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ค าขวัญของจังหวัดสระบุรี 
 

"พระพุทธบาทสูงคํา เขื่อนปุาสักชลสิทธิ์  ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนําล้ําแหลํงเที่ยว หนึ่งเดียว
กะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม๎งาม เหลืองอรํามทุํงทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง " 
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หมายถึง  สถานที่อันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของชาวจังหวัดสระบุรีและชาวไทยทั้ง
ประเทศ เป็นรูปมณฑป ปลูกครอบรอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตั้งอยู่ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ต าบลขุนโขลน  อ าเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี 

ดอกสุพรรณิการ์ 
ช่ือวิทยาศาสตร์: Cochlospermum regium เป็นไม้ผลัดใบที่มีถิ่นก าเนิดในแถบทุ่ง
หญ้าเขตร้อนแซราดู (Cerrado) ในทวีปอเมริกาใต้ (บริเวณประเทศบราซิล, โบลิเวีย, 
ปารากวัย) แต่ปัจจุบันพบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน สุพรรณิการ์มี
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ใกล้เคียงกับฝ้ายค ามาก ข้อแตกต่างท่ีส าคัญประการหนึ่งคือ 
ฝ้ายค าจะออกดอกเพียงช้ันเดียว มี 5 กลีบ และบานทีละดอก ในขณะที่สุพรรณิการ์
จะมีทั้งชนิดที่ออกดอกช้ันเดียวและชนิดที่ออกดอกซ้อนกัน เป็นกระจุกแน่น โดยบาน
พร้อม ๆ กันในประเทศไทยนิยมปลูกสุพรรณิการ์เป็นไม้ประดับ โดยได้รับการ
ก าหนดให้เป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจ าจังหวัดนครนายก และเป็นดอกไม้
ประจ าจังหวัดนครนายก สระบุรี บุรีรัมย์ สุพรรณบุรี และอุทัยธาน ี 

ตะแบกนา  
ช่ือวิทยาศาสตร์  Lagerstroemia floribunda Jack 
ลักษณะทั่วไป  เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15–30 เมตร เปลือกเรียบสีเทาอมขาว แตก
ล่อนเป็นหลุมตื้น ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก 
ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบสอบ ดอกสีม่วงอมชมพู ออกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่ง 
ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ ์ผลรูปรี เมล็ดมีปีก  
ขยายพันธุ์  เพาะเมล็ด 
สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนซุย ไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ าและความชื้นปานกลาง 
ดินร่วนซุย ไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ าและความชื้นปานกลาง 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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จังหวัดสระบุรี ตั้งอยูํภาคกลางของประเทศไทยซึ่งตั้งอยูํทางทิตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร 
ละติจูดที่ 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟิลิปดาเหนือ กับลองติจูดที่ 100 องศา 54 ลิปดา 35.58478 ฟิลิปดา
ตะวันออก อยูํหํางจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผํนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 108 
กิโลเมตร (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ศาลากลางจังหวัด) และตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 
113 กิโลเมตร และตามแมํน้ําเจ๎าพระยาแยกเข๎าแมํน้ําปุาสักประมาณ 165 กิโลเมตร เนื้อที่จังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่
ทั้งหมด 3,576,486 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,235,304 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 0.70 ของพ้ืนที่ประเทศ  
อาณาเขตจังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดใกล๎เคียง ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดตํอกับอําเภอเมืองลพบุรี อําเภอชัยบาดาล และ อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

ทิศตะวันออก ติดตํอกับอําเภอปากชํอง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอบ๎านนา 
จังหวัดนครนายก 

ทิ ศ ใ ต้  ติ ด ตํ อ กั บ อํ า เ ภ อห น อ ง เ สื อ  จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ า นี  แ ล ะ อํ า เ ภ อ วั ง น๎ อ ย  อํ า เ ภ อ อุ ทั ย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันตก ติดตํอกับอําเภอภาชี อําเภอทําเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสระบุรี 

ที่ตั้ง เนื้อที่ และอาณาเขต 
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พ้ืนที่จังหวัดสระบุรีเป็นสํวนหนึ่งของบริเวณลุํมน้ําที่ราบลุํมภาคกลางรวมกับอีกสํวนหนึ่งของทิวเขา 
ดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะแตกตํางกันอยํางเห็นได๎ชัด 3 ลักษณะ คือ บริเวณท่ีราบลุํม บริเวณเขา
หยํอมหรือเขาเตี้ย และบริเวณเขาสูง 

 
 

 
 

จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร๎อนเฉพาะซึ่งลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะมีฝน
น๎อยแห๎งแล๎งในฤดูหนาว และอุณหภูมิคํอนข๎างสูงในฤดูร๎อนและคํอนข๎างจะหนาวเย็นในฤดูหนาว และมีฝนตกชุกในชํวง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  

 
 

 
จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลาง และอยูํลึกเข๎ามาในแผํนดินปกติมีอุณหภูมิคํอนข๎างสูง จึงทําให๎

อากาศร๎อนอบอ๎าวในฤดูร๎อน สํวนในฤดูหนาวไมํหนาวจัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี  25-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย 33-34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 23-24 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร๎อน
จัดที่สุดในรอบปี สํวนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนมกราคม 

 
 

 
จังหวัดสระบุรีแบํงการปกครองแบํงออกเป็น 13 อําเภอ 111 ตําบล 973 หมูํบ๎าน 28 เทศบาล 80 

องค์การบริหารสํวนตําบล มีประชากรรวม 617,384 คน 
1. อําเภอเมืองสระบุรี 
2. อําเภอแกํงคอย 
3. อําเภอหนองแค 
4. อําเภอวิหารแดง 
5. อําเภอหนองแซง 
6. อําเภอบ๎านหมอ 
7. อําเภอดอนพุด 

8. อําเภอหนองโดน 
9. อําเภอพระพุทธบาท 

10. อําเภอเสาไห๎ 
11. อําเภอมวกเหล็ก 
12. อําเภอวังมํวง 
13. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

 

 
 

 

ภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิอากาศ 

 อุณหภูมิ 

การปกครอง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5)
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มีประชากรรวมทั้งสิ้น 643114 คน เป็นชาย 316,489 คน เป็นหญิง 325,551 คน อําเภอที่มีประชากร
มากที่สุด คืออําเภอเมืองสระบุรี มีจํานวน 46,254 คน รองลงมา ได๎แกํ อําเภอแกํงคอย มีจํานวน 69,257 คน และ
อําเภอหนองแค มีจํานวน 66267 คน โดยประชากรสํวนใหญํนับถือพระพุทธศาสนา 
ข๎อมูล :  ที่มา: ที่ทําการปกครองจังหวัดสระบุรี ณ 30 กันยายน 2561 

 

 

แม่น้ าป่าสัก เป็นแมํน้ําที่มีต๎นกําเนิดมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ในเขตพ้ืนที่อําเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย  
แมํน้ําปุาสักไหลผําน 5 จังหวัด คือจังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรีไหลไปบรรจบกับแมํน้ํา
เจ๎าพระยาทีจ่ังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

จังหวัดสระบุรีเป็นแหลํงของหินปูนและหินอํอนที่สําคัญที่สุดแหลํงหนึ่งของประทศไทย เป็นจังหวัดที่มีการ
ผลิตหินอํอนเป็นอุตสาหกรรมอยํางตํอเนื่องตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน  นอกจากนั้นยังมีการผลิตหินปูนทั้งในลักษณะหิน
กํอสร๎างโดยตรงและผลิตปูนซีเมนต์ หินปูนที่เรียกวําดินมาร์ลใช๎ผสมทําแปูงหอม แปูงกะจะ เป็นสีรองพ้ืน แก๎ดินเปรี้ยว 

ผสมทํายาสีฟัน ผสมทําธูป หินดินดานใช๎ผสมกับหินปูนทําปูนซีเมนต์ หินลับมีดจากหินไรโอไลท์ที่ใหญํที่สุดในประเทศ มี
การผลิตครกและสากจากหินแอนดีไซต์ ตลอดจนการขุดเจาะดินลูกรัง เพ่ือกิจการถมที่และกํอสร๎างตําง ๆ ปัจจุบัน
สระบุรียังเป็นแหลํงผลิตแรํดิกไคต์ (หินสบูํ) หรือไพโรฟิลไลท์ที่ใหญํที่สุดของประเทศ ใช๎ผสมทําวัสดุทนไฟ ทํากระเบื้อง  

พ้ืนบุผนัง ผสมทําซีเมนต์ขาว ทําหินตกแตํง 

 
 

 
สําหรับผู๎มีงานทํา 381,300 คน พบวําทํางานในภาคเกษตรกรรม 38,333 คน (ร๎อยละ 10.05) ของผู๎มี

งานทําทั้งหมด สํวนผู๎ทํางานนอกภาคเกษตรกรรม 305,961 คน (ร๎อยละ 89.95) โดยกลุํมผู๎ทํางานนอกภาค
เกษตรกรรมจะทํางานในสาขาการผลิตมากที่สุดมี 152,283 คน (ร๎อยละ 39.94) ของผู๎ทํางานนอกภาคเกษตรกรรม
ทั้งหมด รองลงมาสาขาการขายสํง การขายปลีก 57,058 คน (ร๎อยละ 18.68) กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 26,311 คน 
(ร๎อยละ 8.62) การขนสํงที่เก็บสินค๎า 16,611 คน (ร๎อยละ 5.44) และการกํอสร๎าง 15,556 คน (ร๎อยละ 5.09) 
 
 
 

 
 

ประชากรและศาสนา 

แม่น้้าสายส้าคัญ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การประกอบอาชีพ    

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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จังหวัดสระบุรีเป็นที่ตั้งสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงมากมาย เชํน มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก  
(เดิมชื่อ วิทยาลัยมิชชั่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสระบุรีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาทวิทยาลัยเทคนิค สระบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษา สระบุรีวิทยาลัยชื่นชมไทย-
เยอรมัน สระบุรี เป็นต๎น 

 
   
  

อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย บริเวณพ้ืนที่หมูํ1 บ๎านพระพุทธฉาย ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเมือง
สระบุรี ประกอบด๎วยเขาน๎อยใหญํมีที่ราบในหุบเขา ปุาเบญจพรรณและปุาดิบแล๎ง สัตว์ปุาที่อาศัยอยูํเป็นสัตว์ขนาดเล็ก 
เชํน ไกํฟูา ไกํปุา ลิง หมูปุา และนกนานาชนิดที่สําคัญได๎แกํ นกเจ๎าฟูาหญิงสิรินธรในบริเวณอุทยานแหํงชาติ มีน้ําตกที่
สวยงามหลายแหลํง เชํน น้ําตกสามหลั่น น้ําตกโพธิ์หินดาด และน้ําตกโตนรากไทร เป็นต๎น 
 

สวนรุกขชาติมวกเหล็ก  อ าเภอมวกเหล็ก  อยูํหํางจากจังหวัดสระบุรีประมาณ 37 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 357 ไรํ อยูํกึ่งกลางระหวํางอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับอําเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา 
มีลําธารซึ่งมาจากต๎นน้ําในปุาอุทยานแหํงชาติเขาใหญํไหลลงสูํแมํน้ําปุาสัก มีพันธุ์ไม๎ตําง ๆ และไม๎ดอกไม๎ประดับที่
สวยงามมากมาย 
 

สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) หํางจากจังหวัด16 กิโลเมตร อยูํริมถนนพหลโยธิน ตําบลพุแค 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญํ มีต๎นไม๎และพันธุ์ไม๎ตําง ๆ รํมรื่น เหมาะสําหรับพักผํอนหยํอน
ใจชื่นชมธรรมชาติ และเป็นแหลํงศึกษาพันธุ์ไม๎ตําง ๆ เป็นต๎น 
  

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารและรอยพระพุทธบาท ตั้งอยูํที่ตําบลขุนโขลน อําเภอพระพุทธบาท   
มีปูชนียสถานที่สําคัญคือ “รอยพระพุทธบาท” ที่ประทับไว๎บนหินเหนือไหลํเขาสุวรรณบรรพตหรือเขาสัจพันธคีรี  เป็น
รอยพระพุทธบาทเบื้องซ๎าย ค๎นพบในสมัยพระเจ๎าทรงธรรม เมื่อประมาณ 350 ปีมาแล๎ว เป็นที่รู๎จักและสักการะบูชาของ
ชาวไทยและชาวตํางประเทศ 

 

น้ าตกเจ็ดสาวน้อย อยูํที่ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก เส๎นทางเดียวกับสวนรุกขชาติมวกเหล็ก  
เป็นน้ําตกที่มีหลายชั้น ธรรมชาติงดงาม มีบริเวณเลํนน้ําที่กว๎างขวางและรํมรื่นมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การศึกษา 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญ 

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

จังหวัดสระบุรีมีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ขึ้นทะเบียนจํานวน 2,1969 ราย พ้ืนที่การเลี้ยง 3,945.68 ไรํ 
จากสถิติผลผลิตสัตว์น้ําจากแหลํงน้ําสาธารณะ ในปี พ.ศ. 2555 พบวํามีปริมาณสัตว์น้ําจืดที่จับได๎จากธรรมชาติ จํานวน
ทั้งสิ้น 2,970,974.00 ตัน คิดเป็นมูลคํา 94,871,168.00  บาท (ที่มา:-ข๎อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี ปี 2555, 
สํานักงานประมงจังหวัดสระบุรี)  มีรูปแบบการเลี้ยง 4 แบบ คือ (1) การเลี้ยงในกระชังซึ่งมีจํานวนเกษตรกร 142 ราย 
พ้ืนที่การเลี้ยง 85.209 ไรํ (2) การเลี้ยงในบํอซีเมนต์หรือบํอพลาสติกซึ่งมีจํานวนเกษตรกร 2 ราย พ้ืนที่การเลี้ยง 2.13 
ไรํ (3) การเลี้ยงในบํอดินซึ่งมีจํานวนเกษตรกร 1,911 ราย พ้ืนที่การเลี้ยง 3,361.24 ไรํ และ (5) การเลี้ยงในรํองสวนซึ่ง
มีจํานวนเกษตรกร 28 ราย พ้ืนที่การ 78.13ไรํ  สัตว์น้ําที่เลี้ยง ได๎แกํ ปลากด ปลากดคัง ปลากราย ปลาจาระเม็ดน้ําจืด 
ปลาจีน ปลาชํอน ปลาชะโด ปลาดุก ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์เทศ ปลานิล ปลาทับทิม ปลาบึก ปลา
ยี่สกเทศ ปลายี่สกไทย ปลาแรด ปลาสลิด ปลาสวาย ปลาหมอไทย ปลาน้ําจืดอ่ืน ๆ กบ จระเข๎ ตะพาบน้ํา และสัตว์น้ํา
อ่ืน ๆ กระจายอยูํใน 13 อําเภอ ดังนี้ (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนเกษตรกรผู๎ขึ้นทะเบียนผู๎เลี้ยงสัตว์น้ํา (ทบ1) ปี 2561     
 

อําเภอ                                           จํานวน 
                                                  ผู๎ประกอบการ                                    เนื้อท่ีเลี้ยงรวมทั้งหมด (ไรํ) 
                                          (ราย)  

แกํงคอย                              370        371.25  
เฉลิมพระเกียรติ                     106 93.00  
ดอนพุด 119 180.48  
บ๎านหมอ                             297 362.88  
พระพุทธบาท                       161 391.26  
มวกเหล็ก 156  217.93  
เมือง 100 100.61  
วังมํวง 75 112.19  
วิหารแดง 91 439.89  
เสาไห๎ 161 132.00  
หนองแซง                            56 41.50  
หนองโดน                            311 645.66  
หนองแค                             193 855.03  
 

รวม                                                2,196                                          3,943.68  
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  www.pointasia.com  
          110022  หมู่ หมู่ 77  ต.บ้านหมอ  อ.บ้านหมอต.บ้านหมอ  อ.บ้านหมอ  

          จ.สระบุรีจ.สระบุรี  1813018130  

  
          โทรศัพท์ โทรศัพท์ 036202736 036202736 --  77    
          โทรสาร โทรสาร 036202737036202737  

          EE--mmaaiill  ::  ssaarraabbuurriiffss@@yyaahhoooo..ccoomm  
 

ศนูย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสระบุรี 

แผนที่เส้นทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสระบุรี 

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

วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสระบุรี 

 
 
 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงมีพระราชดําริให๎กรมชลประทานศึกษา
ความเหมาะสม โครงการสร๎างเขื่อนเก็บกักน้ําปุาสักอยํางจริงจัง และเรํงดํวน เพ่ือแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา และ
เพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตํอพ้ืนที่เพาะปลูกในลุํมแมํน้ําปุาสัก อีกทั้งยังชํวยบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจําในเขตลุํม
น้ําปุาสัก จนเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2537 คณะรัฐมนตรี ได๎มีมติอนุมัติให๎เปิดโครงการกํอสร๎างโครงการเขื่อนเก็บกัก
น้ําปุาสัก และเม่ือเขื่อนปุาสักได๎กํอสร๎างเสร็จสมบูรณ์แล๎ว ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี 

 

ดังนั้นสํานักงานประมงจังหวัดสระบุรี จึงได๎จัดทําโครงการจัดตั้งสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสระบุรีขึ้นเพ่ือเป็น
การรองรับโครงการพัฒนาลุํมน้ําปุาสักอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2542 โดยมีความประสงค์
ขอให๎กรมประมงดําเนินการกํอสร๎างสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสระบุรีในเขตท๎องที่ทะเลบ๎านหมอ อําเภอบ๎านหมอ  
จังหวัดสระบุรี  

 

สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสระบุรี ตั้งอยูํเลขที่ 102 หมูํ 7 ต.บ๎านหมอ อ.บ๎านหมอ จ.สระบุรี กํอสร๎างบนเนื้อ
ที่ 30 ไรํ 2 งาน 29 ตารางวา ด๎วยงบประมาณ ปี2543 จํานวนเงิน 20,950,000 บาท ด๎านทิศตะวันออกติดกับสํานักงาน
ขนสํงจังหวัดสระบุรี ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต๎ติดกับทะเลสาบบ๎านหมอ อยูํหํางจากที่วําการอําเภอบ๎านหมอ  
3 กิโลเมตร และอยูํหํางจากจังหวัดสระบุรีเป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร ซึ่งการกํอสร๎างดังกลําวได๎เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 10 
กันยายน 2544   
 

 
 
 

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2542 

2. เพื่อเพาะพันธุ์สัตว์น้ําจําหนํายให๎กับราษฎรผู๎ที่สนใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
3. เป็นศูนย์ทางวิชาการ เพ่ือให๎คําปรึกษาเกี่ยวกับด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา แกํราษฎรผู๎ที่สนใจโดยทั่วไป 
4. เป็นแหลํงทางวิชาการ เพ่ือทําการทดลองค๎นคว๎า และวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเพาะเลี้ยงปลาไทย  

ชนิดตําง ๆ 
5. เป็นแหลํงเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา เพ่ือปลํอยในแหลํงน้ําในเขตท๎องที่จังหวัดสระบุรี 
6. เพื่อเป็นการสํงเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให๎กับเกษตรกร และเป็นการยกฐานะทางเศรษฐกิจของ

เกษตรกรให๎ดีขึ้นในโอกาสตํอไป 
7. เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทย 
8 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของแหลํงน้ําในพ้ืนที่โครงการให๎เป็นแหลํงทรัพยากรประมงที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
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ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

รายนามผู้ด้ารงต้าแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้้าจืดจังหวัดสระบุรี/
ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสระบุรี 

อัตราก้าลัง 

อัตราก้าลังข้าราชการ
ข้าราชการ 

 
 
 

มีหน๎าที่รับผิดชอบการศึกษา ค๎นคว๎า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและ
ทรัพยากรประมงน้ําจืด โดยเน๎นงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับสถาบันตํางๆ ของสํานักฯ เพ่ือนําเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผล
ภายใต๎ข๎อจํากัดของสภาพพ้ืนที่จริง วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ําหายาก
หรือใกล๎สูญพันธุ์ของแตํละท๎องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์ และการวิจัยพ้ืนฐานที่จําเป็นเพ่ือพัฒนาให๎เป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วิจัย
และวิเคราะห์ข๎อมูลชีววิทยาแหลํงน้ํา ทรัพยากรประมง และสังคมเศรษฐกิจชาวประมง เพ่ือประเมินสถานภาพแนวโน๎ม
ของการประมงในแหลํงน้ํา และนํามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหลํงน้ํา ติดตาม เฝูาระวัง 
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหลํงน้ําเพ่ือการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน ตรวจสอบ ติดตามและรับรองฟาร์ม
เพาะเลี้ยงน้ําผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําและพืชน้ําจืดที่ได๎รับการปรับปรุงพันธุ์ ที่หายากและใกล๎สูญพันธุ์ ผลิตและปลํอย
พันธุ์สัตว์น้ําโดยเน๎นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหลํงน้ําเพ่ือเพ่ิมผลผลิตประมงและดํารงความอุดมสมบูรณ์ในแหลํงน้ํา 
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหลํงน้ํา ให๎บริการทางวิชาการและถํายทอด เทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และให๎การสนับสนุนทางวิชาการกับหนํวยงานสํวนภูมิภาคในเรื่องการกํากับดูแลด๎านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและทําการประมง 
 
 
 

 

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

 

 
 
 

 
 
 
 

1. นางสาวจินตนา โตธนะโภคา       ผู๎อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี 
2. นางสาวรจวรรณ  จดชัยภูมิ        นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
3. นางสาวพวงทอง วันมงคล          นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
4. นายสมชาย   สุเรรัมย์ เจ๎าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
5. นางสาวอัมพร  จันทร์ดี  เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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อัตราก้าลังพนักงานราชการ 
งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 
 
 1. นายบัญชา คาบสมุทร  นักวิชาการประมง 
 2. นายวีรยุทธ   ปานผึ้ง  นักวิชาการประมง 
 3. นางสาวศิริพร  ชอบเจริญ  นักวิชาการประมง 
 4. นางสาวมานิกา สุขคล๎าย  เจ๎าพนักงานประมง 
 5. นางสาวจุฬาลักษณ์  หลิ่มพิพัฒน์   เจ๎าพนักงานประมง 
 6. นางธนภรณ์ แปลกวงษ์  เจ๎าหน๎าที่ธุรการ 
 7. นางสาวอุบล สอนโส  พนักงานผู๎ชํวยประมง 
 8. นางมัธนา ศรีเรือนงาม  พนักงานผู๎ชํวยประมง 

 9. นายธราเทพ บุญเย็น          พนักงานผู๎ชํวยประมง 
10. นายวิโรจน์ หรี่เรไร  พนักงานผู๎ชํวยประมง 
11. นายรุํงทิวา อ๎นโสภา  พนักงานผู๎ชํวยประมง 
12. นายวิทยา มงคลชัย  พนักงานผู๎ชํวยประมง 
13. นายประจวบ บุตรศรี  พนักงานผู๎ชํวยประมง 
14. นายเทวัลย์   ทิพย์จ๎อย  พนักงานผู๎ชํวยประมง 
15. นายบุญเลิศ   ทองกรุง  พนักงานผู๎ชํวยประมง 
16. นายดนุสรณ์   มํวงกลํอม  พนักงานผู๎ชํวยประมง 
17.นายธีรพร   คุ๎นเคย   พนักงานผู๎ชํวยประมง 
18. นายพงศ์ทวี   สุนิมิต  พนักงานผู๎ชํวยประมง 

 

 
 1. นายสุชาติ    วังเวงจิตร  พนักงานรักษาความปลอดภัย 

  2. นายสมชาย  ดิสิงห์  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 

อัตราก้าลังจ้างเหมาบริการ 
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แผนงาน / งบประมาณ 
            

 
 
 

                      แผนงาน/โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 

2.แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
        ผลิต: พัฒนาศักยภาพด๎านการประมง 
       -กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให๎เกษตรกร 

            
    3,264,015.00 

       -กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา        586,800.00 
3.แผนงาน : บุรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
 โครงการ: พัฒนาคุณภาพสนิค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

  

     - กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค๎าประมง        400,640.00 

โครงการ: พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
     - กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสูํ (Smart Farmer)                                         

       156,400.00 

โครงการ: จัดระเบียบการประมงให๎เป็นมาตรฐาน 
     -กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให๎เป็นไปตามมาตรฐาน 

         89,250.00 

โครงการ : สํงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญํ 
      -กิจกรรมสํงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญํ 

       194,500.00 

โครงการ: สํงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมํ 
      -กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหมํด๎านการประมง 

      228,400.00 

4.แผนงานยุทธศาสตร์สํงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
โครงการ: สํงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
      -กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
 
 
        50,000.00 

5.แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
โครงการ: วิจัยและพัฒนาการประมง 
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร๎างหรือสะสมองค์ความรู๎ 

 
       77,200.00 

รวมทั้งสิ้น  5,047,205.00 
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ปลาประจ้าหน่วยงาน 
          

  

ด๎วยกรมประมง  โดยสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดซึ่งเป็นหนํวยงานที่มีภารกิจหนึ่งในการผลิตพันธุ์
สัตว์น้ําเพ่ือปลํอยลงในแหลํงน้ําทั่วประเทศ เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิตและเพ่ือเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ําของไทยเป็นการ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ําของไทยให๎คงความหลากหลายในธรรมชาติและยั่งยืนมากที่สุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรีได๎รับมอบหมายให๎ศึกษาและเพาะพันธุ์ปลาสังกะวาดและปลาแขยงข๎างลายโดยกําหนดให๎
เป็นปลาประจําหนํวยงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสระบุรี ซึ่งศูนย์ฯ ได๎ดําเนินการศึกษา ค๎นคว๎าวิจัยสัตว์น้ํา
ทั้ง 2 ชนิด เพ่ือเพาะพันธุ์ จนสามารถเพาะพันธุ์ปลาแขยงข๎างลายปลํอยลงในแหลํงน้ําได๎ ตั้งแตํปี 2554 ถึงปัจจุบัน
ประมาณ 975,000 ตัว และในปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรีสามารถเพาะพันธุ์ปลาสังกะวาด
ท๎องคมได๎สําเร็จและปลํอยลงในแหลํงน้ําได๎ประมาณ 102,200 ตัว 

