหวดัเลย 56 47,040 47,040 11,760 25-เม.ย.-62
3. เลย 3 ส้านักงานประมงจังหวดัเลย 71 59,640 59,640 14,910 26-เม.ย.-62
4. เลย 4 ส้านักงานประมงจังหวดัเลย 64 53,760 53,760 13,440 27-เม.ย.-62
5. เลย 5 ส้านักงานประมงจังหวดัเลย 122 102,480 102,480 25,620 29-พ.ค.-62
6. เลย 6 ส้านักงานประมงจังหวดัเลย 249 209,160 209,160 52,290 30-พ.ค.-62
7. เลย 7 ส้านักงานประมงจังหวดัเลย 206 173,040 173,040 43,260 26-ม.ิย.-62
8. เลย 8 ส้านักงานประมงจังหวดัเลย 154 129,360 129,360 32,340 28-ม.ิย.-62
9. เลย 9 ส้านักงานประมงจังหวดัเลย 209 175,560 175,560 43,890 -

1184 994,560 994,560 248,640
1184 994,560 994,560 248,640

รวมจา้นวน (ตวั) หมายเหตุวันทีส่ง่มอบพันธุป์ลา

รวม
รวมทัง้หมด

ชนิดพันธุป์ลากินพืช

รายงานสรุปผลการผลติพันธุส์ตัว์น้้าโครงการพัฒนาเกาตรกรรมยงัยนื ประจา้ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายใหม่)
ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้้าจดืเลย

มีการสนับสนุนปจัจัยการผลติใหกั้บจังหวัด 1. ……..เลย………. จ้านวนเกษตรกร…….1,184……..ราย รายละ…….840…….ตวั

จังหวัด ลา้ดบัที่ หน่วยงาน/พ้ืนทีม่อบปจัจัย จ้านวนเกษตรกร (ราย)



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๑๘๙ 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 (รายใหม่) 
 

 

แผนงาน : บรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลติภาคเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยนื
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ดา้นการประมง งบประมาณรวมทัง้สิน้…….357,950……..บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดา้ริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) งบประมาณทีใ่ช้…….357,950……..บาท คิดเปน็ 100%

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. ตดิตามและประเมินผลเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการปงีบประมาณ 2561
1.1 ประเมนิผลการแบ่งกลุ่ม A B C ราย แผน 0

ราย ผล 0
1.2 ติดตามผลผลิตด้านประมง ราย แผน 0

ราย ผล 0
2. สง่เสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบตักิารหลกัสตูรกลาง ราย แผน 0
(เกษตรกรเป้าหมายปี 2562) ราย ผล 0
3. สง่เสริมความรู้ดา้นการเพาะเลีย้งสตัว์น้้า/สนับสนุนปจัจัยการผลติ
(เกษตรกรเป้าหมายปี 2562)
3.1 ส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า ราย แผน 0

ราย ผล 0
3.2 สนับสนุนพนัธุ์สัตวน์ ้า ราย แผน 1,184 434 352 398

ราย ผล 1,184 244 577 363

รายงานสรุปผลการผลติพันธุส์ตัว์น้้าโครงการพัฒนาเกาตรกรรมยงัยนื ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายใหม่)
ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้้าจืดเลย

แผน - ผล การปฏิบตังิาน
กิจกรรม/งานทีท่า้ หน่วยนับ แผน/ผล รวม



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๑๙๐ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๘๙ 

ภำพรับพันธุ์สัตว์น้ ำ 
วันที่ 23 เมษายน 2562 เกษตรกรอ าเภอท่าลี่และอ าเภอด่านซ้าย 

 
 

          
 

วันที่ 25 เมษายน 2562 เกษตรกรอ าเภอท่าลี่ 
 
 

          
 
 

วันที่ 26 เมษายน 2562 เกษตรกรอ าเภอเชียงคาน 
 

          
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๑๙๑ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๘๙ 

วันที่ 27 เมษายน 2562 เกษตรกรอ าเภอปากชม 
 
 

          
 
 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เกษตรกรอ าเภอภูเรือและอ าเภอนาแห้ว 
 
 

           
 
 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เกษตรกรอ าเภอเมืองและอ าเภอวังสะพุง 
 

          
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๑๙๒ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๘๙ 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เกษตรกรอ าเภอเอราวัณและอ าเภอนาด้วง 
 

 

          
 
 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เกษตรกรอ าเภอผาขาวและอ าเภอหนองหิน 
 
 

          
 
 

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เกษตรกรอ าเภอภูกระดึงและอ าเภอภูหลวง 
 

 

          
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๑๙๓ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

ตำรำงสรุปผลกำรผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (รำยเก่ำ) 
 

 

แผนงาน : บรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลติภาคเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยนื
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ดา้นการประมง
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดา้ริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.)

รวมเงินงบประมาณ……….107,800……….บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี
ตน้ทนุ (บาท)

ตะเพียนขาว นิล ไน นิลแดง สวาย อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ  (0.25 บาท/ตวั)
1. เลย 1 ส้านักงานประมงจังหวดัเลย 206 103,000 103,000 20,600 23-ก.ค.-62
2. เลย 2 ส้านักงานประมงจังหวดัเลย 255 127,500 127,500 25,500 24-ก.ค.-62
3. เลย 3 ส้านักงานประมงจังหวดัเลย 281 140,500 140,500 28,100 6-ส.ค.-62
4. เลย 4 ส้านักงานประมงจังหวดัเลย 125 62,500 62,500 12,500 7-ส.ค.-62
5. เลย 5 ส้านักงานประมงจังหวดัเลย 211 105,500 105,500 21,100 8-ส.ค.-62

1078 554,960 554,960 107,800
1078 554,960 554,960 107,800

รวมจา้นวน (ตวั) วันทีส่ง่มอบพันธุป์ลา หมายเหตุ

รวม
รวมทัง้หมด

รายงานสรุปผลการผลติพันธุส์ตัว์น้้าโครงการพัฒนาเกาตรกรรมยงัยนื ประจา้ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายเก่า)
ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้้าจดืเลย

มีการสนับสนุนปจัจัยการผลติใหกั้บจังหวัด 1. ……..เลย………. จ้านวนเกษตรกร…….1,078……..ราย รายละ…….500…….ตวั

จังหวัด ลา้ดบัที่ หน่วยงาน/พ้ืนทีม่อบปจัจัย จ้านวนเกษตรกร (ราย)
ชนิดพันธุป์ลากินพืช



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๑๙๔ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

ภำพรับพันธุ์สัตว์น้ ำ 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เกษตรกรอ าเภอนาแห้ว อ าเภอด่านซ้ายและอ าเภอภูเรือ 

 

          
 
 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เกษตรกรอ าเภอเมือง อ าเภอนาด้วง อ าเภอเอราวัณและอ าเภอวงสะพุง 
 

 

          
 

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เกษตรกรอ าเภอปากชม อ าเภอเชียงคานและอ าเภอท่าลี่ 
 
 

           
 
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๑๙๕ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เกษตรกรอ าเภอภูหลวงและอ าเภอหนองหิน 
 
 

            
 
   

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เกษตรกรอ าเภอผาขาวและอ าเภอภูกระดึง 
 

 

           
 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

๑๙๖ รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๘๖ 

๑๙๗ 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที ่๑ 

การปลอ่ยพนัธุส์ตัวน์้า้ 

 

 

 

 

 

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๘๖ 

๑๙๘ 

ประมวลภำพกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 

        
 

        
 

        

 

 



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๑๙๙ 

ลา้ดบั วันทีป่ลอ่ย พ้ืนที่ จา้นวนสตัว์น้้าทีป่ลอ่ย
ที่ หมู่ที่ ตา้บล อ้าเภอ จังหวัด วัน/เดอืน/ปี (ไร่) (ตวั)
1 อา่งเกบ็น ้าบ้านโพนงาม - ทรายขาว วงัสะพงุ เลย ๑๗ ต.ค. ๖๑ 85 100,000               
2 ห้วยยายหมี - ท่าสวรรค์ นาด้วง เลย ๑๘ ต.ค. ๖๑ 5 100,000               
3 ห้วยน ้าอู้ 4 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย ๑๙ ต.ค. ๖๑ 4 100,000               
4 ฝายห้วยขีด 4 ปากตม เชียงคาน เลย ๒ พ.ย. ๖๑ 20 50,000                 
5 ฝายห้วยปวน - ปวนพุ หนองหิน เลย ๑๓ พ.ย. ๖๑ 1300 50,000                 
6 อา่งเกบ็น ้าหนองนกยูง 13 เอราวณั เอราวณั เลย ๑๕ พ.ย. ๖๑ 30 100,000               
7 หนองชะโด - นาออ้ เมือง เลย ๒๐ พ.ย. ๖๑ 2 100,000               
8 ห้วยทราย - นาออ้ เมอืง เลย ๑๒ ธ.ค. ๖๑ 10 100,000               
9 สระหนองห้าง 4 นาซ่าว เชียงคาน เลย ๑๕ ธ.ค. ๖๑ 4 50,000                 

10 อา่งเกบ็น ้าห้วยซ้ามว่ง 9 นาซ่าว เชียงคาน เลย ๑๕ ธ.ค. ๖๑ 20 50,000                 
11 หนองแสง - ปากชม ปากชม เลย ๑๙ ธ.ค. ๖๑ 9 50,000                 
12 ฝายห้วยเลิง - หว้ยบอ่ซืน ปากชม เลย ๑๙ ธ.ค. ๖๑ 5 50,000                 
13 อา่งเกบ็น ้าห้วยสาระแพ 3 หาดทรายขาว เชียงคาน เลย ๑๗ ม.ค. ๖๒ 1 50,000                 
14 อา่งเกบ็น ้าห้วยงอบแงบ 1 สานตม ภูเรือ เลย ๒๑ ม.ค. ๖๒ 10 50,000                 
15 อา่งเกบ็น ้าสานตม 1 สานตม ภูเรือ เลย ๒๓ ม.ค. ๖๒ 5 50,000                 
16 สระหมูบ่้านภูผาฝ้าย 11 ปวนผุ หนองหิน เลย ๒๔ ม.ค. ๖๒ - 50,000                 

ทีต่ัง้
ชื่อแหลง่น้้า

หน่วยงาน....ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้้าจืดเลย
สรุปรายชื่อแหลง่น้้าทีป่ลอ่ยพันธุส์ตัว์น้้า ประจ้าปงีบประมาณ 2562



 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๐๐ 

ลา้ดบั วันทีป่ลอ่ย พ้ืนที่ จา้นวนสตัว์น้้าทีป่ลอ่ย
ที่ หมู่ที่ ตา้บล อ้าเภอ จังหวัด วัน/เดอืน/ปี (ไร่) (ตวั)

17 สระสาธร่ณะบ้านบุฮุม 5 บุฮม บุฮม เลย ๒๒ ก.พ. ๖๒ 10 30,000 

18 สระเกบ็น ้า ร.พ.ช. 9 หนองผือ หนองผือ เลย ๒๔ ก.พ. ๖๒ 12 50,000
19 อา่งเกบ็น ้าห้วยสีเสียด 1 ห้วยสีเสียด ห้วยสีเสียด เลย ๒๖ ก.พ. ๖๒ 80 50,000
20 บึงสิบ-บึงบุง่ - ศรีสองรัก ศรีสองรัก เลย ๒๘ ก.พ. ๖๒ 30 70,000
21 ห้วยโป่ง 3 หาดทรายขาว เชียงคาน เลย ๑๒ ม.ีค. ๖๒ 3 50,000 

22 หนองหินลาด 1 สานตม ภูเรือ เลย ๑๓ ม.ีค. ๖๒ 5 50,000
23 ฝายห้วยสะแล 1 สานตม ภูเรือ เลย ๑๓ ม.ีค. ๖๒ 8 50,000
24 หนองออ้ 11 ปวนผุ หนองหิน เลย ๒๘ ม.ีค. ๖๒ 12 50,000
25 อา่งเกบ็น ้าโปร่งศรีทน 6 เอราวณั เอราวณั เลย ๔ เม.ย. ๖๒ 169 50,000 
26 ฝ่าย ร.พ.ช. 3 ปากชม ปากชม เลย ๒๔ เม.ย. ๖๒ 10 50,000
27 หนองบัว 1 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย ๒๔ เม.ย. ๖๒ 4 50,000
28 ท่าบน กสช.บ้านแสงภา - แสงภา นาแห้ว เลย ๒๖ เม.ย. ๖๒ 1 50,000
29 ฝายบ้านน้อยมชีัย - ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย ๑๐ พ.ค. ๖๒ 5 50,000                 
30 ฝายคึกฤทธิ์ - ผาขาว ผาขาว เลย ๑๔ พ.ค. ๖๒ 8 50,000                 
31 หนองจก - นาซ่าว เชียงคาน เลย ๑๖ พ.ค. ๖๒ 2 50,000                 
32 ห้วยผักขี นาค - กกสะทอน ด่านซ้าย เลย ๒๒ พ.ค. ๖๒ 11 50,000                 
33 ห้วยหนามสลิว - ท่าสะอาด นาด้วง เลย ๒๓ พ.ค. ๖๒ 10 50,000                 
34 อา่งเกบ็น ้าห้วยน ้าพร 6 ปากตม เชียงคาน เลย ๒๓ พ.ค. ๖๒ 15 50,000                 
35 อา่งเกบ็น ้าห้วยไข่น้อย - เสี ยว เมอืง เลย ๒๕ พ.ค. ๖๒ 5 50,000                 

ชื่อแหลง่น้้า
ทีต่ัง้



  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๐๑ 

ลา้ดบั วันทีป่ลอ่ย พ้ืนที่ จา้นวนสตัว์น้้าทีป่ลอ่ย
ที่ หมู่ที่ ตา้บล อ้าเภอ จังหวัด วัน/เดอืน/ปี (ไร่) (ตวั)

36 หนองงูเหลือม - กดุป่อง เมอืง เลย ๒๗ พ.ค. ๖๒ 50 200,000               
37 ล้าห้วยพวย - บ้านเพิม่ ผาขาว เลย ๒๘ พ.ค. ๖๒ 11 50,000                 
38 ห้วยหนองแอก 4 นาซ่าว เชียงคาน เลย ๓ ม.ิย. ๖๒ 2 50,000                 
39 สระหนองผาขาว - นาดินด้า นาด้วง เลย ๑๑ ม.ิย. ๖๒ 10 50,000                 
40 ห้วยทรายน้อย 5 นาซ่าว เชียงคาน เลย ๒๐ มิ.ย. ๖๒ 5 50,000                 
41 หนองกดุโง้ง 8 ชัยพฤกษ์ เมอืง เลย ๒๔ มิ.ย. ๖๒ 20 200,000               
42 อา่งเกบ็น ้าสร้างโทน - ชัยพฤกษ์ เมอืง เลย ๒๔ มิ.ย. ๖๒ 80 50,000                 
43 อา่งเกบ็น ้าห้วยมว่ง - ชัยพฤกษ์ เมอืง เลย ๒๔ มิ.ย. ๖๒ 5 50,000                 
44 อา่งเกบ็น ้าซ้าจ้าปา - ชัยพฤกษ์ เมอืง เลย ๒๔ มิ.ย. ๖๒ 8 50,000                 
45 อา่งเกบ็น ้าฝายน ้าลาย - ชัยพฤกษ์ เมอืง เลย ๒๔ มิ.ย. ๖๒ 70 50,000                 
46 อา่งเกบ็น ้าหนองงิ ว - ชัยพฤกษ์ เมอืง เลย ๒๔ มิ.ย. ๖๒ 15 50,000                 
47 สระบ้านห้วยขอบ - หาดค้าภีร์ ปากชม เลย ๘ ก.ค. ๖๒ 3 100,000               
48 สระชลประทาน - ห้วยพชิัย ปากชม เลย ๘ ก.ค. ๖๒ 3 100,000               
49 หนองปลาไข่ - ปากหมนั ด่านซ้าย เลย ๑๒ ก.ค. ๖๒ 2 70,000                 
50 ฝายห้วยเอีย่น 6 ปากตม เชียงคาน เลย ๑๒ ก.ค. ๖๒ 5 30,000                 
51 หนองใหญ่ 4 หนองคัน ภูหลวง เลย ๑๗ ก.ค. ๖๒ 3 100,000               
52 ฝายห้วยตาไกล้ - ท่าล่ี ท่าล่ี เลย ๑๗ ก.ค. ๖๒ 2 100,000               
53 แมน่ ้าเลย - เมอืง เมอืง เลย ๒๘ ก.ค. ๖๒ - 200,000               
54 ฝายห้วยเลิง - ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย ๓๑ ก.ค. ๖๒ 5 100,000               

ชื่อแหลง่น้้า
ทีต่ัง้



   

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๐๒ 

 

 

 

 

 

 

 

ลา้ดบั วันทีป่ลอ่ย พ้ืนที่ จา้นวนสตัว์น้้าทีป่ลอ่ย
ที่ หมู่ที่ ตา้บล อ้าเภอ จงัหวัด วัน/เดอืน/ปี (ไร่) (ตวั)

55 สระสหกรณ์การเกษตร 8 ภูห้วยส้ม ภูกระดึง เลย ๖ ส.ค. ๖๒ 2 50,000                 
56 ฝายห้วยบ่วง - บุฮม เชียงคาน เลย ๗ ส.ค. ๖๒ 6 100,000               
57 สระใหญ่บ้านน ้าไผ่ 4 ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย ๙ ส.ค. ๖๒ 20 150,000               
58 อา่งห้วยสร้างโทน 10 ชัยพฤกษ์ เมอืง เลย ๙ ส.ค. ๖๒ 25 150,000               
59 สระค่ายศรีสองรัก - ชัยพฤกษ์ เมอืง เลย ๑๔ ส.ค. ๖๒ 3 50,000                 
60 สระสาธารณะบ้านไร่มว่ง - - - เลย ๒๔ ส.ค. ๖๒ 3 50,000                 
61 สระวดัป่าฐานสโม - นามาลา นาแห้ว เลย ๒๗ ส.ค. ๖๒ 4 50,000                 
62 อา่งเกบ็น ้าห้วยตาดคลา 5 ผาอนิทร์แปลง เอราวณั เลย ๑๒ ก.ย. ๖๒ 70 300,000               
63 แมน่ ้าคาน 2 ท่าล่ี ท่าล่ี เลย ๒๖ ก.ย. ๖๒ - 100,000               

4,700,000           รวมจา้นวนพันธุส์ตัว์น้้าทีป่ลอ่ยทัง้หมด (ตวั)

ชื่อแหลง่น้้า
ทีต่ัง้



    

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๑๙๕ 

๒๐๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที ่๒ 

ข้อมูลการรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสตัว์น้า้ 

 

 

 



    

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๐๔ 

ลา้ดบั เลขประจ้าตวั มาตรฐานฟารม์ สถานะการรบัรอง

ที่ ประชาชน เลขที่ หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวดั (โปรดระบ ุSL/GAP) ระบ ุได้รบัการรบัลอง/ยกเลกิการรบัรอง

1 นายมติร  เสนานุช 3421000460259 107 1 ตาดข่า หนองหิน เลย 4201027245 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00016  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

2 นายไสว อดุนอก 3421000469345 155 1 ตาดข่า หนองหิน เลย 4201004315 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00017  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

3 นายวจิิตร สมพีนัธ์ 3361300093091 45 1 ตาดข่า หนองหิน เลย 4201004325 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00018 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

4 นายรินทอง อดุนอก 3421000462367 62 1 ตาดข่า หนองหิน เลย 4201004307 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00019  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

5  นายธรีะ ภูมมิาลา 5301290010496 143 1 ตาดข่า หนองหิน เลย 4201028549 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00020  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

6  นางสมหมาย  นิลผาย 3420901064010 205 1 ตาดข่า หนองหิน เลย 4201028550 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00021  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

7 นายอทิธ ิค้ามา 3421000680674 164 6 ปวนพุ หนองหิน เลย 4201018032 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00022  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

8 นางขันทอง ศรีหาภูธร 3421000669719 22 6 ปวนพุ หนองหิน เลย 4201018059 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00023  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

9 นายสมทบ ผงบุญตา 3429900179227 56 6 ปวนพุ หนองหิน เลย 4201018153 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00024  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

10 นายเคน ชมภูทัส 3421000674755 79 6 ปวนพุ หนองหิน เลย 4201018035 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00025 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

11 นายดิเรก ศรีบุญมี 3421000675107 181 6 ปวนพุ หนองหิน เลย 4201018048 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00026  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

12 นางสาวบุญเถื่อน พรมดี 3421000672116 20 14 ปวนพุ หนองหิน เลย 4201004612 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00027 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

13 นายชนะ ชมภูทัส 3421000674771 3 14 ปวนพุ หนองหิน เลย 4201018061 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00028  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

14 นายจอย จ้าปาชน 3421000677495 31 14 ปวนพุ หนองหิน เลย 4201004794 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00029 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

15 นางเนียง พรมดี 3421000681212 44 14 ปวนพุ หนองหิน เลย 4201004621 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00030  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

16 นางอบุล บับภาเอก 3421000671501 73 14 ปวนพุ หนองหิน เลย 4201018062 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00031 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

17 นางวจิิตร  ใจออ้ม 3420800015763 273 4 อาฮี ท่าล่ี เลย 4201013155 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00095 วนัที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

18 นายทองดี  วรินทรา 3420800041535 45 4 อาฮี ท่าล่ี เลย 4201027410 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00096 วนัที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

19 นางสาววนิดา  สันหา 3420800013981 72 4 อาฮี ท่าล่ี เลย 4201013159 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00097  วนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

20 นางพสิมยั  ชาค้ารุณ 3420800013426 189 4 อาฮี ท่าล่ี เลย 4201013131 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00098  วนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

21 นางจบ  สันหา 3420800044372 138 4 อาฮี ท่าล่ี เลย 4201013129 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00099 วนัที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

22 นางสาวณภา  แกว้แบน 3420800014937 109 4 อาฮี ท่าล่ี เลย 4201013163 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00068 วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

23 นายบัวใลย์  พรมภักด์ิ 3420800040946 13 4 อาฮี ท่าล่ี เลย 4201013197 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00069 วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

24 นางพชัจญาณี  วนัทองสุข 3420800014805 221 4 อาฮี ท่าล่ี เลย 4201013153 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00070  วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

เลขทีใ่บรบัรอง วนัทีอ่อกใบรบัรอง วนัทีใ่บรบัรองหมดอายุชื่อ-สกุล
ทีต่ั้งฟารม์

เลขทะเบยีนฟารม์

หน่วยงานศูนยว์ิจยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้้าจดืเลย

รายชื่อฟาร์มเกษตรกรทีไ่ดร้ับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัวืน้้าจดื ปงีบประมาณ 2562



    

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๐๕ 

ลา้ดบั เลขประจ้าตวั มาตรฐานฟารม์ สถานะการรบัรอง

ที่ ประชาชน เลขที่ หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวดั (โปรดระบ ุSL/GAP) ระบ ุได้รบัการรบัลอง/ยกเลกิการรบัรอง

25 นางรัตนาว ี จันทะภา 3420800014651 103 4 อาฮี ท่าล่ี เลย 4201013143 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00071 วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

26 นางสาวอญัชุลี  การิ 3420800042531 85 4 อาฮี ท่าล่ี เลย 4201027575 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00072  วนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

27 นายกฤษเสมอ  อดทน 3420800012756 29 4 อาฮี ท่าล่ี เลย 4201013156 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00073  วนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

28 นายก ี แสงกนิณะรี 3420800014449 79 4 อาฮี ท่าล่ี เลย 4201013148 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00074 วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

29 นายมลรักษ ์ ใจออ้ม 3420800075499 147 4 อาฮี ท่าล่ี เลย 4201013187 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00075  วนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

30 นายสมจิตร  ผุดผ่อง 3420800013116 34 4 อาฮี ท่าล่ี เลย 4201013139 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00076 วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

31 นางรัตน์  ใจออ้ม 3420800042566 86 4 อาฮี ท่าล่ี เลย 4201013180 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00077 วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

32 นายประครอง  ใจออ้ม 3420800040580 60 4 อาฮี ท่าล่ี เลย 4201028555 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00078 วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

33 นายกา้ว  พรมภักด์ิ 3420800013515 63 4 อาฮี ท่าล่ี เลย 4201013162 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00079 วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

34 นายสุนัน  แกว้โท 5400500057181 71 12 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 4201009967 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00091  วนัที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

35 นายจ้าเนียร  น้อยสี 3421000310176 14 12 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 4201014174 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00092 วนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

36 นายสนั่น  ถิ่นถาน 3421000321578 20 12 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 4201009979 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00093 วนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562  วนัที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

37 นายเหลาทอง  กนัโส 3421000306811 37 12 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 4201012928 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00094 วนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

38 นายอดุลย์ อาคบุตร 3421000198511 75 12 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 4201009965 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00080  วนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

39 นางนงลักษณ์  วลัลภา 3410100444599 110 12 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 4201009981 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00081 วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

40 นายโก ้ โพธิ์หา 3400600064809 109 12 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 4201012858 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00082  วนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

41 นางหลอด  ขวญัเต็ม 3421000310559 23 12 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 4201009970 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00083  วนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

42 นายป่อง  บุญสวสัด์ิ 3421000307540 56 12 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 4201014179 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00084  วนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

43 นายเฉลิมชัย  สมสิทธิ์ 5401700057305 72 12 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 4201014175 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00085 วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

44 นางสาวดอม  ประภาเพชร 3421000310427 83 12 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 4201009972 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00086 วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

45 นางลุน  ปฎิตังโข 3421000306471 41 12 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 4201009968 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00087 วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

46 นางส้ารวย  ศรีษะบาล 3421000314368 128 12 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 4201028494 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00088 วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

47 นายชุน  อาจโวหาร 3421000310567 13 12 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 4201028495 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00089 วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

48 นางสาวจรรยารักษ์ ขวัญงอน 3420100313078 92 12 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 4201028500 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00090 วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

49 นายประเวช  อนิทร์ชัยศรี 3421100072790 53 1 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 4201011964 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00032 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

50 นางจรูญ  ซุยส้าโรง 3421100176081 108 2 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 4201028434 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00033 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

51 นายอ้านวย  ผิวนวน 4421100001173 5 2 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 4201028433 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00034 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

ชื่อ-สกุล
ทีต่ั้งฟารม์

เลขทะเบยีนฟารม์ เลขทีใ่บรบัรอง วนัทีอ่อกใบรบัรอง วนัทีใ่บรบัรองหมดอายุ



    

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๐๖ 

ลา้ดบั เลขประจ้าตวั มาตรฐานฟารม์ สถานะการรบัรอง

ที่ ประชาชน เลขที่ หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวดั (โปรดระบ ุSL/GAP) ระบ ุได้รบัการรบัลอง/ยกเลกิการรบัรอง

52 นางสมสุข  ผลทอง 3421100157906 52 8 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 4201012180 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00035  วนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

53 นางสายใจ  ภาคูณ 3421100156756 38 8 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 4201028432 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00036 วนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

54 นางสาวลักษมีกานต์  ค้าแว่น 1421100046717 138 8 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 4201028431 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00037 วนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

55 นางกาญจน์เกศ  อทุธกงั 3421100155059 107 8 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 4201011331 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00038 วนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

56 นางวรียา  ศรีจันทวงษ์ 3420901106888 125 1 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 4201028430 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00039 วนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

57 นางหนูพลอย  คณะแพง 3421100070371 4 1 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 4201028429 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00040 วนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

58 นายทศพร  ขันตี 3421100071408 17 1 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 4201005095 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00041 วนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

59 นางสายชล  ธรรมกลุ 3421100073320 44 1 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 4201028428 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00042 วนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

60 นางร้าพงึ  เป็นสุข 3421100001159 82 5 หนองคัน ภูหลวง เลย 4201004997 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00043 วนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

61 นางบุญทอม  สาริภา 3421100001370 66 5 หนองคัน ภูหลวง เลย 4201027686 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00044 วนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

62 นายพฒันา  พรมอนิทร์ 3421100012851 61 5 หนองคัน ภูหลวง เลย 4201028427 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00045 วนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

63 นางวลิาวลัย์  โสดวลัิย 3421100003291 30 5 หนองคัน ภูหลวง เลย 4201011976 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00046 วนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

64 นางวาสนา  ธงหาร 3421100060864 105 2 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 4201028460 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00047 วนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

65 นางค้าแพง  เดชวงศิลป์ 3421100067656 68 2 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 4201028459 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00048 วนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

66 นายจันทร์ทอง  สิงห์เดช 3421100130889 98 1 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 4201028458 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00049 วนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

67 นายวรีะศักด์ิ  บุญชื่น 3421100181866 27 1 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 4201028457 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00050 วนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

68 นายคะนอง  แพง่พรม 3421100004468 11 5 หนองคัน ภูหลวง เลย 4201011977 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00051 วนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

69 นายทัย  แกว้สุฟอง 3420100694099 270 7 กกดู่ เมอืงเลย เลย 4201028003 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00052 วนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

70 นางวจิิตร  วงษล์า 3429900057431 113 7 กกดู่ เมอืงเลย เลย 4201028085 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00053 วนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

71 นายคง  อาจปาสา 3420100695478 32 7 กกดู่ เมอืงเลย เลย 4201028084 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00054  วนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

72 นางบัวไล  ไชยศรีฮาด 3420100693297 1 7 กกดู่ เมอืงเลย เลย 4201027918 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00055  วนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

73 นายจัด  สุพรมอนิทร์ 3420100697616 66 7 กกดู่ เมอืงเลย เลย 4201028083 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00056  วนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

74 นายธรีะพฒัน์  ตะหวด 3420100679481 166 7 กกดู่ เมอืงเลย เลย 4201027888 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00057 วนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

75 นางอลัุยพร  สุติยะวนั 1420100064692 24 7 กกดู่ เมอืงเลย เลย 4201028018 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00058  วนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

76 นายวหิาร  โสดาพา 34201000664563 108 7 กกดู่ เมอืงเลย เลย 4201027896 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00059  วนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

77 นายวชิัย  สุพรมอนิทร์ 3420100694404 204 7 กกดู่ เมอืงเลย เลย 4201027898 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00060  วนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

78 นายหน่อย  วงค์ราช 3420100698591 173 7 กกดู่ เมอืงเลย เลย 4201027887 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00061 วนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

ชื่อ-สกุล
ทีต่ั้งฟารม์

เลขทะเบยีนฟารม์ เลขทีใ่บรบัรอง วนัทีอ่อกใบรบัรอง วนัทีใ่บรบัรองหมดอายุ



    

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๐๗ 

ลา้ดบั เลขประจ้าตวั มาตรฐานฟารม์ สถานะการรบัรอง

ที่ ประชาชน เลขที่ หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จงัหวดั (โปรดระบ ุSL/GAP) ระบ ุได้รบัการรบัลอง/ยกเลกิการรบัรอง

79 นายล้าพนู  สุติยะวนั 3420100696865 52 7 กกดู่ เมอืงเลย เลย 4201027897 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00062 วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

80 นางพลอย  ทองศรี 3420100698710 91 7 กกดู่ เมอืงเลย เลย 4201027919 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00063  วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

81 นางสงกา  สารมะโน 3420100698426 6 7 กกดู่ เมอืงเลย เลย 4201027916 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00064  วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

82 นางลัดดา  ศรีรักษาผล 1420100072369 16 7 กกดู่ เมอืงเลย เลย 4201027891 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00065  วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

83 นางสาวเพญ็พร  พรหมนิล 1420100063858 72 7 กกดู่ เมอืงเลย เลย 4201027894 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00066  วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

84 นายสุริยันต์  บุตรโคตร 3420100290508 341 2 นาอาน เมอืงเลย เลย 4201028552 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00100  วนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

85 นายวเิชียร  สอนสุภาพ 3420100278389 357 12 เมอืง เมอืงเลย เลย 4201007320 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00067  วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

86 นางพสิมยั  วงศ์โสภา 3420500225061 94 7 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 4201028403 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00001 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

87 นายจติรภูมิศักด์ิ  เชื อบุญไทย 3420500227161 76 7 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 4201004036 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00002  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

88 นายสมจันทร์  ศรีพรหม 3420500294578 42 7 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 4201028405 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00003 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

89 นางโสพศิ  เสนานุช 3420500222739 107 7 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 4201028406 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00004 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

90 นาย สวสัด์ิ  สุทธิ 3420500226921 73/1 7 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 4201028404 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00005  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

91 นาย กาจ  เชื อบุญไทย 5420500004011 32 7 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 4201028402 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00006  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

92 นาง หนูแดง  ทรงพฒิุ 3420500223484 18 7 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 4201004040 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00007  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

93 นาย สมยั  สุทธิ 3420500225282 46 7 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 4201004014 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00008  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

94 นาง รุ่งอรุณ  พรหมรักษา 3420500222267 100 7 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 4201004032 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00009  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

95 นาย วทิยา  ศรีพรหม 3420500294543 114 7 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 4201004035 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00010  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

96 นาง ณิช  แสวงผล 3420500222453 81 7 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 4201004024 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00011  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

97 นาง วรนุช  ยศพมิพ์ 3420500223867 26 7 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 4201004019 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00012 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

98 นาง ประดับศรี  พรหมรักษา 3420500224553 35 7 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 4201004038 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00013  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

99 นาง ถวลิย์  พมิพว์นั 3420500222950 103 7 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 4201004026 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00014  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

100 นาย ประชัน  บูรณโสภา 3420500223093 13 7 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 4201028407 SL เลขที ่..IFLOE-42-SLF1-03-62-00015 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

101 นายดาว ดอนโคตร 3421000173667  127 4  ห้วยส้ม  ภูกระดึง  เลย  4201015565  SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00001 วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562  วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

102 นางบัวเรียน โมห้อชัย  3421000167683  28  4  ห้วยส้ม  ภูกระดึง  เลย  4201015573  SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00002  วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562  วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

103 นางวงษเ์ดือน ดาทุมมา  3421000175465  31  4  ห้วยส้ม  ภูกระดึง  เลย  4201015585  SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00003  วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

104 นางสุทธ ีศรีหาบุตร 3421000173179  96 4  ห้วยส้ม  ภูกระดึง  เลย  4201015566  SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00004 วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

105 นางสาริณี จงจิตร  3421000168221  30  4  ห้วยส้ม  ภูกระดึง  เลย  4201015578  SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00005 วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

ชื่อ-สกุล
ทีต่ั้งฟารม์

เลขทะเบยีนฟารม์ เลขทีใ่บรบัรอง วนัทีอ่อกใบรบัรอง วนัทีใ่บรบัรองหมดอายุ



    