 

 
จินตนา  โตธนะโภคา พวงทอง  วันมงคล รจวรรณ  จดชัยภูมิ และสมชาย  สุเรรัมย์ 

 
ปลาสังกะวาดท้องคม 

ชื่อไทย : ปลาสังกะวาดท๎องคม 
ชื่อท้องถิ่น : ยอนท๎องคม ยอนหลังเขียว ยอนปีก 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pseudolais pleurotaenia (Sauvage, 1878) 
ลักษณะท่ัวไป : 

ปลาสังกะวาดท๎องคมเป็นปลาไมํมีเกล็ด ลําตัวเพรียวยาว มุมปากลํางกว๎างกวํา 90 องศา แผํนกระดูกปิดคอด
คอซ๎อนทับกัน ตาโต สามารถมองเห็นได๎ชัดเจนจากด๎านลํางของหัว หลังคลุมตาเปิดเป็นชํองกลมที่ขอบตาลักษณะคล๎าย
เยื่อไขมัน สํวนหัวกลมมนแบนข๎าง หนวดที่ใต๎คางมีขนาดเล็ก สั้น ครีบไขมันมีขนาดเล็ก ขอบด๎านหลังก๎านครีบแข็งของ
ครีบอกเป็นซี่จัก สํวนปลายแหลมคม ครีบท๎องตั้งอยูํหลังแนวครีบหลัง และอยูํสูงกวําแนวสันท๎อง หัวและลําตัวด๎านบนสี
คล้ําเหลือบเขียวหรือเหลือง ข๎างลําตัวครีบจางมีแถบสีคล้ําตามยาวตั้งแตํบริเวณโคนครีบอก ท๎องสีจางครีบหางสีเหลือง 

 

การเพาะพันธุ์ปลาสังกะวาดท้องคมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระบุรีปี 2561 
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อํอนขอบคล้ํา แพนหางลึกแหลมคล๎ายส๎อมมีลักษณะเดํน ท๎องเป็นสันคมตลอดแนวจากสํวนอกถึงชํองทวารมีหนวด 2 คูํ 
หนวดที่มุมปากสั้น ยาวถึงขอบหลังตา ครีบท๎องตั้งอยูํสูงกวําแนวสันท๎องหัวแบนข๎างกวําชนิดอ่ืน ตาโต จะงอยปากสั้น 
แถบฟันบนเพดาน 1 คูํ แยกจากกัน แตํสํวนปลายเรียวงอลงด๎านลําง (อนุพงษ์ และคณะ, 2548) มีขนาดความยาวสูงสุด 
35 เซนติเมตร (FishBase, 2018) 
การแพร่กระจาย : แมํน้ําโขง แมํน้ําเจ๎าพระยา และอํางเก็บน้ําตาปี (FishBase, 2018) 
อาหาร : แมลงขนาดเล็ก ซากสัตว์ และพืชน้ํา (FishBase, 2018)  
ฤดูวางไข่ : ชํวงเดือนมีนาคม–กันยายน ลักษณะของไขํปลาทรงกลม สีเหลืองใส เส๎นผําศูนย์กลางประมาณ 0.7 – 1.1  
มิลลิเมตร เป็นไขํจมติดวัสดุ ความดกไขํมีปริมาณไขํเฉลี่ย 19,000 – 20,000 ฟอง/ตัว (วรัณยู และคณะ, 2549; สมบัติ 
และอรรณพ, 2550) 
ลักษณะเพศ : ปลาสังกะวาดท๎องคมเพศผู๎จะมีขนาดเล็ก และรูปรํางเรียวยาวกวําเพศเมียเล็กน๎อย (ภาพท่ี 1) 

 

 

 

เพศเมีย 

 

เพศผู้ 

ภาพที่ 1 ความแตกตํางระหวํางเพศของปลาสังกะวาดท๎องคม 

การเพาะพันธุ์ :  
การเพาะพันธุ์ปลาสังกะวาดท๎องคมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรีสามารถทําได๎ 2 วิธี 

ดังนี้  
1. วิธีผสมเทียมโดยด๎วยวิธีแห๎งดัดแปลง (modified dry method)  
2. วิธีปลํอยรัดเลียนแบบธรรมชาติ  
 
 

 
 
คัดพํอแมํพันธุ์ที่สมบูรณ์เพศ อายุพํอแมํพันธุ์ปลาที่เหมาะสมตั้งแตํ 2 ปีขึ้นไป ปลาสังกะวาดท๎องคมระยะโตเต็ม

วัยตั้งแตํขนาด 15 – 30 เซนติเมตร น้ําหนักตั้งแตํ 50 กรัมขึ้นไป โดยปลาสังกะวาดท๎องคมเพศเมียที่สมบูรณ์เพศจะมี
ลักษณะท๎องอูม เมื่อมองด๎านข๎างจะชํองท๎องจะเป็นพูไขํ (ภาพที่ 2) ติ่งเพศสีแดงระเรื่อ (ภาพที่ 3ก)  สํวนปลาเพศผู๎ที่
สมบูรณ์เพศเมื่อกดเบาๆท่ีบริเวณท๎องจะมีน้ําเชื้อสีขาวขุํนไหลออกมา (ภาพท่ี 3 ข) 

 
 
 

การคัดเลือกและเตรียมพ่อแม่พันธุ์ 
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เนื่องจากปลาสังกะวาดท๎องคมเป็นปลาที่ตื่นตกใจงําย และมีครีบอกแข็งที่แหลมคม ซึ่งเป็นอุปสรรคตํอการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งทําให๎ปลาเครียด บอบช้ํา และสูญเสียพํอแมํพันธุ์ได๎งําย ดังนั้นจึงควรใช๎ยาสลบเพ่ือลดการบอบช้ําของ
พํอแมํพันธุ์ปลา และสะดวกตํอผู๎ปฏิบัติงาน โดยใช๎มันกานพลูละลายใน 95% เอทานอล อัตราสํวน 1:9 เก็บสารละลาย
ไว๎ในขวดสีชา จากนั้นใช๎สารละลายยาสลบกานพลู 2 มิลลิลิตรตํอน้ํา 10 ลิตร และเตรียมถังใสํน้ําพร๎อมให๎อากาศอยําง
เพียงพอ สําหรับฟ้ืนปลาจากยาสลบ ซึ่งในการสลบปลาควรทยอยทําควบคูํกับการฉีดฮอร์โมนเพ่ือไมํให๎ปลาสลบนาน
เกินไปอาจทําให๎ปลาตายได๎ 

   

ภาพที่ 2 ปลาสังกะวาท๎องคม เพศเมีย ที่สมบูรณ์เพศมีลักษณะท๎องอูม  

   
(ก) เพศเมีย ติ่งเพศสีแดงระเรื่อ (ข) เพศผู๎ น้ําเชื้อมีสีขาวขุํน 

ภาพที่ 3 ลักษณะติ่งเพศของปลาสังกะวาดท๎องคมที่สมบูรณ์เพศ 
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เมื่อคัดเลือกพํอแมํพันธุ์ปลาแล๎ว จึงฉีดกระตุ๎นการตกไขํด๎วยฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin acetate ความ
เข๎มข๎น 30 ไมโครกรัม รํวมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone ความเข๎มข๎น 10 มิลลิกรัมตํอน้ําหนักแมํปลา 1 กิโลกรัม 
และฉีด buserelin acetate ความเข๎มข๎น 10 ไมโครกรัม รํวมกับ domperidone ความเข๎มข๎น 10 มิลลิกรัมตํอ
น้ําหนักพํอปลา 1 กิโลกรัม บริเวณกล๎ามเนื้อเหนือเส๎นข๎างลําตัวปลา (ภาพที่ 4) หลังจากฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์เพ่ือ
กระตุ๎นการตกไขํ แยกพํอแมํพันธุ์ปลาขังในคอกพลาสติก หลังฉีดฮอร์โมน 10 – 12 ชั่วโมง ตรวจสอบการตกไขํของแมํ
ปลา หากแมํปลามีความพร๎อมแล๎วให๎รีดไขํใสํภาชนะผิวเรียบที่แห๎งและสะอาด จากนั้นรีดน้ําเชื้อเพศผู๎ลงตาม เติม
น้ําเกลือ 0.89 เปอร์เซ็นต์ พร๎อมทั้งใช๎ขนไกํคนผสมไขํกับเชื้อให๎เข๎ากัน นําไขํที่ผสมกับน้ําเชื้อแล๎วเติมน้ําโคลนละเอียด 
(ดินเหนียว 1 กิโลกรัม/น้ํา 0.5 ลิตร) เพ่ือลดสารเหนียวของเปลือกไขํ และล๎างดินโคลนออกจากไขํให๎สะอาดกํอนนําไป
ฟักในกรวยฟักไขํไฟเบอร์กลาสใส ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 18 เซนติเมตร สูง 32 เซนติเมตร ระดับน้ําสูง 26 เซนติเมตร 
ระบบน้ําไหลผํานตลอดเวลา โดยตํอทํอพีวีซีเป็นทํอน้ําล๎น ให๎ลูกปลาไหลลงสูํบํอหรือถังไฟเบอร์กลาส ระดับภายในบํอ
ประมาณ 50 เซนติเมตร ควบคุมระดับน้ําด๎วยทํอพีวีซีที่มีกรวยผ๎าโอลํอนแก๎วปูองกันลูกปลาออก ให๎อากาศผํานหัวทราย
ทั่วถึงทั้งบํอ ไขํจะฟักตัว 25 – 28 ชั่วโมงหลังผสมพันธุ์ ที่อุณหภูมิน้ํา 25 – 28 องศาเซลเซียส ถึงแม๎การเพาะพันธุ์ด๎วย
วิธีนี้จะทําให๎ทราบจํานวนไขํ และการปฏิสนธิของลูกปลา ได๎  แตํพบวํามีการสูญเสียพํอแมํพันธุ์ปลาทุกครั้ ง               
ซึ่งในระหวํางที่รีดไขํและน้ําเชื้อ หากผู๎ปฏิบัติไมํมีความชํานาญหรือปลายังไมํถึงระยะตกไขํที่สมบูรณ์  อาจรีดโดนอวัยวะ
ภายในของปลา ทําให๎ปลาบอบช้ําและตายในที่สุด  

 
 

                ภาพที่ 4 การฉีดฮอร์โมน ตําแหนํงการฉีดบริเวณใต๎ครีบหลังเหนือเส๎นข๎างลําตัว 

 

 

 

 

 

 

วิธีผสมเทียมโดยวิธีแห้งดัดแปลง (modified dry method)  
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ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี ได๎ประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์ปลา
สังกะวาดท๎องคมด๎วยวิธีปลํอยรัดเลียนแบบธรรมชาติ เพ่ือลดการสูญเสีย และบอบช้ําของพํอแมํพันธุ์ปลา อีกทั้ง ยัง
สะดวกตํอการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลา ซึ่งมีขั้นตอนการเพาะพันธุ์ดังนี้  เตรียมถังไฟเบอร์กลาสขนาด
เส๎นผําศูนย์กลาง 1.5 เมตร วางอวนตาขนาด 2.5 นิ้ว เพื่อสะดวกตํอการแยกพํอแมํพันธุ์หลังการเพาะพันธุ์ ขนาดของถัง
ไฟเบอร์กลาสสามารถรองรับพํอแมํพันธุ์ปลาประมาณ 60 ตัว อัตราสํวนเพศเมียตํอเพศผู๎เทํากับ 1:2  ใสํพํูพลาสติก
สําหรับให๎แมํปลาวางไขํ และสามารถย๎ายพํูไขํหลังผสมพันธุ์ไปฟัก และอนุบาลที่อ่ืนได๎ (ภาพท่ี 6ก) เติมน้ําระดับความลึก
ประมาณ 80 เซนติเมตร พร๎อมทั้งให๎อากาศและมีระบบน้ําไหลผํานตลอดเวลา (ภาพที่ 6ข) และคัดเลือกพํอแมํพันธุ์ปลา
ตามวิธีที่กลําวขั้นต๎นนั้น จากนั้นฉีดกระตุ๎นการตกไขํด๎วยฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin acetate ความเข๎มข๎น 30 
ไมโครกรัม รํวมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone ความเข๎มข๎น 10 มิลลิกรัมตํอน้ําหนักแมํปลา 1 กิโลกรัม และฉีด 
buserelin acetate ความเข๎มข๎น 10 ไมโครกรัม รํวมกับ domperidone ความเข๎มข๎น 10 มิลลิกรัมตํอน้ําหนักพํอปลา 
1 กิโลกรัม บริเวณกล๎ามเนื้อเหนือเส๎นข๎างลําตัวปลา  

  
(ก) (ข) 

ภาพที่ 6 การเตรียมถังไฟเบอร์กลาสสําหรับเพาะพันธุ์ปลาสังกะวาดท๎องคม 

หลังจากนั้นปลํอยพํอแมํพันธุ์ปลาลงในถังไฟเบอร์ที่เตรียมไว๎ (ภาพที่ 7) ระยะเวลาประมาณ 10 – 12 ชั่วโมง 
หลังฉีดกระตุ๎นด๎วยฮอร์โมนกระตุ๎นการตกไขํ พํอแมํพันธุ์ปลาจะเข๎ารัดผสมพันธุ์กันเอง ไขํจะฟักตัว     25 – 28 ชั่วโมง
หลังผสมพันธุ์ ที่อุณหภูมิน้ํา 25 – 28 องศาเซลเซียส  

 
 

ภาพที่ 7 ปลํอยพํอแมํพันธุ์ปลาลงถังหลังฉีดกระตุ๎นด๎วยฮอร์โมน 
 

วิธีการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการว่างไข่  
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หลังจากลูกปลาฟักเป็นตัวอายุ 3 วัน ถุงไขํแดงจะยุบ ลูกปลาจะเริ่มกินอาหาร ในชํวง 3 – 7 วันแรกให๎ไขํเป็น
อาหาร สาดวันละ 4 ครั้ง ควบคูํกับไรแดงกรองขนาดเล็ก เมื่อลูกปลาอายุ 7 – 10 วัน ให๎ไรแดงเป็นอาหาร จนกระทั่ง
ลูกปลาอายุได๎ 21 วัน จึงเริ่มให๎อาหารสําเร็จรูปชนิดผง และเม็ดตามขนาดของลูกปลา ลูกปลาอายุ 60 วันจะมีขนาด
ประมาณ 5 เซนติเมตร เป็นขนาดที่เกษตรกรนิยมนําไปเลี้ยงตํอในกระชัง 

  

(ก) อายุ 9 วัน ขนาด 10 มิลลิเมตร (ข) อายุ 30 วัน ขนาด 10 มิลลิเมตร 

  

(ค) อายุ 30 วัน ขนาด 35.42 มิลลิเมตร (ง) อายุ 60 วัน ขนาด 53.55 มิลลิเมตร 

ภาพที่ 8 ลูกปลาสังกะวาดท๎องคม  
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ปลาแขยงข้างลาย 
 

       

 
 

 
 

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

ลักษณะทั่วไป : ปลาแขยงข๎างลายมีรูปรํางคํอนข๎างเป็นทรงกระบอก แตํลําตัวแบนข๎างเล็กน๎อย สํวนหัวเล็กตาโต อยูํ
คํอนมาทางด๎านลํางของหัว ปากเล็ก หนวดยาว ครีบหลังไมํยกสูง ครีบไขมันสั้น ครีบหางเว๎าลึก ครีบก๎น ครีบท๎องเล็ก 
ครีบหลังและครีบอกเป็นก๎านแข็ง ตัวมีสีคล้ําหรือดํา มีแถบขาวหรือเงินวาวพาดตามยาวลําตัวถึงโคนหาง 1-2 แถบ  
(คีรี และคณะ, 2543) 
 

ขนาดความยาวสูงสุด (maximum size) : ความยาวเฉลี่ย 10-15 เซนติเมตร แตํขนาดใหญํที่สุดที่เคยพบยาวถึง 21 
เซนติเมตร (สุรศักดิ์, 2540) ปลาแขยงข๎างลายเพศผู๎ในระยะแรกเริ่มเจริญพันธุ์ มีขนาดความยาวเหยียด 11.3 
เซนติเมตร น้ําหนัก 11.01 กรัม ปลาแขยงข๎างลายเพศเมียในระยะแรกเริ่มเจริญพันธุ์ มีขนาดความยาวเหยียด 12.3 
เซนติเมตร น้ําหนัก 15.60 กรัม (สมเกียรติ และคณะ, 2545) 

การแพร่กระจาย : แมํน้ําโขง แมํน้ําเจ๎าพระยา และแมํน้ําแมํกลอง (กษิดิศ, 2556; FishBase, 2013) 
 

ที่อยู่อาศัย : พบได๎โดยทั่วไปในแมํน้ํา และหนองบึงของไทย  ในแมํน้ํามักพบอยูํรวมกันเป็นฝูง (คีรี และคณะ, 2543) 
 

อาหารธรรมชาติ : กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร   (กษิดิศ, 2556) 
 

ฤดูวางไข่ : อยูํระหวํางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ไขํปลาเมื่อแกํเต็มที่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมสีเหลืองอํอน เป็นไขํ
จม มีสารเหนียว เพื่อใช๎ยึดติดกับวัตถุ (สมเกียรติ และคณะ, 2545) 
อัตราส่วนเพศ : สัดสํวนเพศในธรรมชาติระหวํางปลาเพศผู๎ตํอปลาเพศเมีย เทํากับ 1.0:1.2 (สมเกียรติ และคณะ, 
2545) 
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ลักษณะเพศ : ลักษณะความแตกตํางระหวํางเพศภายนอก พบวําปลาเพศผู๎มีขนาดลําตัวเล็กกวําเพศเมีย น้ําหนัก
ประมาณ 10-15 กรัม ความยาวประมาณ 10-11 เซนติเมตร และมีอวัยวะแสดงเพศเรียกวํา genital papillae ซึ่ง มี
ลักษณะเรียว และแหลมตอนปลาย ขณะที่ปลาเพศเมียมีขนาดใหญํกวําเพศผู๎ น้ําหนักประมาณ 20-30 กรัม ความยาว
ประมาณ11-14 เซนติเมตร อวัยวะเพศมีลักษณะคํอนข๎างกลมและสั้นกวําอยํางเห็นได๎ชัดเจน และเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์
พบวําเพศเมียจะมีท๎องอูมเปุงนิ่มและผนังท๎องบางกวําเพศผู๎ (สมเกียรติ และคณะ, 2545) 
 

ความดกไข่ : ปลาแขยงข๎างลายเพศเมียมีปริมาณไขํเฉลี่ย 15,685 ฟอง/ตัว (สมเกียรติ และคณะ, 2545) 
การเพาะเลี้ยง : คัดเลือกพํอแมํพันธุ์ที่สมบูรณ์เพศ สัดสํวนเพศผู๎ : เพศเมีย เทํากับ 2:1 ปลาเพศเมียฉีดด๎วยฮอร์โมน
สังเคราะห์ (suprefact) ความเข๎มข๎น 30 ไมโครกรัม/น้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม เว๎นระยะหําง 6 ชั่วโมง จึงฉีดปลาเพศผู๎
ด๎วยฮอร์โมนสังเคราะห์ (suprefact) ความเข๎มข๎น 10 ไมโครกรัม/น้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม รํวมกับยาเสริมฤทธิ์ 
(motilium) 10 มิลลิกรัม/น้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม ทั้งเพศผู๎และเพศเมีย หลังจากฉีดฮอร์โมนเสร็จแล๎วนํา พํอแมํพันธุ์ใสํ
ลงในบํอซีเมนต์ที่เตรียมไว๎ (ขนาด 2x2 เมตร น้ําลึก 20 เซนติเมตร) ภายในบํอมีการเตรียมวัสดุให๎ไขํยึดติดโดยใช๎พํูปอ
แก๎ววางกระจายไว๎ในบํอ หลังจากนั้นพํอแมํพันธุ์จะเริ่มรัดกันเองและวางไขํ โดยไขํจะเกาะติดกับวัสดุที่เตรียมไว๎ แยกพํอ
แมํพันธุ์ออกในตอนเช๎า พร๎อมติดตั้งระบบออกซิเจนโดยวางหัวทรายกระจายทั่วบํอ 6 จุด หลังจากนั้นประมาณ 22 
ชั่วโมงลูกปลาจะเริ่มฟักเป็นตัว 
 

การอนุบาล : เมื่อลูกปลาฟักเป็นตัวหมดแล๎วจึงเก็บรังไขํออกจากบํอ เติมน้ําให๎ได๎ระดับ 20 เซนติเมตร โดยหลังจากลูก
ปลาฟักเป็นตัวแล๎ว 2 วัน อนุบาลด๎วยไขํแดงต๎มสุกนํามาขยี้ผํานผ๎ากรองผสมกับน้ําสาดให๎ทั่วบํอ รํวมกับไรแดงขนาดเล็ก 
วันละ 2 มื้อ เช๎า และเย็น เปลี่ยนถํายน้ําร๎อยละ 50 ทุกวัน เมื่ออายุ 7 วัน ให๎ไรแดงเป็นอาหาร เมื่ออายุ 13 วัน ลูกปลา
มีความยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ให๎ไรแดงรํวมกับอาหารปลาดุกปั้นเป็นก๎อน เมื่ออายุ 19 วัน จึงเปลี่ยนจากไรแดง
เป็นอาหารเม็ดลอยน้ําระดับโปรตีนร๎อยละ 35 วันละ 2 ครั้ง เวลา 8.30 และ 16.00 น. โดยให๎กินจนอ่ิม ขณะให๎อาหาร
ควรหยุดให๎อากาศเพ่ือไมํให๎อาหารกระจาย ทําการดูดตะกอนของเสียทุกสัปดาห์ แล๎วเติมน้ําให๎เทําระดับเดิมทุกครั้งที่
ดูดตะกอน เมื่อลูกปลามีความยาวเฉลี่ย 5 เซนติเมตร (อายุ 48 วัน) จึงคัดเลือกปลาที่มีขนาดใกล๎เคียงกันเพ่ือนําไปเลี้ยง
ในกระชังตํอไป 
 

การเลี้ยง : คัดเลือกปลาแขยงข๎างลายที่ได๎จากการเพาะพันธุ์รุํนเดียวกัน ขนาดความยาวเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ปลํอยลง
เลี้ยงในกระชังไนลํอนขนาด 1.0x1.0x1.2 เมตร ที่ติดตั้งในบํอซีเมนต์ขนาด 5x10 เมตร ที่ระดับความหนาแนํน 600 
ตัว/ลูกบาศก์เมตร ให๎อาหารที่มีระดับโปรตีนร๎อยละ 35 วันละ 2 ครั้ง  
 

การท าการประมงโดยทั่วไป : ตุ๎ม มอง ลอบ เบ็ดคัน กัด สะดุ๎ง โตํง (เครือขํายนักวิจัยไทบ๎าน, 2548) 
 

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

การใช้ประโยชน์ : นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เนื้อใช๎ปรุงเป็นอาหารได๎ (กรมประมง, 255)
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  สภาวะเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในทุ่งสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2550 

ชลธิศกัดิ์  ชาวปากน้ า๑*  เกสศิณีย์  แท่นนิล๒ 
๑กลุํมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื 

๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุร ี
   

บทคัดยํอ 
 

    การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2550 ได๎ดําเนินการ
ศึกษาโดยใช๎แบบสอบถามชาวประมงและการสังเกตแบบมีสวํนรํวม จํานวน 262 ราย ระหวํางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549–เดือนกันยายน 
พ.ศ. 2550 ซึ่งชาวประมงสํวนใหญํเป็นคนในพื้นที่ โดยมีอายุเฉลี่ย 48 ปี จากการศึกษาดังกลําว พบวําชาวประมงบางกลุํมประสบ
ปัญหาเรื่องของพื้นที่ท่ีอยูํอาศัยและ/หรือพ้ืนท่ีทํากิน ซึ่งนอกจากทําการประมงน้ําจืดเป็นอาชีพหลักแล๎ว ชาวประมงบางสํวนประกอบ
อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ๎งทะเล และอาชีพรับจ๎าง ได๎แกํ รับจ๎างทั่วไป รับจ๎างภาคการเกษตรและรับจ๎าง
ภาคอุตสาหกรรม ทําการเกษตร และค๎าขาย ท้ังนี้ จากการศึกษา พบวํา ชาวประมงที่ทําการประมงโดยการจับสัตว์น้ําในทุํงสามร๎อยยอด
เป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร๎อยละ 38.5 ทําการประมงเป็นอาชีพรอง (อาชีพเสริม) คิดเป็นร๎อยละ 43.1 และร๎อยละ 7.25 ทําการประมงเปน็
อาชีพหลักแตํเพียงอยํางเดียวโดยไมํมีอาชีพอ่ืนเป็นอาชีพรอง ซึ่งมีรายได๎ประมาณ 2,000-100,000 บาทตํอปี อยํางไรก็ตามชาวประมง
ร๎อยละ 52.3 มีหนี้สินจากการประกอบอาชีพเลี้ยงก๎ุงทะเล และร๎อยละ 18 ต๎องการความชํวยเหลือจากรัฐในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานใน
การดํารงชีวิต 

จากการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2550 พบวํามี
เครื่องมือทําการประมงจํานวน 7 ชนิด ซึ่งเครื่องมือลอบถือเป็นเครื่องมือประมงท่ีนิยมใช๎มากที่สุด โดยคิดเป็นร๎อยละ 80.1 ซึ่งปลาที่จับ
ได๎จะเป็นปลาชํอนและปลานิลเป็นสํวนใหญํ โดยปลาชํอนมีชีวิตเป็นปลาที่มีราคาสูง นอกจากนี้ ยังพบวําปัญหาหลักของชาวประมงใน
ทุํงสามร๎อยยอดคือ ไมํสามารถทําการประมงได๎ในชํวงฤดูแล๎งเนื่องจากน้ําแห๎ง และปัญหาน้ําเนําเสียในทุํงฯทําให๎ปริมาณสัตว์น้ําลดลง 
จากการสํารวจดังกลําว ยังพบวํา ชาวประมงร๎อยละ 21.4 มีรายได๎มากกวํารายจํายและมีเงินเหลือเก็บ  

สําหรับการสํารวจแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมง พบวํา ร๎อยละ 76 เห็นด๎วยมากที่สุดกับแนวทางการให๎
ชาวประมงเข๎ารํวมในการจัดการทรัพยากรประมง ในขณะที่ร๎อยละ 70.9 ชาวประมงไมํเห็นด๎วยกับแนวทางการควบคุมจํานวน
ชาวประมง และร๎อยละ 72.9 ต๎องการเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรประมง ชาวประมงมีความคาดหวังในแนวทาง  
การจัดการทรัพยากรระดับปานกลาง ร๎อยละ 59.9 โดยข๎อเสนอแนะของชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอดได๎แกํ การขุดลอกคลอง การขุด
ลอกคลอง การจัดสร๎างฝายกันน้ํา การปลํอยพันธุ์ปลาสลิดและปลาดุกอุย/ดุกด๎าน การสํงเสริมหรือพัฒนาอาชีพอื่นเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการ
สร๎างรายได๎ การให๎ความรู๎หรือประชาสัมพันธ์ขําวสาร การเข๎มงวดตํอผู๎กระทําผิดมาตรการ การดูแลเรื่องราคาสัตว์น้ําและการขยาย
ตลาดสัตว์น้ํา โดยเฉพาะสัตว์น้ําจืด และการเปิดโอกาสให๎ชาวประมงได๎มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทุํงสามร๎อยยอด  

 

ค าส าคัญ: เศรษฐกิจสังคมชาวประมง  ทุํงสามร๎อยยอด พื้นที่ชํุมน้ํา 

*ผู๎รับผดิชอบ : กลุํมวิชาการ สาํนกัวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื เกษตรกลาง จตจุักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  
โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๖๐๐-๑๕ ตํอ ๕๑๒๐ e-mail : choltisak@hotmail.com  
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ABSTRACTS 
 

The study of Socio–Economics of Fishermen in Sam Roi Yot Swamp, Prachuap Khiri Khan Province, 
2007 was conduced by using the questionnaire and also observation of local fishers’social participation. The 
information of this study was gathered from 262 local fishermen with the average age of 48 years. According to 
the study, some of them do the freshwater operation and aquaculture particularly in marine shrimp culture. In 
addition to make a living, some are agriculturists, farmers, harvester, retailers, factory workers, and handymen etc. 
However, we also found that some fishermen still have the problems of their habitation and land use. The study 
shows that there are 38.5% of fishermen doing the fishing as first or routine job whereas 43.1 % as the part-time 
job. Indeed, only 7.25% of fishermen do fishing only to earn their living. In fact, they are able to earn 2,000- 
100,000 Baht per year. But from this study, we found that 52.3% of local fishermen remain the dept which they 
took to investment of marine shrimp culture and 18% of fishers still need help from the government in term of 
basic factors for their better living.  