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๐๘ 

ลา้ดบั เลขประจ้าตวั มาตรฐานฟารม์ สถานะการรบัรอง

ที่ ประชาชน เลขที่ หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จงัหวดั (โปรดระบ ุSL/GAP) ระบ ุได้รบัการรบัลอง/ยกเลกิการรบัรอง

106 นางส้าเนียง รัตนประทุม  3421000170838  40  4  ห้วยส้ม  ภูกระดึง  เลย  4201015586  SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00006 วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

107 นายโกสน แกว้สุพรรณ  3421000174566  125  4  ห้วยส้ม  ภูกระดึง  เลย  4201015572  SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00007 วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562  วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

108 นายคะนอง ปากขันตี  3411400069344  33  4  ห้วยส้ม  ภูกระดึง  เลย  4201015564  SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00008 วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562  วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

109 นายนฤทธิ์ หวานเย็น  3411400069344  62  4  ห้วยส้ม  ภูกระดึง  เลย  4201015589  SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00009  วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

110 นายบุญจันทร์ ญาติlสมบัติ 3421000175295  59  4  ห้วยส้ม  ภูกระดึง  เลย  4201015571  SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00010 วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

111 นางสมคิด แกน่ไมตรี  3421000164714  7  4  ห้วยส้ม  ภูกระดึง  เลย  4201015579  SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00011 วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

112 นางปราณี ครุนัน 3421000170889  38 4 ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย 4201002548 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00012 วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562  วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

113 นางมะณีไพร วฒิุปัญจา 5421090017682  25 4 ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย 4201002542 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00013 วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

114 นางแสงอรุณ ถิ่นถาน 3421000175601  32 4 ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย 4201002546 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00014 วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562  วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

115 นายบุญล ้า ดงบัง  5421000005841  139  4  ห้วยส้ม  ภูกระดึง  เลย  4201015570  SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00015 วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562  วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

116 นายวชิัย บุญรินทร์  3400500588466  80  4  ห้วยส้ม  ภูกระดึง  เลย  4201015567  SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00016 วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562  วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

117 นายสมควร คณะแพง  3421000172105  53  4  ห้วยส้ม  ภูกระดึง  เลย  4201015580  SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00017 วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

118 นายสวงิ ฤทธิ์นอก 3421000163246  49 4 ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย 4201002551 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00018  วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

119 นายสุทัศน์ เหล่าลิ ม  3421000166423  131  4  ห้วยส้ม  ภูกระดึง  เลย  4201015577  SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00019 วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

120 นายอดุมศักด์ิ ศรีสมทุร  3421000175686  138  4  ห้วยส้ม  ภูกระดึง  เลย  4201015584  SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00020  วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

121 นายสังเวยีน สุคงเจริญ 3420200001247  301 8 นาดอกค้า นาด้วง เลย  4201018068 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00076 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

122 นายกติติพงษ ์สุคงเจริญ 3420500367427  302 8 นาดอกค้า นาด้วง เลย   4201018067 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00077 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

123 นายกนัหา ศรีบุรินทร์ 3420200158253  293 4  นาดอกค้า นาด้วง เลย   4201006323 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00078  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

124 นายค้าพนัธ ์เสนานุช 3420200108469  163 4  นาดอกค้า นาด้วง เลย   4201006292 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00079 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

125 นายค้าภู เนธบิุตร 3420200108124  94 4  นาดอกค้า นาด้วง เลย   4201014917 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00080 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

126 นายจ้านงค์ กลุไพรบุตร 3420200103572  246 4  นาดอกค้า นาด้วง เลย   4201006321 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00081 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

127 นายเจียร โสประดิษฐ 3670700035493  328 4  นาดอกค้า นาด้วง เลย   4201001662 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00082 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

128 นายชุมพร สุคงเจริญ 5420200002683  175 4  นาดอกค้า นาด้วง เลย   4201001708 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00083  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

129 นางสาวทองใบ เสนานุช 3420200108507  344 4 นาดอกค้า นาด้วง เลย  4201021738 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00084  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

130 นายเปรียบ พนัธชุิน 3440300412763  317 4 นาดอกค้า นาด้วง เลย  4201014916 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00085 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

131 นายวชิิต ศรีบุญเรือง 3411800553073  317/ 1 4 นาดอกค้า นาด้วง เลย  4201001644 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00086 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

132 นายลอน โสประดิษฐ 3670700035493  328 4  นาดอกค้า นาด้วง เลย   4201006305 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00087 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

ชื่อ-สกุล
ทีต่ั้งฟารม์

เลขทะเบยีนฟารม์ เลขทีใ่บรบัรอง วนัทีอ่อกใบรบัรอง วนัทีใ่บรบัรองหมดอายุ



    

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๐๙ 

ลา้ดบั เลขประจ้าตวั มาตรฐานฟารม์ สถานะการรบัรอง

ที่ ประชาชน เลขที่ หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จงัหวดั (โปรดระบ ุSL/GAP) ระบ ุได้รบัการรบัลอง/ยกเลกิการรบัรอง

133 นายสนอง เทพโสภา 3420200108124  206/1 4  นาดอกค้า นาด้วง เลย   4201001656 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00088 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

134 นายสมบัติ โสประดิษฐ 3670700035477  343 /1 4  นาดอกค้า นาด้วง เลย   4201016127 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00089 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

135 นายหนูแดง แสนมา 3410400915414  302 4 นาดอกค้า นาด้วง เลย   4201006283 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00090  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

136 นางค้าพนั ดวงปา 3420300289148 92 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201021728 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00051 วนัที่ 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

137 นางค้าฟอง ทุมมาลา 3420300283092 23/7 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201003592 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00052 วนัที่ 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

138 นางหนูจันทร์ ทุมมาลา 3420300284137 33 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201003599 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00053 วนัที่ 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

139 นางจีรนันท์ เครือบุษผา 3420300284871 16/1 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201003590 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00054 วนัที่ 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

140 นางถวลิ จันสีออ่น 3420300286377 26 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201021731 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00055  วนัท่ี 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562  วนัที่ 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

141 นางทองลัน ศรีพรหมบุตร 3420300283076 3/2 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201003603 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00056 วนัที่ 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562  วนัที่ 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

142 นางทองหนัก สายจันทร์ 3420300286539 26/ 3 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201021733 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00057  วนัท่ี 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

143 นางบุญชอน นาทุม 3420400168406 27 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201003581 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00058  วนัท่ี 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

144 นางบุญถิ่น ทุมมาลา 3420300286399 51 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201003589 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00059  วนัท่ี 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

145 นางบุญเยื อน ค้าภา 3420300286491 26/2 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201003586 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00060  วนัท่ี 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

146 นางเบ็ง ทุมมาลา 3420300285508 21 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201003585 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00061  วนัท่ี 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

147 นางระเบียบ ชาปาน 3420300284439 14 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201003578 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00062  วนัท่ี 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

148 นางวลัิยหวนั อาจทอง 3420300264179 65/1 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201003584 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00063  วนัท่ี 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

149 นางศิริพร ยาที 1420300072141 97/5 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201021732 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00064 วนัที่ 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

150 นางสาวอรพนิ อาจทอง 3420300286474 26/1 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201003588 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00065 วนัที่ 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

151 นางเสบีย่ง จันสีออ่น 3420300285290 19 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201003593 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00066 วนัที่ 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562  วนัที่ 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

152 นางหนูรับ ค้าภา 3420300284854 78 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201003580 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00067 วนัที่ 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562  วนัที่ 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

153 นายดัด ทุมมาลา 3420300285982 23/6 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201003591 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00068  วนัท่ี 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

154 นายเดิม สีหา 3420300284811 43 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201021729 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00069 วนัที่ 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

155 นายมติรชัย จันทร์อว้น 3420300176016 58 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201003596 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00070  วนัท่ี 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562  วนัที่ 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

156 นายเมตตา ทุมมาลา 3420300286008 109/1 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201003595 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00071  วนัท่ี 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

157 นายยก ยาฟอง 3420300270055 63 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201003597 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00072 วนัที่ 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562  วนัที่ 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

158 นายโย สีหา 3420300284820 39 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201021730 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00073  วนัท่ี 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

159 นายหัน ทุมมาลา 3420300285940 110 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201003587 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00074 วนัที่ 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562  วนัที่ 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

ชื่อ-สกุล
ทีต่ั้งฟารม์

เลขทะเบยีนฟารม์ เลขทีใ่บรบัรอง วนัทีอ่อกใบรบัรอง วนัทีใ่บรบัรองหมดอายุ



    

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๑๐ 

ลา้ดบั เลขประจ้าตวั มาตรฐานฟารม์ สถานะการรบัรอง

ที่ ประชาชน เลขที่ หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จงัหวดั (โปรดระบ ุSL/GAP) ระบ ุได้รบัการรบัลอง/ยกเลกิการรบัรอง

160 นายอนัน ตาพนัธ์ 3420300263687 63 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย  4201003594 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00075 วนัที่ 26 มิถนุายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

161 นายจงรักษ ์ศรีบุรินทร์ 3420700150383  278 1 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 4201009567 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00021 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

162 นายวชิัย อนิปลัด 3420500388203  20 1 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 4201022962 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00022 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

163 นางคุดทอง ชัยขุน 3420500391956  126 1 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 4201020960 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00023 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

164 นางนิตยา ปินะเต 3420500392481  76 1 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 4201020954 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00024 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

165 นางปาริชาติ โยเฮือง 3420500392065  67 1 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 4201020958 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00025 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

166 นายไกรษร ฤทธศัิกด์ิ 3420500386481  5 1 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 4201020963 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00026  วนัที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

167 นายค้าจัด เชื อบุญมี 3420500392057  322 1 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 4201020957 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00027  วนัที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

168 นายจ้ารัส ฤทธศัิกด์ิ 3420500410136  186 1 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 4201021021 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00028 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

169 นางค้ามลู ค้าแกว้ 3420500388564  26 1 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 4201009572 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00029  วนัที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

170 นายบุญตา กนัยาประสิทธ์ 3420500386375  4 1 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 4201020953 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00030 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

171 นายเพญ็ วนิทะไชย์ 3420500393118  90 1 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 4201020961 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00031 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

172 นายศราวธุ บุตรดา 3420500387517  221 1 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 4201020959 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00032 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

173 นายศักด์ิ ค้าแกว้ 5420500010240  123 1 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 4201020955 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00033 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

174 นายสถิตย์ อนิปลัด 3420500389633  151 1 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 4201020956 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00034 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

175 นายสวสัด์ิ วงัคีรี 3420500390062  41 1 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 4201020964 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00035  วนัที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

176 นางค้าม ีคณะแพง  3420900309742  11  6  ผาบิ ง วงัสะพงุ  เลย  4201013564 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00036  วนัที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

177 นางดาว ยิ่งเจริญผล  3420900310112  90  6  ผาบิ ง วงัสะพงุ  เลย  4201013604 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00037  วนัที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

178 นางบรรลุ กลัยา  3420900555590  110  6  ผาบิ ง วงัสะพงุ  เลย  4201013597 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00038 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

179 นางประยุศ คณะแพง  3420900554381  50  6  ผาบิ ง วงัสะพงุ  เลย  4201013579 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00039 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

180 นางละมลู คณะแพง  3420900553449  37  6  ผาบิ ง วงัสะพงุ  เลย  4201013581 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00040 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

181 น.ส.จันทร์สาย เกษทองมา  3420900784432  40  6  ผาบิ ง วงัสะพงุ  เลย  4201013517 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00041 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

182 นางสาวส้ารวย อปุรีที  3420900556154  9  6  ผาบิ ง วงัสะพงุ  เลย  4201013606 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00042 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

183 นางสุดใจ คุณฟอง  3360400747113  57  6  ผาบิ ง วงัสะพงุ  เลย  4201013573 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00043 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

184 นางสุท้า ชารัตน์  3420900310562  106  6  ผาบิ ง วงัสะพงุ  เลย  4201013496 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00044 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

185 นางหนูคิด อทุธตรี  3420900556189  18  6  ผาบิ ง วงัสะพงุ  เลย  4201013495 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00045 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

186 นายเฉลิม บุตรตะนัย  3420900556928  34  6  ผาบิ ง วงัสะพงุ  เลย  4201013497 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00046 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

ชื่อ-สกุล
ทีต่ั้งฟารม์

เลขทะเบยีนฟารม์ เลขทีใ่บรบัรอง วนัทีอ่อกใบรบัรอง วนัทีใ่บรบัรองหมดอายุ



    

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๑๑ 

 

ลา้ดบั เลขประจ้าตวั มาตรฐานฟารม์ สถานะการรบัรอง

ที่ ประชาชน เลขที่ หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จงัหวดั (โปรดระบ ุSL/GAP) ระบ ุได้รบัการรบัลอง/ยกเลกิการรบัรอง

187 นายประสาท บุญปัน  3420900304333  81  6  ผาบิ ง วงัสะพงุ  เลย  4201013582 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00047 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

188 นายส้าราญ คณะแพง  3420900313081  47  6  ผาบิ ง วงัสะพงุ  เลย  4201013568 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00048 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

189 นายสุนทร ศาลาฤทธิ์  3420900785021  97  6  ผาบิ ง วงัสะพงุ  เลย  4201013572 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00049 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

190 นายสุริภาพ เกษทองมา  3420900555352  86  6  ผาบิ ง วงัสะพงุ  เลย  4201013510 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00050 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

191 นางประคอง งิ วลาย 3421000459919 221 1 ตาดข่า หนองหิน เลย  4201004287 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00091 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

192 นางพมิพา เดชบุรัมย์ 3421000470319 170 1 ตาดข่า หนองหิน เลย  4201004367 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00092 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

193 นางเยี่ยมลักษณ์ ศรพรหม 3429900105819 92 1 ตาดข่า หนองหิน เลย  4201004372 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00093  วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

194 นางสาวถนอม พวงศรี 3421000465307 307 1 ตาดข่า หนองหิน เลย  4201004369 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00094 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

195 นายค้าตัน กุง้ค้า 3421000464581 71 1 ตาดข่า หนองหิน เลย  4201004376 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00095 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

196 นายจารึก วฒุทา 3360100556525 213 1 ตาดข่า หนองหิน เลย  4201004310 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00096 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

197 นายบุญทัน แกว้กนัยา 3421000462766 47 1 ตาดข่า หนองหิน เลย  4201004228 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00097 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

198 นายบุญธรรม คุณรักษ์ 3421000469451 157 1 ตาดข่า หนองหิน เลย  4201004601 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00098 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

199 นายบุญเลิง ดลราษี 3421000465005 84 1 ตาดข่า หนองหิน เลย  4201004232 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00099 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

200 นายปัน อดุนอก 3421000466524 103 1 ตาดข่า หนองหิน เลย  4201004374 SL เลขที ่.. 42201-42-SLF1-03-57-00100 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

201 นางพชัรี   เอีย่มประชา 3430500399558 181 3 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 4201008807 GAP ปลาทัว่ไป เลขที ่42201-42GAPF1-03-56-0001  วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

202 นางด้วง  สีหานาม 3420300011521 109 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย 4201003406 GAP ปลาทัว่ไป เลขที ่ 42201-42GAPF1-03-56-0002  วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562  วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

203 นางสาวนริศรา  นิกรสุข 1409900831351 149 19 หนองหญ้าปล้อง วงัสะพงุ เลย 4201019439 GAP ปลาทัว่ไป เลขที ่ 42201-42GAPF1-03-56-0003 วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562  วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

204 นางกหุลาบ ดวงประทุม 3420300180633 31/5 4 เชียงคาน เชียงคาน เลย 4202000001 GAP ปลาทัว่ไป เลขที ่ 42201-42GAPF0-03-56-0001 วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

205 นายอารีชน สอนผึ ง  5650600016311 79 12 วงัสะพงุ วงัสะพงุ เลย 4201014169  GAP ปลาทัว่ไป เลขที ่ 42201-42GAPF1-03-58-0001 วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

206 นายอาวฒัน์  งอกพลัิย 142990193452 171 12 นาออ้ เมอืง เลย 4201028231 GAP ปลานิล เลขที ่1501-005-62-000079 วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

207 นายวบิูรณ์  ป้องนาลา 3420100201874 39 4 นาออ้ เมอืง เลย 4201028230 GAP ปลานิล เลขที ่1501-005-62-000035 วนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

208 น.ส.อรณี  ศรีมงคล 1429900238227 243 4 นาออ้ เมอืง เลย 4201028232 GAP ปลานิล เลขที ่1501-005-62-000036  วนัที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

209 นายนวลจันทร์ บุตรเต 3420100200410 170 4 นาออ้ เมอืง เลย 4201028233 GAP ปลานิล เลขที ่1501-005-62-000031  วนัที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

210 นายพรชัย  สถิต 3420100173919 33 1 นาออ้ เมอืง เลย 4201028234 GAP ปลานิล เลขที ่1501-005-62-000032 วนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

211 นายสุระพล  ป้องนาลา 3420100201840 244 4 นาออ้ เมอืง เลย 4201028235 GAP ปลานิล เลขที ่1501-005-62-000033  วนัที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

212 น.ส.จริยา  พทุธมาตย์ 1429900175349 234 2 นาออ้ เมอืง เลย 4201028236 GAP ปลานิล เลขท ี1501-005-62-000034 วนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  วนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

213 นางสุใจ  พทุธมาตย์ 3420100173901 70 4 นาออ้ เมอืง เลย 4201003542 GAP ปลานิล เลขที ่1501-03-55-04726 วนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 วนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรอง

ชื่อ-สกุล
ทีต่ั้งฟารม์

เลขทะเบยีนฟารม์ เลขทีใ่บรบัรอง วนัทีอ่อกใบรบัรอง วนัทีใ่บรบัรองหมดอายุ



  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ 

๒๐๔ 

๒๑๒ 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที ่๓ 

แบบฟอรม์ประเมนิผลผลิตสตัวน์้า้ แบบรายงานการสนบัสนุนปัจจยั

การผลิต และแบบฟอรม์บันทกึขอ้มลูประจา้ฟารม์  

โครงการสง่เสรมิเกษตรเชงิรกุดา้นการประมง 

 (Zoning by Agri-Map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๑๓ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

เลขที่ หมู่ ตา้บล อ้าเภอ จังหวัด X Y

1 นายอาทิตย์ อกุจิทรัพย์ 3420800115130 20 5 เมีย่ง ท่าล่ี เลย 760567 1953493 ตะเพยีนขาว 2-3 1,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 23 เม.ย. 62

2 น.ส.รัชนี  แกว้สิงทอง 3420800114567 50 5 เมีย่ง ท่าล่ี เลย 761957 1954042 ตะเพยีนขาว 2-3 1,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 23 เม.ย. 62

3 น.ส.วาสนา  หงษา 3420800087055 29 8 เมีย่ง ท่าล่ี เลย 761127 1950463 ตะเพยีนขาว 2-3 1,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 23 เม.ย. 62

4 นางไฉน   เมอืงซอง 3420800083629 17 8 เมีย่ง ท่าล่ี เลย 759130 1953640 ตะเพยีนขาว 2-3 1,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 23 เม.ย. 62

5 นายสังคม  ศรีอนิค้า 3420800090811 25 8 เมีย่ง ท่าล่ี เลย 759758 1952209 ตะเพยีนขาว 2-3 1,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 23 เม.ย. 62

6 น.ส.ศิริพร  มลูศรี 3420800174659 13 3 ท่าล่ี ท่าล่ี เลย 756264 1951367 ตะเพยีนขาว 2-3 1,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 23 เม.ย. 62

7 นางกญุชร  ชาญรบ 3420800215193 19 5 ยาง ท่าล่ี เลย 757566 1945807 ตะเพยีนขาว 2-3 1,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 23 เม.ย. 62

8 นางอรุณนี  คามดา 3420800213433 7 5 ยาง ท่าล่ี เลย 756685 1945706 ตะเพยีนขาว 2-3 1,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 29 ม.ีค. 62

นิล 2-3 1,000 23 เม.ย. 62

อ่ืนๆ โปรด ระบุ
วัสดสุา้หรับ
ทา้ปุย๋หมัก

แบบรำยงำนกำรสนับสนุนปจัจัยกำรผลิต อ้ำเภอท่ำลี่ จังหวดัเลย
โครงกำรส่งเสริมเกษตรเชงิรุกดำ้นกำรประมง (Zoning by Agri - Map)

ปงีบประมำณ 2562
หน่วยงำน ศูนยว์จิัยและพัฒนำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์ ้ำจืดเลย

ลา้ดบัที่
จลุนิทรีย ์

(ซอง)

พันธุส์ตัว์น้้า
พิกัดทีต่ัง้ฟาร์ม (หน่วย 

UTM)
อาหารเม็ด
สา้เร็จรูป 

(กก.)

ชื่อ - นามสกุล  
เกษตรกรผู้ร่วม 

โครงการ
เลขบตัรประชาชน

การสนับสนุนปจัจยัการผลิต
วัสดปุรับสภาพน้้า

ชนิดพันธุส์ตัว์น้้า* ขนาดทีป่ลอ่ย (ซม.)

วันทีม่อบ 
ปจัจยัการ
ผลติสร็จสิน้

(วัน/เดอืน/ป)ี

ทีต่ัง้

จา้นวน (ตวั) ปนูขาว (กก)



  

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๑๔ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

เลขที่ หมู่ ตา้บล อ้าเภอ จังหวัด X Y

9 นายเดชา  แสนอนิทร์ 3420800205171 2 5 ยาง ท่าล่ี เลย 757464 1941913 ตะเพยีนขาว 2-3 1,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 23 เม.ย. 62

10 นางยุภาพร  อนิสอน 3420800214251 6 5 ยาง ท่าล่ี เลย 756882 1944868 ตะเพยีนขาว 2-3 1,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 23 เม.ย. 62

11 นายวลัิน   ไชยเลิศ 3420800226608 12 5 ยาง ท่าล่ี เลย 752637 1949279 ตะเพยีนขาว 2-3 1,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 23 เม.ย. 62

12 นายอนุชิต  คนกล้า 3420800214693 7 5 ยาง ท่าล่ี เลย 753411 1949812 ตะเพยีนขาว 2-3 1,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 23 เม.ย. 62

13 นางบุญจันทร์  สารมะโม 3420800210396 14 7 ชลประทาน ท่าล่ี เลย 753411 1949812 ตะเพยีนขาว 2-3 1,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 23 เม.ย. 62

14 นายสิน  มลคลชัย 3420800175396 2 7 ชลประทาน ท่าล่ี เลย 756651 1951176 ตะเพยีนขาว 2-3 1,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 23 เม.ย. 62

15 นางเฝือ  สุธงษา 3420700035614 6 2 ชลประทาน ท่าล่ี เลย 754236 1949851 ตะเพยีนขาว 2-3 1,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 23 เม.ย. 62

16 นางมนัทนา  ทนทาน 3420800227345 20 9 กกกา้นเหลือง ท่าล่ี เลย 756245 1942731 ตะเพยีนขาว 2-3 1,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 23 เม.ย. 62

17 นางสุริยา  ไชยเลิศ 3420800221525 7 9 กกกา้นเหลือง ท่าล่ี เลย 756210 1942578 ตะเพยีนขาว 2-3 1,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 23 เม.ย. 62

18 นางยุวดี   ชัยชะนะ 3420800227809 20 9 กกกา้นเหลือง ท่าล่ี เลย 756245 1942731 ตะเพยีนขาว 2-3 1,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 29 ม.ีค. 62
นิล 2-3 1,000 23 เม.ย. 62

วันทีม่อบ 
ปจัจยัการ
ผลติสร็จสิน้

(วัน/เดอืน/ป)ี

ลา้ดบัที่
ชื่อ - นามสกุล  
เกษตรกรผู้ร่วม 

โครงการ
เลขบตัรประชาชน

ทีต่ัง้
พิกัดทีต่ัง้ฟาร์ม (หน่วย 

UTM)

การสนับสนุนปจัจยัการผลิต
พันธุส์ตัว์น้้า

อาหารเม็ด
สา้เร็จรูป 

(กก.)

วัสดปุรับสภาพน้้า

วัสดสุา้หรับ
ทา้ปุย๋หมักชนิดพันธุส์ตัว์น้้า* ขนาดทีป่ลอ่ย (ซม.) จา้นวน (ตวั) ปนูขาว (กก)

จลุนิทรีย ์
(ซอง)

อ่ืนๆ โปรด ระบุ

- 9 - 
- 10 - 



  

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๑๕ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 
 

 

เลขที่ หมู่ ตา้บล อ้าเภอ จังหวัด X Y

1 นางศิริพร  ตางาม 3420300305819 140 3 นาซ่าว เชียงคาน เลย 785281 1976591 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 17 พ.ค. 62
2 นายสมจิตร  เพชรนนท์ 3420300268948 81 3 นาซ่าว เชียงคาน เลย 784810 1976392 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 17 พ.ค. 62
3 นายประสาท จัวฮอม  3420300266384 57/1 3 นาซ่าว เชียงคาน เลย 785338 1977002 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 17 พ.ค. 62
4 นายกาญจน์พชิญา อารยะศิลปธร  3420300266636 60 3 นาซ่าว เชียงคาน เลย 785387 1977033 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 17 พ.ค. 62
5 นางดวงจันทร์  มมุกลาง 3420300256141 47/2 3 นาซ่าว เชียงคาน เลย 784830 1977639 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 17 พ.ค. 62
6 นางน้อยหน่า  อทุุมจันทร์  3420300231211 243 14 นาซ่าว เชียงคาน เลย 785439 1972984 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 17 พ.ค. 62
7 นางสมปอง  น้อยดา 5420190002139 23/4 9 นาซ่าว เชียงคาน เลย 778805 1975824 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 17 พ.ค. 62
8 นางพบั  สืบสาย  3420300253304 142 9 นาซ่าว เชียงคาน เลย 780099 1974499 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 17 พ.ค. 62
9 นางสุภาภร  ทุมมาลา 3420300268441 76/3 10 นาซ่าว เชียงคาน เลย 785787 1977746 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 17 พ.ค. 62

10 นายบรรทม  ตางาม  3420300265272 49/1 10 นาซ่าว เชียงคาน เลย 787548 1976261 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 17 พ.ค. 62
11 นางมาริษา   วงษดี์  3420300265426 274 3 นาซ่าว เชียงคาน เลย 786226 1976924 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 17 พ.ค. 62
12 นายสุกาญจน์ อารยะศิลปธร 5420390018705 21 3 นาซ่าว เชียงคาน เลย 785209 1977175 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 17 พ.ค. 62
13 นายกฤตยาภรณ์  พชิาย  3420300221551 222/1 7 นาซ่าว เชียงคาน เลย 782196 1972101 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 17 พ.ค. 62
14 นายธนุส  ตาทุม  3420300251794 133/5 12 นาซ่าว เชียงคาน เลย 717571 1973939 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 17 พ.ค. 62

15 นางศิริญญา  สุขชัย 3420300242990 58 9 นาซ่าว เชียงคาน เลย 780096 1973905 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 17 พ.ค. 62
16 นายสมพร  สาลาสุตา 3420300260653 222/8 2 นาซ่าว เชียงคาน เลย 777125 1974351 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 17 พ.ค. 62
17 นายส้าราญ  ท้าทิพย์ 3420300226901 146 14 นาซ่าว เชียงคาน เลย 784278 1971979 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 17 พ.ค. 62

ทีต่ัง้
พิกัดทีต่ัง้ฟาร์ม (หน่วย 

UTM)             ชื่อ - นามสกุล        
    เกษตรกรผู้ร่วม โครงการ

เลขบตัรประชาชน

แบบรายงานการสนับสนุนปจัจัยการผลิต อ้าเภอเชยีงคาน จังหวดัเลย 
โครงการส่งเสริมเกษตรเชงิรุกดา้นการประมง (Zoning by Agri - Map)

ปงีบประมาณ 2562
หน่วยงาน ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้้์าจืดเลย

ลา้ดบัที่ วัสดสุา้หรับ
ทา้ปุย๋หมัก

วันทีม่อบ 
ปจัจยัการ
ผลติสร็จสิน้

(วัน/เดอืน/ป)ี

จลุนิทรีย ์
(ซอง)

อ่ืนๆ โปรด ระบุ

การสนับสนุนปจัจยัการผลิต
พันธุส์ตัว์น้้า อาหารเม็ด

สา้เร็จรูป 
(กก.)

วัสดปุรับสภาพน้้า

จา้นวน (ตวั)
ปนูขาว (กก)

ชนิดพันธุส์ตัว์น้้า* ขนาดทีป่ลอ่ย (ซม.)

- 9 - 
- 10 - 



  

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๑๖ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

เลขที่ หมู่ ตา้บล อ้าเภอ จงัหวัด X Y

1 นายอนิตอง ศรีหนารถ 3421100168452 164 1 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 790987 1897077 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
2 นางดอกออ้  ศรีค้ามว้น 3421100165062 229 1 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 790549 1897297 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
3 นางอนูญ  เกษทองมา 3421100163515 133 6 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 790619 1900814 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
4 นางหนูกล่ัน  ถิ่นกระบือ 3421100163248 136 5 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 790695 1901246 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
5 นางเบญจวรรณ์  แกว้พลิา 3421100149946 72 5 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 790559 1901823 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
6 นางรัศม ี นามกนัยา 3421100160320 217 5 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 791115 1897083 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
7 นายทัน  พลชา 3420900613093 63 4 ภูหอ ภูหลวง เลย 780718 1895782 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
8 นายเกริกไกร  พมิเห็ม 3421100032127 42 12 ภูหอ ภูหลวง เลย 780884 1895366 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
9 นางพกั  ค้าแจง 3421100135899 48 4 ภูหอ ภูหลวง เลย 780175 1895770 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62

10 น.ส.ปาริชาติ  สมศรี 3421100136143 227 4 ภูหอ ภูหลวง เลย 780211 1895098 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
11 นางค้าภู  ค้าอา่ง 3421100131800 116 4 ภูหอ ภูหลวง เลย 780829 1895048 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
12 นางรัดดา  ดิลกลาภ 3421100136615 15 4 ภูหอ ภูหลวง เลย 780829 1895048 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
13 นายสุรชัย  แสนโคตร 3421100032348 16 1 ภูหอ ภูหลวง เลย 782931 1897352 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
14 นายลอย  หีบแกว้ 3421100122444 45 9 ภูหอ ภูหลวง เลย 782328 1897403 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62

15 นางสมร  แตงก่้า 3421100103172 99 6 ภูหอ ภูหลวง เลย 780272 1895833 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
16 นายวรีะยุทธ  พมิพจ์ันทร์ 3421100114999 125 8 ภูหอ ภูหลวง เลย 783079 1899580 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
17 นางอไุร  โดยเคน 3421100118960 72 8 ภูหอ ภูหลวง เลย 783161 1899630 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
18 นายบุญรัก  จ้ามะอุ 3421100034952 43 6 ภูหอ ภูหลวง เลย 779434 1895101 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
19 นางปพรรัตน์  ทรัพย์ชาตรี 3421100121031 20 9 ภูหอ ภูหลวง เลย 779262 1894659 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
20 นางนิยม  นามวงศ์ 3421100120999 19 9 ภูหอ ภูหลวง เลย 780015 1895055 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
21 นายวรีะ  อทุธสมบูรณ์ 3421100098837 50 11 ภูหอ ภูหลวง เลย 779356 1895155 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
22 นางสุวรรณ  อทุธสมบูรณ์ 3421100202176 73 11 ภูหอ ภูหลวง เลย 779569 1895469 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
23 นางต้อย  สวนแสง 3421100015559 27 2 หนองคัน ภูหลวง เลย 784162 1899094 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62

24 นางเจียงศักด์ิ  พณิโยไว 3421100065530 54 4 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 787003 1893152 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
25 น.ส.วรรณนิสา  มะดาศรี 3421100080644 65 7 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 785042 1888774 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62

เลขที่ หมู่ ตา้บล อ้าเภอ จงัหวัด X Y
26 นายเอนก  ผาทองที 4210303020932 116 7 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 784869 1889044 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
27 นายเรืองฤทธิ์  ศรีหนารถ 3421100066251 36 7 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 784885 1889026 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
28 นายพมิพ ์ วาลา 3421100078011 119 7 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 784737 1888830 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
29 นายบุญถม  นามอดุทา 342110011784 78 8 ภูหอ ภูหลวง เลย 782220 1898496 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
30 นายสมนั ขวญัขจร 3421100062573 67 7 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 785184 1889409 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
31 นางราตรี  ค้าแพงศรี 5421100030503 160 7 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 785219 1889660 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
32 นายอดุลย์  วปิัสสา 3421100080750 135 7 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 785355 1889123 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
33 นายววิฒัน์  พนัสอน 3421100014641 32 7 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 784876 1889671 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
34 นายสุเทพ  จันทร์เต่ือย 3421100062484 81 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 782203 1887605 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
35 นางหนูอาน นามมนุษยศ์รี 3421100074521 74 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 782193 1887795 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
36 นางอบุล แสนค้าเพงิใจ 3421100076884 68 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 782679 1888195 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
37 นายทรัพย์  วปิัสสา 3421100029088 24 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 782011 1887389 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
38 นายเด่น  สุขค้า 3421100077350 87 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 781769 1887717 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
39 นายภูมนิทร์  สุขค้า 3421100079336 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 782190 1888388 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
40 นายสมควร วรรณศรี 3421100077236 6 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 783007 1888672 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
41 นายสุริยันต์ พลิาฤทธิ์ 3421100029401 72 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 783525 1889031 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
42 นางวรินทร์ธร เป็นสุขสกลุวงศ์ 3421100079379 84 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 781790 1887679 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
43 นายล้าเนา  ต่อชีวติ 3400500914860 38 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 781449 1887924 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
44 นายจิตรตะกร ขันตี 3421100173626 60 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 782728 1888464 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
45 นายสมบัติ ขวญัแจ่ม 3421100075501 107 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 782631 1888224 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
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ปงีบประมาณ 2562
หน่วยงาน ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย
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ปงีบประมาณ 2562
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รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๑๗ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 
 

เลขที่ หมู่ ตา้บล อ้าเภอ จังหวัด X Y
26 นายเอนก  ผาทองที 4210303020932 116 7 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 784869 1889044 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
27 นายเรืองฤทธิ์  ศรีหนารถ 3421100066251 36 7 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 784885 1889026 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
28 นายพมิพ ์ วาลา 3421100078011 119 7 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 784737 1888830 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
29 นายบุญถม  นามอดุทา 342110011784 78 8 ภูหอ ภูหลวง เลย 782220 1898496 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
30 นายสมนั ขวญัขจร 3421100062573 67 7 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 785184 1889409 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
31 นางราตรี  ค้าแพงศรี 5421100030503 160 7 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 785219 1889660 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
32 นายอดุลย์  วปิัสสา 3421100080750 135 7 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 785355 1889123 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
33 นายววิฒัน์  พนัสอน 3421100014641 32 7 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 784876 1889671 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
34 นายสุเทพ  จันทร์เต่ือย 3421100062484 81 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 782203 1887605 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
35 นางหนูอาน นามมนุษยศ์รี 3421100074521 74 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 782193 1887795 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
36 นางอบุล แสนค้าเพงิใจ 3421100076884 68 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 782679 1888195 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
37 นายทรัพย์  วปิัสสา 3421100029088 24 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 782011 1887389 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
38 นายเด่น  สุขค้า 3421100077350 87 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 781769 1887717 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
39 นายภูมนิทร์  สุขค้า 3421100079336 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 782190 1888388 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
40 นายสมควร วรรณศรี 3421100077236 6 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 783007 1888672 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
41 นายสุริยันต์ พลิาฤทธิ์ 3421100029401 72 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 783525 1889031 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
42 นางวรินทร์ธร เป็นสุขสกลุวงศ์ 3421100079379 84 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 781790 1887679 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
43 นายล้าเนา  ต่อชีวติ 3400500914860 38 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 781449 1887924 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
44 นายจิตรตะกร ขันตี 3421100173626 60 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 782728 1888464 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62
45 นายสมบัติ ขวญัแจ่ม 3421100075501 107 8 แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 782631 1888224 ตะเพยีนขาว 2-3 3,000 40 10 มุง้ฟา้ เบอร์ 16 16 พ.ค. 62

แบบรายงานการสนับสนุนปจัจัยการผลิต อ้าเภอภหูลวง จังหวดัเลย (ตอ่)
โครงการส่งเสริมเกษตรเชงิรุกดา้นการประมง (Zoning by Agri - Map)

ปงีบประมาณ 2562
หน่วยงาน ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้้์าจืดเลย

วันทีม่อบ 
ปจัจยัการ

ผลติสร็จสิน้
ชนิดพันธุส์ตัว์น้้า* ขนาดทีป่ลอ่ย (ซม.) จา้นวน (ตวั) ปนูขาว (กก)

จลุนิทรีย ์
(ซอง)

อ่ืนๆ โปรด ระบุ

ลา้ดบัที่
ชื่อ - นามสกุล  

เกษตรกรผู้ร่วม โครงการ
เลขบตัรประชาชน

ทีต่ัง้
พิกัดทีต่ัง้ฟาร์ม (หน่วย 

UTM)

การสนับสนุนปจัจยัการผลิต
พันธุส์ตัว์น้้า อาหารเม็ด

สา้เร็จรูป 
(กก.)

วัสดปุรับสภาพน้้า วัสดสุา้หรับ
ทา้ปญุหมัก 
เพ่ือสร้าง



  

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๑๘ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

ขนาดบอ่ 

เลขที่ หมู่ ตา้บล อ้าเภอ จงัหวัด N E (กx ยx ส) (ม.)
1 นายอาทติย ์อกุจิทรัพย์ 3420800115130 20 5 เมี่ยง ทา่ล่ี เลย 760567 1953493 20×30×3.0 29 มี.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 1,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 9 พ.ย. 61 11.25 25.7 6.96 3.1 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 9 พ.ย. 61 1

23 เม.ย. 62 นิล 2 ������– 3 2,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 11 ก.ค. 62 10.15 26.5 6 3.1 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 11 ก.ค. 62 2

2 น.ส.รัชนี  แกว้สิงทอง 3420800114567 50 5 เมี่ยง ทา่ล่ี เลย 761957 1954042 20×30×3.0 29 มี.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 1,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 9 พ.ย. 61 15.30 29 7 3 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 9 พ.ย. 61 1

23 เม.ย. 62 นิล 2 ������– 3 2,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 11 ก.ค. 62 15.1 29.5 7 5 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 11 ก.ค. 62 2

3 น.ส.วาสนา  หงษา 3420800087055 29 8 เมี่ยง ทา่ล่ี เลย 761127 1950463 20×30×3.0 29 มี.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 1,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 9 พ.ย. 61 14.15 29.5 8.36 3.4 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 9 พ.ย. 61 1

23 เม.ย. 62 นิล 2 ������– 3 2,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 11 ก.ค. 62 11.30 28 6.5 4 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 11 ก.ค. 62 2

4 นางไฉน   เมืองซอง 3420800083629 17 8 เมี่ยง ทา่ล่ี เลย 759130 1953640 20×30×3.0 29 มี.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 1,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 9 พ.ย. 61 11.00 31.1 8.6 3.2 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 9 พ.ย. 61 1

23 เม.ย. 62 นิล 2 ������– 3 2,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 11 ก.ค. 62 8.45 26 7 3.2 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 11 ก.ค. 62 2

5 นายสังคม  ศรีอนิค้า 3420800090811 25 8 เมี่ยง ทา่ล่ี เลย 759758 1952209 20×30×3.0 29 มี.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 1,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 9 พ.ย. 61 11.25 25.7 6.96 3.1 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 9 พ.ย. 61 1

23 เม.ย. 62 นิล 2 ������– 3 2,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 11 ก.ค. 62 10.15 26.5 6 3.1 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 11 ก.ค. 62 2

6 น.ส.ศิริพร  มูลศรี 3420800174659 13 3 ทา่ล่ี ทา่ล่ี เลย 756264 1951367 20×30×3.0 29 มี.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 1,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 8 พ.ย. 61 13.35 31.8 7.94 3.3 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 8 พ.ย. 61 1

23 เม.ย. 62 นิล 2 ������– 3 2,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 10 ก.ค. 62 16.00 31.5 7.5 4 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 10 ก.ค. 62 2

7 นางกญุชร  ชาญรบ 3420800215193 19 5 ยาง ทา่ล่ี เลย 757566 1945807 20×30×3.0 29 มี.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 1,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 8 พ.ย. 61 11.40 30.1 8.79 2.85 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 8 พ.ย. 61 1

23 เม.ย. 62 นิล 2 ������– 3 2,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 10 ก.ค. 62 11.15 29 6 3.5 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 10 ก.ค. 62 2

8 นางอรุณนี  คามดา 3420800213433 7 5 ยาง ทา่ล่ี เลย 756685 1945706 20×30×3.0 29 มี.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 1,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 7 พ.ย. 61 15.25 31.4 8.5 3.5 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 7 พ.ย. 61 1

23 เม.ย. 62 นิล 2 ������– 3 2,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 9 ก.ค. 62 13.4 30 8 3 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 9 ก.ค. 62 2

9 นายเดชา แสนอนิทร์ 3420800205171 4 5 ยาง ทา่ล่ี เลย 757464 1941913 20×30×3.0 29 ม.ีค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 1,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 7 พ.ย. 61 12.30 28 7.5 3.3 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 7 พ.ย. 61 1

23 เม.ย. 62 นิล 2 ������– 3 2,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 9 ก.ค. 62 14.5 30 7.5 3.5 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 9 ก.ค. 62 2

10 นางยภุาพร  อนิสอน 3420800214251 6 5 ยาง ทา่ล่ี เลย 756882 1944868 20×30×3.0 29 ม.ีค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 1,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 7 พ.ย. 61 11.45 29 7.5 3.75 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 7 พ.ย. 61 1

23 เม.ย. 62 นิล 2 ������– 3 2,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 9 ก.ค. 62 8.30 26 7.5 3.75 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 9 ก.ค. 62 2

11 นายวลัิน   ไชยเลิศ 3420800226608 12 5 ยาง ทา่ล่ี เลย 752637 1949279 20×30×3.0 29 ม.ีค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 1,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 7 พ.ย. 61 14.00 31.1 8 3 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 7 พ.ย. 61 1

23 เม.ย. 62 นิล 2 ������– 3 2,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 9 ก.ค. 62 11.30 29 7 4 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 9 ก.ค. 62 2

12 นายอนุชติ  คนกล้า 3420800214693 7 5 ยาง ทา่ล่ี เลย 753411 1949812 20×30×3.0 29 ม.ีค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 1,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 7 พ.ย. 61 11.06 26 6 4 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 7 พ.ย. 61 1

23 เม.ย. 62 นิล 2 ������– 3 2,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 9 ก.ค. 62 10.00 26 6 4 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 9 ก.ค. 62 2

13 นางบญุจันทร์  สารมะโม 3420800210396 14 7 ชลประทาน ทา่ล่ี เลย 753411 1949812 20×30×3.0 29 ม.ีค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 1,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 8 พ.ย. 61 14.45 30.5 8.13 3.7 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 8 พ.ย. 61 1

23 เม.ย. 62 นิล 2 ������– 3 2,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 10 ก.ค. 62 13.45 31 8.5 4 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 10 ก.ค. 62 2

14 นายสิน  มลคลชยั 3420800175396 2 7 ชลประทาน ทา่ล่ี เลย 756651 1951176 20×30×3.0 29 ม.ีค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 1,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 8 พ.ย. 61 14.2 29.2 7.6 3.4 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 8 พ.ย. 61 1

23 เม.ย. 62 นิล 2 ������– 3 2,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 10 ก.ค. 62 14.50 32 7 6 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 10 ก.ค. 62 2

15 นางเฝือ  สุธงษา 3420700035614 6 2 ชลประทาน ทา่ล่ี เลย 754236 1949851 20×30×3.0 29 ม.ีค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 1,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 9 ก.ค. 62 15.56 29 6.5 3 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 9 ก.ค. 62 1

23 เม.ย. 62 นิล 2 ������– 3 2,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 11 ก.ค. 62 16.15 30 7.5 6 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 11 ก.ค. 62 2

16 นางมันทนา  ทนทาน 3420800227345 20 9 กกกา้นเหลือง ทา่ล่ี เลย 756245 1942731 20×30×3.0 29 ม.ีค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 1,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 8 พ.ย. 61 10.25 29.5 9 2.8 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 8 พ.ย. 61 1

23 เม.ย. 62 นิล 2 ������– 3 2,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 10 ก.ค. 62 9.00 28 7 2.5 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 10 ก.ค. 62 2

17 นางสุริยา  ไชยเลิศ 3420800221525 7 9 กกกา้นเหลือง ทา่ล่ี เลย 756210 1942578 20×30×3.0 29 ม.ีค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 1,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 7 พ.ย. 61 14.38 30.7 9 3 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 7 พ.ย. 61 1

23 เม.ย. 62 นิล 2 ������– 3 2,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 9 ก.ค. 62 15.55 31 8 5 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 9 ก.ค. 62 2

18 นางยวุดี   ชยัชะนะ 3420800227809 20 9 กกกา้นเหลือง ทา่ล่ี เลย 756245 1942731 20×30×3.0 29 ม.ีค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 1,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 8 พ.ย. 61 10.5 28.6 6 2 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 8 พ.ย. 61 1

23 เม.ย. 62 นิล 2 ������– 3 2,000    ศพจ.เลย เลย 23 เม.ย. 62 10 ก.ค. 62 10.00 28.6 6.5 3 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 10 ก.ค. 62 2

ตำรำงสรุปรวมแบบฟอร์มบนัทึกขอ้มลูประจ้ำฟำร์ม อ้ำเภอท่ำลี่ จังหวดัเลย
โครงกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำเกษตรตำมแผนที่เกษตรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเชงิรุก (Agri - Map)

ปงีบประมำณ 2562
ประจ้ำเดอืน............สิงหำคม..........................

ลา้ดบัที่ ชื่อ - นามสกุล เลขบตัรประชาชน
ทีต่ัง้

พิกัดทีต่ัง้ฟาร์ม 
(หน่วย UTM)

การปลอ่ยพันธุส์ตัว์น้้า ทีม่าแหลง่ลกูพันธุส์ตัว์น้้า วันทีร่ับมอบปจัจยัการ
ผลติเสร็จสิน้ (วัน/

เดอืน/ป)ี

การตรวจเช็คคุณภาพน้้า
      การใหค้้าแนะน้า ถ่ายทอดใหค้วามรู้     

ดา้นการเลีย้งสตัว์น้้า
วัน/เดอืน/ปี

pH
DO 

(mg/L)
อ่ืนๆ

ครั้งที ่
วัน/เดอืน/ปี ชนิดพันธุส์ตัว์น้้า*

ขนาดทีป่ลอ่ย
 (ซม.)

จา้นวน 
(ตวั)

ชื่อสถานที่ จงัหวัด วัน/เดอืน/ปี เวลา
อุณหภูมิ 

(°C)



  

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๑๙ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 
 
 

ขนาดบอ่ 
เลขที่ หมู่ ตา้บล อ้าเภอ จังหวัด N E (กx ยx ส) (ม.)

1 นางศิริพร  ตางาม 3420300305819 140 3 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 785281 2E+06 20×30×3.0 17 พ.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 3,000    ศพจ.เลย เลย 17 พ.ค. 62 6 ธ.ค. 61 10.45 30 8.7 3.5 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 6 ธ.ค. 62 1

20 ก.ค. 62 11.45 28 7 4.5 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 20 ก.ค. 62 2

2 นายสมจิตร  เพชรนนท์ 3420300268948 81 3 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 784810 2E+06 20×30×3.0 17 พ.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 3,000    ศพจ.เลย เลย 17 พ.ค. 62 3 ธ.ค. 61 14.15 33 9 3.2 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 3 ธ.ค. 62 1

20 ก.ค. 62 9.00 26.5 5 3.5 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 20 ก.ค. 62 2

3 นายประสาท จัวฮอม  3420300266384 57/1 3 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 785338 1977002 20×30×3.0 17 พ.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 3,000    ศพจ.เลย เลย 17 พ.ค. 62 4 ธ.ค. 61 13.15 30 8.5 3.3 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 4 ธ.ค. 62 1

20 ก.ค. 62 15.30 28.5 6 4.5 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 20 ก.ค. 62 2
4 นายกาญจนพ์ิชญา อารยะศิลปธร  3420300266636 60 3 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 785387 1977033 20×30×3.0 17 พ.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 3,000    ศพจ.เลย เลย 17 พ.ค. 62 4 ธ.ค. 61 14.00 31 7.5 4 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 4 ธ.ค. 62 1

20 ก.ค. 62 10.15 26.5 7.5 4 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 20 ก.ค. 62 2

5 นางดวงจันทร์  มุมกลาง 3420300256141 47/2 3 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 784830 1977639 20×30×3.0 17 พ.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 3,000    ศพจ.เลย เลย 17 พ.ค. 62 4 ธ.ค. 61 11.30 28 8.4 4 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 4 ธ.ค. 62 1

20 ก.ค. 62 20 ก.ค. 62 2

6 นางน้อยหน่า  อทุมุจันทร์  3420300231211 243 14 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 785439 1972984 20×30×3.0 17 พ.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 3,000    ศพจ.เลย เลย 17 พ.ค. 62 3 ธ.ค. 61 9.30 28 8 3 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 3 ธ.ค. 62 1

21 ก.ค. 62 14.30 31 7.5 8 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 21 ก.ค. 62 2

7 นางสมปอง  น้อยดา 5420190002139 23/4 9 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 778805 1975824 20×30×3.0 17 พ.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 3,000    ศพจ.เลย เลย 17 พ.ค. 62 3 ธ.ค. 61 13.20 32 7 3 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 3 ธ.ค. 62 1

21 ก.ค. 62 13.00 30 7 7 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 21 ก.ค. 62 2

8 นางพบั  สืบสาย  3420300253304 142 9 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 780099 1974499 20×30×3.0 17 พ.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 3,000    ศพจ.เลย เลย 17 พ.ค. 62 6 ธ.ค. 61 14.41 31 7.5 3 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 6 ธ.ค. 62 1

21 ก.ค. 62 10.45 28.5 7 6.5 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 21 ก.ค. 62 2

9 นางสุภาภร  ทมุมาลา 3420300268441 76/3 10 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 785787 1977746 20×30×3.0 17 พ.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 3,000    ศพจ.เลย เลย 17 พ.ค. 62 6 ธ.ค. 61 15.20 28.2 8 3.2 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 6 ธ.ค. 62 1

20 ก.ค. 62 13.40 29 6.5 5 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 20 ก.ค. 62 2

10 นายบรรทม  ตางาม  3420300265272 49/1 10 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 787548 1976261 20×30×3.0 17 พ.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 3,000    ศพจ.เลย เลย 17 พ.ค. 62 6 ธ.ค. 61 15.45 33.1 7.5 4 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 6 ธ.ค. 62 1

21 ก.ค. 62 21 ก.ค. 62 2

11 นางมาริษา   วงษดี์  3420300265426 274 3 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 786226 1976924 20×30×3.0 17 พ.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 3,000    ศพจ.เลย เลย 17 พ.ค. 62 6 ธ.ค. 61 10.15 29.5 8.3 3.4 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 6 ธ.ค. 62 1

19 ก.ค. 62 9.00 26.5 7 3.5 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 19 ก.ค. 62 2

12 นายสุกาญจน์ อารยะศิลปธร 5420390018705 21 3 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 785209 1977175 20×30×3.0 17 พ.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 3,000    ศพจ.เลย เลย 17 พ.ค. 62 4 ธ.ค. 61 10.50 26.7 8 3 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 4 ธ.ค. 62 1

19 ก.ค. 62 10.50 27 7.5 4 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 19 ก.ค. 62 2

13 นายกฤตยาภรณ์  พชิาย  3420300221551 222/1 7 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 782196 1972101 20×30×3.0 17 พ.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 3,000    ศพจ.เลย เลย 17 พ.ค. 62 4 ธ.ค. 61 9.00 27 6.5 2.5 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 4 ธ.ค. 62 1

19 ก.ค. 62 19 ก.ค. 62 2

14 นายธนุส  ตาทมุ  3420300251794 133/5 12 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 717571 1973939 20×30×3.0 17 พ.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 3,000    ศพจ.เลย เลย 17 พ.ค. 62 3 ธ.ค. 61 15.30 33 7.5 3 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 3 ธ.ค. 62 1

21 ก.ค. 62 9.20 28.5 7.5 6 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 21 ก.ค. 62 2

15 นางศิริญญา  สุขชยั 3420300242990 58 9 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 780096 1973905 20×30×3.0 17 พ.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 3,000    ศพจ.เลย เลย 17 พ.ค. 62 3 ธ.ค. 61 11.15 31.5 8.5 4 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 3 ธ.ค. 62 1

19 ก.ค. 62 15.30 29 6.5 5 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 19 ก.ค. 62 2

16 นายสมพร  สาลาสุตา 3420300260653 222/8 2 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 777125 1974351 20×30×3.0 17 พ.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 3,000    ศพจ.เลย เลย 17 พ.ค. 62 3 ธ.ค. 61 10.00 29.5 7.5 3.5 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 3 ธ.ค. 62 1

19 ก.ค. 62 13.40 29.5 7 4.5 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 19 ก.ค. 62 2

17 นายส้าราญ  ท้าทพิย์ 3420300226901 146 14 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 784278 1971979 20×30×3.0 17 พ.ค. 62 ตะเพยีนขาว 2 ������– 3 3,000    ศพจ.เลย เลย 17 พ.ค. 62 4 ธ.ค. 61 9.30 28.5 6.5 2 0 การเตรียมบอ่,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางขา้วหมัก 4 ธ.ค. 62 1

19 ก.ค. 62 11.30 28.5 6.5 4 0 การใหอ้าหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิม่ 19 ก.ค. 62 2

วัน/เดอืน/ปี ครั้งที ่
       การให้ค้าแนะน้า ถ่ายทอดให้ความรู้ดา้น   

     การเลี้ยงสัตว์น้้า

ตารางสรุปรวมแบบฟอร์มบนัทึกขอ้มลูประจ้าฟาร์ม อ้าเภอเชยีงคาน จังหวดัเลย
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชงิรุก (Agri - Map)

ปงีบประมาณ 2562
ประจ้าเดอืน......สิงหาคม ...........

พิกัดทีต่ัง้ฟาร์ม 
(หน่วย UTM)

ทีต่ัง้
วัน/เดอืน/ปี ชนิดพันธุส์ตัว์น้้า*

ขนาดทีป่ลอ่ย 
(ซม.)

จา้นวน 
(ตวั)

จงัหวัด

การปลอ่ยพันธุส์ตัว์น้้า

pH

วันทีร่ับมอบปจัจยัการ
ผลติเสร็จสิน้ (วัน/

เดอืน/ป)ี
ชื่อสถานที่ อ่ืนๆ

ทีม่าแหลง่ลกูพันธุส์ตัว์น้้า การตรวจเช็คคุณภาพน้้า

น ้าแหง้

น ้าแหง้

น ้าแหง้

ลา้ดบัที่
วัน/เดอืน/ปี เวลา

เลขบตัรประชาชนชื่อ - นามสกุล DO 
(mg/L)

อุณหภูมิ 
(°C)



  

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๒๐ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 

วันที่รับมอบปัจจัย

ขนาดบ่อ การผลิตเสร็จสิ้น

เลขที่ หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด N E (กx ยx ส) (ม.) (วัน/เดอืน/ป)ี

1 นายอินตอง ศรีหนารถ 3421100168452 164 1 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 790987 1897077 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 11 ก.พ. 62 15.45 31.9 8 4.5 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 11 ก.พ. 62 1

23 ก.ค. 62 15.50 30.5 7 4 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 23 ก.ค. 62 2

2 นางดอกอ้อ  ศรีค้าม้วน 3421100165062 229 1 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 790549 1897297 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 11 ก.พ. 62 16.50 29.5 7.5 3.5 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 11 ก.พ. 62 1

23 ก.ค. 62 15.00 30 7 3.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 23 ก.ค. 62 2

3 นางอนญู  เกษทองมา 3421100163515 133 6 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 790619 1900814 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 11 ก.พ. 62 10.45 25.5 8 4 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 11 ก.พ. 62 1

23 ก.ค. 62 10.15 28.5 7.5 4 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 23 ก.ค. 62 2

4 นางหนกูล่ัน  ถิ่นกระบือ 3421100163248 136 5 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 790695 1901246 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 11 ก.พ. 62 9.00 21.5 7.5 3 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 11 ก.พ. 62 1

23 ก.ค. 62 9.3 27 7 3.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 23 ก.ค. 62 2

5 นางเบญจวรรณ์  แก้วพิลา 3421100149946 72 5 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 790559 1901823 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 11 ก.พ. 62 14.45 30.9 7.8 4.8 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 11 ก.พ. 62 1

23 ก.ค. 62 11.4 29.5 6.5 3.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 23 ก.ค. 62 2

6 นางรัศมี  นามกันยา 3421100160320 217 5 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 791115 1897083 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 11 ก.พ. 62 13.15 29.5 8 4.5 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 11 ก.พ. 62 1

23 ก.ค. 62 16.35 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 23 ก.ค. 62 2

7 นายทัน  พลชา 3420900613093 63 4 ภูหอ ภูหลวง เลย 780718 1895782 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 4 ก.พ. 62 15.3 31.9 8.3 4.5 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 4 ก.พ. 62 1

24 ก.ค. 62 15.00 27 7.5 4.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 24 ก.ค. 62 2

8 นายเกริกไกร  พิมเห็ม 3421100032127 42 12 ภูหอ ภูหลวง เลย 780884 1895366 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 4 ก.พ. 62 9.15 22.7 7.5 4.7 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 4 ก.พ. 62 1

24 ก.ค. 62 17.3 26 6.5 3.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 24 ก.ค. 62 2

9 นางพัก  ค้าแจง 3421100135899 48 4 ภูหอ ภูหลวง เลย 780175 1895770 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 5 ก.พ. 62 9.45 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 5 ก.พ. 62 1

24 ก.ค. 62 16.20 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 24 ก.ค. 62 2

10 น.ส.ปาริชาติ  สมศรี 3421100136143 227 4 ภูหอ ภูหลวง เลย 780211 1895098 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 4 ก.พ. 62 10.45 28.8 8.3 4.7 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 4 ก.พ. 62 1

24 ก.ค. 62 9.30 26.5 7 4.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 24 ก.ค. 62 2

11 นางค้าภู  ค้าอ่าง 3421100131800 116 4 ภูหอ ภูหลวง เลย 780829 1895048 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 4 ก.พ. 62 14.4 28.9 7.8 4.9 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 4 ก.พ. 62 1

24 ก.ค. 62 10.2 26 6 3 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 24 ก.ค. 62 2

12 นางรัดดา  ดิลกลาภ 3421100136615 15 4 ภูหอ ภูหลวง เลย 780829 1895048 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 4 ก.พ. 62 13.15 29.6 8.3 3.9 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 4 ก.พ. 62 1

24 ก.ค. 62 13.30 26.8 6 4 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 24 ก.ค. 62 2

13 นายสุรชัย  แสนโคตร 3421100032348 16 1 ภูหอ ภูหลวง เลย 782931 1897352 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 4 ก.พ. 62 16.45 28.5 7.5 3.5 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 4 ก.พ. 62 1

29 ก.ค. 62 9.10 25.7 7.5 4.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 29 ก.ค. 62 2

14 นายลอย  หีบแก้ว 3421100122444 45 9 ภูหอ ภูหลวง เลย 782328 1897403 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 6 ก.พ. 62 13.45 29.5 7 4.5 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 6 ก.พ. 62 1

29 ก.ค. 62 15.5 28.5 8 4.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 29 ก.ค. 62 2

15 นางสมร  แตงก่้า 3421100103172 99 6 ภูหอ ภูหลวง เลย 780272 1895833 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 6 ก.พ. 62 16.2 29 7 3 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 6 ก.พ. 62 1

29 ก.ค. 62 10.45 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 29 ก.ค. 62 2

ครั้งที่ 
วัน/เดอืน/ปี ชนิดพันธุส์ัตว์น้้า*

ขนาดที่ปล่อย 
(ซม.)

จ้านวน 
(ตวั)

ชือ่สถานที่ จังหวัด วัน/เดอืน/ปี เวลา
อุณหภมูิ
 (°C)

การปล่อยพันธุส์ัตว์น้้า ที่มาแหล่งลูกพันธุส์ัตว์น้้า การตรวจเชค็คุณภาพน้้า
       การให้ค้าแนะน้า ถ่ายทอดให้ความรู้ดา้น   

     การเลี้ยงสัตว์น้้า
วัน/เดอืน/ปี

pH
DO 

(mg/L)
อ่ืนๆ

ตำรำงสรุปรวมแบบฟอร์มบนัทึกขอ้มลูประจ้ำฟำร์ม อ้ำเภอภหูลวง จังหวดัเลย 
โครงกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำเกษตรตำมแผนที่เกษตรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเชงิรุก (Agri - Map)

ปงีบประมำณ 2562
ประจ้ำเดอืน........สิงหำคม..........................

ล้าดบัที่ ชือ่ - นามสกุล เลขบัตรประชาชน
ที่ตัง้

พิกัดที่ตัง้ฟาร์ม (หน่วย
 UTM)

น า้แห้ง

ไม่มีน า้

น า้แห้ง

น า้แห้ง



  

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๒๑ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

วันที่รับมอบปัจจัย

ขนาดบ่อ การผลิตเสร็จสิ้น

เลขที่ หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด N E (กx ยx ส) (ม.) (วัน/เดอืน/ป)ี

16 นายวีระยุทธ  พิมพ์จนัทร์ 3421100114999 125 8 ภูหอ ภูหลวง เลย 783079 1899580 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 5 ก.พ. 62 13.5 28.8 7.5 4.34 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 5 ก.พ. 62 1

29 ก.ค. 62 13.3 29.6 8 3.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 29 ก.ค. 62 2

17 นางอุไร  โดยเคน 3421100118960 72 8 ภูหอ ภูหลวง เลย 783161 1899630 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 5 ก.พ. 62 14.2 31.5 8.1 4.42 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 5 ก.พ. 62 1

29 ก.ค. 62 14.45 28.9 7.8 4.9 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 29 ก.ค. 62 2

18 นายบุญรัก  จา้มะอุ 3421100034952 43 6 ภูหอ ภูหลวง เลย 779434 1895101 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 5 ก.พ. 62 16.5 29.5 7 3.2 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 5 ก.พ. 62 1

29 ก.ค. 62 16.45 26.5 6 3.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 29 ก.ค. 62 2

19 นางปพรรัตน ์ ทรัพย์ชาตรี 3421100121031 20 9 ภูหอ ภูหลวง เลย 779262 1894659 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 6 ก.พ. 62 12.15 26 7.3 3 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 6 ก.พ. 62 1

2 ส.ค. 62 11.30 28.5 7.5 5.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 2 ส.ค. 62 2

20 นางนยิม  นามวงศ์ 3421100120999 19 9 ภูหอ ภูหลวง เลย 780015 1895055 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 6 ก.พ. 62 10.20 25.5 7.5 3.5 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 6 ก.พ. 62 1

2 ส.ค. 62 13.30 29.5 7 5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 2 ส.ค. 62 2

21 นายวีระ  อุทธสมบูรณ์ 3421100098837 50 11 ภูหอ ภูหลวง เลย 779356 1895155 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 5 ก.พ. 62 15.45 31.3 8.3 4.82 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 5 ก.พ. 62 1

1 ส.ค. 62 16.5 28 6.5 4 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 1 ส.ค. 62 2

22 นางสุวรรณ  อุทธสมบูรณ์ 3421100202176 73 11 ภูหอ ภูหลวง เลย 779569 1895469 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 6 ก.พ. 62 15.5 31.1 7.5 3.5 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 6 ก.พ. 62 1

2 ส.ค. 62 9.00 26.5 6.5 3.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 2 ส.ค. 62 2

23 นางต้อย  สวนแสง 3421100015559 27 2 หนองคัน ภูหลวง เลย 784162 1899094 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 22 ม.ีค. 62 15.50 29 7 4 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 22 มี.ค. 62 1

2 ส.ค. 62 10.55 27 7.5 4 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 2 ส.ค. 62 2

24 นางเจยีงศักด์ิ  พิณโยไว 3421100065530 54 4 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 787003 1893152 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 13 ก.พ. 62 10.30 28.5 7.5 3.5 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 13 ก.พ. 62 1

2 ส.ค. 62 9.50 26.5 7 4 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 2 ส.ค. 62 2

25 น.ส.วรรณนสิา  มะดาศรี 3421100080644 65 7 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 785042 1888774 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 12 ก.พ. 62 15.4 31.3 8 4.5 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 12 ก.พ. 62 1

1 ส.ค. 62 9.20 25.5 7 3 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 1 ส.ค. 62 2

26 นายเอนก  ผาทองที 4210303020932 116 7 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 784869 1889044 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 13 ก.พ. 62 15.50 31.5 7.8 4 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 13 ก.พ. 62 1

1 ส.ค. 62 11.15 26 7.5 3.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 1 ส.ค. 62 2

27 นายเรืองฤทธิ์  ศรีหนารถ 3421100066251 36 7 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 784885 1889026 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 12 ก.พ. 62 11.45 29.8 7.5 4.5 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 12 ก.พ. 62 1

1 ส.ค. 62 15.20 29 7 3.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 1 ส.ค. 62 2

28 นายพิมพ์  วาลา 3421100078011 119 7 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 784737 1888830 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 12 ก.พ. 62 9.40 26.5 7.5 3.5 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 12 ก.พ. 62 1

1 ส.ค. 62 14.10 31.1 7.5 3.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 1 ส.ค. 62 2

29 นายบุญถม  นามอุดทา 342110011784 78 8 ภูหอ ภูหลวง เลย 782220 1898496 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 13 ก.พ. 62 12.20 29.5 8.5 4 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 13 ก.พ. 62 1

31 ก.ค 62 14.40 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 31 ก.ค 62 2

30 นายสมัน ขวัญขจร 3421100062573 67 7 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 785184 1889409 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 12 ก.พ. 62 16.15 28.5 8.2 3.5 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 12 ก.พ. 62 1

2 ส.ค. 62 15.55 29.5 7.5 4.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 2 ส.ค. 62 2

31 นางราตรี  ค้าแพงศรี 5421100030503 160 7 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 785219 1889660 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 13 ก.พ. 62 13.55 31.5 7.8 8 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 13 ก.พ. 62 1

1 ส.ค. 62 16.15 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 1 ส.ค. 62 2

ตำรำงสรุปรวมแบบฟอร์มบนัทึกขอ้มลูประจ้ำฟำร์ม อ้ำเภอภหูลวง จังหวดัเลย 
โครงกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำเกษตรตำมแผนที่เกษตรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเชงิรุก (Agri - Map)

ปงีบประมำณ 2562
ประจ้ำเดอืน........สิงหำคม..........................