As we studied the social economics of local fishermen in Sam Roi Yot Swamp, we found that seven 
fishing gears are favorite fishing equipments for these fishers and the most favorite one is fish trap calculated as 
80.1%. In this regard, we also know that mostly the fishers catch snake-head fish and Nile tilapia which have the 
good price for live snake-head fish. For the fishermen’s problems, the major problem is that they are unable to 
do fishing during summer time due to the waste water which causes the higher rate of aquatic animal decrease. 
To earn their living, it is 21.4% of fisher having much more income and being able to save money.  

Regarding the strategy of fisheries management, the study shows 76% of fishermen totally agreed 
with the strategy of fishermen’s social participation whereas 70.9% of fishermen totally disagreed with the 
control of the number of fishermen and 59.9% were neutral with fisheries management. Moreover, there are 
72.9% of fishermen who would like to have the social participation in their communities.  

In this regard, the local fishermen also give us the recommendation to dredge up the canal, to 
construct the embankment, release the fingerlings (snake skin gourami, white spot catfish, and/or walking catfish), 
to support them the alternative occupation for earning more income, to provide them knowledge, to be strict 
with lawbreaker, to handle the price and fish market including to extend the market share of freshwater fish 
products and give the fishermen chances to participate in fisheries management as well.  

Key words: socio–economics of fishers, Thung Sam Roi Yot Swamp, wetland 

*Corresponding author : Technical Group, Inland Fisheries Research and Development Bureau, Department of 
Fisheries Kasetklang Chatuchek Bangkok 10900 Tel. 0 2562 0600-15 Ext 5120  
e-mail : choltisak@hotmail.com 
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คํานํา 
 

ทุํงสามร๎อยยอด เป็นทุํงน้ําจืดขนาดใหญํ ตั้งอยูํในบริเวณพื้นที่กิ่งอําเภอสามร๎อยยอด อําเภอกุยบุรี  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  มีเนื้อที่ 43,260 ไรํ เป็นพื้นที่สํวนที่อยูํในเขตอุทยานแหํงชาติประมาณ 23,000 ไรํ มีคลองเขาแดงเป็นเส๎นทางน้ําที่มี
ความสําคัญที่สุดที่ระบายน้ําออกจากทํุงสามร๎อยยอด และรับน้ําทะเลแพรํเข๎ามาในทุํงสามร๎อยยอด คลองเขาแดง จะอยูํทางตอนใต๎สุด
ของทุํงสามร๎อยยอด ชาวบ๎านจะใช๎ประโยชน์โดยตรงจากลําคลองนี้เพื่อการประมง ในภาพรวมทุํงสามร๎อยยอดเป็นแหลํงทําการประมง
น้ําจืดที่สําคัญยิ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเป็นแหลํงทํามาหากินที่จําเป็นตํอวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนจํานวนมากที่อาศัย
อยูํโดยรอบ  

ในสภาวะปัจจุบันของทุํงสามร๎อยยอด ทั้งๆที่มีคุณคําและความสําคัญอยํางใหญํหลวงกลับถูกคุกคาม และเผชิญกับ
ปัญหามากมายเนื่องมาจากกิจกรรมตํางๆของมนุษย์ทําลายสภาพธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ๎อม โดยเฉพาะการใช๎ประโยชน์
ทรัพยากรประมงเป็นไปอยําง ไมํมีประสิทธิภาพ ไมํถูกต๎อง และไมํเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชํุมน้ําธรรมชาติไปเพื่อใช๎ประโยชน์
ในกิจกรรมตํางๆ  เชํน การระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีเพื่อการเกษตรกรรม การชักน้ําเค็มเข๎ามาในแผํนดินเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การ
ขุดถมพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม การขยายเมือง การพัฒนาที่อยูํอาศัยและชุมชน การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่ทําให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาและการเปลี่ยนแปลงเส๎นทางน้ํา เชํนการสร๎า งถนน ตลอดจนการพัฒนาการทํองเที่ยว มิได๎คํานึงถึง
ผลกระทบที่เกิดกับระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ํา และระบบนิเวศรวมทั้งระบบ  ที่สําคัญที่สุดคือ ไมํได๎คํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิถี
ชีวิตประจําวันของชุมชนในท๎องถิ่นที่ต๎องพึ่งพาอาศัยพื้นท่ีชํุมน้ํา 

ปัญหาการจัดการพื้นที่ชํุมน้ํา ทั้งๆ ที่มีความสําคัญและมีบทบาทหน๎าที่มากมาย แตํสังคม ซึ่งหมายรวมถึงองค์กรตํางๆ 
ที่เกี่ยวข๎อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปทั้งในเมืองและชนบทยังขาดความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเพียงพอใน
คุณลักษณะทางธรรมชาติของระบบนิเวศพื้นที่ชํุมน้ํา และขาดความตระหนักถึงบทบาทหน๎าที่ คุณคําและคุณประโยชน์ที่ครบถ๎วน
แท๎จริงของพื้นที่ชํุมน้ํา จึงเป็นผลให๎ขาดความระมัดระวังและใช๎ประโยชน์พื้นที่ชํุมน้ําอยํางไมํถูกต๎องและเหมาะสม นอกจากนั้นยังมี
ความไมํสอดคล๎องขาดการประสานการปฏิบัติงานระหวํางหนํวยงานในการจัดการพื้นท่ี และในหลายกรณีกฎหมายข๎อบังคับท่ีเกี่ยวข๎อง 
ไมํมีประสิทธิผลในการบังคับใช๎และไมํเอื้ออํานวยตํอการจัดการพื้นท่ีชํุมน้ําอยํางยั่งยืน 

เนื่องจากขาดข๎อมูลด๎านโครงสร๎างพื้นฐานทางครอบครัว การประกอบอาชีพ รายได๎ หนี้สินของชาวประมงในการทํา
การประมงในทุํงสามร๎อยยอดท่ีถูกต๎องแมํนยํา เพือ่ตอบคําถามและประกอบในการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทุํง
สามร๎อยยอด สํงผลให๎ปัญหาการใช๎ทรัพยากรอยํางล๎างผลาญ การทําประมงผิดกฎหมาย ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางผู๎ใช๎ทรัพยากร
ด๎วยกันเองและกับเจ๎าหน๎าที่ ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชน ยังปรากฏอยูํและยังไมํได๎รับการแก๎ไข ซึ่งปัญหาดังกลําวนี้จะสํงผลกระทบ
ทําให๎จํานวนและชนิดพันธุ์สัตว์น้ําลดลงเรื่อย ๆ และสํงผลกระทบตํอความมั่นคงด๎านอาหารและรายได๎ของชาวประมงในที่สุด  ดังนั้น
การวิจัยสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเป็นงานวิจัยเพื่อให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ วางแผน กํา หนดนโยบายและ
ดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทุํงสามร๎อยยอดอยํางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสร๎างความสมดุลกับความต๎องการ
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนําไปสูํการพัฒนาท่ียั่งยืนตํอไป 

วัตถุประสงค์ 
 

เพื่อทราบสภาวะเศรษฐกิจสังคม ความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรประมงและความต๎องการของชาวประมงที่อาศัย
อยูํบริเวณทุํงสามร๎อยยอดในการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรประมง 
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วิธีด าเนินการศึกษา 
 

การวางแผนการวิจัย 
 

แบบการวิจัยใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) หนํวยวิเคราะห ์ คือ ผู๎ใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรประมง 
ได๎แกํ ชาวประมงที่ทําการประมงอยูํบริเวณทุํงสามร๎อยยอด ทั้งตอนบน ตอนกลางและตอนลําง โดยเก็บข๎อมูลการทําการประมง 
จํานวนชาวประมง เครื่องมือทําการประมง สภาพเศรษฐกิจสังคมของชาวประมง ปัญหาเกี่ยวกับการทาํการประมงและปัญหาอื่นๆ โดย
ใช๎แบบสอบถาม โดยวิธีบอกตํอ (snow ball) นําข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจสังคมของชาวประมง 

 

1. ขั้นตอนและวิธีเก็บข้อมูล 
1.1 ทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากชาวประมงที่อาศัยและทําการประมงบริเวณทุํงสามร๎อยยอด ระหวํางเดือน

ตุลาคม 2549-กันยายน 2550 โดยใช๎แบบสอบถาม  ตามกลุํมของชาวประมง จํานวน 262 ราย จากจํานวนชาวประมงทั้งหมด 780 
ราย จากท้ังหมดจํานวน 3 อําเภอ (อําเภอปราณบุรี อําเภอสามร๎อยยอดและอําเภอกุยบุรี) จํานวนทั้งหมด 24 ตําบล (ที่อยูํบริเวณทุํง
สามร๎อยยอดและบริเวณใกล๎เคียง) โดยคํานวณจํานวนชาวประมงที่ตอบแบบสอบถามโดยใช๎สูตรคํานวณของ Yamane, 1967 ดังนี้  

n = N/1+Ne2 

e = ความคลาดเคลื่อนของการสุํมตัวอยํางในท่ีนี้กําหนดให๎มีความ 
  คลาดเคลื่อนไมํเกิน 10% 
  ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 

N = ขนาดประชากร 
N = ขนาดของกลุํมตัวอยําง 

 

1.2  สัมภาษณ์กับผู๎นําชุมชนในแตํละหมูํบ๎าน จํานวน 12 หมูํบ๎าน  
1.3 เก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะการทําการประมงการทําการประมง จํานวนชาวประมง เครื่องมือทําการประมง 

แหลํงทําการประมง สภาพเศรษฐกิจสังคมของชาวประมง ตลอดทั้งความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรประมงบริเวณทุํงสามร๎อยยอด 
โดยใช๎แบบสอบถามและการสังเกตแบบมีสํวนรํวม และแบบสอบถามประกอบด๎วยคําถามทั้งปลายเปิดและปลายปิด (ภาคผนวก) ซึ่ง
แบํงเป็น  

สํวนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไป ได๎แกํ ข๎อมูลพื้นฐานด๎านสภาพสังคมและเศรษฐกิจของกลุํมตัวอยําง โดย
ศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา ศาสนา สถานภาพทางครอบครัว สถานภาพสังคม จํานวนสมาชิกในครอบครัว ภูมิลําเนาเดิม 
อาชีพเดิม ลักษณะการประกอบอาชีพประมงในทํุงสามร๎อยยอด ลักษณะคําถามเป็นแบบเลือกตอบและเติมคําในชํองวําง 

  สํวนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับสภาพการทําการประมงของกลุํมตัวอยําง โดยศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะการทําการ
ประมง ชนิดของเครื่องมือ ขนาด จํานวน แหลํงทําการประมง เหตุผลในการทําการประมง ระยะเวลาในการทําการประมงและเหตุผล 
รายได๎จากการทําการประมง เปรียบเทียบรายได๎ในรอบปี ปัจจัยที่มีผลตํอการจับสัตว์น้ํา การเปรียบเทียบรายได๎ระหวํางปีที่ทําการ
ประมง ลักษณะคําถามเป็นแบบเลือกตอบและเติมคําในชํองวําง สําหรับคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอการจับสัตว์น้ํา 
จํานวน 8 ข๎อ  

สํวนที่ 3  เป็นคําถามเกี่ยวกับแนวทางการจัดการทรัพยากรประมง เป็นคําถามที่วัดความคิดเห็นตํอการจัดการ
ทรัพยากร โดยศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตํอแนวทางการจัดการประมง โอกาสความเป็นไปได๎ และความต๎องการเข๎ารํวมในการ
จัดการประมง เกณฑ์การให๎คะแนนความคิดเห็นตํอการเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ในแนวทางของการจัดการทรัพยากรประมงในทุํงสาม
ร๎อยยอด จํานวน 7 ข๎อ โดยถ๎าตอบเข๎ารํวม ให๎คะแนน 1 ถ๎าตอบไมํเข๎ารํวม ให๎คะแนน 0   
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2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 วิเคราะห์ข๎อมูลกลุํมตัวอยํางเชิงพรรณนาและหาคําสถิติตํางๆ ดังนี้ ความถี่ของข๎อมูล ร๎ อยละ คําเฉลี่ยและสํวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2.1.1  วิเคราะห์ขอมูลสภาพทั่วไปของกลุํมตัวอยําง ลักษณะการประกอบอาชีพทําการประมง ความคิดเห็นตํอแนวทาง

ในการจัดการทรัพยากรประมง 
2.1.2 วิเคราะห์ข๎อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอการทําการประมง ความคาดหวังตํอแนวทางในการจัดการ

ทรัพยากรประมงในทํุงสามร๎อยยอดและความคิดเห็นตํอการเข๎ารํวมในแตํละกิจกรรมของแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมง ดังนี้  
เกณฑ์การจัดกลุํมคะแนนแบบสัมภาษณ์ความตระหนักตํอแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงในทุํงสามร๎อยยอด 

โดยพิจารณาจากชํวงคําพิสัย คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสามารถแบํงระดับความคาดหวังได๎เป็น 3 ระดับ คือ   
  1.  ความตระหนักต่ํา คะแนน 0-8 
  2.  ความตระหนักปานกลาง คะแนน 9-16 
  3.  ความตระหนักสูง คะแนน 17-24 

เกณฑ์การจัดกลุํมคะแนนแบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นตํอการเข๎ารํวมในการจัดการทรัพยากรประมงจาก
คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช๎เป็นเกณฑ์กําหนดคะแนนของระดับการมีสํวนรํวมในการจดัการประมง และสามารถแบํงได๎เป็น 
3 ระดับ คือ   

  1.  การเข๎ารํวมต่าํ คะแนน 0-2 
  2.  การเข๎ารํวมปานกลาง คะแนน 3-5 

 3.  การเข๎ารํวมสูง คะแนน 6-7    
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ผลการศึกษา 
 

ข้อมูลทั่วไปของชาวประมง 
 

 1.  ข้อมูลปจัเจกบุคคล 
จากการสอบถามชาวประมงจํานวน 262 ราย ที่ทําการประมงทั้งในและโดยรอบบริเวณทุํงสามร๎อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ พบเป็นเพศชายเฉลี่ยร๎อยละ 87.3 เพศหญิงเฉลี่ย ร๎อยละ 12.7 ชาวประมงเพศชายพบกระจายอยูํบริเวณตอนกลางของ
ทุํงสามร๎อยยอดมากที่สุด คิดเป็น ร๎อยละ 91.6 สํวนชาวประมงเพศหญิงพบกระจายบริเวณตอนลํางมากที่สุด คิดเป็น ร๎อยละ 16.2 

ชาวประมงมีอายุเฉลี่ย 48 ±12 ปี พบอายุต่ําสุด 19 ปีและอายุสูงสุด 80 ปี สํวนใหญํมีอายุอยูํระหวําง 46-60 ปี คิดเป็นร๎อยละ 39.9 ของ
ชาวประมงทั้งหมด รองลงมา คือ อายุระหวําง 36-45 ปี คิดเป็นร๎อยละ 20.7 และชาวประมงที่มีอายุระหวําง 21-35 ปี และอายุมากกวํา 
60 ปี พบในสัดสํวนท่ีใกล๎เคียงกัน คือ ร๎อยละ 16.9 และ 15.1 ตามลําดับ ชาวประมงสํวนใหญํจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-4 คิด
เป็น ร๎อยละ 58.0 รองลงมา จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ร๎อยละ 24.0 และพบชาวประมงที่ไมํได๎รับการศึกษา คิดเป็น ร๎อยละ 3.3 

ชาวประมงทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธและมีสถานภาพเป็นหัวหน๎าครอบครัว คิดเป็น ร๎อยละ 81.1 ครอบครัวสํวนใหญํมีสถานภาพสมรส
และอยูํด๎วยกัน คิดเป็น ร๎อยละ 90.4 จํานวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือนเฉลี่ย 5  ± 1.8 คนตํอครัวเรือน โดยครัวเรือนสํวนใหญํมีสมาชิก
จํานวน 4 คนตํอครัวเรือน  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนน๎อยที่สุดพบจํานวน  1 คนตํอครัวเรือนและจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมากที่สุด
พบจํานวน 11 คนตํอครัวเรือน สําหรับสมาชิกเพศชายในครัวเรือน พบเฉลี่ยจํานวน 2  ± 1.4 คนตํอครัวเรือน สํวนใหญํพบสมาชิกเพศ
ชายจํานวน 2 คนตํอครัวเรือน ครัวเรือนที่มีเพศชายมากท่ีสุด พบจํานวน 7 คนตํอครัวเรือน และสมาชิกเพศหญิงเฉลี่ยพบจํานวน  2 ± 

1.3 คนตํอครัวเรือน โดยครัวเรือนสํวนใหญํมีสมาชิกเพศหญิงจํานวน 2 คนตํอครัวเรือน สําหรับครัวเรือนที่มีเพศหญิงมากที่สุด พบ
จํานวน 6 คนตํอครัวเรือน 

 ชาวประมงบริเวณทุํงสามร๎อยยอดสํวนใหญํไมํมีสถานภาพทางสังคม กลําวคือ มีสถานภาพเป็นเพียงราษฎรคิดเป็น 
ร๎อยละ 67.5 และพบชาวประมงที่มีสถานภาพทางสังคม ร๎อยละ 32.5 สําหรับสถานภาพทางสังคม ได๎แกํ การเป็นสมาชิกของกลุํม/
ชมรมตํางๆ ในหมูํบ๎าน คิดเป็น ร๎อยละ 15.1 เป็นกรรมการวัดหรือกรรมการโรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 7.16 เป็นกํานันหรือผู๎ใหญํบ๎าน 
ร๎อยละ 2.76 เป็นสมาชิกองค์การบริหารสํวนตําบลร๎อยละ 1.1 และพบชาวประมงที่เป็นประมงอาสา ร๎อยละ 1.63 และกระจายอยูํทั้ง 3 

บริเวณของทุํงสามร๎อยยอด รายละเอียดดังตารางที่ 1 และ 2 
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ตารางท่ี 1  ข๎อมูลทั่วไปของชาวประมงที่ทําการประมงบริเวณทํุงสามร๎อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  ระหวํางเดือน   

ตุลาคม 2549- กันยายน 2550 
 

ข๎อมูลทั่วไป 
ตอนบน ตอนกลาง ตอนลําง รวม/เฉลี่ย 

จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ 
เพศ         
         -ชาย 64 86.5 76 91.6 88 83.8 228 87.3 
         -หญิง 10 13.5 7 8.4 17 16.2 34 12.7 

รวม 74 100 83 100 105 100 262 100 
อาย ุ         
         -น๎อยกวํา 20 ปี - - 1 1.2 - - 1 7.4 
         -อายุ 21-35 ปี 12 16.2 20 24.1 11 10.5 43 16.9 
         -อายุ 36-45 ปี 21 28.4 25 30.1 26 3.7 72 20.7 
         -อายุ 46-60 ปี 26 35.1 33 39.8 47 44.8 106 39.9 
         -มากกวํา 60 ปี 15 20.3 4 4.8 21 20.0 40 15.1 

รวม 74 100 83 100 105 100 262 100 
ระดับการศึกษา         
        -ไมไํด๎รับการศึกษา 2 2.7 2 2.4 5 4.8 9 3.3 
        -ประถมศึกษาปีท่ี 1-4 43 58.1 44 53.0 66 62.9 153 58.0 
        -ประถมศึกษาปีท่ี 6 12 16.2 33 39.8 17 16.2 62 24.1 
        -มัธยมศึกษาตอนต๎น 10 13.5 2 2.4 5 4.8 17 6.9 
        -มัธยมศึกษาตอน 
          ปลาย/ ปวช 

6 8.1 2 2.4 6 5.7 14 5.4 

        -อื่นๆ 1 1.4 - - 6 5.7 7 2.3 
รวม 74 100 83 100 105 100 262 100 

ศาสนา         
        -พุทธ 74 100 83 100 105 100 262 100 
        -อิสลาม - - - - - - - - 
        -คริสต ์ - - - - - - - - 

รวม 74 100 83 100 105 100 262 100 
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ตารางท่ี 1 (ตํอ) ข๎อมูลทั่วไปของชาวประมงท่ีทําการประมงบริเวณทํุงสามร๎อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ ระหวํางเดือน

ตุลาคม 2549- กันยายน 2550 
 

ข๎อมูลทั่วไป 
ตอนบน ตอนกลาง ตอนลําง รวม/เฉลี่ย 

จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ 
สถานภาพครอบครัว         
      -หัวหน๎าครอบครัว 57 77.1 70 84.3 86 82.1 213 81.3 
      -สามี/ภรรยา 9 12.2 5 6.0 16 15.2 30 11.5 
      -บุตร/ญาติพี่น๎อง 4 5.4 5 6.0 3 2.9 12 4.6 
      -อื่นๆ 4 5.4 3 3.6 - - 7 2.7 

รวม 74 100 83 100 105 100 262 100 
สถานภาพสมรส         
      -โสด 4 5.4 7 8.4 2 1.9 13 5.0 
      -สมรสและอยูดํ๎วยกัน 67 90.6 70 84.3 101 96.2 238 90.9 
      -สมรสและแยกกันอยู ํ - - 1 1.2 1 1.0 2 0.8 
      -มําย 1 1.4 4 4.8 1 1.0 6 2.3 
      -หยําร๎าง 2 2.7 1 1.2 - - 3 1.2 

รวม 74 100 83 100 105 100 262 100 
สถานภาพทางสังคม         
      -ไมํมีสถานภาพ 
         ทางสังคม 

49 66.3 60 72.3 77 73.4 186 71.0 

      -มีสถานภาพทางสังคม 25 33.7 23 27.8 28 26.7 76 29.0 
          1.ผู๎นํา/กํานัน/    
ผญบ. 