น า้แห้ง

น า้แห้ง

อุณหภมูิ
 (°C)

pH
DO 

(mg/L)
วัน/เดอืน/ปี

ล้าดบัที่ ชือ่ - นามสกุล เลขบัตรประชาชน
ที่ตัง้

พิกัดที่ตัง้ฟาร์ม (หน่วย
 UTM)

การปล่อยพันธุส์ัตว์น้้า ที่มาแหล่งลูกพันธุส์ัตว์น้้า การตรวจเชค็คุณภาพน้้า

เวลา อ่ืนๆ
       การให้ค้าแนะน้า ถ่ายทอดให้ความรู้ดา้น   

     การเลี้ยงสัตว์น้้า
วัน/เดอืน/ปี ครั้งที่ 

วัน/เดอืน/ปี ชนิดพันธุส์ัตว์น้้า*
ขนาดที่ปล่อย 

(ซม.)
จ้านวน 
(ตวั)

ชือ่สถานที่ จังหวัด



  

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๒๒ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 
 

วันที่รับมอบปัจจัย

ขนาดบ่อ การผลิตเสร็จสิ้น

เลขที่ หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด N E (กx ยx ส) (ม.) (วัน/เดอืน/ป)ี

32 นายอดุลย์  วิปัสสา 3421100080750 135 7 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 785355 1889123 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 12 ก.พ. 62 14.25 31.5 8 4.5 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 12 ก.พ. 62 1

1 ส.ค. 62 13.45 29.5 7 4.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 1 ส.ค. 62 2

33 นายวิวัฒน ์ พันสอน 3421100014641 32 7 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 784876 1889671 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 12 ก.พ. 62 16.50 28.5 8 4 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 12 ก.พ. 62 1

2 ส.ค. 62 14.50 29 7 5.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 2 ส.ค. 62 2

34 นายสุเทพ  จนัทร์เต่ือย 3421100062484 81 8 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 782203 1887605 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 21 ม.ีค. 62 15.45 31.5 8.5 5 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 21 มี.ค. 62 1

31 ก.ค 62 16.15 28 6.5 4.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 31 ก.ค 62 2

35 นางหนอูาน นามมนษุย์ศรี 3421100074521 74 8 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 782193 1887795 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 22 ม.ีค. 62 9.45 24.5 8 3.5 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 22 มี.ค. 62 1

30 ก.ค. 62 9.15 26.5 5.5 3.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 30 ก.ค. 62 2

36 นางอุบล แสนค้าเพิงใจ 3421100076884 68 8 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 782679 1888195 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 20 ม.ีค. 62 11.15 28 8.5 4.5 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 20 มี.ค. 62 1

31 ก.ค 62 15.2 29.5 7 5.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 31 ก.ค 62 2

37 นายทรัพย์  วิปัสสา 3421100029088 24 8 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 782011 1887389 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 21 ม.ีค. 62 9.45 25 8 3.5 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 21 มี.ค. 62 1

30 ก.ค. 62 15.55 28 6.5 5.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 30 ก.ค. 62 2

38 นายเด่น  สุขค้า 3421100077350 87 8 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 781769 1887717 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 20 ม.ีค. 62 15.45 29.5 8.5 4 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 20 มี.ค. 62 1

30 ก.ค. 62 10.20 26.5 5.5 3.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 30 ก.ค. 62 2

39 นายภูมินทร์  สุขค้า 3421100079336 8 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 782190 1888388 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 21 ม.ีค. 62 11.50 29.8 7.5 4.5 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 21 มี.ค. 62 1

31 ก.ค 62 9.30 26.5 5.5 3.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 31 ก.ค 62 2

40 นายสมควร วรรณศรี 3421100077236 6 8 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 783007 1888672 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 20 ม.ีค. 62 9.20 25.5 7.5 3.5 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 20 มี.ค. 62 1

30 ก.ค. 62 11.45 28.5 6.5 3 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 30 ก.ค. 62 2

41 นายสุริยันต์ พิลาฤทธิ์ 3421100029401 72 8 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 783525 1889031 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 20 ม.ีค. 62 13.45 30.5 8 4 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 20 มี.ค. 62 1

30 ก.ค. 62 13.30 29.5 7.5 4.5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 30 ก.ค. 62 2

42 นางวรินทร์ธร เป็นสุขสกุลวงศ์3421100079379 84 8 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 781790 1887679 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 21 ม.ีค. 62 14.00 31 8.5 4.5 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 21 มี.ค. 62 1

31 ก.ค 62 10.45 26.5 6.5 4 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 31 ก.ค 62 2

43 นายล้าเนา  ต่อชีวิต 3400500914860 38 8 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 781449 1887924 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 22 ม.ีค. 62 11.20 28.5 8.5 4 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 22 มี.ค. 62 1

30 ก.ค. 62 14.50 29.5 7 5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 30 ก.ค. 62 2

44 นายจติรตะกร ขันตี 3421100173626 60 8 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 782728 1888464 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 22 ม.ีค. 62 14.15 29.5 8 4.5 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 22 มี.ค. 62 1

31 ก.ค 62 11.55 27 6 5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 31 ก.ค 62 2

45 นายสมบัติ ขวัญแจม่ 3421100075501 107 8 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 782631 1888224 20×30×3.0 16 พ.ค. 62 ตะเพียนขาว 2 ������– 3     3,000 ศพจ.เลย เลย 16 พ.ค. 62 22 ม.ีค. 62 15.10 30.1 7.5 4.5 0 การเตรียมบ่อ,การท้าอาหารธรรมชาติด้วยฟางข้าวหมัก 22 มี.ค. 62 1

31 ก.ค 62 11.55 27 6 5 0 การให้อาหารและการสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม 31 ก.ค 62 2

อ่ืนๆ

ตำรำงสรุปรวมแบบฟอร์มบนัทึกขอ้มลูประจ้ำฟำร์ม อ้ำเภอภหูลวง จังหวดัเลย 
โครงกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำเกษตรตำมแผนที่เกษตรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเชงิรุก (Agri - Map)

ปงีบประมำณ 2562
ประจ้ำเดอืน........สิงหำคม..........................

จังหวัด วัน/เดอืน/ปี เวลา
อุณหภมูิ
 (°C)

pH
DO 

(mg/L)

ที่มาแหล่งลูกพันธุส์ัตว์น้้า การตรวจเชค็คุณภาพน้้า
       การให้ค้าแนะน้า ถ่ายทอดให้ความรู้ดา้น   

     การเลี้ยงสัตว์น้้า
วัน/เดอืน/ปี ครั้งที่ 

วัน/เดอืน/ปี ชนิดพันธุส์ัตว์น้้า*
ขนาดที่ปล่อย 

(ซม.)
จ้านวน 
(ตวั)

ชือ่สถานที่
ล้าดบัที่ ชือ่ - นามสกุล เลขบัตรประชาชน

ที่ตัง้
พิกัดที่ตัง้ฟาร์ม (หน่วย

 UTM)
การปล่อยพันธุส์ัตว์น้้า



  

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๒๓ 

 
 
 
 

N E
ปริมาณทีข่าย 

(กก.)
ราคา 
(บาท)

1 นายอาทิตย ์อกุจิทรัพย์ 3420800115130 20 5 เมี่ยง ท่าล่ี เลย 760567 1953493 1 24 ส.ค. 62 40           2,400

2 น.ส.รัชนี  แกว้สิงทอง 3420800114567 50 5 เมี่ยง ท่าล่ี เลย 761957 1954042 1 24 ส.ค. 62 60           3,600

3 น.ส.วาสนา  หงษา 3420800087055 29 8 เมี่ยง ท่าล่ี เลย 761127 1950463 1 24 ส.ค. 62 60           3,600

4 นางไฉน   เมืองซอง 3420800083629 17 8 เมี่ยง ท่าล่ี เลย 759130 1953640 1 24 ส.ค. 62 80 5 75     4,500

5 นายสังคม  ศรีอนิค้า 3420800090811 25 8 เมี่ยง ท่าล่ี เลย 759758 1952209 1 24 ส.ค. 62 40 5 35     2,100

6 น.ส.ศิริพร  มูลศรี 3420800174659 13 3 ท่าล่ี ท่าล่ี เลย 756264 1951367 1 23 ส.ค. 62 50 5 45     2,700

7 นางกญุชร  ชาญรบ 3420800215193 19 5 ยาง ท่าล่ี เลย 757566 1945807 1 23 ส.ค. 62 40           2,400

8 นางอรุณนี  คามดา 3420800213433 7 5 ยาง ท่าล่ี เลย 756685 1945706 1 22 ส.ค. 62 45 3 42     2,520

9 นายเดชา แสนอนิทร์ 3420800205171 4 5 ยาง ท่าล่ี เลย 757464 1941913 1 22 ส.ค. 62 40 5 35     2,100

10 นางยภุาพร  อนิสอน 3420800214251 6 5 ยาง ท่าล่ี เลย 756882 1944868 1 22 ส.ค. 62 40 5 35     2,100

11 นายวลัิน   ไชยเลิศ 3420800226608 12 5 ยาง ท่าล่ี เลย 752637 1949279 1 22 ส.ค. 62 40 10 300     1,800 22 ส.ค. 62

12 นายอนุชติ  คนกล้า 3420800214693 7 5 ยาง ท่าล่ี เลย 753411 1949812 1 22 ส.ค. 62 30 5 25     1,500

13 นางบญุจันทร์  สารมะโม 3420800210396 14 7 ชลประทาน ท่าล่ี เลย 753411 1949812 1 23 ส.ค. 62 55           3,300

14 นายสิน  มลคลชยั 3420800175396 2 7 ชลประทาน ท่าล่ี เลย 756651 1951176 1 23 ส.ค. 62 60 2     3,480

15 นางเฝือ  สุธงษา 3420700035614 6 2 ชลประทาน ท่าล่ี เลย 754236 1949851 1 24 ส.ค. 62 45           2,700

16 นางมันทนา  ทนทาน 3420800227345 20 9 กกกา้นเหลือง ท่าล่ี เลย 756245 1942731 1 23 ส.ค. 62 50           3,000

17 นางสุริยา  ไชยเลิศ 3420800221525 7 9 กกกา้นเหลือง ท่าล่ี เลย 756210 1942578 1 23 ส.ค. 62 50           3,000

18 นางยวุดี   ชยัชะนะ 3420800227809 20 9 กกกา้นเหลือง ท่าล่ี เลย 756245 1942731 1 23 ส.ค. 62 45           2,700

ตารางสรุปรวมแบบฟอร์มประเมนิผลผลิตสัตวน้้์า อ้าเภอท่าลี่ จังหวดัเลย
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชงิรุก (Agri - Map)

ประจ้าปงีบประมาณ 2562
ประจ้าเดอืน...............สิงหาคม.........................

ลา้ดบั
ชื่อ-นาสกุล เกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เลขบตัรประชาชน

ทีต่ัง้ฟาร์ม การเก็บเก่ียวผลผลติ* การจบัผลผลติ (กรณีจบัผลผลติ) การประเมินผลผลติในบอ่ (กรณียงัไม่จบั)

เลขที่ หมู่ ตา้บล อ้าเภอ จังหวัด

พิกัดทีต่ัง้ฟาร์ม 
(หน่วย UTM) ยงัไม่จบั ทยอยจบั

จา้นวน
ผลผลติ (กก.)

คิดเปน็มูลค่า 
(บาท)

จบัทัง้หมด
วันทีจ่บัผลผลติ
 (วัน/เดอืน/ป)ี

ปริมาณ
ผลผลติรวม 

(กก.)

บริโภคใน
ครัวเรือน 

(กก.)

จา้หน่ายผลผลติ
วันทีป่ระเมิน 
(วัน/เดอืน/ป)ี



  

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๒๔ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

 
 

  
 

N E
ปรมิาณที่
ขาย (กก.)

ราคา (บาท)

1 นางศิริพร  ตางาม 3420300305819 140 3 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 785281 1976591 1 31 ส.ค. 62 30         1,800
2 นายสมจิตร  เพชรนนท์ 3420300268948 81 3 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 784810 1976392 1 31 ส.ค. 62 30         1,800

3 นายประสาท จัวฮอม  3420300266384 57/1 3 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 785338 1977002 1 31 ส.ค. 62 35         2,100

4 นายกาญจน์พชิญา อารยะศิลปธร  3420300266636 60 3 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 785387 1977033 1 31 ส.ค. 62 35         2,100

5 นางดวงจันทร์  มุมกลาง 3420300256141 47/2 3 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 784830 1977639

6 นางน้อยหน่า  อทุุมจันทร์  3420300231211 243 14 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 785439 1972984 1 31 ส.ค. 62 50         3,000

7 นางสมปอง  น้อยดา 5420190002139 23/4 9 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 778805 1975824 1 31 ส.ค. 62 60         3,600

8 นางพบั  สืบสาย  3420300253304 142 9 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 780099 1974499 1 31 ส.ค. 62 60         3,600

9 นางสุภาภร  ทุมมาลา 3420300268441 76/3 10 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 785787 1977746 1 31 ส.ค. 62 60         3,600

10 นายบรรทม  ตางาม  3420300265272 49/1 10 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 787548 1976261

11 นางมาริษา   วงษดี์  3420300265426 274 3 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 786226 1976924 1 1 ก.ย. 62 45         2,700

12 นายสุกาญจน์ อารยะศิลปธร 5420390018705 21 3 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 785209 1977175 1 1 ก.ย. 62 45         2,700

13 นายกฤตยาภรณ์  พชิาย  3420300221551 222/1 7 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 782196 1972101

14 นายธนุส  ตาทุม  3420300251794 133/5 12 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 717571 1973939 1 1 ก.ย. 62 30         1,800

15 นางศิริญญา  สุขชยั 3420300242990 58 9 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 780096 1973905 1 1 ก.ย. 62 40         2,400

16 นายสมพร  สาลาสุตา 3420300260653 222/8 2 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 777125 1974351 1 1 ก.ย. 62 15 15 0 0

17 นายส้าราญ  ท้าทิพย์ 3420300226901 146 14 นาซ่าว เชยีงคาน เลย 784278 1971979 1 1 ก.ย. 62 40         2,400

เลขที่
เลขบตัรประชาชน

ชื่อ-นาสกุล เกษตรกรผู้เข้ารว่ม
โครงการ

ล้าดับ
หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวดั

การเก็บเก่ียวผลผลิต*

ยงัไม่จับ ทยอยจับ จับทัง้หมด

พิกัดทีต่ั้งฟารม์ (หน่วย 
UTM)

ตารางสรุปรวมแบบฟอร์มประเมนิผลผลิตสัตวน้้์า อ้าเภอเชยีงคาน จังหวดัเลย
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชงิรุก (Agri - Map)

ประจ้าปงีบประมาณ 2562
ประจ้าเดอืน............สิงหาคม................

ทีต่ั้งฟารม์ การจับผลผลิต (กรณีจับผลผลิต) การประเมินผลผลิตในบอ่ (กรณียงัไม่จบั)

31 ส.ค. 62 น ้าแหง้

 1 ก.ย. 62 น ้าแหง้

1 ก.ย. 62น ้าแหง้

จา้หน่ายผลผลิต
วนัทีป่ระเมิน 
(วนั/เดือน/ป)ี

จา้นวน
ผลผลิต (กก.)

คิดเปน็มูลค่า 
(บาท)

วนัทีจั่บผลผลิต 
(วนั/เดือน/ป)ี

ปรมิาณผลผลิต
รวม (กก.)

บรโิภคใน
ครวัเรอืน (กก.)



  

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๒๕ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

N E
ปริมาณที่
ขาย (กก.)

ราคา (บาท)

1 นายอนิตอง ศรีหนารถ 3421100168452 164 1 หว้ยสีเสียด ภหูลวง เลย 790987 1897077 1 28 ส.ค. 62 45            2,700

2 นางดอกออ้  ศรีค้าม้วน 3421100165062 229 1 หว้ยสีเสียด ภหูลวง เลย 790549 1897297 1 28 ส.ค. 62 45            2,700

3 นางอนูญ  เกษทองมา 3421100163515 133 6 หว้ยสีเสียด ภหูลวง เลย 790619 1900814 1 28 ส.ค. 62 45            2,700

4 นางหนูกล่ัน  ถิ่นกระบอื 3421100163248 136 5 หว้ยสีเสียด ภหูลวง เลย 790695 1901246 1 28 ส.ค. 62 45            2,700

5 นางเบญจวรรณ์  แกว้พลิา 3421100149946 72 5 หว้ยสีเสียด ภหูลวง เลย 790559 1901823 1 28 ส.ค. 62 40 6 35         2,100  
6 นางรัศมี  นามกนัยา 3421100160320 217 5 หว้ยสีเสียด ภหูลวง เลย 791115 1897083

7 นายทัน  พลชา 3420900613093 63 4 ภหูอ ภหูลวง เลย 780718 1895782 1 28 ส.ค. 62 50            3,000

8 นายเกริกไกร  พมิเหม็ 3421100032127 42 12 ภหูอ ภหูลวง เลย 780884 1895366 1 28 ส.ค. 62 50            3,000

9 นางพกั  ค้าแจง 3421100135899 48 4 ภหูอ ภหูลวง เลย 780175 1895770

10 น.ส.ปาริชาติ  สมศรี 3421100136143 227 4 ภหูอ ภหูลวง เลย 780211 1895098 1 29 ส.ค. 62 55 5 50         3,000
11 นางค้าภ ู ค้าอา่ง 3421100131800 116 4 ภหูอ ภหูลวง เลย 780829 1895048 1 28 ส.ค. 62 40 5 35         2,100

12 นางรัดดา  ดิลกลาภ 3421100136615 15 4 ภหูอ ภหูลวง เลย 780829 1895048 1 28 ส.ค. 62 40 10 30         1,800

13 นายสุรชยั  แสนโคตร 3421100032348 16 1 ภหูอ ภหูลวง เลย 782931 1897352 1 28 ส.ค. 62 35 2 33         1,980

14 นายลอย  หบีแกว้ 3421100122444 45 9 ภหูอ ภหูลวง เลย 782328 1897403 1 28 ส.ค. 62 40            2,400

15 นางสมร  แตงก่า้ 3421100103172 99 6 ภหูอ ภหูลวง เลย 780272 1895833
16 นายวรีะยทุธ  พมิพจ์ันทร์ 3421100114999 125 8 ภหูอ ภหูลวง เลย 783079 1899580 1 29 ส.ค. 62 35            2,100

17 นางอไุร  โดยเคน 3421100118960 72 8 ภหูอ ภหูลวง เลย 783161 1899630 1 29 ส.ค. 62 35            2,100

18 นายบญุรัก  จ้ามะอุ 3421100034952 43 6 ภหูอ ภหูลวง เลย 779434 1895101 1 28 ส.ค. 62 80 5 75         4,500

19 นางปพรรัตน์  ทรัพยช์าตรี 3421100121031 20 9 ภหูอ ภหูลวง เลย 779262 1894659 1 29 ส.ค. 62 35 5 30         1,800

20 นางนิยม  นามวงศ์ 3421100120999 19 9 ภหูอ ภหูลวง เลย 780015 1895055 1 29 ส.ค. 62 33 3 30         1,800
21 นายวรีะ  อทุธสมบรูณ์ 3421100098837 50 11 ภหูอ ภหูลวง เลย 779356 1895155 1 29 ส.ค. 62 25 5 20         1,200

22 นางสุวรรณ  อทุธสมบรูณ์ 3421100202176 73 11 ภหูอ ภหูลวง เลย 779569 1895469 1 29 ส.ค. 62 30            1,800

23 นางต้อย  สวนแสง 3421100015559 27 2 หนองคัน ภหูลวง เลย 784162 1899094 1 29 ส.ค. 62 30            1,800

24 นางเจียงศักด์ิ  พณิโยไว 3421100065530 54 4 แกง่ศรีภมูิ ภหูลวง เลย 787003 1893152 1 29 ส.ค. 62

25 น.ส.วรรณนิสา  มะดาศรี 3421100080644 65 7 แกง่ศรีภมูิ ภหูลวง เลย 785042 1888774 1 29 ส.ค. 62 50            3,000
26 นายเอนก  ผาทองที 4210303020932 116 7 แกง่ศรีภมูิ ภหูลวง เลย 784869 1889044 1 29 ส.ค. 62 50            3,000
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27 นายเรืองฤทธิ ์ ศรีหนารถ 3421100066251 36 7 แกง่ศรีภมูิ ภหูลวง เลย 784885 1889026 1 29 ส.ค. 62 70            4,200

28 นายพมิพ ์ วาลา 3421100078011 119 7 แกง่ศรีภมูิ ภหูลวง เลย 784737 1888830 1 29 ส.ค. 62 40 5 35         2,100

29 นายบญุถม  นามอดุทา 342110011784 78 8 ภหูอ ภหูลวง เลย 782220 1898496

30 นายสมัน ขวญัขจร 3421100062573 67 7 แกง่ศรีภมูิ ภหูลวง เลย 785184 1889409 1 29 ส.ค. 62 35            2,100
31 นางราตรี  ค้าแพงศรี 5421100030503 160 7 แกง่ศรีภมูิ ภหูลวง เลย 785219 1889660

32 นายอดุลย ์ วปิสัสา 3421100080750 135 7 แกง่ศรีภมูิ ภหูลวง เลย 785355 1889123 1 30 ส.ค. 62 35 5 30         1,800

33 นายววิฒัน์  พนัสอน 3421100014641 32 7 แกง่ศรีภมูิ ภหูลวง เลย 784876 1889671 1 30 ส.ค. 62 35 5 30         1,800

34 นายสุเทพ  จันทร์เต่ือย 3421100062484 81 8 แกง่ศรีภมูิ ภหูลวง เลย 782203 1887605 1 30 ส.ค. 62 30            1,800

35 นางหนูอาน นามมนุษยศ์รี 3421100074521 74 8 แกง่ศรีภมูิ ภหูลวง เลย 782193 1887795 1 30 ส.ค. 62 30            1,800

36 นางอบุล แสนค้าเพงิใจ 3421100076884 68 8 แกง่ศรีภมูิ ภหูลวง เลย 782679 1888195 1 30 ส.ค. 62 30            1,800

37 นายทรัพย ์ วปิสัสา 3421100029088 24 8 แกง่ศรีภมูิ ภหูลวง เลย 782011 1887389 1 30 ส.ค. 62 35 5 30         1,800

38 นายเด่น  สุขค้า 3421100077350 87 8 แกง่ศรีภมูิ ภหูลวง เลย 781769 1887717 1 30 ส.ค. 62 60 10 50         3,000

39 นายภมูินทร์  สุขค้า 3421100079336 - 8 แกง่ศรีภมูิ ภหูลวง เลย 782190 1888388 1 30 ส.ค. 62 40            2,400

40 นายสมควร วรรณศรี 3421100077236 6 8 แกง่ศรีภมูิ ภหูลวง เลย 783007 1888672 1 30 ส.ค. 62 60 5 55         3,300

41 นายสุริยนัต์ พลิาฤทธิ์ 3421100029401 72 8 แกง่ศรีภมูิ ภหูลวง เลย 783525 1889031 1 30 ส.ค. 62 30            1,800

42 นางวรินทร์ธร เปน็สุขสกลุวงศ์ 3421100079379 84 8 แกง่ศรีภมูิ ภหูลวง เลย 781790 1887679 1 30 ส.ค. 62 30            1,800

43 นายล้าเนา  ต่อชวีติ 3400500914860 38 8 แกง่ศรีภมูิ ภหูลวง เลย 781449 1887924 1 30 ส.ค. 62 50 5 45         2,700

44 นายจิตรตะกร ขนัตี 3421100173626 60 8 แกง่ศรีภมูิ ภหูลวง เลย 782728 1888464 1 30 ส.ค. 62 35            2,100

45 นายสมบติั ขวญัแจ่ม 3421100075501 107 8 แกง่ศรีภมูิ ภหูลวง เลย 782631 1888224 1 30 ส.ค. 62 35            2,100
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จังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

26 
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
31 การเปรียบเทียบประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้

เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 
27 

32 การเปรียบเทียบรายได้จากการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยง 
ปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

27 

33 การเปรียบเทียบหนี้สินที่เกิดจากการเลี้ยงปลานิลต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล 
ในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

27 

34 การเปรียบเทียบความรู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร  
มกษ. 7417-2559 ต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่ 
มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

28 

35 การเปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสาร/การฝึกอบรมของเกษตรกรต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้ 
เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

28 

36 การเปรียบเทียบการจัดการฟาร์มของเกษตรกรต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลใน
จังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

29 

37 การเปรียบเทียบการจัดการฟาร์มของเกษตรกรต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลใน
จังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 ระหว่างกลุ่ม 

29 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลย 
ในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

 
ทวีศักดิ์ สกุณา๑* ธนกร สงวนเรือง๒ และปราวีณา เชาว์โน๓ 

๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย 
๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงราย 

๓กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่
มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 มีการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยง
ปลานิลเชิงพาณิชย์ในจังหวัดเลย ที่มีการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินและในกระชัง จ านวน 43 ราย  เป็นเพศชาย    
ร้อยละ 62.8 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 37.2 จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาร้อยละ 69.8 และจบชั้น
ระดับปริญญาตรีร้อยละ 11.6 โดยมีประสบการณ์การเลี้ยงปลานิลเฉลี่ย 13 ปี ค่ามัธยฐานของรายได้จากการ
เลี้ยงปลา 10,000 บาท/เดือน และมีการจดทะเบียนฟาร์มร้อยละ 83.7 โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
และ Safety level ซึ่งเป็นการเลี้ยงชนิดเดี่ยวร้อยละ 83.7 เลี้ยงแบบผสมผสานร้อยละ 16.3  โดยเกษตรกร
ส่วนใหญ่ซื้อลูกพันธุ์จากฟาร์มเอกชนและกรมประมง เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานมาตรฐานสินค้า
เกษตร มกษ. 7417-2559 (มากกว่าร้อยละ 50) คิดเป็นร้อยละ 62.8  และรับทราบข่าวสาร 3-4 ครั้งต่อเดือน 
ในด้านปัญหาการเลี้ยง การตลาดปลา และคุณภาพน้ าที่ใช้เลี้ยงปลานิล ทั้งนี้เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้าน
การเลี้ยงปลานิลและการรับรองมาตรฐาน Safety level ปีละ 1-2 ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ 37.2 และ 26.2  
ด้านการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าแบ่งเป็น 3 ระดับ ระดับต่ าร้อยละ 14 ปานกลางร้อยละ 53.4 และสูงร้อยละ 
32.6  

 การศึกษาด้านความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้า
เกษตร มกษ. 7417-2559 นั้นท าการศึกษาผ่านวุฒิภาวะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจ พบว่า สองในสามของ
กลุ่มเกษตรกรนั้นมีระดับความพร้อมในระดับปานกลาง (ร้อยละ 64.3) รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พร้อมในระดับสูง และความพร้อมต่ า คิดเป็นร้อยละ 21.4 และร้อยละ 14.3 ตามล าดับ ส่วนในด้านความ
พร้อมและความจ าเป็นของการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 พบว่า ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง
ไม่พร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 (ร้อยละ 53.5) และร้อยละ 48.6 ยังเห็นว่าไม่มี
ความจ าเป็นในการเข้าสู่มาตรฐานฯ อีกด้วย และเมื่อท าการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การจัดการฟาร์มของ
เกษตรกรส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ. 7417-2559 แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p-value<0.01) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
 
 
ค าส าคัญ :  ความพร้อม เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 
* ผู้รับผิดชอบ :  412 หมู่ 2 ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 โทร 0 4282 1076     

e-mail : ifloei@yahoo.com 
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Factors Affecting Tilapia Farmer's Readiness in Loei Province 
toward Thai Agricultural Standard TAS 7417-2016 

 
Thaweesak Sakuna1* Tanakorn Sanguanrueng2 Praveena Chaono3 

1Loei Inland Aquaculture Research and Development 
2Chiang Rai Inland Aquaculture Research and Development 

3Technical Group, Marine Fisheries Research and Development Bureau 
 

Abstract 
 

 The study factors affecting the availability of Nile tilapia farmers in the Loie 
province to enter the agricultural products THAI AGRICULTURAL STANDARD. 7417-2559 , a 
study in the province. The samples were farmers who fish commercially in the province. 
With tilapia in ponds and cages of 43 case were male 62.8% female 37.2% graduated in 
elementary education,69.8% and 11.6% completed in bachelor degrees the average 13 year 
veteran of Tilapia median income from fish farming to 10,000 Bath\month and83.7% of 
registered farms have Been certified by the GAP.By certified GAP Standard safety level,a 
single culture 83.7% ,16.3% is integrated By the most from her by the breed from private 
farms and fisheries.Farmers are knowledgeable about the standard of agricultural 
products,the THAI AGRICULTURAL STANDARD.   7417-2559 (over 50%) and 62.8% receive 
news 3-4times a month.The issue of raising the fish,market and quality of water used Tilapia. 
The farmers receive training and certification standards for Tilapia safety level of 1-2 
time/year,equivalent to 37.2% and 26.2% management aquaculture farms are divided into 3 
levels:low,moderate 14% ,53.4% and 32.6%.The study of availability of fish farmers in the 
Loie provinces to enter the agricultural product THAI AGRICULTURAL STANDARD. 7417-2559  
were studied through maturity,experience and motivation found that two-third s of farmers 
are level with moderate (64.3%),followed by samples with level high.And the availability of 
low 21.4%and 14.3%.  Respectively the availability and necessity of agricultural products into 
the standard THAI AGRICULTURAL STANDARD.  7417-2559 found the half of respondents are 
not prepared to enter the Agricultural Standard (53.5%)and 48.6% thought that there were 
no need to log into the Agricultural Standard THAI AGRICULTURAL STANDARD. 7417-
2559,too,and when testing the hypothesis that farm management of farmers,resulting in the 
availability of farm tilapia in the Loie provinces of Agricultural products THAI AGRICULTURAL 
STANDARD 7417-2559 into the THAI AGRICULTURAL STANDARD. 7417-2559 difference was 
statistically significant,(p-value<0.01)at 95% confidence level 
Key words :  Readiness, Tilapia Farmer, Thai Agricultural Standard TAS 7405-2010 
* Corresponding author : 412 Moo 2, Chiang Khan, Chiang Khan District, Leoi Province 42110, 

Thailand Tel. 0 4282 1076 e-mail : ifloei@yahoo.com 
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ค้าน้า 
 

การเลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยนั้นถือเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากประชาชนในจังหวัดเลยมีความนิยมในการบริโภคปลานิลสูง เพราะเป็นปลาที่หาซื้อได้ง่าย ราคาไม่
แพง มีเนื้อในปริมาณมาก และสามารถน าไปประกอบอาหารได้หลายประเภท การเลี้ยงปลานิลมีทั้งการเลี้ยง
เพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือนหรือท่ีเรียกว่าเลี้ยงแบบยังชีพ และการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ มีรูปแบบการเลี้ยงใน
บ่อดินและในกระชัง ซึ่งจากระบบงานทะเบียนเกษตรกรมีรายงานจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล ใน ปี พ.ศ. 
2557 จ านวน 9,643 ราย เป็นการเลี้ยงแบบยังชีพ จ านวน 9,534 ราย และเป็นการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ จ านวน 
109 ราย (ส านักงานประมงจังหวัดเลย, 2557) 

 เนื่องจากมีเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลเป็นจ านวนมากที่มีรูปแบบการเลี้ยงและมาตรฐานของความ
ปลอดภัยในผลผลิตที่แตกต่างกันไป จึงควรมีการยกระดับให้การเลี้ยงปลานิลนั้นเข้าสู่มาตรฐานเดียวกันเพ่ือเป็น
การรับรองว่าผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงนั้นมีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ท าให้ผู้บริโภคลดความกังวลในการ
ปนเปื้อนจากยาและสารเคมีในการเลี้ยง โดยกรมประมงได้มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าที่ดี (Good Aquaculture Practice: GAP) ส าหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร
สามารถเลี้ยงสัตว์น้ าได้อย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักง าน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 
2551 และก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 (ทวี, 2556; ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 
2559)  

 ส าหรับในพ้ืนที่จังหวัดเลยยังมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว
เป็นจ านวนมาก โดยจากการด าเนินการโครงการ Food Safety ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเลย ในปี 
พ.ศ. 2556 มีฟาร์มปลานิลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP กรมประมง จ านวน 37 ฟาร์ม และมีการได้รับ
รองมาตรฐาน Safety Level จ านวน 145 ฟาร์ม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเลย, 2556) และในปี พ.ศ. 
2557 มีฟาร์มปลานิลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP กรมประมง จ านวน 45 ฟาร์ม และมีการได้รับรอง
มาตรฐาน Safety Level จ านวน 204 ฟาร์ม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเลย, 2557) โดยเมื่อเทียบกับ
ฟาร์มเลี้ยงปลานิลทั้งหมดแล้วจะพบว่าฟาร์มเลี้ยงปลานิลที่ได้รับมาตรฐานต่างๆ เป็นเพียงสัดส่วนที่เล็กน้อย
เท่านั้น และยังไม่มีฟาร์มใดเลยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 ซึ่งจากการศึกษานี้
จะท าให้ทราบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลมีความพร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417 -2559 
เพียงใด และมีปัจจัยใดบ้างที่จะน าไปสู่การมีความพร้อมที่สูงขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงของ
เกษตรกรให้มีมาตรฐาน ผลผลิตที่ได้นั้นมีคุณภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น และยังน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ปลานิลเพ่ือการส่งออกในอนาคตอีกด้วย 
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 1. เพ่ือทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่

มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 
 2. เพ่ือทราบระดับความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐาน

สินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 
 

วิธีด้าเนินการ 
 
1. สถานที่และระยะเวลาด าเนินการ 

 ท าการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ในพ้ืนที่จังหวัดเลย  ระยะเวลาใน
การศึกษา 12 เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2560) และท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความพร้อมและระดับของความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้า
เกษตร มกษ. 7417-2559 

 
2. วิธีการเก็บข้อมูล 

 2.1 วิธีการเก็บข้อมูล 
 ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่

มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา ซึ่งประกอบไป
ด้วยค าถามปลายเปิดและปลายปิด จ านวน 7 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 ประกอบไปด้วยค าถาม ได้แก่ เพศ อายุ ความเกี่ยวข้องกับฟาร์ม ศาสนา ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครัวเรือนและแรงงานในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สถานภาพทางสังคม การ
ประกอบอาชีพในครัวเรือน ประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายใน
ครัวเรือน การเปรียบเทียบรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากับรายได้ทั้งหมดในครัวเรือน การมีหนี้สิน และ
ภูมิล าเนาเดิม 

 ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 ประกอบไปด้วยค าถามที่ เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ได้แก่ สถานภาพของฟาร์ม 

รายละเอียดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการจัดการผลผลิต 
 ส่วนที่ 3 ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 
 ประกอบไปด้วยค าถามที่เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 จ านวน 20 ข้อ โดย

ให้ผู้ตอบอ่านข้อความและให้ระบุว่าข้อความดังกล่าวถูกหรือผิดตามความเข้าใจของตนเอง มีเกณฑ์การให้
คะแนน คือ 

ค าตอบถูก  1 คะแนน 
ค าตอบผิด  0 คะแนน 

 ส่วนที่ 4 การรับรู้ข่าวสารและการฝึกอบรม 
 ค าถามในด้านการรับรู้ข่าวสารและการฝึกอบรมประกอบไปด้วย ค าถามด้านการรับรู้ข่าวสาร 

จ านวน 8 ข้อ และการฝึกอบรม จ านวน 8 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (วราภรณ์, 2554) 
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การรับรู้ข่าวสาร 
ไม่ได้รับข่าวสารเลย    0 คะแนน 
ระดับการรับรู้ข่าวสาร 1-2 ครั้งต่อปี  1 คะแนน 
ระดับการรับรู้ข่าวสาร 3-4 ครั้งต่อปี  2 คะแนน 
ระดับการรับรู้ข่าวสาร 1-3 ครั้งต่อเดือน  3 คะแนน 
ระดับการรับรู้ข่าวสาร 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์  4 คะแนน 
ระดับการรับรู้ข่าวสารมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 5 คะแนน 

 การฝึกอบรม (เปรียบเทียบกับการได้รับเชิญให้เข้าร่วมอบรม) 
ไม่ได้รับการฝึกอบรมเลย    0 คะแนน 
ได้รับการฝึกอบรม 1-2 ครั้ง/ปี   1 คะแนน 
ได้รับการฝึกอบรม 3-4 ครั้ง/ปี   2 คะแนน 
ได้รับการฝึกอบรม 5-6 ครั้ง/ปี   3 คะแนน 
ได้รับการฝึกอบรม 7-8 ครั้ง/ปี   4 คะแนน 
ได้รับการฝึกอบรม 9-10 ครั้ง/ปี   5 คะแนน 

 ค าถามด้านแหล่งข่าวสารที่ทราบเกี่ยวกับปลานิลและการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งใน 2 ส่วนนี้สามารถ
เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 ส่วนที่ 5 การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า 
 ค าถามในส่วนของการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าประกอบไปด้วยค าถามที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 20 ข้อ ซึ่งให้ผู้ตอบได้พิจารณาการปฏิบัติของตนเองในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าว่ามีการ
ปฏิบัติอย่างไร โดยแบ่งความถี่ในการปฏิบัติเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (มลฤดี, 2554) 

ไม่ปฏิบัติ     0 คะแนน 
ปฏิบัติร้อยละ 1-25    1 คะแนน 
ปฏิบัติร้อยละ 26-50    2 คะแนน 
ปฏิบัติร้อยละ 51-75    3 คะแนน 
ปฏิบัติร้อยละ 76-100    4 คะแนน 

 ส่วนที่ 6 ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ. 7417-2559 

 ข้อมูลความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ. 7417-2559 ประกอบไปด้วยส่วนของวุฒิภาวะ จ านวน 7 ข้อ ประสบการณ์ จ านวน 11 ข้อ และ
แรงจูงใจ จ านวน 7 ข้อ โดยมีการตั้งค าถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดของลิเคิร์ท โดยมีการให้
คะแนนระดับความพร้อม ดังนี้ (ณัฐวุฒิ, 2555) 

มีความพร้อมมากที่สุด    5  คะแนน 
มีความพร้อมมาก    4 คะแนน 
มีความพร้อมปานกลาง    3 คะแนน 
มีความพร้อมน้อย    2 คะแนน 
ความพร้อมน้อยที่สุด    1 คะแนน 

 ส่วนที่  7 ข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้า
เกษตร มกษ. 7417-2559 
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 2.2 ประชากรและขนาดตัวอย่างในการศึกษา 
 ประชากร คือ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ในจังหวัดเลย ที่มีการเลี้ยงปลา

นิลในบ่อดินและในกระชัง ซึ่งขนาดตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรทั้งหมด เนื่องจากกลุ่มประชากรมี
เพียง 109 ราย (ตารางที่ 1) 
ตารางท่ี 1  จ านวนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลย 

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล (ราย) 

รวม เลี้ยงแบบยังชีพ เลี้ยงแบบพาณิชย์ 
1 เมืองเลย 860 801 59 
2 นาด้วง 924 924 - 
3 วังสะพุง 2,192 2,150 42 
4 ภูกระดึง 903 900 3 
5 ภูหลวง 913 912 1 
6 หนองหิน 20 20 - 
7 ด่านซ้าย 761 760 1 
8 ท่าลี่ 508 508 - 
9 นาแห้ว 90 90 - 
10 ผาขาว 992 991 1 
11 ปากชม 27 27 - 
12 เชียงคาน 650 650 - 
13 เอราวัณ 308 308 - 
14 ภูเรือ 495 493 2 

รวม 9,643 9,543 109 
ที่มา: ส านักงานประมงจังหวัดเลย, 2557 
 
3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.1 สถิติพรรณนา  
 ใช้สถิติพรรณนาอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ความรู้ด้านมาตรฐาน มกษ. 7417-2559 การปฏิบัติของเกษตรกรสู่การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์
น้ า ด้วยการใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และส่วนเบี่ยงเบน ควอไทล์ 
โดยการอธิบายค่ากลางและค่าวัดการกระจายของชุดข้อมูลกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติใช้ค่าสถิติ 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายค่ากลางและค่าวัดการกระจายของชุด
ข้อมูล และกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงแบบไม่ปกติจะใช้ค่ามัธยฐานและส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ในการอธิบาย
ลักษณะของข้อมูล 
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 3.2 สถิติอนุมาน 
 ทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร ใช้สถิติทดสอบ T-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างของกลุ่ม

ตัวอย่าง 2 กลุ่ม เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงเป็นแบบอ่ืนใช้การวิเคราะห์ความ
แตกต่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-parametric Test) 

 ใช้สถิติทดสอบ F-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้
เทคนิควิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ และความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
เท่ากัน และทดสอบด้วยใช้สถิติกลุ่ม Robust ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย กรณีที่ความ
แปรปรวนไม่เท่ากัน และด าเนินการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละคู่ด้วยวิธีเปรียบเทียบโดยใช้ ค่า
ความแตกต่างที่มีนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least significant different: LSD) ในกรณีที่ข้อมูลเป็นไปตามเงื่อนไข
ด้านความแปรปรวนเท่ากัน ในส่วนที่ข้อมูลไม่เป็นไปตามเงื่อนไขด้านความแปรปรวน ด าเนินการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละคู่ด้วยวิธีการทดสอบแบบ Tamhane’s T2 กรณีที่การกระจายของข้อมูลไม่ปกติ 
ทดสอบความแตกต่างของค่ากลางระหว่างประชากรโดยใช้สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ ตามวิธีของ Kruskal-
Wallis H และท าการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างแต่ละคู่โดยการทดสอบตามวิธีของ Mann-
Whiteney U test 
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่
มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 มีการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยง
ปลานิลเชิงพาณิชย์ ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย (ร้อยละ 69.7) อ าเภอเชียงคาน (ร้อยละ 16.3) อ าเภอวังสะ
พุง (ร้อยละ 4.7) อ าเภอภูเรือ (ร้อยละ 4.7) อ าเภอผาขาว (ร้อยละ 2.3) และอ าเภอภูหลวง (ร้อยละ 2.3) 
(ตารางท่ี 2) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาคือเกษตรกรทั้งหมดที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ในจังหวัดเลย 
ที่มีการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินและในกระชัง จ านวน 109 ราย แต่จากการส ารวจเก็บตัวอย่างนั้นสามารถเก็บ
ข้อมูลได้เพียง 43 ราย จากทั้งหมด เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนนั้นเลิกเลี้ยงปลานิลแล้วเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพไปเป็นอาชีพอ่ืน ไม่มีผู้ดูแลบ่อหรือกระชังเนื่องจากผู้เลี้ยงสูงอายุ บางราย
ประสบกับปัญหาขาดทุนในระหว่างการเลี้ยง และมีผู้เลี้ยงปลานิลบางรายเสียชีวิตลง 
ตารางท่ี 2  พ้ืนที่เก็บตัวอย่าง (n=43) 

พ้ืนที่เก็บตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเลย 30 69.7 
อ าเภอเชียงคาน 7 16.3 
อ าเภอวังสะพุง 2 4.7 
อ าเภอภูเรือ 2 4.7 
อ าเภอผาขาว 1 2.3 
อ าเภอภูหลวง 1 2.3 

 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศชาย (ร้อยละ 62.8) และรองลงมาเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 37.2) โดย

กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของอายุเท่ากับ 53 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.1 ปี) โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุ
มากที่สุดเท่ากับ 75 ปี และอายุน้อยที่สุดเท่ากับ 25 ปี (ตารางที่ 3) 

 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100.0) ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 69.8) รองลงมาจบการศึกษาชั้นปริญญา
ตรี (ร้อยละ 11.6) ส่วนสถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นสมรสแล้ว ร้อยละ 90.7 โสด ร้อยละ 7.0 
และหม้าย ร้อยละ 2.3 (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 

เพศ(n=43)   
ชาย 27 62.8 
หญิง 16 37.2 

อายุ(n=42)   
21-30 ปี 1 2.4 
31-40 ปี 2 4.7 
41-50 ปี 15 35.8 
51-60 ปี 13 30.9 
มากกว่า 60 ปี 11 26.2 

ศาสนา(n=43)   
พุทธ 43 100.0 

ระดับการศึกษา(n=43)   
ประถมศึกษา 30 69.8 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4 9.3 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 3 7.0 
อนุปริญญา/ปวส. 1 2.3 
ปริญญาตรี 5 11.6 

สถานภาพสมรส(n=43)   
โสด 3 7.0 
สมรส 39 90.7 
หม้าย 1 2.3 

 
 ด้านจ านวนสมาชิกในครัวเรือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน 3 -4 

ราย (ร้อยละ 44.2) รองลงมามีสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน 5-6 ราย (ร้อยละ 37.2) โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่ามัธย
ฐานของจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเท่ากับ 4ราย (ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เท่ากับ 1 ราย) โดยกลุ่มตัวอย่างมี
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนมากที่สุดเท่ากับ 9ราย และน้อยที่สุดเท่ากับ 1 ราย (ตารางท่ี 4) 

 ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีสมาชิกในครัวเรือนเพศชาย 1-2 ราย (ร้อยละ 55.8) รองลงมามี
สมาชิกเพศชายในครัวเรือน 3-4 ราย (ร้อยละ 34.9) โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่ามัธยฐานของจ านวนสมาชิกเพศชาย
ในครัวเรือนเท่ากับ 2 ราย (ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เท่ากับ 1 ราย) โดยกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนสมาชิกเพศชายใน
ครัวเรือนมากที่สุดเท่ากับ 5 ราย และน้อยที่สุดคือไม่มีสมาชิกเพศชายในครัวเรือนเลย (ตารางท่ี 4) 

 ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีสมาชิกในครัวเรือนเพศหญิง 1-2 ราย (ร้อยละ 58.5) รองลงมามี
สมาชิกเพศหญิงในครัวเรือน 3-4 ราย (ร้อยละ 32.5) โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่ามัธยฐานของจ านวนสมาชิกเพศหญิง
ในครัวเรือนเท่ากับ 2 ราย (ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เท่ากับ 0.5 ราย) โดยกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนสมาชิกเพศหญิง
ในครัวเรือนมากที่สุดเท่ากับ 7 ราย และน้อยที่สุดคือไม่มีสมาชิกเพศหญิงในครัวเรือนเลย (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 

จ านวนสมาชิกทั้งหมด(n=43)   
1-2 ราย 5 11.6 
3-4 ราย 19 44.2 
5-6 ราย 16 37.2 
มากกว่า 6 ราย 3 7.0 

เพศชาย(n=43)   
ไม่มีสมาชิกเพศชายในครัวเรือน 3 7.0 
1-2 ราย 24 55.8 
3-4 ราย 15 34.9 
5-6 ราย 1 2.3 

เพศหญิง(n=43)   
ไม่มีสมาชิกเพศหญิงในครัวเรือน 1 2.3 
1-2 ราย 25 58.2 
3-4 ราย 14 32.5 
5-6 ราย 2 4.7 
มากกว่า 6 ราย 1 2.3 

 
 ด้านจ านวนแรงงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ในส่วนของจ านวนสมาชิกที่ช่วยงานด้านเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าในครัวเรือน พบว่า ส่วนมากกลุ่มตัวอย่างมีสมาขิกในครัวเรือนที่ช่วยเลี้ยงสัตว์ฯ 1-2 ราย (ร้อยละ 74.7) 
รองลงมามี 3-4 ราย (ร้อยละ 16.3) (ตารางที่ 5) โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่ามัธยฐานของจ านวนสมาชิกที่ช่วยงาน
ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในครัวเรือนเท่ากับ 2 ราย (ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เท่ากับ 1 ราย) โดยกลุ่มตัวอย่างมี
จ านวนสมาชิกที่ช่วยงานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในครัวเรือนมากที่สุดเท่ากับ 6 ราย และน้อยที่สุดเท่ากับ 1 ราย 

 การจ้างแรงงานเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า พบว่า ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างไม่มีการจ้างแรงงาน
เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ร้อยละ 55.8) รองลงมามีการจ้างแรงงานเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1-2 ราย (ร้อย
ละ 20.9) (ตารางที่ 5) โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่ามัธยฐานของแรงงานจ้างเพ่ือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเท่ากับ 0 ราย (ส่วน
เบี่ยงเบน ควอไทล์เท่ากับ 1 ราย) โดยกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนแรงงานจ้างเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามากที่สุดเท่ากับ 6 
ราย และน้อยที่สุดคือไม่มีการจ้างแรงงานเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเลย 
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ตารางท่ี 5  จ านวนแรงงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
จ านวนแรงงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน ร้อยละ 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยงานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า(n=43) 
1-2 ราย 32 74.4 
3-4 ราย 7 16.3 
5-6 ราย 4 9.3 

แรงงานจ้างเพ่ือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า(n=43)   
ไม่ได้จ้างแรงงานเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 24 55.8 
1-2 ราย 9 20.9 
3-4 ราย 6 14.0 
5-6 ราย 4 9.3 

 
 สถานภาพทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 69.8 ไม่มีต าแหน่งทางสังคม 

และร้อยละ 30.2 มีต าแหน่งทางสังคม โดยมีต าแหน่งเป็นประธานกลุ่ม (ร้อยละ 38.5) ได้แก่ ประธานกลุ่ม
กองทุนหมู่บ้าน ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลจังหวัดเลย ต าแหน่งอ่ืนๆ (ร้ อยละ 38.5) ได้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. อพปร. สมาชิกกลุ่ม (ร้อยละ 30.8) ได้แก่ สมาชิกกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน และผู้น า
ชุมชน (ร้อยละ 15.4) (ตารางท่ี 6) 
ตารางท่ี 6  สถานภาพทางสังคม(n=43) 

สถานภาพทางสังคม จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีต าแหน่งทางสังคม 30 69.8 
มีต าแหน่งทางสังคม 13 30.2 

ต าแหน่ง   
ผู้น าชุมชน (n=13) 2 15.4 
ประธานกลุ่ม (n=13) 5 38.5 
สมาชิกกลุ่ม (n=13) 4 30.8 
อ่ืนๆ (กรรมการหมู่บ้าน อสม. อพปร.) (n=13) 5 38.5 

 
 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ร้อยละ 100.0) เช่น ปลานิล 

ปลาตะเพียน ปลาไน ปลาหมอ ปลายี่สกเทศ และปลานวลจันทร์เทศ รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 55.8) เช่น ท านา ท าไร่ (ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย) และท าสวน (ปาล์ม 
ยางพารา ล าไย ลิ้นจี่ แก้วมังกร มะขาม พริก)รับจ้าง (ร้อยละ 14.0) เช่น รับจ้างก่อสร้าง รับจ้างขุดมัน รับจ้าง
เลี้ยงปลา และรับจ้างทั่วไป ค้าขาย (ร้อยละ 9.3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 7.0) และเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 
7.0) (ตารางที่ 7) 
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ตารางท่ี 7  การประกอบอาชีพในครัวเรือน 
การประกอบอาชีพในครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (n=43) 43 100.0 
เกษตรกรรม (n=43) 24 55.8 
รับจ้าง (n=43) 6 14.0 
ค้าขาย (n=43) 4 9.3 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (n=43) 3 7.0 
เลี้ยงสัตว์ (n=43) 3 7.0 

 
 ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิลของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.9 มี

ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิล 11-15 ปี รองลงมากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 23.2 มีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลา
นิล 6-10 ปี กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 18.6 มีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิล 16 -20 ปี (ตารางที่ 8) โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิลเท่ากับ 13 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.8 ปี) 
โดยกลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิลมากที่สุดเท่ากับ 25 ปี และประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิล
น้อยที่สุดเท่ากับ 1 ปี 
ตารางท่ี 8  ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิล(n=43) 

ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิล จ านวน ร้อยละ 
1-5 ปี 7 16.3 
6-10 ปี 10 23.2 
11-15 ปี 15 34.9 
16-20 ปี 8 18.6 
21-25 ปี 3 7.0 

 
 การเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายในครัวเรือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากนั้นมีรายได้เท่ากับ

รายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีรายได้มากกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 34.1 และในส่วน
ที่เหลือกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 24.4 มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย (ตารางท่ี 9) 
ตารางท่ี 9  การเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายในครัวเรือน(n=41) 

การเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายในครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
รายได้มากกว่ารายจ่าย 14 34.1 
รายได้เท่ากับรายจ่าย 17 41.5 
รายได้น้อยกว่ารายจ่าย 10 24.4 

 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนอยู่ระหว่าง 1-10,000 บาท/เดือน รองลงมา

กลุ่มตัวอย่างมีรายได้มากกว่า 30,000 บาท/เดือน และ 10,001-20,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 35.7 ร้อย
ละ 28.6 และร้อยละ 21.4 ตามล าดับ (ตารางที่ 10) โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่ามัธยฐานของรายได้ของครัวเรือน
เท่ากับ 15,500 บาท/เดือน (ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เท่ากับ 13,125บาท/เดือน) โดยกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ของ
ครัวเรือนมากที่สุดเท่ากับ 90,000 บาท/เดือน และน้อยที่สุดเท่ากับ 4,000 บาท/เดือน 
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ในส่วนของรายได้จากการเลี้ยงปลานิล พบว่า ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีรายได้จากการเลี้ยงปลานิล 
1-10,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 57.7) รองลงมามีรายได้จากการเลี้ยงปลานิล 10,001-20,000 บาท/เดือน 
(ร้อยละ 19.3) (ตารางที่ 10) โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่ามัธยฐานของรายได้จากการเลี้ยงปลาเท่ากับ 10,000 บาท/
เดือน (ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เท่ากับ 7,375บาท/เดือน) โดยกลุ่มตัวอย่างมีรายได้จากการเลี้ยงปลามากที่สุด
เท่ากับ 40,000 บาท/เดือน และน้อยที่สุดเท่ากับ 2,000 บาท/เดือน 
ตารางท่ี 10  รายได้ของครัวเรือน 

รายได้ของครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
รายได้ทั้งหมดของครัวเรือน(n=14)   

1-10,000 บาท/เดือน 5 35.7 
10,001-20,000 บาท/เดือน 3 21.4 
20,001-30,000 บาท/เดือน 2 14.3 
มากกว่า 30,000 บาท/เดือน 4 28.6 

รายได้จากการเลี้ยงปลานิล(n=26)   
1-10,000 บาท/เดือน 15 57.7 
10,001-20,000 บาท/เดือน 5 19.3 
20,001-30,000 บาท/เดือน 3 11.5 
มากกว่า 30,000 บาท/เดือน 3 11.5 

 
 การมีหนี้สินของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 81.4 โดยเมื่อ

พิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีหนี้สินนั้น แหล่งหนี้สินนั้น ได้แก่ ธกส. (ร้อยละ 77.1) กองทุนหมู่บ้าน (ร้อยละ 
31.4) นายทุน/เถ้าแก่ (ร้อยละ 11.4) และธนาคารพาณิชย์ (ร้อยละ 5.7) โดยสาเหตุของการกู้ยืม คือ เพ่ือการ
ประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิล (ร้อยละ 85.7) เพื่อการใช้จ่ายในครอบครัว (ร้อยละ 42.9) เพ่ือการประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ (ร้อยละ 40.0) เพ่ือการศึกษาของคนในครอบครัว (ร้อยละ 14.3) เพ่ือซื้อเครื่องอ านวยความสะดวก (ร้อย
ละ 11.4) และเพ่ือการรักษาพยาบาลของคนในครอบครัว (ร้อยละ 5.7) (ตารางที่ 11) 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ 88.4 และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 11.6 
ย้ายมาจากที่ อ่ืน (ตารางที่ 12) โดยย้ายมาจากจังหวัดนครพนม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพังงา จังหวัด
มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด เหตุผลที่ย้ายคือย้ายตามครอบครัว แต่งงาน และประกอบอาชีพ 
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ตารางท่ี 11  การมีหนี้สิน(n=43) 
การมีหนี้สิน จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีหนี้สิน 8 18.6 
มีหนี้สิน 35 81.4 

แหล่งหนี้สิน   
ธกส.(n=35) 27 77.1 
ธนาคารพาณิชย์ (n=35) 2 5.7 
นายทุน/เถ้าแก่ (n=35) 4 11.4 
กองทุนหมู่บ้าน (n=35) 11 31.4 

สาเหตุของการกู้ยืม   
เพ่ือการประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิล (n=35) 30 85.7 
เพ่ือการประกอบอาชีพอ่ืนๆ (n=35) 14 40.0 
เพ่ือการศึกษาของคนในครอบครัว (n=35) 5 14.3 
เพ่ือการรักษาพยาบาลของคนในครอบครัว (n=35) 2 5.7 
เพ่ือการใช้จ่ายในครอบครัว (n=35) 15 42.9 
เพ่ือซื้อเครื่องอ านวยความสะดวก (n=35) 4 11.4 

 
ตารางท่ี 12  ภูมิล าเนาเดิม(n=43) 
 ภูมิล าเนาเดิม  จ านวน ร้อยละ 
เป็นคนในพ้ืนที่ดั้งเดิม 38 88.4 
ย้ายมาจากที่อ่ืน 5 11.6 

 
2. รายละเอียดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 ด้านสถานภาพของฟาร์ม กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเป็นเจ้าของฟาร์ม (ร้อยละ 95.4) และเป็น
เจ้าของพ้ืนที่ (ร้อยละ 95.3) รองลงมาเป็นหุ้นส่วนและลูกจ้าง (ร้อยละ 2.3 เท่ากัน) และมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
4.7 นั้นเช่าที่ในการเลี้ยงปลานิล (ตารางท่ี 13) 

 ในส่วนของการจดทะเบียนฟาร์ม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการจดทะเบียนฟาร์มเรียบร้อยแล้ว คิด
เป็นร้อยละ 83.7 และกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 16.3 นั้นยังไม่ได้มีการจดทะเบียนฟาร์ม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
51.2 ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มแล้ว โดยได้รับการรับรองในมาตรฐาน GAP ร้อยละ 72.7 และ Safety 
Level ร้อยละ 45.5 จากผู้ที่ได้การรับรองมาตรฐานฟาร์มท้ังหมด (ตารางท่ี 13) 
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ตารางท่ี 13  สถานภาพของฟาร์ม 
สถานภาพของฟาร์ม จ านวน ร้อยละ 

ความเกี่ยวข้องกับฟาร์ม(n=43)   
เจ้าของ 41 95.4 
หุ้นส่วน 1 2.3 
ลูกจ้าง 1 2.3 

การเป็นเจ้าของพ้ืนที่(n=43)   
เจ้าของ 41 95.3 
เช่าที ่ 2 4.7 

การจดทะเบียนฟาร์ม(n=43)   
ไม่จดทะเบียนฟาร์ม 7 16.3 
จดทะเบียนฟาร์ม 36 83.7 

มาตรฐานการเพาะเลี้ยง(n=43)   
ไม่มีการรับรอง 21 48.8 
มีการรับรอง 22 51.2 

การรับรองมาตรฐาน   
GAP (n=22)  16 72.7 
Safety Level (n=22) 10 45.5 

 
 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการเลี้ยงปลานิล (ร้อยละ 100.0) รองลงมามีการเลี้ยงปลาตะเพียน (ร้อย

ละ 16.3) ปลาไน (ร้อยละ 14.0) ปลาดุก (ร้อยละ 11.6) ปลายี่สกเทศ (ร้อยละ 7.0) ปลาหมอ (ร้อยละ 7.0) 
และปลานวลจันทร์เทศ (ร้อยละ 2.3) (ตารางที่ 14) 
ตารางท่ี 14  ชนิดสัตว์น้ าที่เลี้ยง 

ชนิดสัตว์น้ าที่เลี้ยง จ านวน ร้อยละ 
ปลานิล (n=43) 43 100.0 
ปลาตะเพียน (n=43) 7 16.3 
ปลาไน (n=43) 6 14.0 
ปลาดุก (n=43) 5 11.6 
ปลายี่สกเทศ (n=43) 3 7.0 
ปลาหมอ (n=43) 3 7.0 
ปลานวลจันทร์เทศ (n=43) 1 2.3 

 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเลี้ยงชนิดเดียว คิดเป็นร้อยละ 83.7 ซึ่งเป็นการเลี้ยงปลานิลในกระชัง 

และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 16.3 (ตารางที่ 15) นั้นมีการเลี้ยงแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 
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ตารางท่ี 15  รูปแบบในการเลี้ยง(n=43) 
รูปแบบในการเลี้ยง จ านวน ร้อยละ 

เลี้ยงชนิดเดี่ยว 36 83.7 
เลี้ยงแบบผสมผสาน 7 16.3 

 
 ด้านแหล่งลูกพันธุ์สัตว์น้ า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อลูกพันธุ์สัตว์น้ าจากฟาร์มเอกชน (ร้อยละ 

88.4) เช่น ฟาร์มในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดหนองคาย เป็นต้น รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีการซื้อแหล่งลูกพันธุ์
จากกรมประมง (ร้อยละ 11.6) โดยบางส่วนซื้อลูกพันธุ์จากรถเร่และเพาะพันธุ์เอง (ร้อยละ 7.0 เท่ากัน) (ตาราง
ที่ 16) 
ตารางท่ี 16  แหล่งลูกพันธุ์สัตว์น้ า 

แหล่งลูกพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน ร้อยละ 
กรมประมง(n=43) 5 11.6 
ฟาร์มเอกชน(n=43) 38 88.4 
รถเร่ (n=43) 3 7.0 
เพาะเอง (n=43) 3 7.0 

 
 การจัดการผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงปลานิล ในด้านการจับปลาเพ่ือจ าหน่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ 58.1 นั้นมีการจับปลานิลแบบทยอยจับ และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.9 นั้นมีการจับปลาขายแบบครั้ง
เดียว โดยแรงงานในการจับนั้นส่วนมากจะมีการจับปลาโดยจับเองโดยกลุ่มตัวอย่างเอง ร้อยละ 72.1 รองลงมา
มีการจ้างแรงงานในการจับ ร้อยละ 34.9 และมีเพียงส่วนน้อยที่พ่อค้ามาจับเอง ร้อยละ 9.3 (ตารางท่ี 17) 
ตารางท่ี 17  การจัดการผลผลิต 

การจัดการผลผลิต จ านวน ร้อยละ 
การจับปลา(n=43)   

ทยอยจับ 25 58.1 
จับครั้งเดียว 18 41.9 

แรงงานในการจับ(n=43)   
จับเอง 31 72.1 
จ้างแรงงานจับ 15 34.9 
พ่อค้ามาจับเอง 4 9.3 

 
 การจ าหน่ายผลผลิตของกลุ่มตัวอย่างนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนมากขายเองที่บ่อโดยมีแม่ค้ามารับซื้อ

เอง (ร้อยละ 69.8) รองลงมาเป็นการขายให้กับแม่ค้าที่พ้ืนที่ (ร้อยละ 23.3) โดยทุกกลุ่มตัวอย่างทุกรายนั้นมี
การจ าหน่ายในรูปแบบขายสด ซึ่งมีเกษตรกรบางส่วนเท่านั้นที่มีการจ าหน่ายแบบแปรรูป (ร้อยละ 7.0) ซึ่งมี
การแปรรูปเป็นปลานิลแดดเดียว และท าปลานิลเผาเกลือขายในตลาดสดและตลาดนัด (ตารางท่ี 18) 
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ตารางท่ี 18  การจ าหน่ายผลผลิต 
การจ าหน่ายผลผลิต จ านวน ร้อยละ 

การจ าหน่ายผลผลิต   
ขายเองที่บ่อ (n=43) 30 69.8 
ขายเองที่ตลาด (n=43) 6 14.0 
แม่ค้าในพ้ืนที่ (n=43) 10 23.3 
แม่ค้าต่างพ้ืนที่ (n=43) 4 9.3 

ประเภทผลผลิต   
ขายสด (n=43) 43 100.0 
แปรรูป (n=43) 3 7.0 

 
3. ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

 ด้านความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดตอบ
ถูกว่าค่าออกซิเจนละลายในน้ า (DO) ในการเลี้ยงปลานิลควรมีค่าไม่ต่ ากว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร (ร้อยละ 97.7) 
รองลงมากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่าสามารถใช้อุปกรณ์ในการเลี้ยงปลานิลปกติและปลานิลที่เป็นโรคได้ แต่
ต้องมีการท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรคก่อนทุกครั้ง (ร้อยละ 88.4)  และกลุ่มตัวอย่างตอบถูกว่าสารเคมีที่ห้ามใช้
ตามประกาศของราชการ เช่น ไนโตรฟิวแรนส์ คลอแรมเฟนิคอล มาลาไคต์กรีน เป็นต้น (ร้อยละ 83.7) ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากตอบผิดในส่วนของการใช้ยา/สารเคมีรักษาได้ทันทีหากมีการระบาดของโรคปลานิล (ร้อยละ 
79.1) รองลงมากลุ่มตัวอย่างส่วนมากนั้นเข้าใจผิดเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417 -2559 ว่าคือ
มาตรฐานเดียวกันกับ GAP ปลานิลของกรมประมง (ร้อยละ 74.4) และเข้าใจผิดในส่วนของการขึ้นทะเบียนผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 มีระดับปฏิบัติเป็น “ข้อก าหนดรอง” (ร้อยละ 
67.4) (ตารางท่ี 19) 

 โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่ามัธยฐานของคะแนนความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417 -2559
เท่ากับ 11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 18 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เท่ากับ 1 คะแนน) โดยกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนที่สูงที่สุดเท่ากับ 16 คะแนน และคะแนนต่ าที่สุดเท่ากับ 7 คะแนนซึ่งความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ. 7417-2559ของเกษตรกร 1-10 คะแนน (ไม่ผ่านร้อยละ 50) คิดเป็นร้อยละ 37.2 และความรู้ด้าน
มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559ของเกษตรกร 11-20 คะแนน (มากกว่าร้อยละ 50) คิดเป็นร้อยละ 
62.8 (ตารางที่ 20) 
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ตารางท่ี 19  ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 (n=43) 
ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 ตอบถูก ตอบผิด 

1. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นผู้ก าหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

55.8 44.2 

2. มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 คือมาตรฐานเดียวกันกับ GAP ปลานิล
ของกรมประมง (-) 

25.6 74.4 

3. มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 ก าหนดระดับปฏิบัติเป็น 2 ระดับ คือ 
“ข้อก าหนดหลัก” และ “ข้อก าหนดรอง” 

65.1 34.9 

4. การข้ึนทะเบียนฟาร์มต้องมีการต่ออายุทุกๆ ปี (-) 53.5 46.5 
5. การข้ึนทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 
มีระดับปฏิบัติเป็น “ข้อก าหนดรอง” (-) 

32.6 67.4 

6. ค่าออกซิเจนละลายในน้ า (DO) ในการเลี้ยงปลานิลควรมีค่าไม่ต่ ากว่า 4 มิลลิกรัม
ต่อลิตร 

97.7 2.3 

7. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ในการเลี้ยงปลานิลควรมีค่าอยู่ระหว่าง 6.5-8 65.3 4.7 
8. การก าหนดค่ามาตรฐานน้ าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่กินพืชเป็นอาหารนั้น
มีการก าหนดใช้เฉพาะบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าทีมีขนาดตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป 

65.1 34.9 

9. เกษตรกรต้องใช้ลูกพันธุ์ปลานิลที่มาจากการผลิตจากแหล่งที่มีหนังสือก ากับการ
จ าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ าเท่านั้น 

76.7 23.3 

10. อัตราการปล่อยปลานิลที่เหมาะสมในการเลี้ยงในบ่อ คือ 1-3 ตัวต่อตารางเมตร 
(หรือ 2,000-5,000 ตัวต่อไร่) 

65.1 34.9 

11. อัตราการปล่อยปลานิลที่เหมาะสมในการเลี้ยงในกระชัง คือ 300 ตัวต่อตาราง
เมตร (-) 

34.9 64.1 

12. อาหารส าเร็จรูปมีอายุการใช้งานนาน 6 เดือน (-) 53.5 46.5 
13. การที่จะผ่านมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 เกษตรกรห้ามใช้อาหาร
ที่ผลิตเอง ต้องใช้อาหารส าเร็จรูปที่มีทะเบียนก ากับเท่านั้น (-) 

34.9 65.1 

14. สามารถใช้อุปกรณ์ในการเลี้ยงปลานิลปกติและปลานิลที่เป็นโรคได้ แต่ต้องมี
การท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรคก่อนทุกครั้ง 

88.4 11.6 

15. หากมีการระบาดของโรคปลานิล เกษตรกรสามารถใช้ยา/สารเคมีรักษาได้ทันที 
(-) 

20.9 79.1 

16. การก าจัดซากปลานิลที่ตายจากการเลี้ยงต้องมีการก าจัดแยกจากการทิ้งในถัง
ขยะสาธารณะ 

62.8 37.2 

17. สามารถใช้ออกซีเททระไซคลินในการเลี้ยงปลานิลตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ. 7417-2559 ได้ 

76.7 23.3 

18. สารเคมีที่ห้ามใช้ตามประกาศของราชการ เช่น ไนโตรฟิวแรนส์ คลอแรมเฟนิ
คอล มาลาไคต์กรีน เป็นต้น 

83.7 16.3 
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ตารางท่ี 20  ระดับความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 (n=43) 
ระดับความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร 

มกษ. 7417-2559 
จ านวน ร้อยละ 

ระดับความรู้ 1-10 คะแนน 16 37.2 
ระดับความรู้ 11-20 คะแนน 27 62.8 

 
4. การรับรู้ข่าวสารและการฝึกอบรม 

 ความถี่ในการรับรู้ข่าวสารและการฝึกอบรม พบว่า ในด้านการรับรู้ข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างนั้นมีการ
รับรู้ข่าวสาร 3-4 ครั้ง/เดือน ในด้านปัญหาในการเลี้ยงปลานิล (ร้อยละ 32.5) ด้านการตลาดปลานิล (ตลาด ราคา) 
(ร้อยละ 30.3) ด้านการเลี้ยงปลานิล และด้านคุณภาพน้ าท่ีใช้เลี้ยงปลานิลในพื้นท่ี (ร้อยละ 30.2 เท่ากัน) ส่วนใน
ด้านการฝึกอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 37.2 นั้นได้รับการอบรมด้านการเลี้ยงปลานิล ปีละ 1 -2 ครั้ง กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 33.3 นั้นได้รับการอบรมด้านการรับรองมาตรฐาน Safety level ปีละ 1-2 ครั้ง กลุ่มตัวอย่างร้อย
ละ 26.2 ได้รับการอบรมด้านการจัดการฟาร์ม ปีละ 1-2 ครั้ง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่งหนึ่งไม่เคยได้รับการฝึกอบรม
ใดๆ โดยเฉพาะด้านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.7417-2559 (ร้อยละ 79.1) (ตารางที่ 21) 
ตารางท่ี 21  การรับรู้ข่าวสารและการฝึกอบรม (n=43) 

การรับรู้ข่าวสารและการฝึกอบรม ระดับการรับรู้ข่าวสารและการฝึกอบรม 
ข่าวสาร ไม่เคยรับ