1 1.4 2 2.4 7 6.7 10 0.4 

             สมาชิก อบต.         
          2. กรรมการวดั/รร. 6 8.1 8 9.7 4 3.8 18 6.9 
          3. สมาชิกกลุํม/
ชมรม 

16 21.7 10 12.1 12 11.5 38 14.5 

          4. ประมงอาสา 2 2.8 1 1.2 1 1.0 4 1.6 
          5. มากกวํา 2 
              สถานภาพ 

- - 2 2.4 4 3.8 6 2.3 

รวม 74 100 83 100 105 100 262 100 
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ตารางที่ 2   จํานวนสมาชิกในครัวเรือนของชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ระหวํางเดือนตุลาคม 

2549- กันยายน 2550  
 

สมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คําฐานนิยม 

จํานวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน(คน)      

                 -ตอนบน 4.1 1 10 1.78 3 

                 -ตอนกลาง 4.2 1 9 1.66 4 

                 -ตอนลําง 5.1 2 11 1.96 4,5 

เฉลี่ย 4.5 1.3 10 1.80 4 

จํานวนสมาชิกชายในครัวเรือน(คน)      

                 -ตอนบน 2.1 0 7 1.44 1 

                 -ตอนกลาง 2.2 1 9 1.47 2 

                 -ตอนลําง 2.3 1 7 1.23 2 

เฉลี่ย 2.2 0.7 7.7 1.38 2 

จํานวนสมาชิกหญิงในครัวเรือน(คน)      

                 -ตอนบน 2.0 0 5 1.10 2 

                 -ตอนกลาง 2.1 0 9 1.52 2 

                 -ตอนลําง 2.6 1 6 1.25 2 

เฉลี่ย 2.2 0.3 6.7 1.29 2 

 3.35 1.0 8.83 1.59 3 

 

ลักษณะท่ีอยู่อาศัย  
ลักษณะของบ๎านที่อยูํอาศัยมี 2 ลักษณะ คือ เป็นบ๎านไม๎และบ๎านปูน บ๎านไม๎จะเป็นบ๎านรุํนเกํา กลําวคือ ลักษณะเป็น

บ๎านไม๎ช้ันเดียว ยกใต๎ถุนสูง ใต๎ถุนบ๎านพบมีการเลี้ยงวัวบ๎างเป็นบางหลังคาเรือน พบกระจายทั้งสามบริเวณ สําหรับบ๎านปูนจะมี
ลักษณะเป็นบ๎านที่เพ่ิงสร๎างขึ้นใหมํในระยะ 10-15 ปี กํอนหน๎านี้(เดือนตุลาคม 2549-กันยายน 2550) บ๎านปูนสํวนใหญํจะเป็นบ๎านช้ัน
เดียว มีอุปกรณ์ประเภทไม๎ปะปนอยูํบ๎าง บางบ๎านมีการปูพื้นด๎วยกระเบื้องเคลือบและบางบ๎านก็เป็นพื้นซีเมนต์ปกติ และพบบ๎านที่ มี
ลักษณะเป็นกระทํอม ทําด๎วยไม๎ไผํหรือสังกะสีหรือมุงหลังคาด๎วยจาก (พืชตระกูลปาล์มน้ํามันขึ้นบริเวณปากแมํน้ําติดริมทะเล) พบ
จํานวน 5 ครัวเรือน สําหรับครัวเรือนที่มีฐานะคํอนข๎างดี ลักษณะที่อยูํอาศัยจะเป็นบ๎าน 2 ช้ัน กลําวคือ ช้ันลํางเป็นปูนและช้ันบนเป็น
ไม๎ หรือไมํก็เป็นบ๎านปูน 2 ช้ัน ซึ่งพบคํอนข๎างน๎อย 
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ตารางที 3 ลักษณะที่อยูํอาศัยของชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  ระหวํางเดือนตุลาคม 2549-

กันยายน 2550      
 

 ตอนบน ตอนกลาง ตอนลําง รวม/เฉลี่ย 
 จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ 
ลักษณะที่อยูํอาศยั         
    -บ๎านไม๎ยกสูงมีใต๎ถุนบ๎าน 20 27.1 29 35.0 25 23.8 74 28.3 
    -บ๎านปูนช้ันเดียว 34 46 39 47.0 60 72.3 133 50.8 
    -บ๎านสองช้ัน(ปูน+ไม๎) 16 21.7 11 13.3 18 21.7 45 17.2 
    -กระทํอม 4 5.4 4 4.9 2 1.9 10 3.9 

รวม 74 100 83 100 105 100 262 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           บ๎านไม๎             บ๎านปูน 
 

 

 

 

 

 

 

 

                       บ๎านกระทํอม       

 
 

 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะที่อยูํอาศัยของชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหวํางเดือนตุลาคม 2549- 
กันยายน 2550 
 

การถือครองท่ีดินที่อยู่อาศัย 

ชาวประมงที่อาศัยอยูํในทุํงสามร๎อยยอด สํวนใหญลํักษณะพื้นท่ีที่ถือครองเป็นโฉนด คดิเป็นร๎อยละ 71.4 และพบ
ชาวประมงจํานวน 30 ราย คิดเปน็ร๎อยละ 11.5 ไมํมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินที่อาศัยอยูํ โดยพบจํานวน 18 ราย หรือร๎อยละ 21.7 กระจาย
บริเวณตอนกลาง รายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4  การถือครองที่ดินที่อยูํอาศัยของชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหวํางเดือนตุลาคม 

2549- กันยายน 2550      
 

 ตอนบน ตอนกลาง ตอนลําง รวม/เฉลี่ย 
 จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ 
การถือครองที่ดิน         
              -โฉนด 59 79.8 46 55.4 82 78.1 187 71.4 
              -นส 3 ก 3 4.1 1 1.2 9 8.6 13 5.0 
              -นส 3 1 1.4 3 3.6 5 4.8 9 3.5 
              -ภบท5 7 9.5 15 18.1 1 1.0 23 8.8 
              -ไมํมีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน 4 5.4 18 21.7 8 7.7 30 11.5 

รวม 74 100 83 100 105 100 262 100 
ภูมิลําเนาเดิม         
             -เป็นคนดั้งเดมิในพ้ืนท่ี 69 93.3 80 96.4 103 98.1 252 96.2 
             -ย๎ายมาจากท่ีอื่น 5 6.8 3 3.6 2 1.9 10 3.9 

รวม 74 100 83 100 105 100 262 100 
อาชีพเดิม         
             -ทําการประมง 33 44.7 44 53 59 56.2 136 51.9 
             -ทําการเกษตร 20 27.1 15 18.1 23 21.9 58 22.2 
             -รับจ๎าง 12 16.2 14 16.9 13 12.4 39 14.9 
             -ค๎าขาย 2 2.7 3 3.6 - 0 5 1.9 
             -อื่นๆ 7 9.5 7 8.4 10 9.6 24 9.2 

รวม 74 100 83 100 105 100 262 100 
 

ภูมิล าเนาและอาชีพเดิม 

ชาวประมงที่ทําการประมงในทุํงสามร๎อยยอดสํวนใหญรํ๎อยละ 98.1 เป็นคนในพ้ืนท่ีหรือละแวกใกล๎เคียงและอาศัยใน
พื้นที่น้ีมานานกวํา 10 เดือนตุลาคม 2549-กันยายน 2550 พบชาวประมงจํานวน 5 ราย (ร๎อยละ 1.9) ที่ย๎ายมาจากท่ีอื่น ได๎แกํจังหวัด 
นครปฐม อยุธยา เพชรบุรี สมุทรปราการ และกําแพงเพชร โดยชาวประมงเหลํานี้สํวนใหญํมากกวําครึ่งหนึ่งของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด ทําการประมงโดยจับสตัวน์้ําในทํุงสามร๎อยยอดเป็นอาชีพเดมิ ทั้งที่เป็นอาชีพหลักและเป็นอาชีพรองหรือยังชีพ คิดเป็นร๎อยละ 
51.5 สําหรับชาวประมงท่ีไมํได๎ทําการประมงมากํอนหน๎านี้ ก็ทําอาชีพรับจ๎าง โดยรับจ๎างท้ังในภาคการเกษตร ได๎แกํ รบัจ๎างทําไร ํ 
ทําสวน ทํานา รับจ๎างจับกุ๎ง และรับจ๎างภาคอุตสาหกรรม เชํน โรงงาน นอกจากนี้ยังมีการรับจ๎างทั่วไป เชํนรับจ๎างกํอสร๎าง ดังตารางที่ 5 
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ลักษณะของการประกอบอาชีพต่างๆ ในทุ่งสามร้อยยอด 

 

อาชีพและรายได้ในปัจจุบัน 
จากจํานวนผู๎ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 262 ราย พบวําชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอดมีอาชีพตํางๆ ทั้งหมด ดังนี้  
1. อาชีพประมง โดยแบํงเป็น  

1.1  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําซึ่งมี 2 ประเภท ได๎แกํ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ได๎แกํ การ 

เลี้ยงปลาดุกรัสเซีย และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากรํอย ได๎แกํ การเลี้ยงก๎ุงขาว ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ คือมีการปลํอยพันธุ์กุ๎งอยําง
เดียวโดยไมํมีการให๎อาหาร หรือการเลี้ยงปูทะเลผสมผสานกับนากุ๎ง การเลี้ยงปลากะพงขาวในบํอ/กระชัง ซึ่งเป็นบํอท่ีเคยเลี้ยงกุ๎งทะเล
มากํอน จากแบบสอบถามพบอาชีพน้ี จํานวน 57 ราย (ร๎อยละ 21.75) รายได๎จากอาชีพนี้อยูํในชํวง 1,000-1,000,000 บาทตํอปี โดยสํวน
ใหญํจะมีรายได๎ 100,000 บาทตํอปี (จํานวน 10 ราย หรือ ร๎อยละ 3.8) และพบจํานวน 7 ราย (ร๎อยละ 2.67) ที่ทําอาชีพนี้แล๎วขาดทุน 
เนื่องจากสัตว์น้ําท่ีเลี้ยงตายกํอนถึงเวลาจับขาย 

1.2  การทําการประมง แบํงเป็น  
1.2.1. การจับสัตว์น้ําจืดในทุํงสามร๎อยยอด พบชาวประมงมีการใช๎เครื่องมือ 6 ชนิดในการทําการประมง 

ได๎แกํ เครื่องมือลอบ เครื่องมือขําย เครื่องมือเบ็ด เครื่องมือฉมวก เครื่องมือลัน และเครื่องมือแห โดยเฉลี่ยในชํวงระยะเวลา 1 เดือน 
ชาวประมงจะทําการประมงในชํวง 10-25 วัน มีรายได๎ประมาณ 200-300 บาทตํอวัน และมากท่ีสุดประมาณ วันละ 500 บาท โดยเฉพาะ
ในชํวงฤดูฝน สามารถจับสัตว์น้ําได๎ในปริมาณที่มาก สําหรับการทําการประมงด๎วยเครื่องมือลอบ ชาวประมงจะทําการกู๎ลอบ 2-3 วัน/
ครั้ง หรือก๎ูทุกวัน สําหรับการกู๎ลอบจะมีรายได๎ประมาณ 150-200 บาท/ครั้งที่กู๎ และมีรายได๎สูงสุดถึง 500 บาท/ครั้ง จากแบบสอบถาม
พบอาชีพน้ี จํานวน 233 ราย (ร๎อยละ 88.93)รายได๎จากอาชีพน้ีอยูํในชํวง 2,000-100,000 บาทตํอปี โดยสํวนใหญํจะมีรายได๎ 10,000 บาท
ตํอปี (จํานวน 25 ราย) 

1.2.2. การจับสัตว์น้ํากรํอย ได๎แกํ การจับปูทะเล และการทําการประมงด๎วยเครื่องมือประเภทซั้งใน
บริเวณคลองเขาแดง ซึ่งเป็นบริเวณตอนกลางตํอบริเวณตอนลํางของทุํงสามร๎อยยอด สําหรับเรื่องของรายได๎ไมํแนํนอน ขึ้นกับปริมาณ
และชนิดสัตว์น้ําที่จับได๎ แตํรายได๎เฉลี่ยประมาณ 200 บาทตํอวันที่ทําการประมง ซึ่งในการทําการประมงชาวประมงบางรายจะทําการ
ประมงทุกวันและบางรายทําการประมง 10 วันตํอเดือน ท้ังนี้ข้ึนอยูํกับปริมาณของสัตว์น้ําในธรรมชาติ โดยการสังเกต 

1.2.3. การจับสัตว์น้ําทะเล ได๎แกํ การทําการประมงหมึก โดยเรือไดหมึก ซึ่งจะทํา 

การประมงในบริเวณ 3000 เมตรจากชายฝั่งทะเล 
2.  อาชีพรับจ้าง แบํงเป็น 3  ลักษณะ กลําวคือ  

2.1  รับจ๎างท่ัวไป ได๎แกํ รับเหมากํอสร๎างบ๎านหรืออาคาร คําจ๎างอยูํในชํวงประมาณ 200-280 บาท ตํอวัน 
สํวนใหญํจะทําอาชีพประเภทนี้ประมาณ 15 วัน/เดือน การรับจ๎างแกะสลักหินอํอน เป็นรูปตํางๆ หรือรูปพระพุทธรูป ทั้งขนาดเล็ก 
ขนาดใหญํ และรับจ๎างอื่นๆ ทั่วไป จากแบบสอบถามพบอาชีพนี้ จํานวน 33 ราย (ร๎อยละ 12.59) รายได๎จากอาชีพนี้อยูํในชํวง 1,000-

100,000 บาทตํอปี โดยสํวนใหญํจะมีรายได๎ 10,000 บาทตํอปี พบจํานวน 3 ราย (ร๎อยละ 1.14) และรายได๎ 20,000 บาทตํอปี จํานวน 3 

ราย  และ 360,000 บาทตํอปี (จํานวน 3 ราย)  
2.2. รับจ๎างภาคการเกษตร ได๎แกํ รับจ๎างทํานา ทําไรํ ได๎แกํ ไรํมะมํวง ไรํสับปะรด โดยการรับเหมาเป็น

รายเดือนตุลาคม 2549-กันยายน 2550 หรือรายวัน (ถางหญ๎า) รายได๎ประมาณวันละ 120 บาท เดือนละ 20 วัน นอกจากนี้ยังรับจ๎าง
จับกุ๎งทะเลและคัดแยกขนาด รับจ๎างแปรรูปสับปะรด (สับสับปะรด)  จากแบบสอบถามพบอาชีพนี้ จํานวน 40 ราย (ร๎อยละ 15.26) 
รายได๎จากอาชีพน้ีอยูํในชํวง 700-200,000 บาทตํอปี โดยสํวนใหญํจะมีรายได๎ 36,000 บาทตํอปี (จํานวน 6 ราย) 

2.3. รับจ๎างภาคอุตสาหกรรม สํวนใหญํเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสับปะรด ได๎แกํ รับจ๎างทํางานในโรงงาน
สับปะรด รายได๎วันละ 150 บาท เดือนละ 22 วัน หรือขับรถสํงคนงานโรงงาน- 

สับปะรด จากแบบสอบถามพบอาชีพนี้ จํานวน 22 ราย (ร๎อยละ 8.39) รายได๎จากอาชีพนี้อยูํในชํวง 3,000-100,000 บาทตํอปี โดยสํวน
ใหญํจะมีรายได๎ 30,000 บาทตํอปี (จํานวน 3 ราย) 
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ภาพที่ 2   อาชีพรับจ๎างแกะสลักหนิอํอนและการปลูกมะเขือเทศในบริเวณทุํงสามร๎อยยอด  จ. ประจวบคีรีขันธ์ ระหวํางเดือนตุลาคม 
2549-กันยายน 2550  

 

3. ท าการเกษตร แบํงเป็น 
3.1  ปลูกพืช แบํงเป็น ทําไรํ ทําสวน และทํานา  

3.1.1. ทําไรํ สํวนมากทําไรํสับปะรด ไรํมะเขือเทศและไรํมะมํวง หรือมีการปลูกพืชล๎มลุกแซม ได๎แกํ 
แตงโม จากแบบสอบถามพบทําไรํ จํานวน 22 ราย (ร๎อยละ 8.39) มีรายได๎จากการทําไรํในชํวง 3,000-500,000 บาทตํอปี โดยสํวนใหญํ
จะมีรายได๎ 20,000 บาทตํอปี (จํานวน 4 ราย) 

3.1.2. ทําสวน ได๎แกํ สวนมะพร๎าว สวนกล๎วย จากแบบสอบถามพบอาชีพทําสวน จํานวน 11 ราย  
(ร๎อยละ 4.19) มีรายได๎อยูํในชํวง 1,000-100,000 บาทตํอปี โดยสํวนใหญํจะมีรายได๎ 10,000 บาทตํอปี และ 10,000 บาทตํอปี  

3.1.3. ทํานา พบพ้ืนท่ี 5-50ไรํ เป็นทั้งที่ของตัวเองและที่เชํา ปริมาณผลผลิตที่ได๎ 30 เกวียน/พื้นที่ 50ไรํ 
ราคาข๎าวเกวียนละ 5,000 บาท และปัญหาของการทํานาคือการขาดน้ํา จากแบบสอบถามพบอาชีพทํานา จํานวน 77 ราย 
 (ร๎อยละ 29.38) มีรายได๎ในชํวง 2,000-200,000 บาทตํอปี โดยสํวนใหญํจะมีรายได๎ 20,000 บาทตํอปี (จํานวน 20 ราย) และพบวําทํา
อาชีพน้ีแล๎วขาดทุน จํานวน 1 ราย 

3.2. เลี้ยงสัตว์ สัตว์ที่นิยมเลี้ยง ได๎แกํ วัวและหมู จากแบบสอบถามพบอาชีพเลี้ยงสัตว์ จํานวน 42 ราย (ร๎อยละ 16.03)  
มีรายได๎ในชํวง 4,000-200,000 บาทตํอปี โดยสํวนใหญํจะมีรายได๎ 20,000 บาทตํอปี (จํานวน 9 ราย) และพบวําทําอาชีพนี้แล๎วขาดทุน 
จํานวน 1 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  ที่ทําการสหกรณ์ชาวไรสํับปะรดสามร๎อยยอด จํากัด จ.ประจวบครีีขันธ์  ระหวํางเดือนตุลาคม 2549- กันยายน 2550 
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4. ค้าขาย จากแบบสอบถามพบอาชีพนี้  จํานวน 14 ราย (ร๎อยละ 5.34) มีรายได๎จากการค๎าขายในชํวง  
5,000-1,000,000 บาทตํอปี โดยสํวนใหญํจะมีรายได๎ 100,000 บาทตํอปี (จํานวน 3 ราย) แบํงอาชีพน้ีเป็น 2 ลักษณะ คือ 

  4.1. ค๎าขายสัตว์น้ํา หมายถึงการรับซื้อสัตว์น้ําในทํุงฯ (สัตว์น้ําจืดและสัตว์น้ํากรอํย) จากชาวประมง และขายสัตว์น้ํา
ไปยังแมํค๎ารายยํอยหรือผู๎บริโภค 

                       4.2.  ค๎าขายอื่นๆ ได๎แกํ ขายของชํา/อื่นๆ 
5. รับราชการและลูกจ้าง ประกอบด๎วย สมาชิกองค์การบริหารสํวนตําบล ผู๎ใหญํบ๎าน ภารโรง ประปาหมูํบ๎าน ยาม และ

เจ๎าหน๎าที่ของอุทยาน จากแบบสอบถามพบผู๎ประกอบอาชีพนี้ จํานวน 7 ราย (ร๎อยละ 2.67) มีรายได๎อยูํในชํวง 8,400-150,000 บาทตํอปี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4  การค๎าขายสตัว์น้ําของชาวประมงบรเิวณตอนบนของทุํงสามร๎อยยอด จ. ประจวบครีีขันธ์ ระหวํางเดือนตลุาคม 2549-
กันยายน 2550  

ตารางที่ 5  ลักษณะอาชีพของชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  ระหวํางเดือนตุลาคม 2549- กันยายน 2550      
 

ลักษณะการประกอบอาชีพ 
ตอนบน ตอนกลาง ตอนลําง เฉลี่ย 

จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ 
ประเภทของอาชีพ         
            อาชีพทําไรํ 11 6.5 6 3.5 9 3.8 8.7 4.6 
            อาชีพทํานา 28 16.6 18 10.4 36 15.0 27.4 14.0 
            อาชีพทําสวน 5 3.0 2 1.2 4 1.7 3.7 2.0 
            อาชีพเลี้ยงสัตว ์ 19 11.3 10 5.8 17 7.1 15.4 8.2 
            อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 5 3.0 27 15.6 30 12.5 20.7 10.4 
            อาชีพค๎าขาย 8 4.8 3 1.8 4 1.7 5.0 5.0 
            รับราชการ/พนักงานของ
รัฐ 

2 1.2 - 0 5 2.1 2.4 1.1 

            รับจ๎างภาคการเกษตร 7 4.2 11 6.4 24 10.0 14.0 6.9 
            รับจ๎างภาคอุตสาหกรรม 8 4.8 6 3.5 9 3.8 7.7 4.1 
            อาชีพทําการประมง 66 39.1 74 42.8 93 38.6 77.7 40.2 
            อาชีพลําสัตว์/หาของปุา 2 1.2 1 0.6 1 0.5 1.4 0.8 
            อาชีพอ่ืนๆ 8 4.8 15 8.7 9 3.8 10.7 10.7 

รวม 169 100 173 100 241 100   
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6. ล่าสัตว์และหาของป่า มีการหาผึ้งตามปุา (แนวเขาแดงที่อยูํตรงกลางของทุํงสามร๎อยยอด) และการหาไหลบัว  
(บริเวณสํวนกลางของทุํงสามร๎อยยอดจะมีบึงบัวและมีพืชประเภทบัวหลวงหนาแนํน) จากแบบสอบถามพบผู๎ประกอบอาชีพนี้ จํานวน 
3 ราย (ร๎อยละ 1.14) มีรายได๎อยูํในชํวง 6,200-24,000 บาทตํอปี  
 

ตารางที่ 6  ประมาณการรายได๎ตอํปีแตํละอาชีพของชาวประมงบรเิวณตอนบนของทุํงสามร๎อยยอด   จ. ประจวบครีีขันธ์ ระหวํางเดือน
ตุลาคม 2549-กันยายน 2550   

 

อาชีพ รายได๎ตํอปี(บาท) จํานวน(ราย) คําฐานนิยม(บาท) 
การทําการประมง    

      -การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าํ 1,000-10,000 5 - 

      -การทําการประมง 3,000-40,000 66 10,000 

รับจ๎าง    

      -รับจ๎างท่ัวไป 1,000-100,000 33 10,000 20,000 36,000 

     -รับจ๎างภาคการเกษตร 25,000-40,000 7 36,000 

     -รับจ๎างภาคอุตสาหกรรม 15,000-100,000 8 30,000 

ทําการเกษตร    

      -ทําไร ํ 5,000-500,000 11 10,000 

      -ทําสวน 1,000-5,000 5 - 

      -ทํานา 3,000-200,000 28 30,000 

      -เลี้ยงสัตว ์ 4,000-200,000 19 5,000, 10,000 

ค๎าขาย 5,000-100,000 8 100,000 

รับราชการ/ลูกจา๎ง/...... 8,400-88,200 2 - 

ลําสตัว์/หาของปุา 24,000 2 - 

 

อาชีพหลักและอาชีพรอง 

จากจํานวนผู๎ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด จํานวน 262 ราย พบผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ร๎อยละ 38.5 
 ( จํานวน 101 ราย) มีอาชีพหลักคือทําการประมง โดยการจับสัตว์น้ําจืดในทุํงสามร๎อยยอด รองลงมา คือ ทํานา ร๎อยละ 14.1 (จํานวน 
37 ราย) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ร๎อยละ 13.7 (จํานวน 36 ราย) และอาชีพรับจ๎างทั่วไปร๎อยละ 8.4 (จํานวน 22 ราย) นอกจากน้ีพบอาชีพหลัก
อื่นๆ ได๎แกํ รับจ๎างภาคอุตสาหกรรมจํานวน 12 ราย รับจ๎างภาคการเกษตรจํานวนละ 11 ราย ค๎าขายจํานวนละ 11 ราย ทําไรํ 
จํานวน 9 ราย รับราชการจํานวน 7 ราย เลี้ยงสัตว์จํานวน 7 ราย ทําสวนจํานวน 4 ราย หาปลาทะเลจํานวน 4 ราย และ 
หาปลาน้ํากรํอยจํานวน 1 ราย 

สําหรับอาชีพรองพบวําจากผู๎ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 262 ราย สํวนใหญํ ร๎อยละ 43.1 (จํานวน 113 ราย) ทําการ
ประมงโดยการจับสัตว์น้ําจืดในทํุงสามร๎อยยอดเป็นอาชีพรอง รองลงมามีอาชีพทํานา จํานวน 28 ราย (ร๎อยละ 10.6) เลี้ยงสัตว์ จํานวน 
23ราย (ร๎อยละ. 8.7) รับจ๎างภาคการเกษตร จํานวน 17 ราย (ร๎อยละ 6.4) รับจ๎างท่ัวไป จํานวน 15 ราย (ร๎อยละ 5.7) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
จํานวน 14 ราย (ร๎อยละ 5.3) นอกจากนี้พบเป็นอาชีพอื่นๆ เชํน ทําไรํ ทําสวน รับจ๎างภาคอุตสาหกรรม รับราชการ ลําสัตว์ และหาของปุา  
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ตารางที่ 7  ประมาณการรายไดต๎อํปีแตํละอาชีพของชาวประมงบรเิวณตอนกลางของทุํงสามร๎อยย จ. ประจวบครีีขันธ์ ระหวํางเดือน
ตุลาคม 2549-กันยายน 2550   

 

อาชีพ รายได๎ตํอปี(บาท) จํานวน(ราย) คําฐานนิยม(บาท) 
การทําการประมง    

      -การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าํ 5,000-1,000,000 27 100,000 