ข่าวสาร 
1-2  

ครั้ง/ปี 
3-4  

ครั้ง/เดือน 
1-3  

ครั้ง/เดือน 
1-3 คร้ัง/
สัปดาห ์

>3 คร้ัง/
สัปดาห ์

1. ด้านการเลี้ยงปลานิล 2.3 37.2 30.2 16.3 14.0 - 
2. ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอื่นๆ 30.2 23.3 20.9 11.6 14.0 - 
3. ด้านการตลาดปลานิล (ตลาด ราคา) 11.6 27.9 30.3 11.6 18.6 - 
4. ด้านการตลาดสัตว์น้ าอื่นๆ (ตลาด ราคา) 32.6 23.2 18.6 11.6 14.0 - 
5. ด้านปัญหาในการเลี้ยงปลานิล 18.6 23.3 32.5 16.3 9.3 - 
6. ด้านปัญหาในการเลี้ยงสัตว์น้ าอื่นๆ 39.5 21.0 18.6 11.6 9.3 - 
7. ด้านคุณภาพน้ าท่ีใช้เลี้ยงปลานิลในพ้ืนที่ 23.3 30.2 30.2 7.0 9.3 - 
8. ด้านการบังคับใช้มาตรฐานต่างๆ 35.7 38.1 14.3 4.8 7.1 - 
การฝึกอบรม ไม่เคย

ฝึกอบรม 
1-2 

ครั้ง/ปี 
3-4 

ครั้ง/ปี 
5-6 

ครั้ง/ปี 
7-8 

ครั้ง/ปี 
9-10 
ครั้ง/ปี 

1. ด้านการเลี้ยงปลานิล 37.2 37.2 4.7 4.7 11.5 4.7 
2. ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอื่นๆ 60.5 20.9 2.3 4.7 9.3 2.3 
3. ด้านการตรวจวัดคุณภาพน้ า 64.1 20.9 9.4 - 2.3 2.3 
4. ด้านการผลิตอาหารสัตว์น้ า 67.4 18.6 9.4 2.3 - 2.3 
5. ด้านการจัดการฟาร์ม 52.4 26.2 7.1 7.1 4.8 2.4 
6. ด้านการรับรองมาตรฐาน Safety level 52.4 33.3 9.5 2.4 - 2.4 
7. ด้านการรับรองมาตรฐาน GAP ปลานิล 
กรมประมง 

48.8 25.6 14.0 2.3 7.0 2.3 

8. ด้านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ. 7417-2559 

79.1 14.0 2.3 - 2.3 2.3 
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 ในส่วนของแหล่งข่าวสารเกี่ยวกับปลานิล กลุ่มตัวอย่างส่วนมากนั้นได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่
จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเลย และตัวแทนบริษัทเอกชน (อาหาร/ยารักษาโรค) ร้อยละ 69.8 และ
ร้อยละ 62.8 ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44.2 ได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่จากประมงจังหวัด และกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 34.9 ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับปลานิลจากหัวหน้ากลุ่มผู้เลี้ยงปลานิล (ตารางท่ี 22) 
ตารางท่ี 22  แหล่งข่าวสารเกี่ยวกับปลานิล (n=43) 

แหล่งข่าวสารเกี่ยวกับปลานิล เป็นแหล่งข่าวสาร ไม่เป็นแหล่งข่าวสาร 
เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเลย 69.8 30.2 
เจ้าหน้าที่จากประมงจังหวัด 44.2 55.8 
ตัวแทนบริษัทเอกชน (อาหาร/ยารักษาโรค) 62.8 37.2 
ผู้น าหมู่บ้าน 11.6 88.4 
หัวหน้ากลุ่มผู้เลี้ยงปลานิล 34.9 65.1 
เพ่ือนบ้าน 27.9 72.1 
วิทยุ 4.7 95.3 
หนังสือพิมพ์ 4.7 95.3 
โทรทัศน์ 20.9 79.1 
หอกระจายข่าว - 100.0 
แผ่นพับ/ใบปลิว 2.3 97.7 
อ่ืนๆ (อินเตอร์เน็ต เกษตรอ าเภอ สถาบันการศึกษา) 18.6 81.4 

 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากนั้นต้องการเข้าร่วมการฝึกอบรมการเลี้ยงปลานิลในพ้ืนที่ของตนเอง (ร้อย

ละ 79.1) และกลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่ต้องการเป็นวิทยากรแนะน าด้านการเลี้ยงปลานิล (ร้อยละ 83.7)        
ไม่ต้องการการศึกษาดูงานการเลี้ยงปลานิลจากเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ (ร้อยละ 74.4)และไม่ต้องการ
เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าฝึกอบรมการเลี้ยงปลานิล ณ หน่วยงานของกรมประมงที่ใกล้เคียง (ร้อยละ 72.1) 
(ตารางท่ี 23) 
ตารางท่ี 23  การเข้าร่วมกิจกรรม (n=43) 

การเข้าร่วมกิจกรรม 
ต้องการ 

เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่ต้องการ 

เข้าร่วมกิจกรรม 
การเข้าฝึกอบรมการเลี้ยงปลานิลในพ้ืนที่ของท่าน 79.1 20.9 
การเข้าฝึกอบรมการเลี้ยงปลานิล ณ หน่วยงานของกรมประมง
ที่ใกล้เคียง 

27.9 72.1 

การศึกษาดูงานการเลี้ยงปลานิลจากเกษตรกรที่ประสบ
ความส าเร็จ 

25.6 74.4 

การเป็นวิทยากรแนะน าด้านการเลี้ยงปลานิล 16.3 83.7 
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5. การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า 
 ด้านการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 69.8 นั้นไม่เคยใช้อาหารส าเร็จรูป

ที่หมดอายุบ้างในบางครั้งถ้าอาหารเหลือและใช้ไม่ทัน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.9 นั้นมีการใช้อาหารส าเร็จรูป
ที่มีทะเบียนถูกต้อง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44.2 นั้นมีการเลือกใช้ลูกพันธุ์ที่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจน และกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 41.9 มีการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.1  ไม่มีการ
ตรวจโรคที่จะเกิดกับปลานิลเลย กลุ่มตัวอย่างบางส่วนไม่มีการจดบันทึกใดๆ เลย ทั้งการจดบันทึกรายละเอียด
การปล่อยปลานิลการจดบันทึกรายละเอียดปริมาณการจับของปลานิลในแต่ละรอบการเลี้ยง และการจดบันทึก
รายละเอียดการให้อาหาร คิดเป็นร้อยละ 44.2 ร้อยละ 39.5 และร้อยละ 37.2 ตามล าดับ (ตารางท่ี 24) 

 โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าเท่ากับ 45 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 13.1 คะแนน) โดยกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนที่สูงที่สุด
เท่ากับ 68 คะแนน และคะแนนต่ าที่สุดเท่ากับ 22 คะแนน และเม่ือแบ่งคะแนนเป็น 3 ช่วงเท่าๆ กัน จะได้เป็น
ระดับการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกรต่ า0-26 คะแนน ระดับการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าของ
เกษตรกรปานกลาง27-53 คะแนน และระดับการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกรสูง 54-80 คะแนน ซึ่ง
ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีระดับการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าปานกลาง (ร้อยละ 53.4) รองลงมากลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าสูง (ร้อยละ 32.6) และกลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีระดับการจัดการ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าต่ า (ร้อยละ 14.0) (ตารางท่ี 25) 
ตารางท่ี 24  การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า (n=43) 

การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า 
ร้อยละของความถี่ในการปฏิบัติ 

ไม่ปฏิบัติ 1-25 26-50 51-75 76-100 
1. ท่านมีการจัดการสภาพรอบฟาร์มให้มีความสะอาด
อยู่เสมอ 

- 16.3 20.9 34.9 27.9 

2. ท่านมีการตรวจคุณภาพน้ าในฟาร์มอย่างสม่ าเสมอ 37.2 37.2 11.6 9.3 4.7 
3. ท่านมีการสังเกตความผิดปกติของคุณภาพน้ าใน
ฟาร์มอย่างสม่ าเสมอ เช่น สีน้ า 

- 16.3 18.6 30.2 34.9 

4. ท่านเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่ได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการ 

- 7.0 18.6 32.5 41.9 

5. ท่านมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงให้เหมาะสมกับ
คุณภาพน้ าภายนอกฟาร์ม 

2.3 23.3 23.3 30.2 20.9 

6. ท่านเลือกใช้ลูกพันธุ์ที่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจน 7.0 11.6 18.6 18.6 44.2 
7. ท่านมีการเลี้ยงปลานิลในความหนาแน่นตามกรม
ประมงก าหนด 

7.0 30.2 37.2 11.6 14.0 

8.  ท่ านมีการคัด เลื อกขนาดลูกพันธุ์ปลานิลที่
เหมาะสมก่อนปล่อยลงเลี้ยง 

- 18.6 21.0 30.2 30.2 

9. ท่านมีการใช้อาหารส าเร็จรูปที่มีเลขทะเบียน - 9.3 14.0 14.0 62.9 
10. ท่านมีการใช้อาหารส าเร็จรูปที่หมดอายุบ้างใน
บางครั้งถ้าอาหารเหลือและใช้ไม่ทัน (-) 

4.7 2.3 9.3 13.9 69.8 

11. ท่านมีการตรวจโรคที่จะเกิดกับปลานิล 58.1 20.9 9.3 4.7 7.0 
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12. ท่านมีการใช้ยาปฏิชีวนะรักษาปลานิลในฟาร์ม 
เมื่อปลานิลเป็นโรค (-) 

2.3 4.7 32.6 20.9 39.5 

13. ท่านมีการท าความสะอาดอุปกรณ์หลังจากที่มี
การใช้เลี้ยงปลานิลอย่างสม่ าเสมอ 

2.4 27.9 20.9 20.9 27.9 

14. ท่านมีการใช้อุปกรณ์ในการเลี้ยงปลารวมระหว่าง
ปลาปกติและปลาที่เป็นโรค (-) 

23.3 9.3 13.9 25.6 27.9 

15. ท่านมีการจดบันทึกรายละเอียดการปล่อยปลา
นิล 

44.2 18.6 13.9 9.3 14.0 

16. ท่านมีการจดบันทึกรายละเอียดการให้อาหาร 37.2 20.9 18.6 9.3 14.0 
17. ท่านมีการจดบันทึกรายละเอียดปริมาณการจับ
ของปลานิลในแต่ละรอบการเลี้ยง 

39.5 16.3 25.6 4.6 14.0 

18. ท่านมีการหาความรู้เพ่ิมเติมในการเลี้ยงปลานิล 13.9 16.3 23.3 27.9 18.6 
19. ท่านมีการแลกเปลี่ยนความรู้/ความคิดเห็นด้าน
การเลี้ยงปลานิลกับเกษตรกรด้วยกันเอง 

14.0 20.9 30.2 18.6 16.3 

20. ท่านมีการแลกเปลี่ยนความรู้/ความคิดเห็นด้าน
การเลี้ยงปลานิลกับเจ้าหน้าที่กรมประมง 

25.6 20.9 23.3 13.9 16.3 

 
ตารางท่ี 25  ระดับการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า (n=43) 

ระดับการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน ร้อยละ 
ระดับการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าต่ า 6 14.0 
ระดับการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าปานกลาง 23 53.4 
ระดับการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าสูง 14 32.6 

 
6. ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

 ในการศึกษาด้านความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐาน
สินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 นั้น ท าการศึกษาผ่านวุฒิภาวะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจ ซึ่งมีผลการศึกษา
ดังต่อไปนี้ด้านวุฒิภาวะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.5 นั้นเห็นว่าตนเองนั้นมีความรับผิดชอบสูงต่องานเลี้ยง
ปลานิลมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.5 สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีมากที่สุดเมื่ออยู่ในที่
สาธารณะ และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.9 นั้นยอมรับฟังความคิดเห็นต่างของผู้อ่ืนในด้านการเลี้ยงปลานิลมาก
ที่สุด (ตารางที่ 26) โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนวุฒิภาวะเท่ากับ 24 คะแนน จากคะแนนเต็ม 35 
คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.3 คะแนน) โดยกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนที่สูงที่สุดเท่ากับ 35 คะแนน 
และคะแนนต่ าที่สุดเท่ากับ 12 คะแนนและเมื่อแบ่งคะแนนเป็น 3 ช่วงเท่าๆ กัน จะได้เป็นระดับวุฒิภาวะของ
เกษตรกรต่ า 7-16 คะแนน ระดับวุฒิภาวะของเกษตรกรปานกลาง 17-25 คะแนน และระดับวุฒิภาวะของ
เกษตรกรสูง 26-35 คะแนน โดยครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีระดับวุฒิภาวะในระดับปานกลาง (ร้อยละ 
53.5) รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีระดับวุฒิภาวะในระดับสูงและต่ า คิดเป็นร้อยละ 39.5 และร้อยละ 7.0 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 27) 

 ด้านประสบการณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.9 นั้นมีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิลมาก
พอที่จะสามารถเลี้ยงปลานิลในมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 มาก กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 42.9                  
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สามารถแบ่งปันความรู้/เทคนิคในการเลี้ยงปลานิลให้กับเกษตรกรท่านอ่ืนๆ ได้ในระดับปานกลาง และกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 39.5 นั้นสามารถแก้ปัญหาด้านคุณภาพน้ าได้ทันท่วงที (ตารางที่ 26) โดยกลุ่มตัวอย่างมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประสบการณ์เท่ากับ 31 คะแนน จากคะแนนเต็ม 55 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 8.3 คะแนน) โดยกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนที่สูงที่สุดเท่ากับ 55 คะแนน และคะแนนต่ าที่สุดเท่ากั บ 16 
คะแนนและเมื่อแบ่งคะแนนเป็น 3 ช่วงเท่าๆ กัน จะได้เป็นระดับประสบการณ์ของเกษตรกรต่ า11-25 คะแนน 
ระดับประสบการณ์ของเกษตรกรปานกลาง26-40 คะแนน และระดับประสบการณ์ของเกษตรกรสูง 41-55 
คะแนน โดยสองในสามของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีประสบการณ์ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 64.3 ) รองลงมากลุ่ม
ตัวอย่างมีประสบการณ์ในระดับต่ า และประสบการณ์สูง คิดเป็นร้อยละ 26.2 และร้อยละ 9.5 ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 27) 

 ด้านแรงจูงใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.8 มีความพร้อมมากที่จะได้รับการยอมรับจาก
เกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลด้วยกัน รองลงมากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.5 นั้นมีหนี้สินลดลงมากจากการเลี้ยงปลานิล 
และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 37.2 นั้นมีความพร้อมมากที่จะได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่กรมประมงให้เป็น
เกษตรกรตัวอย่าง (ตารางที่ 26) โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนแรงจูงใจเท่ากับ 22 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 35 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.6 คะแนน) โดยกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนที่สูงที่สุด
เท่ากับ 31 คะแนน และคะแนนต่ าที่สุดเท่ากับ 14 คะแนนและเมื่อแบ่งคะแนนเป็น 3 ช่วงเท่าๆ กัน จะได้เป็น
ระดับแรงจูงใจของเกษตรกรต่ า 7-16 คะแนน ระดับแรงจูงใจของเกษตรกรปานกลาง 17-25 คะแนน และ
ระดับแรงจูงใจของเกษตรกรสูง 26-35 คะแนน โดยสองในสามของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีระดับแรงจูงใจในระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 65.1) รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในระดับสูง และแรงจูงใจต่ า คิดเป็นร้อยละ 
25.6 และร้อยละ 9.3 ตามล าดับ (ตารางท่ี 27) 

 ด้านความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ. 7417-2559 ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพร้อมเท่ากับ 77 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 125 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16.7 คะแนน) โดยกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนที่สูงที่สุด
เท่ากับ 121 คะแนน และคะแนนต่ าที่สุดเท่ากับ 42 คะแนนและเมื่อแบ่งคะแนนเป็น 3 ช่วงเท่าๆ กัน จะได้
เป็นระดับความพร้อมของเกษตรกรต่ า25-58 คะแนน ระดับความพร้อมของเกษตรกรปานกลาง59-91 คะแนน 
และระดับความพร้อมของเกษตรกรสูง 92-125 คะแนน ซึ่งสองในสามของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีระดับความพร้อม
ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 64.3) รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพร้อมในระดับสูง และความพร้อมต่ า คิด
เป็นร้อยละ 21.4 และร้อยละ 14.3 ตามล าดับ (ตารางท่ี 27) 
ตารางท่ี 26  ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 

7417-2559 (n=43) 
ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยใน

การเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 
ระดับความพร้อม 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

วุฒิภาวะ      
1. ท่านมีความรับผิดชอบสูงต่องานเลี้ยงปลานิล - 4.7 25.5 23.3 46.5 
2. ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ - 9.3 20.9 30.2 39.5 
3. ท่านยอมรับฟังความคิดเห็นต่างของผู้อ่ืนในด้านการ
เลี้ยงปลานิล 

4.7 9.3 20.9 30.2 34.9 
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4. ท่านสามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงปลานิลโดย
การ หาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาก่อน 

- 20.9 37.3 20.9 20.9 

5. ท่านยอมรับเกณฑ์การตรวจของมาตรฐานสินค้า
เกษตร มกษ. 7417-2559 ได้ 

2.3 39.5 34.9 21.0 2.3 

6. ท่านสามารถเลี้ยงปลานิลโดยปฏิบัติตามคู่มือการเลี้ยง
ปลานิลของกรมประมงได้ 

7.0 20.9 46.5 23.3 2.3 

7. ท่านสามารถเลี้ยงปลานิลโดยปฏิบัติตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 ได้ 

14.0 32.5 34.9 16.3 2.3 

ประสบการณ ์      
1. ท่านสามารถแก้ปัญหาด้านคุณภาพน้ าได้ทันท่วงที 4.7 32.5 39.5 14.0 9.3 
2. ท่านสามารถแก้ปัญหาด้านโรคที่เกิดกับปลานิลได้ 4.7 39.5 34.9 16.2 4.7 
3. ท่านมีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิลมากพอที่จะ
สามารถเลี้ยงปลานิลในมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 
7417-2559 

9.3 18.6 25.6 34.9 11.6 

4. ท่านสามารถบอกได้ว่ามีสารเคมีใดบ้างที่ห้ามใช้ในการ
เลี้ยงปลานิลตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417 -
2559 

51.2 23.2 20.9 - 4.7 

5. ท่านสามารถแยกอุปกรณ์ที่ใช้การเลี้ยงปลานิลและ
การใช้ประโยชน์จากบ้านเรือนได้ 

9.3 18.6 32.6 30.2 9.3 

6. ท่านสามารถจดบันทึกรายละเอียดการเลี้ยงปลานิล
ตลอดการเลี้ยงได้ 

11.6 21.0 37.2 18.6 11.6 

7. ท่านสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 9.3 20.9 30.2 23.3 16.3 
8. ท่านสามารถเข้าร่วมการอบรมด้านการเลี้ยงปลานิลได้ 7.0 20.9 32.6 18.6 20.9 
9. ท่านสามารถเข้าร่วมการศึกษาดูงานฟาร์มปลานิลที่
ประสบความส าเร็จได้ 

7.0 25.6 27.9 20.9 18.6 

10. ท่านสามารถแบ่งปันความรู้/เทคนิคในการเลี้ยงปลา
นิลให้กับเกษตรกรท่านอื่นๆ ได้ 

2.4 21.4 42.9 19.0 14.3 

11. ท่านรู้จักมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 50.0 35.7 11.9 - 2.4 
แรงจูงใจ      
1. ท่านมีผลก าไรที่ดีจากการเลี้ยงปลานิล 2.3 11.6 41.9 30.2 14.0 
2. ท่านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากรายได้ที่มาจากการเลี้ยง
ปลานิล 

2.3 20.9 41.9 25.6 9.3 

3. ท่านมีหนี้สินเพ่ิมข้ึนจากการเลี้ยงปลานิล (-) 2.3 4.7 32.6 39.5 20.9 
4. ท่านมีความพร้อมด้านเงินทุนในการเลี้ยงปลานิลเพ่ือ
พัฒนาสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

16.2 32.6 32.6 11.9 7.0 

5. ท่านมีความพร้อมที่จะได้รับการยอมรับจากเกษตรกร
ที่เลี้ยงปลานิลด้วยกัน 

4.7 16.3 30.2 41.8 7.0 
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6. ท่านมีความพร้อมที่จะได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่
กรมประมงให้เป็นเกษตรกรตัวอย่าง 

2.3 23.3 30.2 37.2 7.0 

7. หากได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 
7417-2559 ท่านมีความพร้อมที่จะส่งขายปลานิลที่ผ่าน
มาตรฐานในตลาดต่างประเทศ 

20.9 30.3 27.9 18.6 2.3 

 
ตารางท่ี 27  ระดับความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร 

มกษ. 7417-2559 
ระดับความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล 

ในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร  
มกษ. 7417-2559 

จ านวน ร้อยละ 

วุฒิภาวะ(n=43)   
ระดับวุฒิภาวะของเกษตรกรต่ า 3 7.0 
ระดับวุฒิภาวะของเกษตรกรปานกลาง 23 53.5 
ระดับวุฒิภาวะของเกษตรกรสูง 17 39.5 

ประสบการณ์(n=42)   
ระดับประสบการณ์ของเกษตรกรต่ า 11 26.2 
ระดับประสบการณ์ของเกษตรกรปานกลาง 27 64.3 
ระดับประสบการณ์ของเกษตรกรสูง 4 9.5 

แรงจูงใจ(n=43)   
ระดับแรงจูงใจของเกษตรกรต่ า 4 9.3 
ระดับแรงจูงใจของเกษตรกรปานกลาง 28 65.1 
ระดับแรงจูงใจของเกษตรกรสูง 11 25.6 

ภาพรวม(n=42)   
ระดับความพร้อมของเกษตรกรต่ า 6 14.3 
ระดับความพร้อมของเกษตรกรปานกลาง 27 64.3 
ระดับความพร้อมของเกษตรกรสูง 9 21.4 

 
 ในด้านความพร้อมและความจ าเป็นของการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417 -2559 

พบว่า ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างไม่พร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 (ร้อยละ 53.5) 
และร้อยละ 48.6 ยังเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นในการเข้าสู่มาตรฐานฯ อีกด้วย ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25.6 มี
ความพร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417 -2559 และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 32.6 นั้นเห็นว่ามี
ความจ าเป็นในการเข้าสู่มาตรฐานฯ (ตารางที่ 28) 
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ตารางท่ี 28  ความพร้อมและความจ าเป็นของการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 (n=43) 
ความพร้อมและความจ าเป็น 

ของการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 
จ านวน ร้อยละ 

ความพร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 
พร้อม 11 25.6 
ไม่พร้อม 23 53.5 
ไม่แน่ใจ 9 20.9 

ความจ าเป็นในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 
จ าเป็น 14 32.6 
ไม่จ าเป็น 21 48.6 
ไม่แน่ใจ 8 18.6 

 
7. สมมุติฐานงานวิจัย 

 1) อายุของเกษตรกรส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่
มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า อายุของเกษตรกรส่งผลให้ความ
พร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value>0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ตารางท่ี 29) 
ตารางท่ี 29  การเปรียบเทียบอายุของเกษตรกรต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยใน 

      การเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p-value 

Between Group 3 655.245 218.415 0.811 0.496 
Within Group 37 9,960.315 269.198   
Total 40 10,615.560    

 
 2) ระดับการศึกษาของเกษตรกรส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยใน

การเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาของ
เกษตรกรส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ. 7417-2559 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value>0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
(ตารางท่ี 30) 
ตารางท่ี 30  การเปรียบเทียบระดับการศึกษาของเกษตรกรต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลใน

จังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

ตัวแปร จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t p-value 

ระดับชั้นประถมศึกษา 29 74.41 14.52 -1.549 0.129 
มากกว่าระดับชั้นประถมศึกษา 13 82.92 20.25   
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 3) ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล
ในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า 
ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยใน
การเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value>0.05) ที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95% (ตารางท่ี 31) 
ตารางท่ี 31  การเปรียบเทียบประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้

เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p-value 

Between Group 4 2,032.219 508.055 1.990 0.116 
Within Group 37 9,447.686 255.343   
Total 41 11,479.905    

 
 4) รายได้จากการเลี้ยงปลานิลส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยใน
การเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า รายได้จากการเลี้ยงปลา
นิลของเกษตรกรส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้า
เกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value>0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
(ตารางท่ี 32) 
ตารางท่ี 32  การเปรียบเทียบรายได้จากการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา

นิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p-value 

Between Group 3 927.490 309.163 0.893 0.461 
Within Group 21 7,271.150 346.245   
Total 24 8,198.640    

 
 5) หนี้สินที่เกิดจากการเลี้ยงปลานิลส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลย

ในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า หนี้สินที่เกิดจากการ
เลี้ยงปลานิลส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ. 7417-2559 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value>0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
(ตารางท่ี 33) 
ตารางท่ี 33  การเปรียบเทียบหนี้สินที่เกิดจากการเลี้ยงปลานิลต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลใน

จังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

ตัวแปร จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t p-value 

ไม่มีหนี้สิน 8 77.75 9.82 0.130 0.897 
มีหนี้สิน 34 76.88 10.09   
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 6) ความรู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-
2559 ส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 
7417-2559 แตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า ความรู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 ส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการ
เข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value>0.05) ที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95% (ตารางท่ี 34) 
ตารางท่ี 34  การเปรียบเทียบความรู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร 

มกษ. 7417-2559 ต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐาน
สินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

ตัวแปร จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t p-value 

คะแนนความรู้ 1-10 คะแนน 15 72.87 13.01 -1.214 0.232 
คะแนนความรู้ 11-20 คะแนน 27 79.37 18.29   

 
 7) การรับรู้ข่าวสาร/การฝึกอบรมส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยใน

การเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า การรับรู้ข่าวสาร/การ
ฝึกอบรมของเกษตรกรส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐาน
สินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value>0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% (ตารางท่ี 35) 
ตารางท่ี 35  การเปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสาร/การฝึกอบรมของเกษตรกรต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยง

ปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p-value 

Between Group 2 411.7 205.839 0.699 0.504 
Within Group 37 10,900.2 294.601   
Total 39 11,311.9    

 
 8) การจัดการฟาร์มส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่

มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า การจัดการฟาร์มของเกษตรกร
ส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-
2559 แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p-value<0.01) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ตารางที่ 36) โดย
เมื่อเปรียบเทียบทีละคู่ของระดับการจัดการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการจัดการฟาร์มต่ ามีค่าเฉลี่ยแตกต่าง
จากกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการจัดการฟาร์มปานกลางและสูงอย่างนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p-value<0.01) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% และกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการจัดการฟาร์มปานกลางมีค่าเฉลี่ยแตกต่างจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการจัดการฟาร์มสูงอย่างนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p-value<0.01) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
เช่นกัน (ตารางที่ 37) 
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ตารางท่ี 36  การเปรียบเทียบการจัดการฟาร์มของเกษตรกรต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลใน
จังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p-value 
Between Group 2 5,153.515 2,576.76 15.885 0.000 
Within Group 39 6,326.390 162.215   
Total 41 11,479.9    

 
ตารางท่ี 37  การเปรียบเทียบการจัดการฟาร์มของเกษตรกรต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลใน

จังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 ระหว่างกลุ่ม 
ระดับการจัดการฟาร์ม จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระดับการจัดการฟาร์มต่ า 6 54.33a 9.09 
ระดับการจัดการฟาร์มปานกลาง 23 75.91b 13.23 
ระดับการจัดการฟาร์มสูง 13 89.54c 13.11 

 
 และเมื่อท าการศึกษาความสัมพันของแต่ละตัวแปร พบว่า การรับรู้ข่าวสารนั้นมีความสัมพันกับ

การจัดการฟาร์มอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p-value<0.01) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในระดับปานกลาง 
(45.6%) ส่วนการจัดการฟาร์มนั้นมีความสัมพันกับความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการ
เข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p-value<0.01) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ในระดับปานสูง (75.4%) 
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สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐาน
สินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 มีการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเลย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล
เชิงพาณิชย์ในจังหวัดเลย ที่มีการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินและในกระชัง จ านวน 43 ราย กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก
เป็นเพศชาย (ร้อยละ 62.8) และรองลงมาเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 37.2) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของอายุเท่ากับ 
53 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.1 ปี) กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100.0) ในด้าน
ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 69.8) รองลงมา
จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ร้อยละ 11.6)  

 กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิลเท่ากับ 13 ปี (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 5.8 ปี) ค่ามัธยฐานของรายได้จากการเลี้ยงปลาเท่ากับ 10,000 บาท/เดือน (ส่วนเบี่ยงเบน 
ควอไทล์เท่ากับ 7,375บาท/เดือน) และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีหนี้สิน (ร้อยละ 81.4) 

 กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเป็นเจ้าของฟาร์ม (ร้อยละ 95.4) และเป็นเจ้าของพ้ืนที่ (ร้อยละ 95.3) 
ส่วนใหญ่มีการจดทะเบียนฟาร์มเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 83.7 และกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 16.3 นั้นยัง
ไม่ได้มีการจดทะเบียนฟาร์ม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51.2 ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มแล้ว โดยได้รับการ
รับรองในมาตรฐาน GAP และ Safety Level กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการเลี้ยงปลานิล (ร้อยละ 100.0) ส่วน
ใหญ่เป็นการเลี้ยงชนิดเดียว คิดเป็นร้อยละ 83.7 และร้อยละ 16.3 นั้นมีการเลี้ยงแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ซื้อลูกพันธุ์สัตว์น้ าจากฟาร์มเอกชน (ร้อยละ 88.4) เช่น ฟาร์มในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดหนองคาย 
เป็นต้น รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีการซื้อแหล่งลูกพันธุ์จากกรมประมง (ร้อยละ 11.6) โดยบางส่วนซื้อลูกพันธุ์
จากรถเร่และเพาะพันธุ์เอง (ร้อยละ 7.0 เท่ากัน) 

 กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417 -2559 1-10 คะแนน (ไม่
ผ่านร้อยละ 50) คิดเป็นร้อยละ 37.2 และมีคะแนนความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417 -2559 11-
20 คะแนน (มากกว่าร้อยละ 50) คิดเป็นร้อยละ 62.8 

 กลุ่มตัวอย่างนั้นมีการรับรู้ข่าวสาร 3-4 ครั้ง/เดือน ในด้านปัญหาในการเลี้ยงปลานิล (ร้อยละ 
32.5) ด้านการตลาดปลานิล (ตลาด ราคา) (ร้อยละ 30.3) ด้านการเลี้ยงปลานิล และด้านคุณภาพน้ าที่ใช้เลี้ยง
ปลานิลในพ้ืนที่ (ร้อยละ 30.2 เท่ากัน) ในด้านการฝึกอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 37.2 นั้นได้รับการ
อบรมด้านการเลี้ยงปลานิล ปีละ 1-2 ครั้ง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 33.3 นั้นได้รับการอบรมด้านการรับรอง
มาตรฐาน Safety level ปีละ 1-2 ครั้ง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26.2 ได้รับการอบรมด้านการจัดการฟาร์ม ปีละ 
1-2 ครั้ง โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนมากนั้นได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
จืดเลย และตัวแทนบริษัทเอกชน (อาหาร/ยารักษาโรค) ร้อยละ 69.8 และร้อยละ 62.8 ตามล าดับ และร้อยละ 
44.2 ได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่จากประมงจังหวัด 

 ด้านการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 69.8 นั้นไม่เคยใช้อาหารส าเร็จรูป
ที่หมดอายุถ้าอาหารเหลือและใช้ไม่ทัน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.9 นั้นมีการใช้อาหารส าเร็จรูปที่มีทะเบียน
ถูกต้อง โดยเมื่อแบ่งระดับการจัดการฟาร์มเป็น 3 ระดับ พบว่า ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีระดับการจัดการ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าปานกลาง (ร้อยละ 53.4) รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีระดับการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าสูง (ร้อย
ละ 32.6) และกลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีระดับการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าต่ า (ร้อยละ 14.0) 

 ในการศึกษาด้านความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐาน
สินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 นั้นท าการศึกษาผ่านวุฒิภาวะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจ ซึ่งมีผลการศึกษา
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ดังต่อไปนี้ ด้านวุฒิภาวะ พบว่า ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีระดับวุฒิภาวะในระดับปานกลาง (ร้อยละ 53.5) 
รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีระดับวุฒิภาวะในระดับสูง และต่ า คิดเป็นร้อยละ 39.5 และร้อยละ 7.0 ตามล าดับ 
ด้านประสบการณ์ พบว่า สองในสามของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีประสบการณ์ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 64.3) 
รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในระดับต่ า และประสบการณ์สูง คิดเป็นร้อยละ 26.2 และร้อยละ 9.5 
ตามล าดับ ด้านแรงจูงใจ พบว่า สองในสามของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีระดับแรงจูงใจในระดับปานกลาง (ร้อยละ 
65.1) รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในระดับสูง และแรงจูงใจต่ า คิดเป็นร้อยละ 25.6 และร้อยละ 9.3 
ตามล าดับ และในภาพรวมของความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐาน
สินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 ในภาพรวม พบว่า สองในสามของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีระดับความพร้อมในระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 64.3) รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพร้อมในระดับสูง และความพร้อมต่ า คิดเป็นร้อย
ละ 21.4 และร้อยละ 14.3 ตามล าดับ 

 ในด้านความพร้อมและความจ าเป็นของการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417 -2559 
พบว่า ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างไม่พร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417 -2559 (ร้อยละ 53.5) 
และร้อยละ 48.6 ยังเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นในการเข้าสู่มาตรฐานฯ อีกด้วย ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25.6 มี
ความพร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417 -2559 และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 32.6 นั้นเห็นว่ามี
ความจ าเป็นในการเข้าสู่มาตรฐานฯ 

 และเม่ือท าการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การจัดการฟาร์มของเกษตรกรส่งผลให้ความพร้อมของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกันอย่าง
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p-value<0.01) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยเมื่อเปรียบเทียบทีละคู่ของระดับการ
จัดการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการจัดการฟาร์มต่ ามีค่าเฉลี่ยแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการ
จัดการฟาร์มปานกลางและสูงอย่างนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p-value<0.01) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการจัดการฟาร์มปานกลางมีค่าเฉลี่ยแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการจัดการฟาร์มสูง
อย่างนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p-value<0.01) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% เช่นกัน 

 และเมื่อท าการศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการฟาร์มนั้นและความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยง
ปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 นั้น พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p-value<0.01) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในระดับสูง (75.4%) 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 1. เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลจังหวัดเลยให้ตรงกับความต้องการ
ของเกษตรกร โดยหน่วยงานภาครัฐจัดการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตปลานิล ความรู้ด้านการป้องกันโรค
ปลานิลและการจัดการเมื่อเกิดโรค ความรู้ด้านการใช้ยาและสารเคมี ความรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
มูลค่าเพ่ิม การจัดการรักษาวัตถุดิบปลานิลหลังการจับ การแปรรูป และความรู้ด้านการจัดการทั่วไปที่สามารถลด
ต้นทุนการผลิตควบคู่กับการจัดศึกษาดูงานฟาร์มเลี้ยงปลานิลที่ประสบความส าเร็จให้กับกลุ่มเกษตรกรทั้งกลุ่มเดิม
ที่เคยอบรม และกลุ่มใหม่ที่ไม่เคยอบรม 
 2. รณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเห็นประโยชน์ของการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม
โดยส่งเสริมแนะน าให้ผู้เลี้ยงปลานิลได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม และมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ โดยส่งเสริมแนะน าฟาร์มเลี้ยงปลานิลที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัย 
ส่งเสริมแนะน าฟาร์มที่ได้มาตรฐานระดับ SL และ GAP ที่มีศักยภาพให้ได้รับมาตรฐานระดับที่สูงขึ้นอย่าง
มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559  
 3. ส่งเสริม ตรวจติดตาม ควบคุม และก ากับดูแลฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อการคงอยู่
อย่างยั่งยืน ประชาสัมพันธ์สินค้าปลานิลจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น การจัดนิทรรศการเรื่องอาหาร
ปลอดภัย (Food safety) ในจังหวัดเลย พร้อมทั้งส่งเสริมการบริโภคปลานิลปลอดภัยเพ่ือสุขภาพในจังหวัดเลย และ
ส่งเสริมสินค้าปลานิลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับและวางจ าหน่ายในตลาดทั้งภายในและภายนอก
จังหวัดเลย เช่น ตลาดสดเทศบาลจังหวัด และห้างสรรพสินค้า   
 4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลยควรมีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ า
และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้หรือผ่านการฝึกอบรมด้านโรคสัตว์น้ าประจ าที่ศูนย์ฯ เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านโรคสัตว์น้ า 
การใช้ยาปฏิชีวนะ และการใช้สารเคมีในการเลี้ยงสัตว์น้ าแก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ 
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ภาคผนวก 
 

แบบสอบถามความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลย 
ในมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

 

ชื่อ-สกุล ........................................................ บ้านเลขที่ ........... หมู่  .......... บ้าน ....................................... 
ต าบล .................................. อ าเภอ ......................................... จังหวัดเลย วันที่ ................... .................... 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. เพศ  (  ) ชาย  (  ) หญิง 
 
2. อายุ   ................ ปี 
 
3. ความเกี่ยวข้องกับฟาร์ม (  ) เจ้าของ (  ) หุ้นส่วน (  ) ลูกจ้าง (  ) อื่นๆ ............. 
 