      -การทําการประมง 2,000-100,000 74 30,000 

รับจ๎าง    

      -รับจ๎างท่ัวไป 1,000-100,000 33 10,000 20,000 36,000 

     -รับจ๎างภาคการเกษตร 700-200,000 40 36,000 

     -รับจ๎างภาคอุตสาหกรรม 20,000-100,000 6 - 

ทําการเกษตร    

      -ทําไร ํ 6,000-50,000 6 20,000 

      -ทําสวน 10,000-15,000 2 - 

      -ทํานา 6,000-80,000 18 20,000 

      -เลี้ยงสัตว ์ 6,000-30,000 10 15,000, 20,000, 30,000 

ค๎าขาย 70,000-200,000 3 - 

รับราชการ/ลูกจา๎ง/...... 10,000-50,000 11 15,000, 30,000 

ลําสตัว์/หาของปุา 6,200 1 - 
 

จากอาชีพหลักและอาชีพรองของผู๎ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 262 ราย พบวํา การทําการประมงโดยการจับสัตว์
น้ําในทุํงสามร๎อยยอดเป็นอาชีพหลักคิดเป็นร๎อยละ 38.5 ของจํานวนผู๎ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และขณะเดียวกันอาชีพน้ีถือเป็นอาชีพ
รองของจํานวนผู๎ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 113 ราย (ร๎อยละ 43.1) และพบจํานวน 19 ราย (ร๎อยละ 7.25) ที่ทําอาชีพการทํา
การประมงเป็นอาชีพหลักแตเํพียงอยํางเดียว โดยไมมํีอาชีพอ่ืนเป็นอาชีพรอง 
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ตารางที่ 8  ประมาณการรายได๎ตอํปีแตํละอาชีพของชาวประมงบรเิวณตอนลํางของทุํงสามร๎อยยอ  จ. ประจวบคีรีขันธ์ ระหวํางเดือน
ตุลาคม 2549-กันยายน 2550   

 

อาชีพ รายได๎ตํอปี(บาท) จํานวน(ราย) คําฐานนิยม(บาท) 
การทําการประมง    

      -การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าํ 1,500-300,000 30 100,000 

      -การทําการประมง 2,000-500,000 93 10,000 

รับจ๎าง    

      -รับจ๎างท่ัวไป 1,000-100,000 33 10,000 20,000 36,000 

     -รับจ๎างภาคการเกษตร 700-200,000 24 20,000 

     -รับจ๎างภาคอุตสาหกรรม 3,000-100,000 9 3,000, 100,00 

ทําการเกษตร    

      -ทําไร ํ 3,000-100,000 9 100,000 

      -ทําสวน 1,200-100,000 4 - 

      -ทํานา 2,000-100,000 36 30,000 

      -เลี้ยงสัตว ์ 4,800-60,000 17 5,000, 20,000, 25,000 

ค๎าขาย 30,000-1,000,000 4 - 

รับราชการ/ลูกจา๎ง/...... 30,000-150,000 5 - 

ลําสตัว์/หาของปุา 7,000 1 - 
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ตารางที่ 9  อาชีพหลักของชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอด จ. ประจวบครีีขันธ์ ระหวํางเดือนตุลาคม 2549 กันยายน 2550  
 

อาชีพหลัก จํานวน (ราย) ร๎อยละ 

ทําการประมงสัตว์น้ําจืด 101 38.5 

ทําการประมงสัตว์น้ํากรํอย 1 0.38 

ทําการประมงสัตว์น้ําทะเล 4 1.53 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 36 13.7 

ทํานา 37 14.1 

ทําไร ํ 9 3.4 

ทําสวน 4 1.53 

เลี้ยงสตัว ์ 7 2.67 

รับจ๎างท่ัวไป 22 8.4 

รับจ๎างภาคการเกษตร 11 4.2 

รับจ๎างภาคอุตสาหกรรม 12 4.6 

ค๎าขาย 11 4.2 

รับราชการ/ลูกจา๎ง 7 2.67 

ลําสตัว์/หาของปุา 1 0.38 

รวม 262 100 

 

การย้ายถิ่น 

เนื่องจากในบริเวณทุํงสามร๎อยยอดหรือละแวกใกล๎เคียงประกอบไปด๎วยทรัพยากรหลากหลาย ดังนั้นอาชีพตํางๆ  
จึงเกิดขึ้นมากมาย อยํางไรก็ตามจากการสอบถามชาวประมงทั้งหมดเกี่ยวกับการย๎ายถิ่นออกไปจากพ้ืนท่ีนี้ ชาวประมงสํวนใหญํเป็นคน
ดั้งเดิมที่นี้และไมํคิดจะย๎ายไปไหน รวมทั้งหมด 253 ราย พบเพียง 9 ราย (ร๎อยละ 3.4) ที่คิดจะย๎ายจากพื้นที่น้ี โดยพบวํา จํานวน 1 ราย
จะกลับภูมิลําเนาเดิมและอีกจํานวน 8 ราย ยังไมํแนํใจหรือไปหาที่ทํากินใหมํ  
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ตารางที่ 10  ความต๎องการการยา๎ยถิ่นของชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอด จ. ประจวบครีีขันธ ระหวาํงเดือนตลุาคม 2549-กันยายน 2550     
 

 
ตอนบน ตอนกลาง ตอนลําง เฉลี่ย/รวม 

จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ 
ความต๎องการย๎ายถิ่น         
            -ไมํคดิจะย๎าย 73 98.6 78 94.0 102 97.2 253 96.6 
            - คิดจะยา๎ย 1 1.4 5 6.0 3 2.9 9 3.5 

-ไมํแนํใจขึ้นกับ 
   สถานการณ ์

- - - - - -   

รวม 74 100 83 100 105 262 262 100 
ย๎ายถิ่นไปท่ี         
           - ไมํคิดจะย๎าย 72 97.3 78 93.9 104 99.1 254 97.0 
           - กลับภูมิลําเนาเดิม 1 1.4 1 1.2 - - 2 0.8 
           - ไมํแนํใจ หาท่ีทํากินใหมํ 1 1.4 4 4.8 1 1.0 6 2.3 

รวม 74 100 83 100 105 100 262 100 
 

3.  ภาวะทางการเงิน 

จากการสอบถามเรื่องภาวะทางการเงินในภาพรวมของทั้งเดือนตุลาคม 2549 -กันยายน 2550 ชาวประมงสํวนใหญํมี
ภาวะทางการเงินพอใช๎จําย ร๎อยละ 66.8 (จํานวน 175 ราย) และไมํพอใช๎ ร๎อยละ 17.9 (จํานวน 47 ราย) และพบจํานวน 40 ราย (ร๎อย
ละ 15.2) ที่มีเงินเหลือเก็บ อยํางไรก็ตามภาวะทางการเงินของชาวประมงในชํวงหนึ่งปีมีความไมํแนํนอน เนื่องจากมีปัจจัยตํางๆ ที่เข๎า
มาเกี่ยวข๎อง และในบางครั้งชาวประมงบางรายในบางชํวงเดือนมักประสบปัญหาทางการเงิน สําหรับในชํวงที่ประสบปัญหาทางการเงิน
ชาวประมงร๎อยละ 32.1 จะแก๎ปัญหาทางการเงินด๎วยการกู๎ยืมองค์กร และร๎อยละ 29.7 อดออมใช๎เทําที่จําเป็น พบชาวประมงร๎อยละ 6.1 

ใช๎วิธีกู๎ยืมจากแพปลาหรือเจ๎าของร๎านค๎าเครื่องมือประมงหรือนายทุนนอกระบบ และพบชาวประมงร๎อยละ 32.1 ไมํตอบคําถามนี้ 
รายละเอียด ดังตารางท่ี 8 และ 9 
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ตารางที่ 11  สถานภาพทางการเงินของชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอด จ. ประจวบครีีขันธ ์ ระหวํางเดอืนตุลาคม 2549-กันยายน 2550     
 

สถานภาพทางการเงิน 
ตอนบน ตอนกลาง ตอนลําง เฉลี่ย/รวม 

จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ 
ภาวะทางการเงิน         
             -ไมํพอใช๎ 9 12.2 13 15.7 25 23.9 47 18 
             - พอใช๎ 53 71.6 57 68.7 65 62.0 175 66.8 

 - มีเงินเหลือเก็บ 12 16.3 13 15.7 15 14.3 40 14.3 
รวม 74 100 83 100 105 100 262 100 

ถ๎าไมํพอใช๎         
             - อดออมใช๎เทําที่จําเป็น 22 29.7 31 37.3 26 24.8 79 30.2 
             - กู๎ยืมองค์กร 25 33.8 18 21.7 39 37.1 82 31.3 
             - กู๎ยืมนายทุนนอกระบบ 3 4.1 3 3.6 11 10.5 17 6.5 
             - พอใช๎ 24 32.4 31 37.3 29 27.6 84 32.1 

รวม 74 100 83 100 105 100 262 100 
ภาวะหนีส้ิน         
             - ไมํมีหนีส้ิน 31 41.9 40 48.2 42 40.0 113 43.2 
             - มีหนี้สิน 43 58.1 43 51.8 63 60.0 149 56.9 

รวม 74 100 83 100 105 100 262 100 
เงินลงทุนในการประกอบอาชีพ         
การประมง         
             - ไมํเพียงพอ 11 14.9 15 18.1 16 15.3 42 16.1 
             - เพียงพอ 60 81.1 64 77.1 85 81.0 209 79.8 
             - ต๎องการเพิ่ม 3 4.1 4 4.9 4 3.8 11 4.2 

รวม 74 100 83 100 105 100 262 100 
การใช๎สินเช่ือเพื่อทําการประมง         
             - ไมํใช๎ 67 90.6 69 83.2 82 78.1 219 83.6 
             - ใช๎ 7 9.5 14 16.9 23 21.9 43 16.5 

รวม 74 100 83 100 105 100 262 100 
ภาวะการออม         
             - ไมํมีการออม 35 47.3 35 42.2 58 55.3 128 48.9 
             - มีการออม 39 52.7 48 57.9 47 44.8 134 51.2 

รวม 74 100 83 100 105 100 262 100 
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3.1  ภาวะหนี้สนิ 

อยํางไรก็ตามเมื่อสอบถามชาวประมงเรื่องภาวะหนี้สิน ชาวประมงทั้งหมด (จํานวน 262 ราย) ร๎อยละ 47.7 

 (จํานวน 125 ราย) ไมํมีหนี้สินหรือไมตํอบคําถามนี้ สํวนอีกร๎อยละ 52.3 (จํานวน 137 ราย) มีหนี้สิน โดยชาวประมงมีหนี้สินเพื่อนํามาใช๎
ในการประกอบอาชีพ จํานวน 107 ราย หรือร๎อยละ 78.1 ของชาวประมงที่มีหนี้สินทั้งหมด มีหนี้สินเรื่องการใช๎จํายในครอบครัว  
จํานวน 18 ราย หรือ ร๎อยละ 13.1 ของชาวประมงที่มีหนี้สินทั้งหมด โดยมีหนี้สินในชํวง 1,000-34,000 บาท มีหนี้สินจากเรื่องของที่อยูํ
อาศัย จํานวน 10 ราย หรือ ร๎อยละ 7.3 ของชาวประมงที่มีหนี้สินทั้งหมด โดยมีหนี้สินในชํวง 30,000-700,000 บาท โดยสํวนใหญํมี
หนี้สินที่ 400,000 บาท มีหนี้สินที่เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร จํานวน 2 ราย หรือร๎อยละ 1.5 ของชาวประมงที่มีหนี้สินทั้งหมด โดยมี
หนี้สินในชํวง 50,000-100,000 บาท  

ในการมีหนี้สินเพื่อนํามาซึ่งการประกอบอาชีพ (จํานวน 107 ราย) แบํงเป็นการประกอบอาชีพตํางๆ ดังรายละเอียด 
(ตารางที่ 10)  

1.  อาชีพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา พบชาวประมงมีหนีส้ินเนื่องจากอาชีพน้ี จํานวน 47 ราย หรือร๎อยละ 43.9 ของผู๎ที่มี
หนี้สินเพื่อการประกอบอาชีพ โดยมีหนี้สินเรื่องของการเลีย้งก๎ุงทะเล จํานวน 41 ราย (ร๎อยละ 87.2) ของการมีหนี้สินเพื่อการประกอบ
อาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยมหีนี้สินในชํวง 85,000-900,000 บาท แตํสํวนใหญํมีหนีส้ินท่ี 100,000 บาท สําหรับชาวประมงรายที่เลี้ยง
กุ๎งทะเลและเลีย้งปลากะพงขาว จาํนวน 3 ราย มีหนี้สินในชํวง 10,000-100,000 บาท ชาวประมงที่เลี้ยงปลาน้ําจืด จํานวน 2 ราย มี
หนี้สินในชํวง 13,000-50,000 บาท และเลี้ยงปลากะพงขาว จํานวน 1 ราย มีหนี้สินประมาณ 50,000 บาท  

2. อาชีพทําการประมง พบชาวประมงมีหนี้สินเนื่องจากอาชีพน้ี จํานวน 17 ราย หรือ ร๎อยละ  
15.8 ของผู๎ที่มีหนี้สินเพื่อการประกอบอาชีพ โดยเป็นชาวประมงที่อาศัยบริเวณตอนบน จํานวน 5 ราย ตอนกลาง จํานวน 5 ราย และ
ตอนลําง จํานวน 7 ราย (นํ้าจืด จํานวน 5 ราย ทะเล จํานวน 2 ราย) โดยมีหนีส้ินในชํวง 50,000-100,000 บาท แตํสํวนใหญํมหีนี้สินที ่
100,000 บาท 

3. อาชีพการทํานา/ทําไรํ จํานวน 22 ราย หรือร๎อยละ 20.6 ของผู๎ที่มหีนี้สินเพื่อการประกอบอาชีพโดยมีหนี้สินในชํวง
70,000-300,000 บาท แตํสํวนใหญมํีหนี้สินท่ี 10,000 บาท 

4. อาชีพการเลี้ยงสตัว์ จํานวน 15 ราย หรือ ร๎อยละ 14 ของผู๎ที่มีหนี้สินเพื่อการประกอบอาชีพ โดยมหีนี้สินในชํวง 
15,000-200,000 บาท 

5. อาชีพค๎าขาย จํานวน 2 ราย หรือร๎อยละ 1.9 ของผู๎ที่มีหนี้สินเพื่อการประกอบอาชีพ โดยมีหนีส้ินท้ังหมดประมาณ 
100,000 บาท 

6. ซื้อท่ีดินทํากิน จํานวน 2 ราย และอื่นๆ จํานวน 2  ราย โดยมีหนี้สินในชํวง 100,000-120,000 บาท และ 5,000-

900,000 บาท  
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ตารางที่ 12  การนําหนี้สินมาใช๎ประโยชน์ของชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ ระหวําง  เดือนตุลาคม 2549-กันยายน 2550   
 

หนี้สินในเรื่อง จํานวนหนี้สิน(บาท) จํานวน(ราย) คําฐานนิยม(บาท) 
การประกอบอาชีพ  107  

            ทําการประมง 5,000-100,000 17 100,000 

            เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 8,500-900,000 47 100,000 

                    เลี้ยงก๎ุง 8,500-900,000 41 100,000 

                   เลี้ยงก๎ุง/ปลากะพงขาว 10,000-100,000 3  

                   เลี้ยงปลาน้ําจืด 13,000-50,000 2  

                   เลี้ยงปลากะพงขาว 50,000 1  

           ปลูกพืช 7,000-300,000 22  

                   ทํานา 70,000-300,000  10,000 

                   ทําไรํ 7,000-100,000   

                   ทํานา/ทําไร ํ 70,000-100,000  100,000 และ 20,000 

          เลี้ยงสัตว ์ 15,000-200,000 15  

                  เลี้ยงวัว 18,000-200,000   

                 เลี้ยงหมู 15,000   

                 เลี้ยงวัว/หมู 65,000   

          ไรํนาสวนผสม 5,000-900,000   

           ซื้อหาท่ีทํากิน 100,000-120,000 2  

           ค๎าขาย 100,000 2  

การศึกษาของบุตร 5,000-100,000 2  

ใช๎จํายในครัวเรือน 1,000-34,000 18  

จัดสร๎างท่ีอยูํอาศัย 30,000-700,000 10 400,000 

รวม  137  
 

แหล่งสินเชื่อของชาวประมง 
จากการสอบถามเรื่องแหลํงของสินเช่ือ พบชาวประมง จํานวน 95 ราย ที่มีภาระหนีส้ินและไมตํอบคาํถามนี้ คิดเป็นร๎อย

ละ 69.3 ของชาวประมงทั้งหมดที่มีภาระหนี้สิน (จํานวน 137 ราย) สําหรับชาวประมงท่ีมีภาระหนี้สินและบอกถึงแหลํงของสินเช่ือ 
(จํานวน 42 ราย) พบวําชาวประมงสํวนใหญํนิยมใช๎แหลํงสินเช่ือคอื ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (จํานวน 18 ราย 
หรือร๎อยละ 42.8 ของจํานวนชาวประมงทั้งหมดที่มภีาวะหนีส้นิและบอกแหลํงสินเช่ือ) รองลงมาเป็นแหลํงสินเช่ือจากแพปลา  
จํานวน 8 ราย (ร๎อยละ 19.0) แหลํงสินเช่ือจากร๎านค๎า เครือญาติและนอกระบบ ร๎อยละ 9.5 7.1 และ 4.7 ตามลําดับ 

ชาวประมงจะอาศัยแหลํงเงินก๎ูตําง ๆ เพื่อนําไปใช๎ประโยชน์ในเรื่องตํางๆ ดังน้ี 

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ชาวประมงจะใช๎บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์บริเวณใกล๎กับ 
ทุํงสามร๎อยยอด ได๎แกํ สาขาปราณบุรีและสาขากุยบุรี โดยสินเช่ือท่ีได๎จะนํามาใช๎ในเรื่องของการประกอบอาชีพ ได๎แกํ การเพาะเลี้ยง 
กุ๎งทะเล ได๎แกํ กุ๎งขาวและกุ๎งกุลาดํา จํานวน 13 ราย หรือ ร๎อยละ 30.9 ของจํานวนชาวประมงที่มีหนี้สินทั้งหมด รองลงมา ร๎อยละ 2.4 

ใช๎เพื่อลงทุนทําการประมง (จับปลาทะเล) / ใช๎เพื่อจัดสร๎างที่อยูํอาศยั / เป็นคําใช๎จํายในครัวเรือน / เลี้ยงปลากะพงขาว   
2.  เครือญาติหรือเพื่อนฝูง จํานวน 3 ราย หรือร๎อยละ 7.14 ของจํานวนชาวประมงที่มีหนี้สินทั้งหมด โดยนําสินเชื่อมาใช๎

ในการประกอบอาชีพ จํานวน 2 รายและใช๎จํายในครอบครัว จํานวน 1 ราย คิดเป็นร๎อยละ 4.76 และ 2.38 ตามลําดับ 

3.  นอกระบบ จํานวน 2 ราย หรือร๎อยละ 4.76 ของจํานวนชาวประมงที่มีหนีส้ินท้ังหมด โดยนําสนิเช่ือมาใช๎ในการ
ประกอบอาชีพ ได๎แกํเลี้ยงก๎ุง/เลี้ยงวัว จํานวนละ 1 ราย คิดเป็นร๎อยละ 2.38  
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4.  แพปลา ชาวประมงจะใช๎บริการแพปลา ซึ่งอยูํบริเวณละแวกเดียวกันและแพปลานี้จะเป็นคนรับซื้อสัตว์น้ําที่ได๎จาก
การทําการประมงในทุํงสามร๎อยยอด พบชาวประมงอาศัยสินเช่ือจากแพปลาจํานวน 8 รายหรือร๎อยละ 19.04 โดยนํามาจัดซื้อเครื่องมือ
ทําการประมง/แพปลาเป็นคนจัดหาซื้อมาให๎ จํานวน 6 ราย (ร๎อยละ 14.28) และจํานวน 2 ราย (ร๎อยละ 4.76) นํามาเป็นคําใช๎จํายใน
ครัวเรือน โดยมีการเบิกเงินมาใช๎จํายลํวงหน๎า เมื่อหาปลามาได๎ก็ให๎แพปลาหักคําใช๎จํายย๎อนหลัง 

5. ร๎านค๎า ซึ่งมักจะเป็นร๎านค๎าขายเครื่องมือ/อุปกรณ์ทําการประมงในละแวกอําเภอปราณบุรีและอําเภอสามร๎อยยอด 
พบชาวประมงอาศัยสินเช่ือจากร๎านค๎าจํานวน 4 รายหรือร๎อยละ 9.52 โดยลักษณะของการนําอุปกรณ์/เครื่องมือมากํอนโดยไมํต๎อง
ชําระเงิน แล๎วเมื่อจับสัตว์น้ําได๎คํอยนําเงินไปชําระ 

จากจํานวนชาวประมงที่มีภาระหนี้สินทั้งหมด (จํานวน 137 ราย) พบจํานวนชาวประมง จํานวน 95 ราย ที่ไมํได๎บอก
หรือระบุถึงแหลํงที่มาของหนี้สิน อยํางไรก็ตามหนี้สินได๎ถูกนํามาใช๎ในเรื่องตํางๆ  กลําวคือ การลงทุ นในการประกอบอาชีพ  
จํานวน 77 ราย การศึกษาบุตร จํานวน 2 ราย ใช๎จํายในครัวเรือน จัดสร๎างที่อยูํอาศัย จํานวน 8 ราย สําหรับรายละเอียดของหนี้สินที่
นํามาลงทุนในการประกอบอาชีพ ดังนี้ 

สรุปวําการลงทุนในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามากท่ีสุด จํานวน 27 ราย หรือร๎อยละ 35.0 ของจํานวนราย
ที่มีภาระหนี้สินและนํามาลงทุนในการประกอบอาชีพท้ังหมด โดยการเลี้ยงกุ๎งทะเล จํานวน 22 ราย เลี้ยงกุ๎งและปลากะพงขาวรวมกัน 
จํานวน 3 ราย และเลี้ยงปลาน้ําจืด 2 ราย  รองลงมา ได๎แกํ ลงทุนในการประกอบอาชีพปลูกพืช จํานวน 21 ราย (ร๎อยละ 27.2) ได๎แกํ  
ทํานา จํานวน 10 ราย ทําไรํ จํานวน 9 ราย ทําไรํและทํานารวมกัน จํานวน 2 ราย) จัดหาอุปกรณ์ในการทําการประมงในทุํงสามร๎อย
ยอด จํานวน 9 ราย (ร๎อยละ 11.7) (ชาวประมงบริเวณตอนบนจํานวน 3 ราย ตอนกลาง จํานวน 3 ราย และตอนลําง จํานวน 3 ราย) 
ลงทุนในการประกอบอาชีพค๎าขาย จํานวน 2 ราย (ร๎อยละ 2.6) ลงทุนเลี้ยงสัตว์ จํานวน 9 ราย (ร๎อยละ 11.7) (เลี้ยงหมู จํานวน 2 ราย 

เลี้ยงวัว จํานวน 6 ราย เลี้ยงหมูและเลี้ยงวัว 1 ราย) ไรํนาสวนผสม จํานวน 6 ราย (ทํานาและเลี้ยงหมู 1 ราย ไรํนาสวนผสม 1 ราย เลี้ยง
สัตว์และทําไรํ 1 ราย เลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาและทําไรํ 1 ราย นอกจากนี้พบลงทุนในการซื้อรถเพื่อรับสํงคนงานไปยังโรงงานสับปะรด 
จํานวน 1 ราย (ร๎อยละ 1.3) และลงทุนซื้อท่ีดินทํากิน จํานวน 2 ราย (ร๎อยละ 2.6)  

 

3.2 ภาวะการออม 

เมื่อสอบถามถึงการออม พบชาวประมงร๎อยละ 47.7 มีการออมและร๎อยละ 48.9 ไมํมีการออม  
สํวนอีกร๎อยละ 3.4 ไมํตอบคําถามนี้ สําหรับรูปแบบการออม มีการออมทรัพย์กับกลุํมออมทรัพย์ประจําหมูํบ๎าน (กองทุนหมูํบ๎าน) ออม
ทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์ท้ังของรัฐบาลและของเอกชนในบริเวณใกล๎เคียง ได๎แกํ อ. ปราณบุรี อ. สามร๎อยยอดและอําเภอกุยบุรี ได๎แกํ 
ธนาคารออมสิน ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ เป็นต๎น 
 

3.3 เงินทุนในการประกอบอาชีพการท าการประมง 

เมื่อสอบถามถึงความเพียงพอของเงินทุนในการประกอบอาชีพการประมง ชาวประมงมากกวํา 

ครึ่งหนึ่ง คือจํานวน 194 ราย หรือร๎อยละ 74.0 บอกวําเพียงพอ และร๎อยละ 15.6 หรือจํานวน 41 ราย บอกวําไมํเพียงพอ และร๎อยละ 
4.2 มีความเห็นวําต๎องการให๎มีการให๎เงินลงทุนในการประกอบอาชีพการประมง และพบร๎อยละ 5.7 ที่ไมํให๎คําตอบ ดังตารางที่ 12 
   

การใช๎สินเช่ือทางการประมง พบชาวประมงสํวนใหญํ ร๎อยละ 80.5 ไมํใช๎สินเช่ือทางการประมง พบชาวประมงเพียง 
ร๎อยละ 16 ที่ใช๎สินเช่ือทางการประมง รายละเอียด ดังตารางที่ 15  
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4.  ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ 
  