4. ศาสนา (  ) พุทธ  (  ) คริสต์ (  ) อิสลาม (  ) อื่นๆ ............................. 
 
5. ระดับการศึกษา 
     (  ) ไม่ได้รับการศึกษา   (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาตอนต้น  
     (  ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (  ) อนุปริญญา/ปวส. (  ) ปริญญาตรี 
     (  ) อื่นๆ ระบุ .........................................................  
 
6. สถานภาพสมรส 
     (  ) โสด (  ) สมรส (  ) หย่าร้าง (  ) หม้าย (  ) อ่ืนๆ ................ 
 
7. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
     จ านวนสมาชิกทั้งหมด .......... คน เพศชาย .......... คน เพศหญิง .......... คน  
     จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า .......... คน (รวมผู้ตอบ) 
     แรงงานจ้างเพ่ือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า .......... คน 
 
8. สถานภาพทางสังคม 
     (  ) ไม่มีต าแหน่ง 
     (  ) มีต าแหน่ง 

ระบ ุ (  ) ผู้น าชุมชน  (  ) อบต.  (  ) ประธานกลุ่ม .................... 
(  ) สมาชิกกลุ่ม .................................................  (  ) อื่นๆ ................................ 



 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๖๘ 

9. การประกอบอาชีพในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) และหากข้อใดเป็นอาชีพหลักให้วงกลมทับในช่อง
หน้าข้อความ 
     (  ) ประมง (  ) การท าประมง ระบุ ................................................................................................ 
  (  ) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ระบุ .....................................................................................  
     (  ) เกษตรกรรม ระบุ ........................................................................................................................ 
     (  ) พนักงาน/ลูกจ้าง/โรงงานอุตสาหกรรม ระบุ ...............................................................................  
     (  ) รับจ้าง ระบุ .................................................................................................................................  
     (  ) ค้าขาย ระบุ ..................................................................................................... ............................ 
     (  ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระบุ ............................................................................................. .......... 
     (  ) อื่นๆ ระบุ ................................................................. ................................................................... 
 
10. ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิล ..................... ปี 
 
11. เปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายในครัวเรือน (รายได้ทั้งหมดต่อเดือน........................................บาท)  
     (  ) รายได้มากกว่ารายจ่าย   (  ) รายได้เท่ากับรายจ่าย   (  ) รายได้น้อยกว่ารายจ่าย 
 
12. รายได้จากการเลี้ยงปลานิล...............................บาทต่อเดือน (หรือ...............................บาทต่อปี)  
 
13. การมีหนี้สิน  (  ) ไม่มี  (  ) มี ........................... บาท 
 แหล่งหนี้สิน (  ) ธกส. (  ) ธนาคารพาณิชย์ (  ) ญาติพี่น้อง 

(  ) เพื่อนบ้าน (  ) นายทุน/เถ้าแก่ (  ) อื่นๆ ................................. 
 

 สาเหตุของการกู้ยืม (  ) เพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิล 
    (  ) เพื่อการประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
    (  ) เพื่อการศึกษาของคนในครอบครัว  
    (  ) เพื่อการรักษาพยาบาลของคนในครอบครัว  
    (  ) เพื่อการใช้จ่ายในครอบครัว  
    (  ) เพื่อซื้อเครื่องอ านวยความสะดวก  
    (  ) อื่นๆ ..........................................  
 
15. ภูมิล าเนาเดิม 
     (  ) เป็นคนในพ้ืนที่ดั้งเดิม 
     (  ) ย้ายมาจากท่ีอ่ืน  ระบุ .......................................... ระยะเวลาการอยู่อาศัย ................ ปี  

เหตุผล .................................................................................................  
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
 
สถานภาพของฟาร์ม 
1. การเป็นเจ้าของพ้ืนที่ (  ) เจ้าของ (  ) เช่าที่ (  ) อื่นๆ ......................................... 
 
2. การจดทะเบียนฟาร์ม (  ) ไม่จดทะเบียน (  ) จดทะเบียน ปีที่จด .................................. 
 
3. มาตรฐานการเพาะเลี้ยง 
     (  ) ไม่มีการรับรอง (  ) มีการรับรอง 

(  ) GAP   ปีที่ได้มาตรฐาน ............ 
(  ) Safety Level ปีที่ได้มาตรฐาน ............ 
(  ) CoC   ปีที่ได้มาตรฐาน ............ 
(  ) มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์  ปีที่ได้มาตรฐาน ............. 

    (  ) อื่นๆ ระบุ ......................................... 
 
รายละเอียดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
1. ชนิดสัตว์น้ าที่เลี้ยง 1. .............................................  2. .............................................  
   3. .............................................  4. .............................................  
   5. .............................................  6. .............................................  
 
2. รูปแบบในการเลี้ยง (  ) เลี้ยงชนิดเดี่ยว (  ) เลี้ยงแบบผสมผสาน 
 
3. วิธีการเลี้ยง 
     (  ) เลี้ยงในบ่อ ทั้งหมดจ านวน .......... บ่อ 
 ขนาดบ่อ กว้าง .......... เมตร ยาว .......... เมตร ลึก .......... เมตร จ านวน .......... บ่อ  
 ขนาดบ่อ กว้าง .......... เมตร ยาว .......... เมตร ลกึ .......... เมตร จ านวน .......... บ่อ 
 ขนาดบ่อ กว้าง .......... เมตร ยาว .......... เมตร ลึก .......... เมตร จ านวน .......... บ่อ  
     (  ) เลี้ยงในกระชัง ทั้งหมดจ านวน .......... กระชัง 
 ขนาดกระชัง กว้าง .......... เมตร ยาว .......... เมตร ลึก .......... เมตร จ านวน .......... กระชัง 
 ขนาดกระชัง กว้าง .......... เมตร ยาว .......... เมตร ลึก .......... เมตร จ านวน .......... กระชัง  
 ขนาดกระชัง กว้าง .......... เมตร ยาว .......... เมตร ลึก .......... เมตร จ านวน .......... กระชัง  
     (  ) อื่นๆ ระบุรายละเอียด ................................................................................................... ........ 
 .............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 
 
 
 



 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๗๐ 

4. แหล่งลูกพันธุ์สัตว์น้ า 
     (  ) กรมประมง ระบุ............................................................................  
     (  ) ฟาร์มเอกชน ระบุ............................................................................  
     (  ) อื่นๆ   ระบุ................................................... ......................... 
 
5. ความหนาแน่นของการเลี้ยงสัตว์น้ า 
 

ชนิดสัตว์น้้า 
ขนาดสัตว์น้้า

ที่ปล่อย 
จ้านวนสัตว์น้้า 
ที่ปล่อย (ตัว) 

พื้นที่เลี้ยง (พื้นที่+จ้านวน) 
บ่อ กระชัง 

     
     
     
     
     
     
     

 
6. การให้อาหารและระยะเวลาในการเลี้ยง 
 

ชนิดสัตว์น้้า 
ประเภท
อาหาร 

ปริมาณที่
ให้ต่อบ่อ 

ระยะเวลาใน
การให้อาหาร 

ระยะเวลาในการ
เลี้ยงท้ังหมด 

อัตรารอด 

ปลา.................      
   อนุบาล     
   ขนาดเล็ก     
   ขนาดกลาง     
   ขนาดใหญ ่     
ปลา.................      
   อนุบาล     
   ขนาดเล็ก     
   ขนาดกลาง     
   ขนาดใหญ ่     
ปลา.................      
   อนุบาล     
   ขนาดเล็ก     
   ขนาดกลาง     
   ขนาดใหญ ่     



 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๗๑ 

การจัดการผลผลิต 
1. การจับปลา  (  ) ทยอยจับ ................... กิโลกรัม/ครั้ง ................. ครั้ง/รอบ 
   (  ) จับครั้งเดียวหมด ............................ กิโลกรัม/ครั้ง 
 
2. แรงงานในการจับ (  ) จับเอง (  ) จ้างแรงงานจับ (  ) พ่อค้ามาจับเอง 
   (  ) อื่นๆ ............................................................. 
 
3. การจ าหน่าย  (  ) ขายเองที่บ่อ  (  ) ของเองที่ตลาด ระบุ ............................... 
   (  ) แม่ค้าในพ้ืนที่  (  ) แม่ค้าต่างพ้ืนที่ ระบุ ............................... 
   (  ) อื่นๆ .............................................................. 
 
4. การขายผลผลิต (  ) ขายสด ..........% (  ) แปรรูป ..........% ระบุประเภท ............................ 
 
5. ขนาดและราคา 
 

ชนิดสัตว์น้้า 
ขนาด 

(ตัว/กิโลกรัม) 
ราคา 

(บาท/กิโลกรัม) 
ร้อยละของ

ผลผลิตทั้งหมด 
    
    
    
    
    

 



 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๗๒ 

ส่วนที่ 3 ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 
(ท าเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ถูกต้อง หรือเครื่องหมาย x หน้าข้อความที่ผิดตามความเข้าใจของท่าน) 
 
______ 1) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร 

มกษ. 7417-2559 
______ 2) มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 คือมาตรฐานเดียวกันกับ GAP ปลานิล ของกรมประมง 

(-) 
______ 3) มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 ก าหนดระดับปฏิบัติเป็น 2 ระดับ คือ “ข้อก าหนดหลัก” 

และ “ข้อก าหนดรอง” 
______ 4) การขึ้นทะเบียนฟาร์มต้องมีการต่ออายุทุกๆ ปี (-) 
______ 5) การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417 -2559 มีระดับปฏิบัติ

เป็น “ข้อก าหนดรอง” (-) 
______ 6) ค่าออกซิเจนละลายในน้ า (DO) ในการเลี้ยงปลานิลควรมีค่าไม่ต่ ากว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร 
______ 7) ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ในการเลี้ยงปลานิลควรมีค่าอยู่ระหว่าง 6.5-8 
_____ 8) การก าหนดค่ามาตรฐานน้ าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่กินพืชเป็นอาหารนั้นมีการก าหนดใช้

เฉพาะบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าทีมีขนาดตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป 
_____ 9) เกษตรกรต้องใช้ลูกพันธุ์ปลานิลที่มาจากการผลิตจากแหล่งที่มีหนังสือก ากับการจ าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์

น้ าเท่านั้น 
_____ 10) อัตราการปล่อยปลานิลที่เหมาะสมในการเลี้ยงในบ่อ คือ 1-3 ตัวต่อตารางเมตร (หรือ 2,000-

5,000 ตัวต่อไร่) 
_____ 11) อัตราการปล่อยปลานิลที่เหมาะสมในการเลี้ยงในกระชัง คือ 300 ตัวต่อตารางเมตร (-) 
_____ 12) อาหารส าเร็จรูปมีอายุการใช้งานนาน 6 เดือน (-) 
_____ 13) การที่จะผ่านมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 เกษตรกรห้ามใช้อาหารที่ผลิตเอง ต้องใช้

อาหารส าเร็จรูปที่มีทะเบียนก ากับเท่านั้น (-) 
_____ 14) สามารถใช้อุปกรณ์ในการเลี้ยงปลานิลปกติและปลานิลที่เป็นโรคได้ แต่ต้องมีการท าความสะอาดฆ่า

เชื้อโรคก่อนทุกครั้ง 
_____ 15) หากมีการระบาดของโรคปลานิล เกษตรกรสามารถใช้ยา/สารเคมีรักษาได้ทันที (-) 
_____ 16) การก าจัดซากปลานิลที่ตายจากการเลี้ยงต้องมีการก าจัดแยกจากการทิ้งในถังขยะสาธารณะ 
_____ 17) สามารถใช้ออกซีเททระไซคลินในการเลี้ยงปลานิลตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417 -2559 

ได ้
_____ 18) สารเคมีที่ห้ามใช้ตามประกาศของราชการ เช่น ไนโตรฟิวแรนส์ คลอแรมเฟนิคล มาลาไคต์กรีน 

เป็นต้น 
 



 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๗๓ 

ส่วนที่ 4 การรับรู้ข่าวสารและการฝึกอบรม 
 
1) ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารและการฝึกอบรม 

การรับรู้ข่าวสารและการฝึกอบรม ระดับการรับรู้ข่าวสารและการฝึกอบรม 
ข่าวสาร ไม่เคยรับ

ข่าวสาร 
1-2  

ครั้ง/ป ี
3-4  

ครั้ง/เดือน 
1-3  

ครั้ง/เดือน 
1-3 ครั้ง/
สัปดาห ์

>3 ครั้ง/
สัปดาห ์

  1. ด้านการเลี้ยงปลานิล       
  2. ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอื่นๆ       
  3. ด้านการตลาดปลานิล (ตลาด ราคา)       
  4. ด้านการตลาดสัตว์น้ าอื่นๆ (ตลาด ราคา)       
  5. ด้านปัญหาในการเลี้ยงปลานิล       
  6. ด้านปัญหาในการเลี้ยงสัตว์น้ าอื่นๆ       
  7. ด้านคุณภาพน้ าท่ีใช้เลี้ยงปลานิลในพ้ืนที่       
  8. ด้านการบังคับใช้มาตรฐานต่างๆ       
การฝึกอบรม ไม่เคย

ฝึกอบรม 
1-2  

ครั้ง/ป ี
3-4 

ครั้ง/ป ี
5-6 

ครั้ง/ป ี
7-8 

 
 

  1. ด้านการเลี้ยงปลานิล       
  2. ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอื่นๆ       
  3. ด้านการตรวจวัดคุณภาพน้ า       
  4. ด้านการผลิตอาหารสัตว์น้ า       
  5. ด้านการจัดการฟาร์ม       
  6. ด้านการรับรองมาตรฐาน Safety level       
  7. ด้านการรับรองมาตรฐาน GAP ปลานิล 
กรมประมง 

      

  8. ด้านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ. 7417-2559 

      

 
2) แหล่งข่าวสารที่ทราบเก่ียวกับปลานิล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (  ) เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเลย (  ) เจ้าหน้าที่จากประมงจังหวัด 
 (  ) ตัวแทนบริษัทเอกชน (อาหาร/ยารักษาโรค)  (  ) ผู้น าหมู่บ้าน 
 (  ) หัวหน้ากลุ่มผู้เลี้ยงปลานิล    (  ) เพื่อนบ้าน 

(  ) วิทยุ    (  ) หนังสือพิมพ์   (  ) โทรทัศน์  
(  ) หอกระจายข่าว   (  ) แผ่นพับ/ใบปลิว  (  ) อื่นๆ ......................................... 

 
3) ท่านมีความยินดีทีจ่ะเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปนี้หรือไม่ (ท าเครื่องหมาย / หน้าข้อที่ท่านต้องการเข้าร่วม) 
 (  ) การเข้าฝึกอบรมการเลี้ยงปลานิลในพ้ืนที่ของท่าน 
 (  ) การเข้าฝึกอบรมการเลี้ยงปลานิล ณ หน่วยงานของกรมประมงที่ใกล้เคียง 
 (  ) การศึกษาดูงานการเลี้ยงปลานิลจากเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ 
 (  ) การเป็นวิทยากรแนะน าด้านการเลี้ยงปลานิล 



 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๗๔ 

ส่วนที่ 5 การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้า 
 

การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้า 
ร้อยละของความถี่ในการปฏิบัติ 

ไม่ปฏิบัติ 1-25 26-50 51-75 76-100 
ท่านมีการจัดการสภาพรอบฟาร์มให้มีความสะอาดอยู่
เสมอ 

     

ท่านมีการตรวจคุณภาพน้ าในฟาร์มอย่างสม่ าเสมอ      
ท่านมีการสังเกตความผิดปกติของคุณภาพน้ าในฟาร์ม
อย่างสม่ าเสมอ เช่น สีน้ า 

     

ท่านเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่ได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการ 

     

ท่านมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงให้เหมาะสมกับ
คุณภาพน้ าภายนอกฟาร์ม 

     

ท่านเลือกใช้ลูกพันธุ์ที่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจน      
ท่านมีการเลี้ยงปลานิลในความหนาแน่นตามกรม
ประมงก าหนด 

     

ท่านมีการคัดเลือกขนาดลูกพันธุ์ปลานิลที่เหมาะสม
ก่อนปล่อยลงเลี้ยง 

     

ท่านมีการใช้อาหารส าเร็จรูปที่มีเลขทะเบียน      
ท่านมีการใช้อาหารส าเร็จรูปที่หมดอายุบ้างในบางครั้ง
ถ้าอาหารเหลือและใช้ไม่ทัน (-) 

     

ท่านมีการตรวจโรคที่จะเกิดกับปลานิล      
ท่านมีการใช้ยาปฏิชีวนะรักษาปลานิลในฟาร์ม เมื่อ
ปลานิลเป็นโรค (-) 

     

ท่านมีการท าความสะอาดอุปกรณ์หลังจากที่มีการใช้
เลี้ยงปลานิลอย่างสม่ าเสมอ 

     

ท่านมีการใช้อุปกรณ์ในการเลี้ยงปลารวมระหว่างปลา
ปกติและปลาที่เป็นโรค (-) 

     

ท่านมีการจดบันทึกรายละเอียดการปล่อยปลานิล      
ท่านมีการจดบันทึกรายละเอียดการให้อาหาร      
ท่านมีการจดบันทึกรายละเอียดปริมาณการจับของ
ปลานิลในแต่ละรอบการเลี้ยง 

     

ท่านมีการหาความรู้เพ่ิมเติมในการเลี้ยงปลานิล      
ท่านมีการแลกเปลี่ยนความรู้/ความคิดเห็นด้านการ
เลี้ยงปลานิลกับเกษตรกรด้วยกันเอง 

     

ท่านมีการแลกเปลี่ยนความรู้/ความคิดเห็นด้านการ
เลี้ยงปลานิลกับเจ้าหน้าที่กรมประมง 

     



 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๗๕ 

ส่วนที่ 6 ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 
7417-2559 
 
1) ระดับความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417 -
2559 
 

ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลย
ในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

ระดับความพร้อม 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

วุฒิภาวะ      
  ท่านมีความรับผิดชอบสูงต่องานเลี้ยงปลานิล      
  ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ      
  ท่านยอมรับฟังความคิดเห็นต่างของผู้ อ่ืนในด้านการ
เลี้ยงปลานิล 

     

  ท่านสามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงปลานิลโดย
การ หาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาก่อน 

     

  ท่านยอมรับเกณฑ์การตรวจของมาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ. 7417-2559 ได้ 

     

  ท่านสามารถเลี้ยงปลานิลโดยปฏิบัติตามคู่มือการเลี้ยง
ปลานิลของกรมประมงได้ 

     

  ท่านสามารถเลี้ยงปลานิลโดยปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้า
เกษตร มกษ. 7417-2559 ได้ 

     

ประสบการณ์      
  ท่านสามารถแก้ปัญหาด้านคุณภาพน้ าได้ทันท่วงที      
  ท่านสามารถแก้ปัญหาด้านโรคที่เกิดกับปลานิลได้      
  ท่านมีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิลมากพอที่จะ
สามารถเลี้ยงปลานิลในมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 
7417-2559 

     

  ท่านสามารถบอกได้ว่ามีสารเคมีใดบ้างที่ห้ามใช้ในการ
เลี้ยงปลานิลตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417 -
2559 

     

  ท่านสามารถแยกอุปกรณ์ที่ใช้การเลี้ยงปลานิลและการ
ใช้ประโยชน์จากบ้านเรือนได้ 

     

  ท่านสามารถจดบันทึกรายละเอียดการเลี้ยงปลานิล
ตลอดการเลี้ยงได้ 

     

  ท่านสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง      
  ท่านสามารถเข้าร่วมการอบรมด้านการเลี้ยงปลานิลได้      



 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๗๖ 

  ท่านสามารถเข้าร่วมการศึกษาดูงานฟาร์มปลานิลที่
ประสบความส าเร็จได้ 

     

  ท่านสามารถแบ่งปันความรู้/เทคนิคในการเลี้ยงปลานิล
ให้กับเกษตรกรท่านอื่นๆ ได้ 

     

  ท่านรู้จักมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559      
แรงจูงใจ      
  ท่านมีผลก าไรที่ดีจากการเลี้ยงปลานิล      
  ท่านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากรายได้ที่มาจากการเลี้ยง
ปลานิล 

     

  ท่านมีหนี้สินเพ่ิมข้ึนจากการเลี้ยงปลานิล (-)      
  ท่านมีความพร้อมด้านเงินทุนในการเลี้ยงปลานิลเพ่ือ
พัฒนาสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

     

  ท่านมีความพร้อมที่จะได้รับการยอมรับจากเกษตรกรที่
เลี้ยงปลานิลด้วยกัน 

     

  ท่านมีความพร้อมที่จะได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่
กรมประมงให้เป็นเกษตรกรตัวอย่าง 

     

  หากได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 
7417-2559 ท่านมีความพร้อมที่จะส่งขายปลานิลที่ผ่าน
มาตรฐานในตลาดต่างประเทศ 

     

 
2) ท่านมีความพร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 หรือไม ่
 (  ) ไม่พร้อม  (  ) พร้อม  (  ) ไม่แน่ใจ 
 
3) ท่านเห็นว่าการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 มีความจ าเป็นต่อท่านหรือไม่ 
 (  ) ไม่จ าเป็น  (  ) จ าเป็น  (  ) ไม่แน่ใจ 
 
4) ขอให้ท่านแสดงความเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย 
 

บทคัดย่อ 
 

  การประเมินผลการปล่อยปลาแกง Cirrhinus molitorella(Valenciennes, 1844) ในอ่างเก็บน้ า
ห้วยศอกและอ่างเก็บน้ าบุ่งคล้าจังหวัดเลย โดยใช้อวนลาก มีความยาวขนาด 25 เซนติเมตร กว้าง 5 เมตร ใน
อ่างเก็บน้ าห้วยศอกและอ่างเก็บน้ าบุ่งคล้า ไม่พบปลาแกงในทุกเที่ยวส ารวจ ทั้งนี้จากการส ารวจในอ่างเก็บน้ า
ห้วยศอก พบสัตว์น้ าจ านวน 8 ชนิด 2 วงศ์ ประกอบไปด้วยวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มีมากสุด 7 ชนิด 
ชนิดที่พบมากที่สุด คือ ปลาแก้มช้ า (Systomus rubripinnis (Valenciennes, 1842)) รองลงมา คือ ปลา
ตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850)) และวงศ์ปลานิล (Cichlidae) ได้แก่ ปลานิล 
(Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)) ในการประเมินปริมาณสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมง 
(CPUE) ในอ่างเก็บน้ าห้วยศอก พบว่า มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 21.62 กิโลกรัมต่อวัน และ คิดเป็นจ านวนตัวเฉลี่ย 
110 ตัวต่อชั่วโมง ค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงการปริมาณสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE)  ที่ในอ่าง
เก็บน้ าห้วยศอกหลังจากการปล่อยปลาแกงภายในรอบปี พบว่า มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 90.27 และการ
เจริญเติบโตของสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยศอกมีน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ  0.456 กรัมต่อวัน ส่วนในอ่าง
เก็บน้ าบุ่งคล้า มีสัตว์น้ าชนิดหลักเพียงชนิดเดียวคือปลาแป้นแก้ว คุณภาพน้ าของอ่างเก็บน้ าห้วยและอ่างเก็บน้ า
บุ่งคล้าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สัตว์น้ าสามารถอาศัยอยู่ได้และเจริญเติบโตได้ดี 
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Evaluation of Cirrhinus molitorella (Valenciennes, 1844) in 
Huay Sok and Bung Khla Reservoir, Loei Province 

Thaweesak Sakuna 
Loei Inland Aquaculture Research and Development 

 
Abstract 

 
Evaluation of the release of Cirrhinus molitorella (Valenciennes, 1844) in Huai Sok 

Reservoir and Bung Khla Reservoir in Loei Province using trawl with a length of 25 
centimeters and 5 meters wide in Huai Sok Reservoir and Bung Khla Reservoir. No fish curry 
was found in every exploration. However, from the survey in Huai Sok Reservoir There are 8 
species of aquatic animals, 2 families consisting of Cyprinidae, the most abundant species are 
Cyprinidae, the most common fish are Sussomus rubripinnis (Valenciennes, 1842), followed 
by Barbonymus gonionotus (Bleeker, Bleeker, 1850) and the Nile Tilapia family (Cichlidae) are 
Nile tilapia (Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)) .When evaluating the amount of aquatic 
animals per unit of fisheries (CPUE) in Huai Sok Reservoir, the average value is 21.62 kilograms 
per day. And the average number is 110 Per hour The percentage change of fish quantity per 
unit of fisheries laboring (CPUE) in Huai Sok Reservoir after releasing curry fish within a year 
was found to be equal to 90.27 percent and the growth of aquatic animals in Huai Sok 
Reservoir has The average daily weight gain is 0.456 grams per day. In the Bung Khla reservoir 
There is only one main species of fish, glass fish. The water quality of Huai and Bung Khla 
Reservoir is very good. Fish can live and grow well. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words :  Evaluation, Mud carp, Cirrhinus molitorella 
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ค้าน้า 
 

ปลาแกง หรือปลาลูกแกง หรือปลาพอนด า เป็นปลาที่อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) วงศ์ย่อย 
(Cyprininae-Labeonini) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cirrhinus molitorella และชื่อสามัญ Mud Carp มีล าตัวยาว
เพรียวแบนข้าง ข้างล าตัวบริเวณเหนือจุดก่ึงกลางครีบอก มีแถบสีด ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนพาดขวางด้านละ 
1 แถบ ล าตัวด้านหลังมีสีน้ าเงินอมเทา ด้านข้างมีสีเงิน ท้องขาว ครีบหลังเละครีบหางมีสีด าจาง มีความยาวอยู่
ในช่วง 25-35 เซนติเมตร อยู่รวมกันเป็นฝูงในแหล่งน้ าไหลในบริเวณพ้ืนท้องน้ าที่มีหินขรุขระ หากินโดยและ
เล็มตะไคร่น้ าและอินทรีย์สารตามพ้ืนท้องน้ า (จินตนาและเกียรติคุณ , 2547) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบในแม่น้ าโขง ซึ่งปลาแกงยังเป็นปลาประจ าจังหวัดเลยอีกด้วย นิรันดร์และเกียรติคุณ (2546) ได้ท าการศึกษา
ชีววิทยาบางประการของปลาแกงในแม่น้ าโขง ในเขตจังหวัดเลย พบว่าปลาแกงลดจ านวนลงอย่างน่าเป็นห่วง 
เพราะเป็นที่นิยมบริโภคของชาวประมง เนื้อของปลาแกงมีคุณภาพดี และมีคุณค่าทางอาหารสูง ส่วนใหญ่นิยม
น าไปบริโภคสด สามารถน าไปแปรรูปได้หลายรูปแบบ เช่น ปลาเค็ม ปลาแห้ง หรือเก๊ียวปลา  

ในปัจจุบันนี้ปลาแกงท่ีพบบริเวณแม่น้ าโขงและแม่น้ าเลยมีปริมาณน้อย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ไปได้
ในอนาคต โดยที่ปลาแกงนั้นเป็นปลาประจ าจังหวัดเลย และในพ้ืนที่ของจังหวัดเลยนั้นมีแหล่งน้ าสาธารณะอยู่
ถึง 1,057 แห่ง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเลย, 2555) ซึ่งสามารถใช้แหล่งน้ านี้เพ่ิมผลผลิตปลาแกงได้ 
ดังนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเลย ได้เห็นถึงความส าคัญในการศึกษาด้านการเจริญเติบโตของปลา
แกงที่ปล่อยลงในแหล่งน้ าสาธารณะ การประเมินผลผลิตของปลาแกงในแหล่งน้ าสาธารณะหลังการปล่อย และ
คุณภาพน้ า เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของการปล่อยปลา เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงสุดและต่อเนื่อง และเป็นการ
วางแผนการปล่อยที่มีประสิทธิภาพในอนาคตได้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าและการอนุรักษ์
พันธุ์ปลาแกงในแหล่งน้ าต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
 
1. ศึกษาการเจริญเติบโตของปลาแกงท่ีปล่อยลงในแหล่งน้ าสาธารณะ 
2. ท าการประเมินผลจับต่อหน่วยการลงแรง (CPUE) ในพ้ืนที่แหล่งน้ าสาธารณะ 
3. ศึกษาคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าสาธารณะที่ท าการปล่อยปลาแกง 

 
วิธีด้าเนินการ 

 
1) การคัดเลือกแหล่งน ้า 
ท้าการคัดเลือกแหล่งน ้าจากแหล่งน ้าสาธารณะในเขตพื นที่จังหวัดเลย จ้านวน  2 แหล่งน ้า โดยแหล่ง

น ้าที่คัดเลือกมีศักยภาพที่เหมาะสมส้าหรับการปล่อยพันธุ์ปลา รวมทั งชุมชนโดยรอบให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลด้านคุณภาพน ้าและการท้าประมง และมีน ้าตลอดทั งปี เพ่ือท้าการศึกษาการเจริญเติบโตปริมาณผลผลิต 
และอัตรารอดของปลาแกงท่ีปล่อยเพิ่มในแหล่งน ้าสาธารณะ ซึ่งแหล่งน ้าสาธารณะที่ท้าการคัดเลือก ได้แก่ อ่าง
เก็บน ้าห้วยศอกและอ่างเก็บน ้าบุ่งคล้า 

1.1) อ่างเก็บน ้าห้วยศอก 
ตั งอยู่ที่ต้าบลด่านซ้าย อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีพื นที่ 20 ไร่ โดยอ่างเก็บน ้าห้วยศอกเป็น

แหล่งน ้าที่ใช้ในการเกษตรเป็นหลัก และเป็นแหล่งน ้าที่อยู่ในโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด้าริ 
อ้าเภอด่านซ้าย ซึ่งมีการจัดตั งศูนย์เรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า เพ่ือพัฒนาไปสู่การน้าไปประกอบ
อาชีพด้านการประมง เพ่ิมศักยภาพการผลิตในแหล่งน ้า สร้างความหลากหลายและความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรสัตว์น ้า โดยภายในอ่างเก็บน ้าแห่งนี ไม่ได้มีการอนุญาตให้ท้าประมง 

1.2) อ่างเก็บน ้าบุ่งคล้า 
ตั งอยู่ที่ต้าบลโคกงาม อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีพื นที่ 45 ไร่ โดยอ่างเก็บน ้าบุ่งคล้าเป็น

แหล่งน ้าที่ใช้ในการเกษตร และมีการท้าประมงตลอดทั งปี เครื่องมือประมงที่ใช้ในการจับสัตว์น ้า ได้แก่ ข่าย 
แห เบ็ดตกปลา ลอบ และยอ เป็นต้น พันธุ์ปลาที่ได้จากการท้าประมงส่วนมากเป็น ปลาตะเพียนขาว 

2) การจัดเตรียมพันธุ์ปลา 
ชนิดพันธุ์ปลาที่ปล่อย คือ ปลาแกง (Cirrhinus molitorella) ขนาด 3-5 เซนติเมตร ท าการสุ่มลูก

ปลาจากการอนุบาลท าการวัดความยาวและชั่งน้ าหนักจ านวน 100 ตัว ก่อนน าปลาไปปล่อยลงแหล่งน้ า       
ที่ได้คัดเลือกไว้ โดยเป็นแหล่งน้ าขนาดเล็กซึ่งมีอัตราปล่อย 1 ,000 ตัวต่อไร่ (ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ า
จืด, 2553) ทั้งหมด 65,000 ตัว 

3) การรวบรวมข้อมูล 
3.1) เครื่องมือที่ใช้ 
- เครื่องชั่ง 
- ไม้บรรทัด 
- อวนลากปลา ยาว 25 เมตร 
- อุปกรณ์ใส่ปลา 
- logbook ส้าหรับเก็บข้อมูลความยาวและน ้าหนัก 
- logbook ส้าหรับเก็บข้อมูลการท้าประมง 
- อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน ้า 
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3.2) วิธีการรวบรวมข้อมูล 
การเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาแกงท าการเก็บข้อมูลโดยวัดความยาวเหยียด 

(เซนติเมตร) และชั่งน้ าหนัก (กรัม) ของปลาแกงจากแหล่งน้ าทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าห้วยศอกและอ่างเก็บ
น้ าบุ่งคล้า โดยสุ่มจากการลากอวนความยาว 25 เมตร จ านวน 3 ซ้ าต่อหนึ่งแหล่งน้ า โดยท าการเก็บข้อมูลของ
สัตว์น้ าก่อนการปล่อยปลาแกง 1 ครั้ง ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 จากนั้นปล่อยปลาแกงในแหล่งน้ าหลังจากที่
ท าการเก็บข้อมูลแล้วในเดือนเดียวกัน และหลังจากการปล่อยปลาแกงท าการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตทุก 3 
เดือน จ านวน 4 ครั้ง รวมการเก็บตัวอย่างทั้งสิ้น 5 ครั้ง ได้แก่ 

ก่อนปล่อยปลาแกง - ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 
หลังปล่อยปลาแกง  - ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 

- ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
- ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 
- ครั้งที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 

 
ผลผลิตของปลาแกง 

ท้าการเก็บข้อมูลผลผลิตของปลาแกง (กิโลกรัม) จากแหล่งน ้าทั ง 2 แห่ง จากการท้าประมงของ
ชาวประมงตลอดทั งปี (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560) โดยเก็บข้อมูลจากชาวประมง
อย่างน้อยร้อยละ 10 ของชาวประมงทั งหมดที่ใช้เครื่องมือประมงเดียวกัน 

 
คุณภาพน ้า 

ท้าการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน ้าในอ่างเก็บน ้าห้วยศอกและอ่างเก็บน ้าบุ่งคล้า 
ในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง 3 จุด จ้านวน 5 ครั ง ที่ระดับความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวน ้า ตามวิธี Standard 
method ของ APHA ดังรายละเอียดตามหนังสือคุณสมบัติน ้าและวิธีวิเคราะห์ส้าหรับการวิจัยทางการประมง
ของไมตรี และจารุวรรณ (2558 อ้างถีงในชัยณรงค์ และวสันต์, 2549) ประกอบด้วยคุณสมบัติน ้าดังต่อไปนี  

- ความลึกของแหล่งน ้า ณ บริเวณท่ีเก็บตัวอย่างน ้า โดยใช้ เครื่องวัดความลึกท้องน ้า 
- ค่าความโปร่งแสง โดยใช้ Secchi disc 
- อุณหภูมิของน ้า โดยใช้ เทอร์โมมิเตอร์ 
- ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง โดยใช้ pH meter 
- ค่าความเป็นด่าง โดยวิธี การไตรเตรท 
- ค่าความกระด้าง โดยวิธี การไตรเตรท 
- ค่าออกซิเจนละลาย โดยใช้ DO meter 
 
4) การวิเคราะห์ข้อมูล 

การเจริญเติบโตของปลาแกง 
น ้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน (Daily Weight Gain, DWG) ค้านวณตาม Brett (1979, อ้างถึงใน

วิศณุพร และคณะ, 2556) 
น ้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน = น ้าหนักปลาเฉลี่ยสุดท้าย - น ้าหนักปลาเฉลี่ยเริ่มต้น 
        (กรัม/วัน)          จ้านวนวันที่ใช้ทดลอง 



 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๘๗ 

ผลผลิตของปลาแกง 
ท้าการศึกษาผลผลิตของปลาแกงจากผลผลิตที่ได้จากการท้าประมงของชาวประมงตลอด 

ทั งปี อย่างน้อยร้อยละ 10 ของชาวประมงทั งหมด โดยแยกตามเครื่องมือประมง 
ผลผลิตของปลาแกง ni  = ผลผลิตเฉลี่ยจากเครื่องมือ ni x จ้านวนชาวประมง 
ผลผลิตของปลาแกงรวม  = ผลผลิตของปลาแกง n1 + ผลผลิตของปลาแกง n2 + .... + 

   ผลผลิตของปลาแกง ni 

เมื่อ n1..........i คือ เครื่องมือประมงแต่ละชนิด 
อัตรารอดของปลาแกง 
อัตรารอดตาย = จ้านวนปลาเมื่อสิ นสุดการทดลอง x 100 

   จ้านวนปลาเริ่มต้น 
 
13.2 สถานที่เก็บข้อมูล 
พื นที่ในการเก็บข้อมูล คือ แหล่งน ้าสาธารณะในเขตจังหวัดเลย ได้แก่ อ่างเก็บน ้าห้วยศอก ต้าบล 

ด่านซ้าย อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พื นที่ 20 ไร่ และอ่างเก็บน ้าบุ่งคล้า ต้าบลโคกงาม อ้าเภอด่านซ้ายจังหวัด
เลย พื นที ่45 ไร่ 
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ผลการศึกษา 
 

1.1) อ่างเก็บน ้าห้วยศอก 
 
ตั งอยู่ที่ต้าบลด่านซ้าย อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีพื นที่ 20 ไร่ โดยอ่างเก็บน ้าห้วยศอกเป็นแหล่งน ้า

ที่ใช้ในการเกษตรเป็นหลัก และเป็นแหล่งน ้าที่อยู่ในโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด้าริ  อ้าเภอด่าน
ซ้าย ซึ่งมีการจัดตั งศูนย์เรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า เพ่ือพัฒนาไปสู่การน้าไปประกอบอาชีพด้านการ
ประมง เพ่ิมศักยภาพการผลิตในแหล่งน ้า สร้างความหลากหลายและความสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น ้า โดย
ภายในอ่างเก็บน ้าแห่งนี ไม่ได้มีการอนุญาตให้ท้าประมง  และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดเลย 
ได้ด้าเนินการปล่อยพันธุ์ปลาแกงลงไปในอ่างเก็บน ้าห้วยศอก ขนาดความยาวเฉลี่ย 3 – 5 เซนติเมตร จ้านวน 
20,000 ตัว เพ่ือติดตามการเจริญเติบโต และอัตรารอดของปลาแกงในแหล่งน ้าธรรมชาติ สุ่มปลาแกงโดยการ
ใช้อวนลากมีขนาดช่องตา 0.50 เซนติเมตร  ยาว 25 เมตร จ้านวน 5 ครั ง ๆ ละ 3 ซ ้า ผลปรากฏดังนี  

ในอ่างเก็บน ้าห้วยศอกพบความหลากหลายของพันธุ์ปลาจ้านวน 8 ชนิด 2 วงศ์ ประกอบไปด้วยวงศ์
ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มากที่สุดจ้านวน 7 ชนิด ได้แก่ ปลาแก้มช ้า (Systomus rubripinnis 
(Valenciennes, 1842)) ปลาซิวควาย (Rosbora tornieri (Ahl, 1922))  ปลาตะเพียนขาว (Barbonymus 
gonionotus (Bleeker, 1850)) ปลาตะเพียนทอง (Barbonymus altus (Günther, 1868)) ปลาบ้า 
(Leptobarbus hoevenii (Bleeker, 1851)) ปลาเกล็ดเงิน (Hypophthalmichthys molitrix (Richardson, 
1845)) และปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis (Sauvage, 1881)) ส่วนรองลงมาเป็นวงศ์ปลานิล 
(Cichlidae) ได้แก่ ปลานิล (Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)) ซึ่งทุกเที่ยวส ารวจจะพบปลา
แก้มช้ าและปลาตะเพียนขาวเป็นชนสัตว์น้ าชนิดหลักในอ่างเก็บน้ าห้วยศอก และจากการส ารวจไม่พบปลาแกง
ในทุกเที่ยวส ารวจ (ภาพท่ี 1) 

 
 

  
ภาพที่ 1   ความหลากหลายของพันธุ์ปลาในแต่ละเท่ียวส ารวจ 
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รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๘๙ 

 จากการส ารวจตามเที่ยวส ารวจพบว่าน้ าหนักของสัตว์น้ ามีค่าต่ าสุด เท่ากับ 2.50 กรัม และน้ าหนักสูง
ที่สุดมีค่า เท่ากับ 1,950 กรัม ทั้งนี้มีน้ าหนักเฉลี่ยต่ าสุดมีค่าเท่ากับ 36.74 กรัม และน้ าหนักเฉลี่ยสูงที่สุด 
เท่ากับ 231.56 กรัม ส่วนความยาวเหยียดของสัตว์น้ ามีค่าน้อยสุดเท่ากับ 5.30 เซนติเมตร และความยาว
เหยียดมากสุดมีค่า เท่ากับ 42.25 เซนติเมตร ทั้งนี้ความยาวเหยียดเฉลี่ยน้อยสุดเท่ากับ 9.30 เซนติเมตร และ
ความยาวเหยียดเฉลี่ยมากสุดเท่ากับ 14.61 เซนติเมตร ส่วนการประเมินปริมาณสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรง
ประมง (CPUE) พบว่ามีค่าต่ าสุดเท่ากับ 2.518 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และมีค่าสูงสุดเท่ากับ 12.690 กิโลกรัมต่อ
ชั่วโมง ทั้งนี้การประเมินปริมาณจ านวนสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) พบว่ามีค่าต่ าสุดเท่ากับ 16 
ตัวต่อชั่วโมง และมีค่ามากสุดที่ 66 ตัวต่อชั่วโมง (ตารางท่ี 1,ภาพที่ 2, ภาพที่ 3) 
 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงน้ าหนัก ความยาวเหยียด และค่าการประเมินปริมาณสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรง 
 ประมง (CPUE) ในแต่ละครั้ง 
 

คร้ังของการ
ประเมิน 

น้้าหนัก (กรัม) ความยาว (เซนติเมตร) 
CPUE หน่วย 

น้้าหนัก 
CPUE หน่วย 

จ้านวน 
ต้่า สูง เฉลี่ย ต้่า สูง เฉลี่ย (กิโลกรัม/ชั่วโมง) (ตัวต่อชั่วโมง) 

คร้ังท่ี 1 3.30 234.00 64.56 5.50 23.00 9.61 2.518 16 
คร้ังท่ี 2 2.70 1,365.00 64.73 6.20 26.30 12.54 4.417 25 
คร้ังท่ี 3 3.60 1,140.00 43.92 6.80 30.00 10.41 12.690 66 
คร้ังท่ี 4 2.50 1,112.00 36.74 6.00 42.25 9.30 11.624 59 
คร้ังท่ี 5 4.40 1,950.00 231.56 5.30 38.00 14.61 4.791 16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบการประเมินปริมาณน้ าหนักสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE)  
 ในแต่ละครั้ง  
 
 

ครั้งท่ี 



 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๙๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3  การเปรียบเทียบการประเมินปริมาณจ านวนสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE)  
 ในแต่ละครั้ง  
 
 จากการส ารวจตามรายชนิดของสัตว์น้ าพบว่าน้ าหนักของปลาแก้มช้ ามีค่าต่ าสุด เท่ากับ 2.5 กรัม 
และปลาเกล็ดเงินมีน้ าหนักมากที่สุดมีค่าเท่ากับ 1,950 กรัม ทั้งนี้สัตว์น้ าทุกชนิดมีน้ าหนักเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 
62.65 กรัม ส่วนความยาวเหยียดพบว่า ปลาตะเพียนขาวมีความยาวเหยียด น้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ 5.30 
เซนติเมตร แลมีความยาวเหยียดสูงที่สุดมีค่าเท่ากับ 42.25 เซนติเมตร ทั้งนี้สัตว์น้ าทุกชนิดมีความเหยียดเฉลี่ย
มีค่าเท่ากับ 10.64 เซนติเมตร ส่วนการประเมินปริมาณน้ าหนักสัตว์น้ ารายชนิดต่อหน่วยการลงแรงประมง 
(CPUE) พบว่าปลาซิวควายมีน้ าหนักต่ าสุดมีค่าเท่ากับ 0.006 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และปลาแก้มช้ ามีน้ าหนักมาก
สุดมีค่าเท่ากับ 15.840 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และการประเมินปริมาณน้ าหนักสัตว์น้ าทุกชนิดต่อหน่วยการลงแรง
ประมง (CPUE) มีค่าเท่ากับ 108.123 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ทั้งนี้การประเมินปริมาณจ านวนสัตว์น้ ารายชนิดต่อ
หน่วยการลงแรงประมง (CPUE) พบว่าปลาซิวควายมีจ านวนน้อยที่สุดเท่ากับ 3 ตัวต่อชั่วโมง และปลาแก้มช้ ามี
จ านวนมากที่สุดเท่ากับ 84 ตัวต่อชั่วโมง และการประเมินปริมาณจ านวนสัตว์น้ าทุกชนิดต่อหน่วยการลงแรง
ประมง (CPUE) มีค่าเท่ากับ 110 ตัวต่อชั่วโมง (ตารางท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 



 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๙๑ 

ตารางท่ี 2 การประเมินปริมาณน้ าหนักสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE)  เที่ยวส ารวจในเดือน 
 ตุลาคม 2559 (จ าแนกรายชนิด) ต่อเที่ยวส ารวจในเดือนตุลาคม 2559 มกราคม เมษายน  
 กรกฎาคม ตุลาคม 2560 

ชนิดสัตว์น้ า 
น้ าหนัก (กรัม) 

ความยาวเหยียด 
(เซนติเมตร) 

CPUE หน่วย 
น้ าหนัก 

CPUE หน่วย 
จ านวน 

ต่ า สูง ค่าเฉลี่ย ต่ า สูง ค่าเฉลี่ย (กิโลกรัม/ชั่วโมง) (ตัวต่อชั่วโมง) 

ปลาแก้มช้ า 2.50 230.00 12.95 6.00 23.00 9.38 15.840 84 

ปลาซิวควาย 8.00 10.00 9.00 8.50 9.50 9.00 0.006 1 

ปลาตะเพียนขาว 21.00 1,430.00 190.14 5.30 42.25 14.26 2.951 16 

ปลาตะเพียนทอง 125.00 185.00 149.52 11.00 15.00 13.38 0.287 2 

ปลานิล 56.00 1,365.00 326.59 5.50 26.30 16.89 0.784 2 

ปลาบ้า 122.00 1,140.00 304.00 12.10 30.00 20.47 0.438 1 

ปลาเกล็ดเงิน 1,115.00 1,950.00 1,403.75 32.50 38.00 35.75 0.898 1 

ปลาสร้อยขาว 72.00 220.00 119.59 6.50 19.00 10.40 0.421 4 

ผลรวมท้ังหมด 2.50 1,950.00 62.65 5.30 42.25 10.64 21.625 110 
 
 จากการส ารวจตามรายชนิดของสัตว์น้ าในแต่ละเที่ยวส ารวจพบว่าเที่ยวส ารวจในครั้งที่ 1 เดือน 
ตุลาคม 2559 การประเมินปริมาณน้ าหนักสัตว์น้ ารายชนิดต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) พบว่าปลา
แก้มช้ า มีน้ าหนักมากสุดเท่ากับ 1.672 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และการประเมินปริมาณจ านวนปลาแก้มช้ าต่อหน่วย
การลงแรงประมง (CPUE) มีค่าเท่ากับ 9 ตัวต่อชั่วโมง (ตารางท่ี 3) 
  จากการส ารวจตามรายชนิดของสัตว์น้ าในแต่ละเที่ยวส ารวจพบว่าเที่ยวส ารวจในครั้งที่ 2 เดือน 
มกราคม 2560 การประเมินปริมาณน้ าหนักสัตว์น้ ารายชนิดต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) พบว่าปลา
แก้มช้ ามีน้ าหนักมากสุดเท่ากับ 2.989 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และการประเมินปริมาณจ านวนปลาแก้มช้ าต่อหน่วย
การลงแรงประมง (CPUE) มีค่าเท่ากับ 16 ตัวต่อชั่วโมง (ตารางท่ี 4) 

จากการส ารวจตามรายชนิดของสัตว์น้ าในแต่ละเที่ยวส ารวจพบว่าเที่ยวส ารวจในครั้งที่ 3 เดือน 
เมษายน 2560 การประเมินปริมาณน้ าหนักสัตว์น้ ารายชนิดต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) พบว่าปลา
แก้มช้ ามีน้ าหนักมากสุดเท่ากับ 10.488 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และการประเมินปริมาณจ านวนปลาแก้มช้ าต่อ
หน่วยการลงแรงประมง (CPUE) มีค่าเท่ากับ 55 ตัวต่อชั่วโมง (ตารางท่ี 5) 

จากการส ารวจตามรายชนิดของสัตว์น้ าในแต่ละเที่ยวส ารวจพบว่าเที่ยวส ารวจในครั้งที่ 4 เดือน 
กรกฎาคม 2560 การประเมินปริมาณน้ าหนักสัตว์น้ ารายชนิดต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) พบว่าปลา
แก้มช้ ามีน้ าหนักมากสุดเท่ากับ 9.981 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และการประเมินปริมาณจ านวนปลาแก้มช้ าต่อหน่วย
การลงแรงประมง (CPUE) มีค่าเท่ากับ 53 ตัวต่อชั่วโมง (ตารางท่ี 6) 

จากการส ารวจตามรายชนิดของสัตว์น้ าในแต่ละเที่ยวส ารวจพบว่าเที่ยวส ารวจในครั้งที่ 4 เดือน 
ตุลาคม 2560 การประเมินปริมาณน้ าหนักสัตว์น้ ารายชนิดต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) พบว่าปลา
ตะเพียนขาวมีน้ าหนักเท่ากับ 1.629 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และการประเมินปริมาณจ านวนปลาตะเพียนขาวต่อ
หน่วยการลงแรงประมง (CPUE) มีค่าเทา่กับ 5 ตัวต่อชั่วโมง (ตารางท่ี 7) 



 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๙๒ 

ตารางท่ี 3 การประเมินปริมาณน้ าหนักสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE)  เที่ยวส ารวจในเดือน 
 ตุลาคม 2559 (จ าแนกรายชนิด) 

ชนิดสัตว์น้้า 
น้้าหนัก (กรัม) 

ความยาว 
(เซนติเมตร) 

CPUE หน่วย 
น้้าหนัก 

CPUE หน่วย 
จ้านวน 

ต้่า สูง เฉลี่ย ต้่า สูง เฉลี่ย (กิโลกรัม/ชั่วโมง) (ตัวต่อชั่วโมง) 

ปลาแก้มช้ า 3.30 175.50 21.29 6.50 23.00 9.94 1.672 9 

ปลาซิวควาย 8.00 10.00 9.00 8.50 9.50 9.00 0.009 1 

ปลาตะเพียนขาว 105.00 197.00 168.33 8.50 12.20 10.32 0.269 2 

ปลานิล 130.00 234.00 185.67 5.50 12.30 10.43 0.297 2 

ปลาสร้อยขาว 72.00 147.00 91.91 6.50 9.20 7.98 0.269 3 

ผลรวมทั้งหมด 3.30 234.00 64.56 5.50 23.00 9.61 2.518 16 
 

ตารางท่ี 4 การประเมินปริมาณน้ าหนักสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE)  เที่ยวส ารวจในเดือน 
 มกราคม 2560 (จ าแนกรายชนิด) 

ชนิดสัตว์น้้า น้้าหนัก (กรัม) ความยาว (เซนติเมตร) 
CPUE หน่วย

น้้าหนัก 
CPUE หน่วย

จ้านวน 

 ต้่า สูง เฉลี่ย ต้่า สูง เฉลี่ย (กิโลกรัม/ชั่วโมง) (ตัวต่อชั่วโมง) 

ปลาแก้มช้ า 2.70 31.70 11.27 6.20 12.00 9.23 2.989 16 

ปลาตะเพียนขาว 21.00 155.00 58.25 11.00 22.60 16.94 0.372 6 

ปลานิล 56.00 1,365.00 420.53 14.00 26.30 21.20 1.009 2 

ปลาบ้า 172.00 172.00 172.00 24.60 24.60 24.60 0.046 1 

ผลรวมทั้งหมด 2.70 1,365.00 64.73 6.20 26.30 12.54 4.417 25 
 

ตารางท่ี 5 การประเมินปริมาณน้ าหนักสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE)  เที่ยวส ารวจในเดือน 
 เมษายน 2560 (จ าแนกรายชนิด) 

ชนิดสัตว์น้้า 
น้้าหนัก (กรัม) ความยาว (เซนติเมตร) 

CPUE หน่วย
น้้าหนัก 

CPUE หน่วย
จ้านวน 

ต้่า สูง เฉลี่ย ต้่า สูง เฉลี่ย (กิโลกรัม/ชั่วโมง) (ตัวต่อชั่วโมง) 

ปลาแก้มช้ า 3.60 133.70 12.93 6.80 16.30 9.84 10.488 55 

ปลาตะเพียนขาว 100.00 220.00 176.82 8.70 15.00 10.96 1.037 6 

ปลาตะเพียนทอง 185.00 185.00 185.00 13.30 13.30 13.30 0.049 1 

ปลาบ้า 122.00 1,140.00 320.50 12.10 30.00 19.95 0.683 2 

ปลาสร้อยขาว 80.00 220.00 147.27 9.00 19.00 12.81 0.432 3 

ผลรวมทั้งหมด 3.60 1,140.00 43.92 6.80 30.00 10.41 12.690 66 



 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๙๓ 

ตารางท่ี 6 การประเมินปริมาณน้ าหนักสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE)  เที่ยวส ารวจในเดือน 
 กรกฎาคม 2560 (จ าแนกรายชนิด) 

ชนิดสัตว์น้้า 
น้้าหนัก (กรัม) ความยาว (เซนติเมตร) 

CPUE หน่วย
น้้าหนัก 

CPUE หน่วย
จ้านวน 

ต้่า สูง เฉลี่ย ต้่า สูง เฉลี่ย (กิโลกรัม/ชั่วโมง) (ตัวต่อชั่วโมง) 

ปลาแก้มช้ า 2.50 136.60 10.31 6.00 21.50 8.71 9.981 53 

ปลาตะเพียนขาว 105.35 1,112.00 241.41 10.20 42.25 13.86 1.609 7 

ปลาตะเพียนทอง 126.20 126.20 126.20 12.20 12.20 12.20 0.033 1 

ผลรวมทั้งหมด 2.50 1,112.00 36.74 6.00 42.25 9.30 11.624 59 
 

ตารางท่ี 7 การประเมินปริมาณน้ าหนักสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE)  เที่ยวส ารวจในเดือน 
 ตุลาคม 2560 (จ าแนกรายชนิด) 

ชนิดสัตว์น้้า 
น้้าหนัก (กรัม) ความยาว (เซนติเมตร) 

CPUE หน่วย
น้้าหนัก 

CPUE หน่วย
จ้านวน 

ต้่า สูง เฉลี่ย ต้่า สูง เฉลี่ย (กิโลกรัม/ชั่วโมง) (ตัวต่อชั่วโมง) 

ปลาแก้มช้ า 4.40 230.00 26.38 6.50 19.00 10.43 1.269 7 

ปลาตะเพียนขาว 61.65 1,430.00 305.49 5.30 32.20 16.37 1.629 5 

ปลาตะเพียนทอง 125.00 169.00 148.30 11.00 15.00 13.50 0.395 3 

ปลาเกล็ดเงิน 1,115.00 1,950.00 1,403.75 32.50 38.00 35.75 1.497 1 

ผลรวมทั้งหมด 4.40 1,950.00 231.56 5.30 38.00 14.61 4.791 16 
 

ค่าร้อยละการปริมาณจ านวนสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE)  ที่เปลี่ยนแปลงในอ่างเก็บน้ า
ห้วยศอกหลังจากการปล่อยปลาแกง พบว่า ในระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมกราคม 2560 มีค่าร้อย
ละการเปลี่ยนแปลงของอ่างเก็บน้ าห้วยศอกเท่ากับ ร้อยละ 75.41 และในระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือน
เมษายน 2560 ค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงของอ่างเก็บน้ าห้วยศอกเท่ากับ ร้อยละ 403.97  และในระหว่าง
เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนกรกฎาคม 2560 ค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงของอ่างเก็บน้ าห้วยศอกเท่ากับ ร้อย
ละ 251.81 และในระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนตุลาคม 2560 ค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงของอ่างเก็บ
น้ าห้วยศอกเท่ากับ ร้อยละ 90.27 (ภาพที่ 4) 



 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๙๔ 

 
ภาพที่ 4  การประเมินค่าร้อยละของการประเมินปริมาณจ านวนสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE)  
 การเปลี่ยนแปลงของอ่างเก็บน้ าห้วยศอก หลังจากการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
 
 การเจริญเติบโตของสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยศอกพบว่า ปลาแก้มช้ ามีน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 
0.014 กรัมต่อวัน ปลาตะเพียนขาว มีน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 0.375 กรัมต่อวัน ปลาตะเพียนทองมี
น้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 0.405 กรัมต่อวัน ปลานิล มีน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 2.610 กรัมต่อวัน 
ปลาบ้า มีน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 1.650 กรัมต่อวัน ปลาเกล็ดเงิน มีน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 
3.835 กรัมต่อวัน และปลาสร้อยขาว มีน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 3.076 กรัมต่อวัน (ภาพท่ี 5) 

 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 5  การเจริญเติบโตของสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยศอกน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน (กรัมต่อวัน) 
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รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๙๕ 

ตารางที่ 8  การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน ้าในอ่างเก็บน ้าห้วยศอก  
 

พารามิเตอร์ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 เฉลี่ย 
อุณหภูมิอากาศ (C0) 35.00 28.00 37.00 30.00 32.00 32.40 
อุณหภูมิน้ า (C0) 30.00 25.00 32.00 28.00 30.00 29.00 
ความโปร่งแสง  (Cm) 30.00 30.00 25.00 10.00 10.00 21.00 
ระดับน้ า (Cm)   300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 
ความเป็นด่าง (mg/L) 100.00 100.00 90.00 90.00 100 96.00 
ความกระด้าง (mg/L) 120.00 120.00 120.00 130.00 130.00 124.00 
ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.31 7.35 7.21 7.00 7.33 7.24 
ออกซิเจนละลายในน้ า (mg/L) 5.21 5.20 6.31 6.12 5.22 5.61 

 
1.2) อ่างเก็บน ้าบุ่งคล้า 

ตั งอยู่ที่ต้าบลโคกงาม อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีพื นที่ 45 ไร่ โดยอ่างเก็บน ้าบุ่งคล้าเป็นแหล่งน ้าที่
ใช้ในการเกษตร และมีการท้าประมงตลอดทั งปี เครื่องมือประมงที่ใช้ในการจับสัตว์น ้า ได้แก่ ข่าย แห เบ็ดตก
ปลา ลอบ และยอ เป็นต้น พันธุ์ปลาที่ได้จากการท้าประมงส่วนมากเป็น ปลาตะเพียนขาว 

จากการใช้อวนลากยาว 25 เมตร กว้าง 5 เมตร ท้าการลากอวน 3 จุดส้ารวจ พบสัตว์น ้าเพียงชนิด
เดียวคือ ปลาแป้นแก้ว  จึงได้ท้าการลงข่ายช่องตา 2, 3, 4, 5, 5.5, 7, 9,12 เซนติเมตร จ้านวน 2 ชุด ผล
ปรากฏว่า พบสัตว์น ้าเพียงชนิดเดียวคือปลาแป้นแก้ว จึงได้สอบถามไปทางก้านันต้าบลโคกงามจึงได้ความว่า
ชาวบ้านได้ท้าการประชาคมและเปิดให้มีการล่าปลาชะโดในอ่างเก็บน ้าบุ่งคล้า หลังจากนั นก็ได้ท้าการล้างอ่าง
เก็บน ้าฯ เพ่ือก้าจัดปลาชะโดอย่างถาวร และเมื่อมีน ้าแล้วแต่ยังไม่มีลงพันธุ์สัตว์น ้าในอ่างเก็บน ้าบุ่งคล้า ทาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดเลยจึงขออนุญาตทางชุมชนต้าบลโคกงามปล่อยปลาแกงจ้านวน 
45,000 ตัว ในเดือนตุลาคม 2559 และจะท้าการส้ารวจในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม  และตุลาคม 
2560 จากการส้ารวจทั ง 4 ครั ง ไม่พบปลาแกง และพบสัตว์น ้าเพียงชนิดเดียว คือ ปลาแป้นแก้ว 

 
ตารางที่ 9  การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน ้าในอ่างเก็บน ้าบุ่งคล้า 

 
พารามิเตอร์ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 เฉลี่ย 

อุณหภูมิอากาศ (C0) 37.00 29.70 37.00 32.20 32.20 33.62 
อุณหภูมิน้ า (C0) 33.00 25.40 33.50 30.00 30.00 30.38 
ความโปร่งแสง  (Cm) 25.00 20.00 25.00 5.00 5.00 16.00 
ระดับน้ า (Cm)   500.00 600.00 300.00 800.00 700.00 580.00 
ความเป็นด่าง (mg/L) 100.00 100.00 90.00 90.00 100 96.00 
ความกระด้าง (mg/L) 150.00 150.00 170.00 180.00 150.00 160.00 
ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.00 7.30 7.11 6.48 6.21 6.82 
ออกซิเจนละลายในน้ า (mg/L) 5.22 5.28 5.37 4.12 4.20 4.84 



 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๙๖ 

สรุปแลวิจารณ์ผล 
 

ในอ่างเก็บน ้าห้วยศอกพบความหลากหลายของพันธุ์ปลาจ้านวน 8 ชนิด 2 วงศ์ ประกอบไปด้วยวงศ์
ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มากที่สุดจ้านวน 7 ชนิด ได้แก่ ปลาแก้มช ้า (Systomus rubripinnis 
(Valenciennes, 1842)) ปลาซิวควาย (Rosbora tornieri (Ahl, 1922))  ปลาตะเพียนขาว (Barbonymus 
gonionotus (Bleeker, 1850)) ปลาตะเพียนทอง (Barbonymus altus (Günther, 1868)) ปลาบ้า 
(Leptobarbus hoevenii (Bleeker, 1851)) ปลาเกล็ดเงิน (Hypophthalmichthys molitrix (Richardson, 
1845)) และปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis (Sauvage, 1881)) ส่วนรองลงมาเป็นวงศ์ปลานิล 
(Cichlidae) ได้แก่ ปลานิล (Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)) แต่ไม่พบปลาแกง เพราะว่า
พฤติกรรมปลาแกงอาศัยอยู่ในบริเวณน้ าลึกและหากินซากพืชและซากสัตว์ตามท้องน้ าจึงยากต่อการลากอวน
ส่วนการประเมินปริมาณสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) พบว่ามีค่าต่ าสุดเท่ากับ 2.518 กิโลกรัมต่อ
ชั่วโมงในเดือนตุลาคม 2559 ก่อนปล่อยปลาแกง และมีค่าสูงสุดเท่ากับ 12.690 กิโลกรัมต่อชั่วโมงในเดือน
เมษายน 2560  ทั้งนี้การประเมินปริมาณจ านวนสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) พบว่ามีค่าต่ าสุด
เท่ากับ 16 ตัวต่อชั่วโมง ในเดือนตุลาคม และมีค่ามากสุดที่ 66 ตัวต่อชั่วโมงในเดือนเมษายน  

การประเมินปริมาณน้ าหนักสัตว์น้ าจ าแนกรายชนิดต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) พบว่าปลาซิว
ควายมีน้ าหนักต่ าสุดมีค่าเท่ากับ 0.006 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และปลาแก้มช้ ามีน้ าหนักมากสุดมีค่าเท่ากับ 15.840 
กิโลกรัมต่อชั่วโมง และการประเมินปริมาณน้ าหนักสัตว์น้ าทุกชนิดต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) มีค่า
เท่ากับ 108.123 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ทั้งนี้การประเมินปริมาณจ านวนสัตว์น้ ารายชนิดต่อหน่วยการลงแรงประมง 
(CPUE) พบว่าปลาซิวควายมีจ านวนน้อยที่สุดเท่ากับ 3 ตัวต่อชั่วโมง และปลาแก้มช้ ามีจ านวนมากที่สุดเท่ากับ 
84 ตัวต่อชั่วโมง ค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงการปริมาณสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE)  ที่ในอ่าง
เก็บน้ าห้วยศอกหลังจากการปล่อยปลาแกงภายในรอบปี พบว่า มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 90.27 และการประเมิน
ปริมาณจ านวนสัตว์น้ าทุกชนิดต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) มีค่าเท่ากับ 110 ตัวต่อชั่วโมง ส่วนการ
เจริญเติบโตของสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยศอกพบว่า ปลาแก้มช้ ามีน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 0.014 กรัม
ต่อวัน ปลาตะเพียนขาว มีน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 0.375 กรัมต่อวัน ปลาตะเพียนทองมีน้ าหนักเพ่ิม
เฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 0.405 กรัมต่อวัน ปลานิล มีน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 2.610 กรัมต่อวัน ปลาบ้า มี
น้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 1.650 กรัมต่อวัน ปลาเกล็ดเงิน มีน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 3.835 กรัม
ต่อวัน และปลาสร้อยขาว มีน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 3.076 กรัมต่อวัน ทั้งนี้ในอ่างเก็บน้ าห้วยศอก ทุก
เที่ยวส ารวจ คุณภาพน้ าดีมาก และสัตว์น้ าสามารถอาศัยอยู่ได้และเจริญเติบโตดี 

ส่วนอ่างเก็บน้ าบุ่งคล้าทุกเท่ียวส ารวจ พบ สัตว์น้ าชนิดหลักเพียงชนิดเดียว  คือ ปลาแป้นแก้ว ซึ่งไม่มี
ทรัพยากรสัตว์น้ าอื่นๆเลย ควรเร่งท านุบ ารุงและก าจัดปลาแป้นแก้วออกจากระบบนิเวศน์เป็นการเร่งด่วน ทั้งนี้
คุณภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าบุ่งคล้าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสัตว์น้ าสามารถอาศัยอยู่ได้ และเจริญเติบโตได้ดี 
 
 



 

 

รายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ ๒๙๗ 

ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ในการท างานวิจัยควรจะท าการศึกษาของที่ตั้งแหล่งน้ ามาก่อนอย่างน้อยก็ต้อง 1 รอบปี 
 2. ควรประเมินด้วยการลากอวน และการใช้ข่ายขนาดต่างๆ มาท าการประเมินผลการปล่อยสัตว์น้ า เพ่ือดู
การเจริญโต 
 3. ควรของบประมาณให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่ต้องวิจัย 
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