จากการสอบถามเรื่องปัญหาทั่วๆไปในการดํารงชีวิตของชาวประมงในทุํงน้ําจืดสามร๎อยยอด พบวําชาวประมงเกินกวํา
ครึ่ง (จํานวน 158 ราย) หรือร๎อยละ 62.3 ไมํมีปัญหาในการดํารงชีวิตอยูํในพื้นที่นี้ สําหรับกลุํมชาวประมงที่มีปัญหาในพื้นที่ พบ 
ร๎อยละ 37.7 (จํานวน 99 ราย) สํวนใหญํมีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นอันดับหนึ่ง (จํานวนทั้งหมด 45 ราย ได๎แกํ ชาวประมงบริเวณตอนลําง
จํานวน 24 ราย บริเวณตอนกลาง จํานวน 11 ราย และบริเวณตอนบน จํานวน 10 ราย) โดยเฉพาะโรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน 
 โรคปวดข๎อและกระดูกซึ่งเป็นไปตามอายุขัย อาการปวดท๎องหรือโรคกระเพาะอาหาร โดยเฉพาะชาวประมงที่อาศัยบริเวณตอนลํางจะมี
ปัญหาเรื่องสุขภาพมากกวําชาวประมงที่อาศัยบริเวณตอนบนและตอนกลาง รองลงมาเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ 
(จํานวนทั้งหมด 38 ราย ได๎แกํ ชาวประมงบริเวณตอนลํางจํานวน 6 ราย บริเวณตอนกลาง จํานวน 19 ราย และบริเวณตอนบน  
จํานวน 13 ราย) ได๎แกํ ความไมํสะดวกของเส๎นทางคมนาคมในหรือระหวํางหมูํบ๎าน การขาดแคลนของระบบน้ําประปาในหมูํบ๎านหรือ
ปัญหาความไมํมีคุณภาพของน้ําประปาในหมูํบ๎าน ซึ่งสํวนใหญํมักจะเป็นประปาหมูํบ๎านไมํใชํการประปาสํวนภูมิภาค และในบางครั้งมี
การขาดแคลนมากถึงขั้นจะต๎องซื้อหาน้ํากินน้ําใช๎  นอกจากนี้พบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเกิดภาวะน้ําแห๎งในชํวงหน๎าแล๎งของทุํงสามร๎อย
ยอด เรื่องการขโมยสัตว์น้ําในลอบโดยที่ไมํได๎เป็นเจ๎าของหรือเรื่องของการทิ้งขยะไมํเป็นที่เป็นทาง ซึ่งเป็นปัญหาทางสังคมในพื้นที่นี้ 
ปัญหาเรื่องของราคาสินค๎าเกษตรตกต่ําในขณะที่ราคาของปัจจัยการผลิตคํอนข๎างสูง ปัญหาเรื่องการปลํอยน้ําเสียจากโรงงานตํางๆ ใน
ละแวกใกล๎เคียงไหลลงสูํทุํงฯ เรื่องของภัยธรรมชาติ เชํน น้ําทํวมหรือไฟปุา เรื่องการศึกษาของบุตร เป็นต๎น  

เมื่อสอบถามถึงความต๎องการความชํวยเหลือจากรัฐ พบชาวประมงจํานวน 31 ราย (ร๎อยละ 11.8) ต๎องการความ
ชํวยเหลือจากรัฐในเรื่องของปัจจัยพื้นฐาน รองลงมาเป็นเรื่องของที่ทํากิน จํานวน 21 ราย (ร๎อยละ 8.0) และร๎อยละ 27.9 ต๎องการความ
ชํวยเหลือในทุกๆ เรื่อง อยํางไรก็ตามร๎อยละ 52.3 ไมํตอบคําถามนี ้
 

ตารางที่ 13  ความต๎องการความชํวยเหลือจากรัฐของชาวประมงในทํุงสามร๎อยยอด จ. ประจวบคีรีขนัธ ระหวํางเดือนตลุาคม 2549-
กันยายน 2550         

 
ตอนบน ตอนกลาง ตอนลําง เฉลี่ย/รวม 

จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ จํานวน ร๎อยละ 
ความต๎องการความชํวยเหลือ 
จากรัฐ 

        

      -ที่ทํากิน 4 5.4 5 6.0 17 16.2 26 10.0 
      -ปัจจัยพื้นฐาน 12 16.3 14 16.9 12 11.5 38 14.5 

-อื่นๆ (ทางด๎านเศรษฐกิจ, 
   การศึกษา) 

20 27.1 18 21.7 39 37.2 77 29.4 

      -ไมํแสดงความคิดเห็น 38 51.4 46 55.5 37 35.3 121 46.2 
รวม 74 100 83 100 105 100 262 100 

    

การท าการประมงในทุ่งสามร้อยยอด 
 

1.  ลักษณะการประกอบอาชีพการท าการประมง 
จากการสัมภาษณ์ลักษณะการประกอบอาชีพการประมงของกลุํมชาวประมง ชาวประมงสํวนใหญํจับสัตว์น้ําอยํางเดียว 

ร๎อยละ 77 รองลงมาจับสัตว์น้ํารํวมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอยํางเดียว จับสัตว์น้ําและจําหนํายสัตว์น้ําที่จับได๎เอง 
และเป็นทั้งผู๎จับสัตว์น้ําเองขายสูํผู๎บริโภคเองและมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําด๎วย ร๎อยละ  14.9 4.6 3.1 และ 0.4 ตามลําดับ สําหรับ
ระยะเวลาในการทําการประมงในทุํงสามร๎อยยอด พบชาวประมงทั้งหมดทําการประมงไมํตลอดทั้งปี โดยจะหยุดทําการประมงในชํวง
ฤดูร๎อน หรือชํวงหน๎าแล๎ง เนื่องจากน้ําแห๎งเกือบตลอดทั้งทุํงสามร๎อยยอด พบมีการหากินบ๎างเฉพาะในครัวเรือนเทํานั้นและในชํวงที่ทํา
การประมง ชาวประมงจะหยุดทําการประมงในชํวงเทศกาลตํางๆ เชํนเทศกาลวันขึ้นปีใหมํ เทศกาลวันสงกรานต์ เป็นต๎น 
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ตารางที่ 14  ลักษณะการประกอบอาชีพทําการประมงของชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ ระหวํางเดือนตุลาคม 2549-กันยายน 2550 
 

ลักษณะการประกอบอาชีพทําการประมง จํานวน (ราย) ร๎อยละ 

การท าประมงในทุ่งสามร้อยยอด   

-จับสตัว์น้ํา 202 77 

-จับสตัว์น้ําและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 39 14.9 

-เพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา 12 4.6 

-จับสตัว์น้ําและจําหนํายสูํผูบ๎ริโภคเอง 8 3.1 

-จับสตัว์น้ําและจําหนํายสูํผูบ๎ริโภคเองและเพาะเลีย้งสัตว์น้ํา 1 0.4 

รวม 262 100 
 

 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีทําการประมง สํวนใหญํพบชาวประมงทําการประมงเพียงคนเดยีว โดยเป็นสมาชิกเพศชาย 
คิดเป็น ร๎อยละ 77.9 และเป็นสมาชิกเพศหญิง ร๎อยละ 25.6 สําหรบัครัวเรือนที่มสีมาชิกชํวยกันทําการประมง จํานวน 2 ราย พบเป็น
เพศชายทั้ง 2 ราย คิดเป็นร๎อยละ 3.4 และเป็นสมาชิกเพศหญิงท้ัง 2 ราย คิดเป็นร๎อยละ 1.9 พบสมาชกิในครัวเรือนที่ชํวยทําการประมง
และเป็นเพศชายจํานวนมากท่ีสุด คือ 4 รายตํอครัวเรือน (พบเพียงครัวเรือนเดียวเทําน้ัน) สําหรบัสมาชิกท่ีเป็นเพศชายและทําการ
ประมง มักจะเป็นหัวหน๎าครอบครัว สําหรับกจิกรรมในการทําการประมง สมาชิกเพศชาย ร๎อยละ 21.4 จะทําหน๎าท่ีในการขายสัตว์น้ํา
ด๎วยและร๎อยละ 3.4 จะชํวยตัดแตงํสัตว์น้ําท่ีจับได๎ พบร๎อยละ 1.9 ที่ชํวยแปรรูปสตัว์น้ํา สําหรับสมาชิกเพศหญิง พบร๎อยละ 15.3 ชํวยจับ
สัตว์น้ํา และร๎อยละ 10.7 ชํวยขายสัตว์น้ํา  ร๎อยละ 6.5 ชํวยตัดแตงํและร๎อยละ 5.3 ชํวยแปรรูป การตัดแตํงสตัว์น้ําหมายถึงการนําสัตว์
น้ําท่ีจับได๎ (หมายถึงสัตว์น้ําท่ีมีขนาดเล็ก และมีความสดลดลง) มักจะเป็นปลานลิ ปลาตะเพียนและปลาเกล็ดทั่วๆไป ซึ่งสํวนใหญํจะจับ
ได๎ด๎วยเครื่องมือขําย ทําการขอดเกล็ด ผําท๎องนําเอาอวัยวะภายในทิ้งทั้งหมด และทําความสะอาด)  
 

2.  เคร่ืองมือท าการประมงและสัตว์น้ าที่จับได้ 

จากการสัมภาษณ์กลุํมตัวอยํางชาวประมง พบชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอดใช๎เครื่องมือทําการประมง 7 ชนิด คือ ขําย ลอบ 
เบ็ด ลันปลาไหล ฉมวก แหและซั้ง โดยชาวประมงนิยมใช๎เครื่องมือลอบมากที่สดุ พบจํานวน 210 ครัวเรือน คิดเป็นร๎อยละ 80.1 

รองลงมา คือเครื่องมือขําย จํานวน 122 ครัวเรือน คิดเป็น ร๎อยละ 46.5 และเครื่องมือเบด็ ลันปลาไหล และซั้ง ร๎อยละ 9.2 8.3 และ 7.3 

ตามลาํดับ พบชาวประมงที่มีเครือ่งมือประเภทลอบแตํเพียงชนิดเดยีว คิดเป็นร๎อยละ 41.6 ของชาวประมงท้ังหมด (จํานวน 109 ราย) 
กระจายอยูํบริเวณตอนบนจํานวน 30 ราย บริเวณตอนกลางและตอนลําง จํานวน 36 และ 43 ราย ตามลําดับ  นอกจากน้ีพบ
ชาวประมงที่มีเครื่องมือขํายอยํางเดียว คิดเป็นร๎อยละ 9.1 ของชาวประมงท้ังหมด (จํานวน 24 ราย) สําหรับการใช๎เครื่องมือ 2 ประเภท
ในการทําการประมง พบวําชาวประมงนิยมใช๎เครื่องมือลอบและขาํยมากท่ีสดุ คิดเป็นร๎อยละ 33.9 ของชาวประมงทั้งหมด พบ
ชาวประมงใช๎เครื่องมือในการทําการประมง 3 ประเภท (ลอบ ขํายและเบด็) คิดเป็นรอยละ 4.19 (ตารางที่ 15 16 17 และ 18)  
 

ตารางที่ 15  เครื่องมือทําการประมงที่พบจากการสาํรวจชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอด จ. ประจวบครีีขันธ์ ระหวํางเดือนตลุาคม 2549-

กันยายน 2550  
 

เครื่องมือทําการประมง จํานวน (ราย) ร๎อยละ 

เครื่องมือประเภทขําย 122 46.5 

เครื่องมือประเภทลอบ 210 80.1 

เครื่องมือประเภทเบด็ 24 9.2 

เครื่องมือลันปลาไหล 22 8.3 

เครื่องมือฉมวก 13 4.9 

เครื่องมือแห 13 4.9 

เครื่องมือซั่ง 19 7.3 
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ตารางที่ 16  ลักษณะการใช๎เครื่องมือทําการประมงท่ีพบในทุํงสามรอ๎ยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ   ระหวํางเดือนตุลาคม 2549-กันยายน 
2550  

 
เครื่องมือทําการประมง จํานวน (ราย) ร๎อยละ 

เครื่องมือทําการประมงชนิดเดียว 136 51.9 

เครื่องมือทําการประมงรํวมกัน 2 ชนิด 99 37.7 

เครื่องมือทําการประมงรํวมกัน 3 ชนิด 11 4.19 

เครื่องมือทําการประมงรํวมกัน 4 ชนิด 5 1.95 

เครื่องมือทําการประมงรํวมกัน 5 ชนิด 1 0.3 
 

ตารางที่ 17  การใช๎เครื่องมือทําการประมงรํวมกัน 2 ชนิดที่พบในทํุงสามร๎อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์  ระหวํางเดือนตลุาคม 2549-
กันยายน 2550   
 

เครื่องมือทําการประมง จํานวน (ราย) ร๎อยละ 

ลอบและขําย 89 33.9 

ลอบและเบ็ด 8 3.0 

ขํายและเบ็ด 2 0.7 
 

ตารางที่ 18  การใช๎เครื่องมือทําการประมงชนิดเดียวของชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอด  จ. ประจวบคีรีขันธ ์ระหวํางเดือนตุลาคม 
2549-กันยายน 2550  

 

เครื่องมือทําการประมง จํานวน (ราย) ร๎อยละ 

ลอบ 109 41.6 

ขําย 24 9.1 

เบ็ด 3 1.1 

 

เคร่ืองมือข่าย  
-ลักษณะของเครื่องมือ 

เครื่องมือขํายท่ีใช๎ในพื้นที่น้ีมีขนาดชํองตาตั้งแตํ 4.0, 5.0, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 10.0 และ 12.0 ซม. ความยาวของขํายมี
หลายขนาดขึ้นอยูํกับบริเวณที่วางขําย ถ๎าบริเวณดังกลําวมีวัชพืชหนาแนํนมาก ก็จะลดความยาวของขําย โดยมีความยาวตั้งแตํ 2-5 

เมตร และถ๎าบรเิวณที่วางขํายเปน็พ้ืนท่ีโลํงหรือเป็นรํองน้ํา ความยาวของขํายประมาณ 10-20 เมตร และขนาดของขํายท่ียาวมากที่สดุ 
คือ 180-200 เมตร สําหรับความลกึของขํายอยูํที่ 60 ซม. ในบางพื้นที่ชาวประมงใช๎วิธีล๎อมขํายและใช๎ไม๎ตีน้ําให๎เกิดเสยีงดังเพื่อไลํให๎ปลา
เข๎ามาตดิขําย  
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ภาพที ่5  ลักษณะเครื่องมือขํายของชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนตลุาคม   2549-กันยายน 2550  
 

ชาวประมงมีเครื่องมือขํายตั้งแตํ 4-5 ผืน 10 ผืน หรือ 100 ผืนตํอราย ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับขนาดความยาว เชํน ถ๎าขํายมีขนาด
ความยาวน๎อยกวํา 10 เมตร จํานวนขํายที่ชาวประมงมี อยูํในชํวง 2-60 ผืน แตสํํวนใหญํจะมี 5 ผืน ถ๎าขํายมีขนาดความ20-50 เมตร 
จํานวนขํายท่ีชาวประมงมี อยูํในชํวง 1-10 ผืน แตํสํวนใหญจํะมี 2 ผืน ถ๎าขํายมีขนาดความยาว 80-150 เมตร จํานวนขํายท่ีชาวประมงม ี
อยูํในชํวง 1-30 ผืน แตํสํวนใหญํจะมี 2 ผืน ถ๎าขํายมีขนาดความยาว 200 เมตร จํานวนขํายท่ีชาวประมงมี อยูํในชํวง 1-30 ผืน แตํสํวน
ใหญํจะมี 3 ผืน อยํางไรก็ตามขึ้นอยูํกับขนาดของตาขํายและลักษณะพื้นท่ีที่ทําการวางเครื่องมือ เชํน ถ๎าใช๎ขํายขนาดชํองตา 4.5 ซม. 
และถ๎าวางในพื้นที่ท่ีรกด๎วยพงหญา๎หรือธูปฤษี ความยาวของขํายจะอยูํในชํวง 3-6 เมตร จํานวนขํายที่ชาวประมงมีจะมีจํานวนมากถึง 
200 ผืน แตํถ๎าวางขํายในบริเวณที่โลํงวําง ความยาวขํายก็จะยาวถึง 100 เมตร จาํนวนขํายท่ีชาวประมงมี อยูํในชํวง 1-3 ผืน 

พบชาวประมง จํานวน 122 ราย (ร๎อยละ 46.5) ที่ใช๎เครื่องมือขํายทําการประมง โดยชาวประมงสวํนใหญํร๎อยละ 39.3 

(จํานวน 103 ราย) นิยมใช๎ขํายขนาดชํองตา 5-8 ซม. รองลงมา โดยใช๎ขํายขนาดชํองตา 7.0 ซม และ 8.0 ซม คิดเป็นร๎อยละ 13.7 

(จํานวน 36 ราย) และ ร๎อยละ 8.7 (จํานวน 23 ราย) ตามลําดับ และร๎อยละ 7.6 (จํานวน 20) ใช๎ขํายขนาดชํองตา 6.0 ซม. นอกจากน้ีพบ
ชาวประมง จํานวน 11 ราย (รอ๎ยละ 4.1) ที่ใช๎ขํายขนาดชํองตามากกวํา 9 ซม. (สํวนใหญํใช๎ขํายขนาดชํองตา 9.0 ซม.) และพบ
ชาวประมงจํานวน 6 ราย (ร๎อยละ 2.3) ที่ใช๎ขํายขนาดชํองตาน๎อยกวํา 4.5 ซม.  (สํวนใหญํใช๎ขํายท่ีขนาดชํองตา 4.0 ซม) และพบขําย
ขนาดชํองตา 2.5 ซม. และ 12.0 ซม. เพียง 1 ราย)  

 

ตารางที่ 19  เครื่องมือขํายแตํละประเภทที่พบในทํุงสามร๎อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ ระหวํางเดือนตลุาคม 2549-กันยายน 2550  
 

เครื่องมือขําย จํานวน (ราย) ร๎อยละ 

ขนาดชํองตาน๎อยกวํา 4.5 ซม.   9 3.4 

ขนาดชํองตา 5-8 ซม.  103 39.3 

ขนาดชํองตามากกวํา 9 ซม.  11 4.19 
 

-ชํวงเวลาทําการประมง  
ชาวประมงมักจะนิยมวางขํายในชํวงน้ําขึ้น โดยใช๎เวลาวางขํายในหลายเวลา เชํน วางขํายตอนเช๎าและเก็บในตอนเช๎า

ของวันรุํงขึ้น หรือวางขํายตอนเช๎าแล๎วไปเก็บสัตว์น้ําในตอนเย็น (เวลา 16.00 น. และ 21.00 น.และไปเก็บขํายกลับในตอนเช๎าของอีกวัน
หนึ่ง (06.00 น.) และในบางครั้งก็ไปลงเครื่องมือตอนเช๎า (07.00 น.) และรอเก็บสัตว์น้ําเป็นระยะๆ และเก็บขํายกลับในตอนเย็น  
(16.00 น.) ซึ่งใช๎เวลาประมาณ 9 ช่ัวโมง  
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-แหลํงน้ําท่ีใช๎เครื่องมือ  
ชาวประมงเลือกที่จะวางขํายบริเวณที่โลํง ท่ีมีระดับน้ําลึกทุกระดับ ตั้งแตํ 0.50 เมตร จนถึงระดับ 2.0 เมตรหรือไมํก็ตาม

ซอกพงหญ๎าในทํุงน้ําจืดสามร๎อยยอด ซึ่งเป็นบริเวณหน๎าบ๎านตนเองหรือบรเิวณที่เป็นหน๎าบ๎านของหมูํบ๎านอื่นหรอืละแวกใกล๎เคียง และ
ในบางพื้นทีอ่าจวางขํายบริเวณลําคลองในหมูํบ๎าน   

-ชนิดสัตว์น้ําท่ีจับได๎  
เครื่องมือขํายจับสัตว์น้ําได๎ทุกประเภท ได๎แกํ ปลาสลิด ปลาหมอ (ขํายขนาดชํองตา 6.5 –7.0 ซม.) ปลาสลาด ปลานิล 

(ขํายขนาดชํองตา 8.0 ซม. ขึ้นไป) ปลาหมอเทศ ปลาดุก ปลาหมอไทย ปลาตะเพียน ปลาสร๎อยนกเขา ปลาบูํ (ขนาดความยาว 10.0 

ซม.) ปลานวลจันทร์ (ซึ่งสํวนใหญํมักจะปลํอยเนื่องจาก ขายไมํได๎ ) ปลาสลาด ปลาชํอน ปลาหมอช๎างเหยียบ สําหรับในพื้นที่ตอนลําง 
บางครั้งก็จับได๎ปลากระบอก ปลาน้ําดอกไม๎ ปลาหมอเทศ (ขนาดเล็กราคา กก.ละ 6-8 บาท ขนาดตัวใหญํราคา กก.ละ10 บาท )   

-ฤดูทําการประมง  
ชาวประมงจะใช๎เครื่องมือขํายทําการประมงทั้งปี และนิยมใช๎เครื่องมือนี้มากท่ีสุดในชํวงหน๎าฝน (เดือนมิถุนายนถึงเดือน

กรกฎาคม) และชํวงหน๎าน้ําหลาก (เดือนตุลาคม พฤศจิกายนและเดือนธันวาคม) สํวนในชํวงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม
ชาวประมงไมํนิยมวางขําย เนื่องจากน้ําในทํุงสามร๎อยยอดจะแห๎ง   

-ต๎นทุนในการทําเครื่องมือ 

ขํายขนาดชํองตาตํางๆ มีต๎นทุนไมํแตกตํางกัน ลักษณะของการได๎มาซึ่งเครื่องมือมี 2 ลักษณะ กลําวคือ ซื้อจากร๎านค๎า
ทั่วไปหรือแพปลาเป็นคนจัดหาให๎เป็นแบบสําเร็จรูปและมีหลายขนาดความยาว ราคาตั้งแตํ 80-200 บาทตํอผืนขึ้นอยูํกับความยาวของ
ขําย และอีกรูปแบบหนึ่งคือ จัดหาซื้ออุปกรณ์เองตามร๎านค๎าทั่วไปแล๎วนํามาประกอบเป็นผืนตาขํายตามความยาวที่ต๎องการ โดยเนื้อ
ขํายทุกขนาดชํองตา ราคาอยูํในชํวงประมาณ 180-220 บาท ความยาวของเนื้อขํายประมาณ 200 เมตร นํามาตัดเป็นทํอนๆ ตามแตํ
วัตถุประสงค์ในการใช๎งาน สํวนใหญํชาวประมงจะตัดจํานวน 10 ทํอน นอกจากนี้ยังต๎องประกอบด๎วยลูกตะกั่ว (ราคากิโลกรัม 
ละ 60 บาท และเชือกครําว (ราคาม๎วนละ 10 บาท) ในชํวงฤดูที่มีน้ํามากจะซื้อบํอยมาก ประมาณเดือนละ 3 ครั้ง รวมคําใช๎จําย
ประมาณ 1,000 บาท  

 

เคร่ืองมือลอบ ลอบนอน, ลอบประกอบซ้ัง 
- ลักษณะของเครื่องมือ  
เครื่องมือลอบมีลักษณะเป็นทรงกลมยาว ประกอบด๎วยโครงไม๎ไผํ (โขนง) หรือไม๎ไผํรวก หรือโครงเหล็ก จํานวน 6-8 ซี่ 

ถ๎าเป็นโครงไม๎ไผํจะใช๎เถาวัลย์เป็นเชือกผูกยึดกัน ลอบมี 2 ขนาด คือขนาดใหญํ เส๎นผํานศูนย์กลาง 20-25 และ 30 ซม. ความยาว 80-

150 ซม. และขนาดเล็กเส๎นผํานศูนย์กลาง 8-13 นิ้ว และ 30 นิ้ว (ประมาณ 70 ซม.) ความยาว 60 และ 150 ซม. ตัวลอบจะบุด๎วยเนื้อ
อวน(ตาขําย)โพลีเอธิลีน ขนาดชํองตาตํางๆ ตั้งแตํ 1.5 ซม. ถึง 8.0 ซม. 5.0 ซม.และ 5.5. ซม. มีเส๎นผํานศูนย์กลาง 20-30 ซม. ซึ่งเป็น
ลอบขนาดเล็กและเส๎นผํานศูนย์กลาง 50 ซม. ซึ่งเป็นลอบขนาดใหญํ (ถ๎าเป็นลอบที่ประกอบซั้งจะบุด๎วยขํายขนาดชํองตา 1.0 ซม.)  
บางพื้นที่ใช๎ขนาดตาอวน 7.0 ซม. ซึ่งมักจะเป็นลอบขนาดใหญํ ชาวประมงมีลอบจํานวน 300-2000 ลูกตํอราย ราคาลอบลูกละ 50 บาท 
(ขนาดเล็ก) ลอบขนาดใหญํราคาลูกละ 300-400 บาท (สํวนใหญํใช๎ประกอบซั้งในการทําการประมงบริเวณตอนลําง ลักษณะของการใช๎
งานมีทั้งลอบยืนและลอบนอน สํวนใหญํลอบขนาดเล็กจะใช๎งานในลักษณะของลอบนอน สํวนลอบที่มีขนาดใหญํ มักจะใช๎งานใน
ลักษณะลอบยืนในระดับน้ําที่คํอนข๎างลึก โดยลอบใหญํมักจะใช๎รํวมกับเครื่องมือซั้ง ซึ่งใช๎ทําการประมงบริเวณตอนลํางของทุํง ซึ่งมี 
น้ําทะเลเข๎าถึง และเป็นลักษณะของน้ํากรํอย (คลองเขาแดง)  

จากจํานวนชาวประมง 262 ราย พบมีเครื่องมือลอบ จํานวน 210 ราย โดยชาวประมงมีลอบขนาดเล็กเพียงอยํางเดียว 
จํานวน 162 ราย มีทั้งลอบขนาดเล็กและลอบขนาดใหญํ จํานวน 180 ราย และมีลอบขนาดใหญํเพียงอยํางเดียว จํานวน 30 ราย 

ชาวประมงที่มีลอบขนาดใหญํ จํานวน 47 ราย สํวนใหญํจะอาศัยอยูํบริเวณตอนลํางของทุํง (จํานวน 30 ราย) รองลงมา
เป็นบริเวณตอนกลาง (จํานวน 16 ราย) และพบจํานวน 1 ราย ท่ีอาศัยอยูํบริเวณตอนบน จํานวนเฉลี่ย 227 ลูกตํอราย  
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ตารางที่ 20  เครื่องมือลอบแตลํะประเภทที่พบในทํุงสามร๎อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ ระหวํางเดือนตลุาคม 2549-กันยายน 2550  
 

เครื่องมือลอบ จํานวน (ราย) ร๎อยละ 

ขนาดเล็ก 180 68.7 

ขนาดใหญ ํ 47 17.9 

ขนาดเล็กและขนาดใหญ ํ 17 6.4 

 

ตารางที่ 21  เครื่องมือลอบแตลํะประเภทที่พบในทํุงสามร๎อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ ระหวํางเดือนตลุาคม 2549-กันยายน 2550  
 

เครื่องมือลอบ เฉลี่ย(ลูก/ราย) S.D. (ลูก/ราย) ต่ําสุด สูงสุด 

ขนาดเล็ก 227  4 1500 

ขนาดใหญ ํ   3 200 

 

-ชํวงเวลาทําการประมง  
ชาวประมงใช๎เครื่องมือนี้ในการทําการประมงโดยออกไปวางเครื่องมือในชํวงเวลา 9.00-16.00 น.(ในวันที่วํางจากงานอื่น)

โดยจะวางเครื่องมือในแนวนอน ให๎ด๎านหนึ่ง (ก๎นลอบ) โผลํจากน้ําในขณะที่ปากอีกด๎านหนึ่งจมน้ํา ทั้งนี้เพื่อสัตว์น้ําที่เข๎ามาติดลอบจะ
ยังคงมีชีวิตอยูํ โดยโผลํขึ้นมาหายใจได๎ในบริเวณนี้ ชาวประมงจะทิ้งเครื่องมือนี้ไว๎ประมาณ 1 สัปดาห์ แล๎วจึงไปกู๎ (เก็บสัตว์น้ํา) และใน
บางครั้งถ๎าสัตว์น้ําเข๎าลอบได๎ดี ก็อาจจะไปเก็บ (กู๎) เร็วขึ้น นั่นคือ ท้ิงไว๎ประมาณ 3 วันแล๎วไปกู๎ และในบางครั้งอาจทิ้งไว๎นานถึง 15 วัน 
แล๎วจึงไปกู๎ ถ๎าเห็นวําสัตว์น้ําไมํคํอยจะเข๎าลอบ และเมื่อเก็บสัตว์น้ําที่ติดลอบแล๎ว ก็ยังคงทิ้งลอบไว๎อยํางนั้น (ถ๎าไมํเปลี่ยนจุดหรือขยับ
บริเวณที่วาง ชาวประมงจะออกมาเก็บสัตว์น้ําท่ีติดลอบอยูํเรื่อยๆ ตามที่ต๎องการ (3 วันหรือ 15 วัน) ขึ้นอยูํกับสัตว์น้ํา เครื่องมือนี้จะถูก
ทิ้งไว๎ในทํุงน้ําจืดสามร๎อยยอด จนถึงฤดูแล๎ง (เดือนมีนาคมถึงเมษายน) ซึ่งชํวงดังกลําวน้ําในทุํงฯ จะแห๎งมาก และมักจะเกิดไฟไหม๎ทุํง 
(เกิดจากชาวประมงเผาทุํงเองอาจด๎วยเหตุผลหลายประการ) ชาวประมงน๎อยรายที่จะออกไปเก็บเครื่องมือกลับเพื่อที่จะใช๎งานในฤดู
ตํอไป สํวนใหญํมักจะทิ้งไว๎ในทํุงฯ หรือปลํอยให๎ไฟไหม๎จนหมด เนื่องจากเห็นวําไมํคุ๎มกับต๎นทุนในการที่จะเก็บเครือ่งมือนี้กลับมาใช๎ใหมํ 
เนื่องจากมีจํานวนมากและมีคําใช๎จํายสูงในการขนสงํและลาํเลยีง สําหรับลอบที่ประกอบเครื่องมือซั้ง ชาวประมงจะติดตั้งประจําที่ และ
จะเก็บรวบรวมสัตว์น้ําในลอบในทุกๆ วัน และถ๎าในบางชํวงไมํคํอยมีสัตว์น้ําก็อาจจะไมํได๎เก็บรวบรวมสัตว์น้ําทุกวัน  

-แหลํงน้ําท่ีใช๎เครื่องมือ  
ชาวประมงจะวางเครื่องมือทั่วไปในทุํงฯ และบริเวณพงหญ๎า แตํสํวนใหญํมักจะเป็นบริเวณหน๎าบ๎านของตนเอง ซึ่งไมํ

ต๎องเดินทางไกล และพบบ๎างที่ไปวางเครื่องมือนี้ในเขตหมูํบ๎านใกล๎เคียง ซึ่งระยะทางไมํไกลมากนัก โดยเครื่องมือลอบที่มีขนาดเล็กจะ
วางที่ระดับน้ําไมํมากนัก สํวนลอบท่ีมีขนาดใหญํจะวางบริเวณรํองน้ําหรือที่ระดับน้ําลึกกวํา  

ลอบขนาดใหญํทําการประมง 2 แหลํง คือ ถ๎าประกอบซั้งก็จะทําการประมงในคลองเขาแดง หรือไมํก็ทําในทุํงสามร๎อย
ยอดบริเวณที่เป็นคลอง/นากุ๎งของตัวเอง ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นบริเวณตอนกลางของทุํง  

ลอบขนาดเล็ก จะทําทั่วไปในทุํงสามร๎อยยอด แตํสํวนใหญํจะเป็นบริเวณหน๎าบ๎านของตัวเองหรือไมํก็เฉพาะภายใน
หมูํบ๎านของตัวเอง   

-ระดับน้ํา  
ชาวประมงจะวางเครื่องมือนี้ที่ระดับความลึก ตั้งแตํ 40 ซม. -5.0 เมตร โดยพบระดับความลึกต่ําสุดที่วางเครื่องมือนี้ได๎ 

คือ 20 ซม. และลึกสุดที่ระดับความลึก 5 เมตร สําหรับเครื่องมือซั้งซึ่งติดตั้งในบริเวณคลองเขาแดง จะมีระดับน้ําลึกในชํวง 2-5 เมตร  
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-ชนิดสัตว์น้ําท่ีจับได๎  
เครื่องมือลอบจับสัตว์น้ําได๎ทุกชนิด ได๎แกํ ปลาชํอน ปลาดุก ปลาสลิด ปลาดุกอุย ปลาหมอไทยซึ่งจับได๎มากในชํวงเดือน

พฤษภาคมบริเวณตอนบนของทุํงฯ อัตราการจับประมาณ 10 กก /ครั้ง นอกจากนี้พบปลานิล (มักจะติดในลอบขนาดใหญํ) ปลาไหล 
(จับได๎จํานวนน๎อย) ปลาหมอช๎างเหยียบ ปลาตะเพียน ปลาหมอช๎างเหยียบ ปลากะพงขาว ก๎ุงกุลาดํา ก๎ุงก๎ามกราม ปลาบูํ และ สําหรับ
สัตว์น้ําที่จับได๎ด๎วยเครื่องมือซั้งจะจับไดส๎ัตว์น้ําทุกประเภท ได๎แกํ ปลานิล ปลาชํอน ปลาสลิด ปลาดุก ปลาหมอ ปลาตะเพียน ปลายี่สก 
ปลาสลาด ปลาสร๎อยนกเขา ปลาบูํ ปลาอีกง ปลากระบอก กุ๎งขาว ก๎ุงตะกาด กุ๎งกุลาดํา ปูแปูน และปูทะล 

 

-ฤดูทําการประมง  
ชาวประมงจะใช๎เครื่องมือนี้ตลอดทั้งป ียกเว๎นในชํวงเดือนเมษายน เนื่องจากน้ําแห๎ง และสําหรับซั้ง จะไมํสามารทําการ

ประมงได๎ในชํวงเดือนธันวาคม เนื่องจากเป็นชํวงฤดูน้ําหลาก ปริมาณน้ําคํอนข๎างมากและไหลแรง ซึ่งทําให๎เครื่องมือนี้เกิดความเสียหาย 

-ต๎นทุนในการทําเครื่องมือ 

การจัดหาเครื่องมือลอบมี 2 ลักษณะ คือ ซื้อหาตามร๎านค๎าท่ัวไป หรือจากชาวประมงด๎วยกัน ซึ่งเป็นผู๎ชํานาญในการทํา
เครื่องมือลอบ โดยอาจจะซื้ออุปกรณ์ให๎ท้ังหมดและคิดเป็นคําจ๎างในการทํา ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญํ ลอบสําเร็จรูปขนาดเล็กราคา
ประมาณ 30-70 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับมาตรฐานของลอบและคุณภาพของวัสดุที่นํามาใช๎ทํา อีกลักษณะหนึ่งคือซื้ออุปกรณ์มาทําเอง 
อุปกรณ์ที่จะต๎องใช๎ ได๎แกํ โครงไม๎ไผํ (เรียกโขนง บางครั้งโขนงราคาอันละ 1 บาท ลอบขนาดเล็กจะใช๎โขนงประมาณ 3-5 อัน) หรือโครง
เหล็ก เชือก ตาขํายสีเขียว (เนื้ออวน) ต๎นทุนในการประกอบลอบเองราคาลูกละ 15-20 บาท ชาวประมงบางรายลดต๎นทุนในการทํา
เครื่องมือลอบ (ขนาดเล็ก) โดยใช๎เชือกเถาวัลย์แทนเชือกโพลีเอธิลีน ซึ่งหาได๎ตามภูเขา เชํนเดียวกันกับโครงไม๎ไผํ ซึ่งอาจหาได๎ใน
ท๎องถิ่น สําหรับเนื้ออวนขนาดตา 5.0 ซม. น้ําหนัก 1 กก. ราคา 130-160 บาท สามารถทําลอบขนาดเล็กได๎จํานวน 50 ลูก  สําหรับ
อุปกรณ์ประเภทไม๎ไผํ สามารถซื้อได๎ในราคาลําละ 30 บาท (ถ๎าเป็นไม๎ไผํตง ราคาลําละ 150 บาท) นํามาทําลอบขนาดเล็กได๎จํานวน  
30-40 ลูก ในบางครั้งผู๎จําหนํายจะตัดแตํงไม๎ไผํสําเร็จรูปไว๎ใช๎ประกอบลอบโดยเฉพาะ ราคามัดละ 60-70 บาท (ทําลอบขนาดเล็กได๎
จํานวน 30 ลูก) และเชือกโพลีเอธิลีนราคากก. ละ 90 บาท อายุการใช๎งานของเครื่องมือลอบประมาณ 3 ปี สําหรับลอบกุ๎งราคาลูกละ 
350 บาท 

ลอบสําเร็จรูปขนาดใหญํราคาประมาณ 300 บาท ถ๎าเป็นลอบประกอบซั้ง ราคาลูกละ 200-500 บาท ในการทําลอบชนิด
นี้ก็เชํนเดียวกัน อาจจะซื้อแบบสําเร็จรูป (จ๎างเพ่ือนชาวประมง) หรืออาจหาซื้ออุปกรณ์แล๎วจัดทําเอง สําหรับอุปกรณ์ที่ใช๎ประกอบด๎วย
เนื้ออวนขนาดชํองตา 2.5 ซม. ราคากิโลละ 100-150 บาท ไม๎โขนงอันละ 10 บาท ลอบประกอบซั้งถ๎าทําเองจะถูกกวําราคาลอบ
สําเร็จรูป ประมาณ 100 บาท  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  ลักษณะของเครื่องมือลอบขนาดเล็กของชาวประมงในทํุงสามร๎อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์  
            ระหวํางเดือนตุลาคม 2549-กันยายน 2550  
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ลอบปูทะเล 

-ลักษณะเครื่องมือ 

ทํากับแกลลอนน้ํามัน มีเหล็กถํวงข๎างลําง เรียกเสือตบตูด ใช๎สําหรับดักปูทะเล เวลาใช๎เครื่องมือ เอาเหยื่อใสํปลาหมอตัว
เล็กๆ เสียบไว๎ข๎างใน 1 ตวัตํอลอบ ในวันท่ีน้ําขึ้นจะวางตอนเช๎าแล๎วไปเก็บตอนเช๎าของวันรุํงขึ้น 

-ชํวงเวลาทําการประมง สํวนใหญํจะออกทําการประมงในตอนเช๎าและใช๎เรือเป็นพาหนะโดยการพาย (ไมํใช๎เครื่องยนต์) 
ตรวจสอบชนิดสัตว์น้ําท่ีดักติด โดยยกลอบขึ้นดู เก็บรวบรวมสัตว์น้ํา ซึ่งสํวนใหญํมักจะเป็นปูทะเล เสร็จแล๎ว เอาเหยื่อใสํในลอบ (ปลา
หมอตัวเล็กๆ เสียบไว๎ข๎างใน 1 ตัว/ลอบ) 

-แหลํงน้ําท่ีใช๎เครื่องมือ นิยมใช๎เครื่องมือนี้บริเวณตอนลํางของทุํง โดยเฉพาะในคลองเขาแดงชํวงปากทะเล (หน๎าคลอง
หน๎าบ๎านในแพรก ลําคลอง ม.4 ถึงบ๎านเกาะไผํ) 

-ระดับน้ํา 1 เมตร โดยใช๎เหยื่อปลาหมอเทศท้ังตัว 

-ชนิดสัตว์น้ําท่ีจับได๎ หมอเทศ นิล และปูทองหลาง (ปูทะเล) ปูทะเลขนาด 700-800 กรัมตํอตัว ราคา 300 บาทตํอกก. 
-ฤดูทําการประมง ชาวประมงจะทําการประมงในชํวงเดือน กุมภาพันธ์ -ธันวาคม ยกเว๎นเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 

เนื่องจากเป็นชํวงฤดูน้ําหลาก (นํ้าทํวม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 7  ลักษณะเครื่องมือลอบปูทะเลของชาวประมงบริเวณตอนลํางของทุํงสามร๎อยยอด  จ. ประจวบคีรีขันธ์ ระหวํางเดือนตุลาคม 
2549-กันยายน 2550 

เคร่ืองมือเบ็ด 

-ลักษณะเครื่องมือ 

เครื่องมือเบ็ดที่ใช๎ในทุํงน้ําจืดสามรอ๎ยยอดมี 2 ลักษณะ คือ เบด็คัน หรือเรยีก เบด็ฝรั่ง และเบ็ดคันหรือเบ็ดราว ใช๎ตัว
เบ็ดผูกกับเชือกความยาวประมาณ 1 เมตร ไมํมตีัวคันไม๎ พบเบ็ดทีใ่ช๎เบอร์ 10 และ เบอร์ 11 แตํสํวนใหญํจะใช๎เบอร์ 10 ลักษณะการใช๎
จะผูกตํอกันเป็นราวด๎วยเชือก และผูกไว๎กับพงหญ๎า หรือ ต๎นธูปฤาษีในทุํง หรือบางครั้งเอามาผูกกับซี่ไม๎ไผํ ซึ่งถือวําเป็นตัวคันเบ็ด 
บางครั้งก็มาทําเป็นเบด็ราว ใช๎ราวละ 5-7 ตัว โดยใช๎เหยื่อท้ังเหยื่อสดและเหยื่อแห๎ง ได๎แกํ ประเภทหมึกสดและหมึกแห๎ง เขียด ไส๎เดือน 
ไสไ๎กํ ทาก และหอยเชอรี่ ลูกปลากระดี่ จํานวนเบ็ดที่มี พบ 200-1,000 ตัวตํอราย แตํครัวเรือนสํวนใหญํมี 100 และ 200 ตัว  

-ชํวงเวลาทําการประมง  
ชาวประมงจะทําการประมงด๎วยเครื่องมือนี้ในชํวงวันท่ีวํางจากงานอื่น และทําได๎ทุกเวลาโดยไปวางเครื่องมือในตอนเช๎า

หรือตอนเที่ยงหรือตอนเย็น ขึ้นอยูํกับจํานวนเบ็ดที่วาง ซึ่งถ๎าจํานวนเบ็ดมากก็จะต๎องใช๎เวลานานมากข้ึน ชาวประมงจะไปเก็บอีกครั้ง
หนึ่งในตอนเช๎าของวันรุํงขึ้น  และพบชาวประมงบางรายไปวางเครื่องมือในตอนกลางคืนและเก็บเครื่องมือในตอนเช๎า (ทําการประมงใน
ชํวงเวลากลางคืน)  ชํวงระยะเวลาในการทําการประมงด๎วยเครื่องมือเบ็ด สํวนใหญํชาวประมงจะไปตอนเย็นและกลับในตอนเช๎าของ
วันรุํงขึ้น และมักจะทําการประมงด๎วยเครื่องมือนี้มากในชํวงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม หรือในชํวงหน๎าแล๎ง 
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-แหลํงน้ําท่ีใช๎เครื่องมือ 

เครื่องมือเบ็ดจะวางทั่วไปในทุํงน้ําจืดสามร๎อยยอด แตํสํวนใหญํจะวางเครื่องมือนี้บริเวณหน๎าบ๎านของตนเอง  
(บริเวณหมูํบ๎าน) หรือละแวกใกล๎เคียง บางครั้งอาจจะวางในลําคลองในหมูํบ๎าน  

-ระดับน้ํา การใช๎เครื่องมือประเภทเบ็ด ชาวประมงสํวนใหญํจะวางเครื่องมือนี้ท่ีทุกระดับน้ํา ตั้งแตํระดับน้ําลึกต่ําสุด คือ 
20 ซม และน้ําลึกสูงสุดคือ 2.0 เมตร  

-ชนิดสัตว์น้ําที่จับได๎ พบ ปลาชํอนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญํ (จํานวนปลาชํอนที่จับได๎ประมาณ 3-4 กก./จํานวนเบ็ด 
300 ตัว) นอกจากน้ี พบปลาดุก ปลากดเหลือง (จํานวนน๎อย) ปลานิล และปลาดุกอุย   ปลาไหล ปลาหมอ คําเฉลี่ยที่ได๎ปลาที่ติดเบ็ดคือ 
วางเบ็ด100 ตัวได๎ปลาประมาณ 10 ตัว 

-ฤดูทําการประมง ชาวประมงใช๎เครื่องมือเบ็ดทําการประมงในทุํงสามร๎อยยอดทั้งปี โดยเฉพาะในชํวงเดือนกันยายนถึง
เดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นชํวงฤดูน้ําหลากปลาจะติดเบ็ดจํานวนมาก สํวนในชํวงหน๎าหนาว (ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม) 
ชาวประมงไมํนิยมใช๎เครื่องมือนี้ เนื่องจากในชํวงฤดูดังกลําวปลาจะไมํติดเบ็ด และจะนิยมใช๎อีกชํวงหนึ่งคือชํวงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
มีนาคม ซึ่งเป็นชํวงหน๎าแล๎ง 

ต๎นทุน : เบ็ดเบอร์ 10 และเบอร์ 11 จํานวน 100 ตัว บรรจุในกลํอง ราคากลํองละ 30-35 บาท ถ๎าซื้อปลีก ราคาตัวละ  
5 บาท ราคาเชือกม๎วนละ 10-20 บาท แล๎วแตํคุณภาพของเชือก อายุการใช๎งานของเบ็ดอยูํในชํวง 2 สัปดาห์ เนื่องจากเป็นสนิมและ 
ไมํคม สัตว์น้ําจะไมํติดเบ็ด 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 8  ลักษณะเครื่องมือเบด็ของชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอด จ. ประจวบครีีขันธ์ ระหวํางเดือนตุลาคม  2549-กันยายน 2550  
 

เคร่ืองมือลันปลาไหล  
-ลักษณะเครื่องมือ ลันปลาไหลทําด๎วยกระบอกไม๎ไผํ ความยาว 100ซม. ปัจจุบันดัดแปลงมาใช๎ทํอ PVC แทนกระบอกไม๎

ไผํขนาดความยาว 80-100 ซม ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 2.0-2.5 นิ้ว ชาวประมงบางรายใช๎เส๎นผํานศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ด๎านในจะมีลิ้นซึ่ง
ทําจากพลาสติกหนา (แกลลอน) ลักษณะของการทําการประมงจะวางลันในแนวเฉียง 45 องศา โดยให๎สํวนท๎ายของลันโผลํพ๎นน้ํา 
(ลักษณะเดียวกันกับการทําการประมงด๎วยเครื่องมือลอบ) มักนิยมใช๎เหยื่อใสํไปในตัวลันปลาไหล ได๎แกํ หอยเชอรี่โดยแกะเอาแตํเนื้อ
หอยไมํรวมเปลือกหอย ปลานิลต๎มหรือปลานิลต๎มและตํารวมกับข๎าวเหนียวสําหรับในบางพื้นที่ ปูนาตําละเอียด ไส๎เดือน ไส๎เดือนสับ
คลุกกับปูนาหรือปลา บางคนใสํกะปิ ชาวประมงมักมีเครื่องมือนี้ ประมาณ 20-200 อันตํอราย 
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ภาพที่ 9  ลักษณะเครื่องมือลันดักปลาไหลของชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ ระหวํางเดือนตุลาคม 2549- 
กันยายน 2550 

 

-ชํวงเวลาทําการประมง ชาวประมงมักจะทําการประมงด๎วยเครื่องมือนี้ โดยวางเครื่องมือตอนเช๎าและไปเก็บเครื่องมือนี้
ในตอนเช๎าของวันรุํงขึ้น หรือไมํก็อาจจะวางตอนบํายหรือตอนเย็น แล๎วไปเก็บในตอนเช๎าของอีกวัน 

-แหลํงน้ําที่ใช๎เครื่องมือ การใช๎เครื่องมือประเภทลันปลาไหล  ชาวประมงสํวนใหญํจะวางเครื่องมือนี้ทั่วไปในทุํงน้ําจืด
สามร๎อยยอด โดยวางตามพงหญ๎า  

-ระดับน้ํา การใช๎เครื่องมือประเภทลันปลาไหล ชาวประมงสํวนใหญํจะวางเครื่องมือนี้ที่ระดับน้ําลึกตั้งแตํ 20 ซม. 
 จนถึงระดับน้ําลึก 1.0 เมตร  

-ชนิดสัตว์น้ําท่ีจับได๎ เนื่องจากเป็นเครื่องมือเฉพาะที่ใช๎จับสัตว์น้ําชนิดนี้ ดังนั้นสัตว์น้ําที่จับจึงพบเฉพาะปลาไหล ซึ่งจับ
ได๎ในทุกขนาดความยาว สํวนใหญํจับได๎ขนาด 3 ตัวตํอกก. พบวําปลาไหลขนาดใหญํที่สุดที่จับได๎  มีขนาดน้ําหนัก 1,200 กรัม และ
ขนาดความยาวเล็กสุดที่พบ คือเส๎นรอบลําตัว 1.0 ซม. พบวําลันปลาไหลจํานวน 100 อัน สามารถจับปลาไหลได๎ประมาณ 4-5 กก.  
(คิดเป็นตัวจํานวน 20 ตัว)  

-ฤดูทําการประมง ชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอดนิยมใช๎เครื่องมือลันปลาไหลทําการประมงในชํวงเดือนพฤศจิกายนมาก
ที่สุด เนื่องจากสามารถจับปลาได๎ในปริมาณที่มากท่ีสุด นอกจากน้ีพบวําในชํวงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคม ก็สามารถทําการประมง
เครื่องมือนี้ได๎ดีเชํนกัน  

-ต๎นทุนในการจัดทําเครื่องมือ ทํอ PVC ทํอละ 80 บาท นํามาตัดเป็นทํอนได๎ประมาณ 6 ทํอน (เฉลี่ยทํอนละ 30 บาท) ใน
บางครั้งร๎านค๎าจะตัดไว๎เป็นทํอนๆ และมัดรวมกัน โดยมีทั้งหมด 30 ทํอน ราคามัดละ 450 บาท ปัจจุบันไมํสามารถใช๎ไม๎ไผํได๎ เนื่องจาก
คํอนข๎างหายากและราคาแพงกวําทํอ PVC  
 

เคร่ืองมือประเภทฉมวก 

-ลักษณะเครื่องมือ ฉมวกจะทําด๎วยซี่เหล็ก พบจํานวนตั้งแตํ 4-7 ซี่ ประกอบด๎วยด๎ามไม๎ซึ่งเหลาเป็นทรงกลมยาว
ประมาณ 2.0 เมตร ลักษณะในการใช๎เครื่องมือนี้ทําการประมง ถ๎าทําการประมงจะมีตะเกียงแก๏สหรือตะเกียงที่ประกอบหม๎อแบตเตอรี่
ใช๎สํองเพื่อชํวยให๎เห็นตัวสัตว์น้ํา  

-ชํวงเวลาทําการประมง ชาวประมงนิยมทําการประมงด๎วยเครื่องมือนี้ ในชํวงเวลากลางคืน โดยเฉพาะคืนเดือนมืด และน้ําแห๎ง  
-แหลํงน้ําท่ีใช๎เครื่องมือ การใช๎เครื่องมือประเภทฉมวก ชาวประมงใช๎เครื่องมือนี้ในทุกพื้นที่ในทุํงน้ําจืดสามร๎อยยอด แตํ

สํวนใหญํจะเป็นบริเวณริมทุํง หน๎าหมูํบ๎าน ซึ่งไมํต๎องใช๎เวลาในการเดินทาง  
-ระดับน้ํา การใช๎เครื่องมือประเภทฉมวก ชาวประมงสามารถทําการประมงได๎ในทุกระดับน้ํา ทั้งน้ําตื้นและน้ําลึก และ  

จําสามารถจับสัตว์น้ําได๎ดีถ๎าเป็นบริเวณที่โลํง นํ้าใสและน้ําตื้น (ประมาณ 1.0 เมตร) เนื่องจากสามารถมองเห็นตัวปลาได๎ชัดกวําบริเวณ
ที่นํ้ามีสีเข๎มและมีระดับความลึกมาก  

-ชนิดสัตว์น้ําที่จับได๎ด๎วยเครื่องมือนี้  ได๎แกํ  ปลาชํอน ปลานิล (ขนาดใหญํ)  ปลาดุก ปลากะพงขาวและ
ปลาอื่นๆ ทุกชนิดและทุกขนาด  
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-ฤดูทําการประมง ชาวประมงนิยมใช๎เครื่องมือฉมวกทําการประมงในทุํงสามร๎อยยอดในชํวงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
เมษายน (เดือนห๎า) เนื่องจากในชํวงดังกลําวน้ําในทุํงน้ําจืดสามร๎อยยอดจะแห๎ง นอกจากนี้พบวําในชํวงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม
และไลํไปจนถึงเดือนมกราคม ก็สามารถทําการประมงด๎วยเครื่องมือนี้ได๎ดีเชํนกัน เนื่องจากเป็นชํวงฤดูน้ําหลาก ปริมาณพันธุ์สัตว์น้ํามี
จํานวนมาก  

เครื่องมือปืนฉมวกจับปลาได๎ปลาเกือบทุกชนิด ขึ้นอยูํกับชาวประมงที่จะเลือกจับซึ่งมักจะเลือกจับสัตว์น้ําขนาดใหญํ  
ในสภาวะปัจจุบันชาวประมงที่ใช๎เครื่องมือปืนฉมวกจะจับสัตว์น้ํา ทุกชนิดและทุกขนาด ขึ้นอยูํกับโอกาสที่จะเจอสัตว์น้ําขณะทําการประมง 
 

เคร่ืองมือแห  
-ลักษณะเครื่องมือ เครื่องมือแหที่ชาวประมงในทุํงน้ําจืดสามร๎อยยอดใช๎มีขนาดความยาวตั้งแตํ 5-14 ศอก และ

ชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอดนิยมใช๎เครื่องมือแหที่ขนาดความยาว 8-9 ศอก มากที่สุด เครื่องมือแหที่ใช๎มีขนาดตาอวน 3.0 ซม พบ
จํานวนแหที่ชาวประมงมีตํอรายเทํากับ 2-9 ปากตํอราย  

-ชํวงเวลาทําการประมง ชาวประมงนิยมทําการประมงด๎วยเครื่องมือนี้ ในชํวงหลังเที่ยง หรือชํวงเวลาที่วํางจากอาชีพอ่ืน 

-แหลํงน้ําที่ใช๎เครื่องมือ การใช๎เครื่องมือประเภทแห ชาวประมงนิยมใช๎เครื่องมือนี้ในทุกพื้นที่ในทุํงน้ําจื ดสามร๎อยยอด 
แตํสํวนใหญํจะเป็นบริเวณหน๎าหมูํบ๎าน ซึ่งไมํต๎องใช๎เวลาในการเดินทาง  

-ระดับน้ํา การใช๎เครื่องมือประเภทแห ชาวประมงนิยมทําการประมงในที่โลํง ที่ระดับความลึกของน้ําตั้งแตํ 20 ซม.  
ถึงระดับความลึก 2.0 เมตร  

-ชนิดสัตว์น้ําที่จับได๎ด๎วยเครื่องมือนี้ ได๎แกํ  ปลาชํอน ปลานิล ปลาดุก ปลาสลิด และปลาสร๎อยขาว  และปลา
อื่นๆ เกือบทุกชนิด  

-ฤดูทําการประมง ชาวประมงใช๎เครื่องมือแหทําการประมงในทุํงสามร๎อยยอดท้ังปี   
นอกจากน้ียังมีเครื่องมือประมงท๎องถิ่น ปัจจุบันหายากไมํนิยมใช๎แลว๎ เรียกวํา ชุด ทําด๎วยหวาย ปลาที่จับได๎ เชํน  

ปลาชํอน ปัจจุบันยังหาดไูด๎ที่บ๎านนาวัลเปรยีง และ เครื่องมือกบ ซึง่คล๎ายกับเครื่องมือฉมวก มี 7-9 ขา ปลาที่จับได๎ คือ ปลาชํอน พบ
เฉพาะที่บ๎านศาลาลัย 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 10  ลักษณะเครื่องมือแหของชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอด จ. ประจวบครีีขันธ ์ระหวํางเดือน ตุลาคม 2549-กันยายน 2550  
 

3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการท าการประมง 

เมื่อสอบถามถึงปัจจัยที่มีผลตํอการทําการประมง ชาวประมงสํวนใหญํเห็นวําเรื่องของฤดูกาลมี 
ผลตํอการทําการประมงมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 74 รองลงมาเป็นปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพน้ํา (น้ําเสีย)และสิ่งแวดล๎อม 
ประสบการณ์ในอาชีพ การลดลงของพื้นที่ทําการประมง และสภาพพื้นที่ของทุํงสามร๎อยยอด คิดเป็นร๎อยละ 63.4, 54.6, 50.8 และ 49.6 

ตามลําดับ สํวนปัจจัยเรื่องอื่นๆ มีผลที่น๎อยมากกวํา ร๎อยละ 50 (ประสิทธิภาพของเครื่องมือ การแพรํกระจายของปลานิล  
ข๎างขึ้น-ข๎างแรมและมาตรการห๎ามจับปลาในเขตอนุรักษ์สัตว์น้ํา ดังตารางที่ 22  
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ตารางที่ 22  ความคิดเห็นในการทําการประมงของชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอด จ. ประจวบครีีขนัธ์  ระหวํางเดือนตุลาคม 2549-

กันยายน 2550 
 

ความคิดเห็นตํอ มีผล  ไมํมผีล 
จํานวน (ราย) ร๎อยละ จํานวน (ราย) ร๎อยละ 

1.  ข๎างขึ้น-ข๎างแรม 51 19.5 186 71 

2.  สภาพพื้นที่ของทุํงฯ 130 49.6 110 42 

3.  ฤดูกาล (ฝน หนาว ร๎อน) 194 74 53 20.2 

4.  มาตรการหา๎มจับปลาในเขตอนุรักษ์สัตว์น้ํา 30 11.5 185 70.6 

5.  ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมง 99 37.8 133 50.8 

6.  ประสบการณ์ในอาชีพ 143 54.6 93 35.5 

7.  การแพรํกระจายของปลานิล 79 30.2 151 57.6 

8.  คุณภาพน้ําและสิ่งแวดล๎อม 166 63.4 66 25.2 

9.  พื้นที่ทําการประมงลดลง 133 50.8 84 32.1 

 

4.  ปัญหาและอุปสรรค์ในการท าการประมง  
จากการสอบถามเรื่องปัญหาในการทําการประมงในทุํงสามร๎อยยอด ชาวประมงสํวนใหญํร๎อยละ 43.5 (จํานวน 114 ราย) 

ไมํมีปญัหาในการทําการประมงในทุํงสามร๎อยยอด สํวนชาวประมงรอ๎ยละ 56.5 ที่มีปัญหาในการทําการประมง โดยสํวนใหญํเป็นปญัหา
การจับสตัว์น้ําได๎ลดลง อันเนื่องจากสภาพธรรมชาติของทุํงที่เป็นระบบพ้ืนท่ีชํุมน้ํา มีระดับความลึกคอํนข๎างน๎อย ในชํวงหน๎าแล๎งจะไมํ
สามารถเก็บกักนํ้าได๎ ทําให๎ชาวประมงไมํมีพื้นที่ในการทําการประมง และขณะเดยีวกันก็มีปัญหาเรื่องของน้ําทะเลหนุนเข๎ามาในคลอง
เขาแดงและเป็นสาเหตุให๎ปลาตายเป็นจํานวนมาก คิดเป็น ร๎อยละ 50.7 ของกลุํมชาวประมงที่มีปัญหา รองลงมาเป็นปัญหาเกี่ยวกับ
เรื่องน้ําเสยีในทํุงที่เกิดจากการเลี้ยงกุ๎งทะเลในพื้นที่ มีการระบายน้ําที่ใช๎แล๎วจากนากุ๎งลงสู๎ทุํงฯ ซึ่งมีคุณภาพน้ําท่ีไมํดี การปลํอยน้ําเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรมลงสูํทุํงฯ การเนําเสียของหญ๎าที่ถูกน้ําทํวมนานๆ ในชํวงฤดูน้ําหลาก คิดเป็นรอ๎ยละ 31.8 ของกลุํมชาวประมงที่
มีปัญหา และร๎อยละ 8.1 มีปัญหาเกี่ยวกับการถูกขโมยเครื่องมือทําการประมงและการขโมยสตัว์น้ํา และร๎อยละ 4.0 มีปัญหาเกีย่วกับ
การทําผิดพระราชบัญญตัิการประมง พ.ศ. 2490 ของคนในพ้ืนท่ี  

5.  รายได้จากการท าการประมง 

เมื่อสอบถามเรื่องของรายได๎จากการทําการประมง ชาวประมง ร๎อยละ 22.9 บอกวําเป็นรายได๎ทั้งหมดของครอบครัว 
ชาวประมงสํวนใหญํบอกวํารายได๎จากการทําการประมงเป็นรายได๎ที่น๎อยกวําร๎อยละ 50 เนื่องจากรายได๎สํวนใหญํได๎มาจากอาชีพหลัก
มากกวํา (ร๎อยละ 43.5) และพบชาวประมงร๎อยละ 29.8 บอกวํารายได๎จากการทําการประมงเป็นรายได๎สํวนใหญํของครอบครัว 
(มากกวําร๎อยละ 50)  

รายได๎จากการทําการประมงของชาวประมงขึ้นกับชนิดสัตว์น้ําที่จับได๎ ซึ่งแตกตํางกันในแตํละเครื่องมือ นอกจากความ
ชํานาญในการใช๎เครื่องมือและประสบการณ์ในอาชีพเป็นสิ่งสําคัญซึ่งนํามาซึ่งรายได๎แล๎ว ราคาสัตว์นํายังเป็นปัจจัยหลักอันนํามาซึ่ง
รายได๎ พบวําปลาชํอนเป็นชนิดสัตว์น้ําที่มีราคาสูงสุด (ราคากิโลกรัมละ 55-60 บาท) โดยเฉพาะปลาชํอนขนาดใหญํที่ยังมีชีวิต ดังนั้น
ชาวประมงที่สามารถจับปลาชํอนได๎ในปริมาณที่มากก็จะมีรายได๎ที่ดี และพบวําเครื่องมือเบ็ดและเครื่องมือลอบสามารถจับปลาชํอนได๎ใน
ปริมาณสูงสุด  

พบวําปัจจัยที่มีผลตํอรายได๎ของชาวประมงในการทําการประมงในทํุงสามร๎อยยอด ได๎แกํ ปริมาณสัตว์น้ําที่จับได๎ ต๎นทุน
ในการทําการประมงและราคาสัตว์น้ํา สําหรับปัจจัยเหลํานี้เมื่อเปรียบเทียบในชํวงฤดูกาล พบวํา ปริมาณสัตว์น้ําจะมีการเปลี่ยนแปลง
มากที่สุด ในชํวงฤดูฝน กลําวคือจะจับสัตว์น้ําได๎มากท่ีสดุในชํวงฤดูฝน (ร๎อยละ 72.9) รองลงมาเป็นชํวงฤดูหนาวและชํวงฤดูร๎อน ร๎อยละ 
51.9 และ 43.5 ตามลําดับ สําหรับต๎นทุนในการทําการประมง ชาวประมงเห็นวําต๎นทุนในการทําการประมงมีการเปลี่ยนมากในชํวงฤดู
หนาว (ร๎อยละ 35.9) รองลงมาเป็นชํวงฤดูฝนและฤดูร๎อน ร๎อยละ 29.8 และ 29.4 ตามลําดับ สําหรับเรื่องของราคาสัตว์น้ําชาวประมง
สํวนใหญํเห็นวําไมํมีการเปลี่ยนแปลงในท้ัง 3 ชํวงฤดูกาล (ร๎อยละ 35.9-ร๎อยละ 36.3) กลําวโดยสรุปการทําการประมงของชาวประมงใน
ทุํงสามร๎อยยอดในท้ัง 3 ชํวง ให๎ผลคุ๎มทุน  
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สําหรับการเปรียบเทียบรายได๎และรายจํายในรอบปีท่ีผํานมา ชาวประมงสํวนใหญํบอกวํารายได๎เทํากับรายจําย ร๎อยละ 
32.8 สํวนกลุํมชาวประมงที่บอกวํารายได๎มากกวํารายจํายพบร๎อยละ 42.4 (มีเงินเหลือเก็บร๎อยละ 21.4 และไมํมีเงินเหลือเก็บ ร๎อยละ 
21.0) และพบชาวประมงจํานวน 54 ราย (ร๎อยละ 20.6) ที่บอกวํารายได๎น๎อยกวํารายจําย   

 

6. ต้นทุนในการท าการประมง  
ต๎นทุนในการทําการประมงในทุํงสามร๎อยยอด ถ๎าไมํคิดต๎นทุนคงที่ พบต๎นทุนผันแปรในแตํละวัน  ดังนี้ คําน้ํามันรถ  

(รถมอเตอร์ไซด์หรือรถมอเตอร์ไซด์พํวง) ประมาณวันละ 0.5 ลิตร (เป็นเงิน 25-30 บาท) นอกจากน้ันก็เป็นเรื่องของข๎าวกลํอง/เครื่องดื่ม 
ชาวประมงบางรายอาจมีการหํอข๎าวหรือไมํก็ซื้อข๎าวกลํอง สําหรับเครื่องดื่มประกอบด๎วย น้ํา นมกลํอง กาแฟกระป๋อง และบุหรี่  
(สํวนใหญํเป็นยาเส๎น) และเครื่องดื่มชูกําลัง ซึ่งคําใช๎จํายในสํวนนี้ประมาณ 30-40 บาท นอกจากนี้ในบางรายมีการนําเกลือติดตัวไปด๎วย 
โดยสรุปคําใช๎จํายในการออกไปทําการประมงในแตํละครั้ง จะอยูํในชํวง 30-60 บาท 
 

ความคิดเห็นต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงในทุ่งสามร้อยยอด 

จากข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์กลุํมตัวอยํางชาวประมงที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังตํอแนวทางการจัดการ
ประมงในทํุงสามร๎อยยอด ผลการศึกษาได๎นําคะแนนความคิดเห็นตํอแนวทางในการจัดการประมงในทุํงสามร๎อยยอดคูณด๎วยโอกาสใน
การเข๎ารํวมของชาวประมง เป็นความคาดหวังของกลุํมตัวอยํางชาวประมงที่มีตํอแนวทางในการจัดการประมงในทุํงสามร๎อยยอด  
ดังรายละเอียด 

                   กลุํมตัวอยํางชาวประมงที่ไมํเห็นด๎วยในแนวทางการจัดการประมงในรูปแบบตํางๆ พบวํา ไมํเห็นด๎วยกับแนวทางการ
ควบคุมจํานวนชาวประมงมากที่สุด ร๎อยละ70.9 รองลงมา การกําหนดจํานวนเครื่องมือทําการประมง การกําหนดระยะเวลาทําการ
ประมงและ การกําหนดชนิดเครื่องมือทําการประมง  ร๎อยละ 59.5 56.4  และ 47.7 สํวนแนวทางการจัดการประมงที่กลุํมตัวอยําง
ชาวประมงเห็นด๎วยในสัดสํวนท่ีมากกวําร๎อยละ 50 พบวําการให๎ชาวประมงเข๎ารํวมในการจัดการทรัพยากรประมง กลุํมชาวประมงเห็น
ด๎วยมากท่ีสุด ร๎อยละ76 รองลงมา การกําหนดพื้นท่ีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และการกําหนดชนิดเครื่องมือทําการประมง ร๎อยละ 60.7 
และ 52.3 ตามลําดับ 

                   สําหรับโอกาสในการเข๎ารํวมในการจัดการประมง กลุํมตัวอยํางชาวประมงเห็นวํามีโอกาสในการเข๎ารํวมในแนวทาง
ตํางๆ โดยมีสัดสํวนมากกวําร๎อยละ 50 พบวําในแนวทางการให๎ชาวประมงเข๎ารํวมในการจัดการทรัพยากรประมงมีโอกาสมากที่สุด  
คิดเป็นร๎อยละ 67.6 และสําหรับแนวทางในการควบคุมจํานวนชาวประมง เป็นแนวทางที่ไมํมีโอกาสมากท่ีสุด ร๎อยละ 59.2  

                    การศึกษาระดับความคาดหวังตํอแนวทางในการจัดการประมงในทุํงสามร๎อยยอดของกลุํมตัวอยํางชาวประมงที่
ทําการศึกษา โดยนําคะแนนความคิดเห็นคูณด๎วยโอกาสในการเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ พบวํา มีชํ วงคะแนนอยูํระหวําง 0-7 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ย 2.99 คะแนน สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.53 คะแนน และผลจากการจัดลําดับคะแนน ชาวประมงมีความคาดหวังตํอ
แนวทางในการจัดการประมงในระดับปานกลาง ร๎อยละ 59.9 รองลงมา คาดหวังในระดับต่ําและระดับปานกลาง ร๎อยละ 20.6 และ19.4 
ตามลําดับ (ตารางที่ 28 )  
                   อยํางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงแนวโน๎มความต๎องการเข๎ารํวมในแนวทางการจัดการประมงในทุํงสามร๎อยยอด พบวํา 
ชาวประมงมีความต๎องการที่จะเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรประมงมากที่สุด คิดเป็น ร๎อยละ 72.9  
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ตารางที่ 23  ความคิดเห็นตํอแนวทางในการจัดการประมงของชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหวํางเดือนตุลาคม 

2549-กันยายน 2550 
 

แนวทางในการจัดการประมง เห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย 

จํานวน 
(ราย) 

ร๎อยละ จํานวน 
(ราย) 

ร๎อยละ 

1.  การกําหนดชนิดเครื่องมือทําการประมง 137 52.3 125 47.7 

2.  การกําหนดจํานวนเครื่องมือทําการประมง 106 40.5 156 59.5 

3.  การควบคุมจํานวนชาวประมง 76 29 186 70.9 

4.  การกําหนดระยะเวลาทําการประมง 114 43.5 148 56.4 

5.  การกําหนดพื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 159 60.7 103 39.3 

6.  การกําหนดชนิดสตัว์น้ําเพื่อการเพาะเลี้ยง 144 55 118 45 

7. การให๎ชาวประมงเข๎ารํวมในการจัดการทรัพยากร  
    ประมง 

199 76 63 13.7 

 
ตารางที่ 24  ความคิดเห็นของชาวประมงตํอโอกาสของแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงในทุํงสามร๎อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ 

ระหวํางเดือนตุลาคม 2549-กันยายน 2550 
  

แนวทางในการจัดการประมง มีโอกาส ไมํมโีอกาส 

จํานวน 
(ราย) 

ร๎อยละ จํานวน 
(ราย) 

ร๎อยละ 

1.  การกําหนดชนิดเครื่องมือทําการประมง 126 48.1 107 40.8 

2.  การกําหนดจํานวนเครื่องมือทําการประมง 106 40.5 129 49.2 

3.  การควบคุมจํานวนชาวประมง 79 30.2 155 59.2 

4.  การกําหนดระยะเวลาทําการประมง 115 43.9 115 43.9 

5.  การกําหนดพื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 129 49.2 101 38.5 

6.  การกําหนดชนิดสตัว์น้ําเพื่อการเพาะเลี้ยง 126 48.1 95 36.3 

7. การให๎ชาวประมงเข๎ารํวมในการจัดการทรัพยากร 

    ประมง 

177 67.6 52 19.8 
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ตารางที่ 25  การเข๎ารํวมของชาวประมงในแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงในทุํงสามร๎อยยอ จ. ประจวบคีรีขันธ์ ระหวํางเดือน
ตุลาคม 2549-กันยายน 2550 

 

แนวทางในการจัดการประมง เข๎ารํวม ไมํเข๎ารํวม 

จํานวน 
(ราย) 

ร๎อยละ จํานวน 
(ราย) 

ร๎อยละ 

1.  การกําหนดชนิดเครื่องมือทําการประมง 142 54.2 92 35.1 

2.  การกําหนดจํานวนเครื่องมือทําการประมง 120 45.8 116 44.3 

3.  การควบคุมจํานวนชาวประมง 94 35.9 139 53.1 

4.  การกําหนดระยะเวลาทําการประมง 129 49.2 103 39.3 

5.  การกําหนดพื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 149 56.9 80 30.5 

6.  การกําหนดชนิดสตัว์น้ําเพื่อการเพาะเลี้ยง 139 53.1 85 32.4 

7. การให๎ชาวประมงเข๎ารํวมในการจัดการทรัพยากร  
    ประมง 

191 72.9 41 15.6 

 

ตารางที่ 26  ระดับความคาดหวังของชาวประมงตํอแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงในทุํงสามร๎อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ 
ระหวํางเดือนตุลาคม 2549-กันยายน 2550 

 

ความคาดหวังแนวทางในการจัดการประมง จํานวน (ราย) ร๎อยละ 

ความคาดหวังตํอแนวทางในการจดัการประมงต่ํา 54 20.6 

ความคาดหวังตํอแนวทางในการจดัการประมงปานกลาง 157 59.9 

ความคาดหวังตํอแนวทางในการจดัการประมงสูง 51 19.4 

รวม 262 100 

 

ข้อเสนอแนะของชาวประมงในทุ่งสามร้อยยอด 
 

เมื่อสอบถามถึงข๎อเสนอแนะ ชาวประมง ชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอดมีข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เนื่องจากโดยสภาพพื้นที่ของทุํงสามร๎อยยอดที่เป็นพื้นที่ชํุมน้ํา มีระดับความลึกไมํมากนัก อีกทั้งมีวัชพืชประเภท

ธูปฤาษีข้ึนหนาแนํนมาก ทําให๎ไมํสามารถกักขังน้ําในชํวงหน๎าแล๎งไว๎ได๎ สํงผลให๎ชาวประมงขาดพื้นที่ในการทําการประมงในบางชํวงฤดู 
ดังนั้น ชาวประมงจึงมีข๎อเสนอแนะให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องชํวยขุดลอกคลองเขาแดง และจัดทําระบบฝายกั้นน้ําในชํวงตอนกลางของ
ทุํงสามร๎อยยอด เพราะฝายกั้นน้ําจะสามารถเก็บกักน้ําในชํวงฤดูตํางๆ ได๎ โดยชํวยชะลอการไหลของน้ําออกสูํปากอําวทั้งหมด อีกทั้ง
สามารถแก๎ปัญหาเรื่องน้ําทะเลหนุนเข๎ามาในชํวงหน๎าแล๎งและเป็นสาเหตุทําให๎ปลาน้ําจืดตายเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมี
ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการกําจัดวัชพืช  

2. ชาวประมงต๎องการให๎มีการปลํอยพันธุ์ปลาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในสภาวะปัจจุบันชนิดและปริมาณพันธุ์ปลาลดลง
มาก เนื่องด๎วยการเปลี่ยนแปลงของทุํงสามร๎อยยอดทั้งโดยธรรมชาติ และจากการกระทําของมนุษย์ การปลํอยน้ําเสียลงสูํทุํงสามร๎อย
ยอด ท้ังภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม และชนิดพันธ์ุปลาที่ต๎องการ คือ ปลาสลิดและปลาดุกอุย/ดุกด๎าน 

3. ชาวประมงต๎องการให๎เจ๎าหน๎าที่ของรัฐหรือผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องเข๎มงวดในเรื่องของการกระทําผิดพระราชบัญญัติการ
ประมง พ.ศ. 2490 โดยเฉพาะการใช๎ไฟฟูาช็อตปลา การรักษากฎระเบียบตํางๆ เกี่ยวกับการทําการประมง การประกาศเขตรักษา  
พืชพันธุ์ที่ชัดเจนและถูกต๎องตามระเบียบที่ทางกรมประมงหรือกรมอุทยานฯ กําหนด การประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารในการทําการ
ประมง/การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การไมํเอนเอียงของเจ๎าหน๎าที่ในการรักษากฎระเบียบ ทั้งเรื่องของที่ทํากินหรือเรื่องการปลํอยน้ําเสียลง  
สูํทุํงสามร๎อยยอด  
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4. ความต๎องการเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรประมงในทุํงสามร๎อยยอด โดยเฉพาะเรื่องการกําหนดขนาด  
ตาอวนของชํองตาอวนที่ใช๎ประกอบลอบ (ซั้ง) ซึ่งมีขนาดที่เล็กเกินไป อยากให๎มีการขยายขนาดตาอวนให๎มากขึ้น การจัดอบรมให๎
ความรู๎รวมทั้งการสร๎างจิตสํานึกในการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพยากร การได๎มีสํวนรํวมในการกําหนดเขต
รักษาพืชพันธุ์ในทํุงสามร๎อยยอด ตลอดทั้งการกําหนดเขตห๎ามทําการประมงในบริเวณที่เห็นควร  

5. ต๎องการให๎ภาครัฐ หรือผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องเข๎ามาสํงเสริมเรื่องอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ถูกต๎องหรือแม๎กระทั่งอาชีพ
เสริมด๎านอื่นๆ ท้ังนี้เพื่อเพิ่มรายได๎ให๎ชาวประมง สําหรับเรื่องอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา อยากให๎มีการแจกพันธุ์ปลาให๎แกํเกษตรกร
หรือการให๎เงินทุนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือเงินทุนในการซื้อเครื่องมือทําการประมงแกํชาวประมงผู๎ทําการประมงในทํุงสามร๎อยยอด 

6. ต๎องการให๎ภาครัฐหรือผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องดูแลเรื่องราคาสัตว์น้ําหรือขยายตลาดสัตว์น้ําให๎เพิ่มขึ้น รวมทั้งราคาสินค๎า
เกษตรชนิดอื่นท่ีผลิตได๎ในพ้ืนท่ี ให๎มีการควบคุมเรื่องราคาปัจจัยการผลิตที่ราคาคํอนข๎างสูง  

7.  ต๎องการให๎ภาครัฐหรือผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องเข๎ามาดูแลเรื่องระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่  
 

สรุปและวิจารณ์ผล 
 

ชาวประมงที่ทําการประมงในทุํงสามร๎อยยอดสํวนใหญํร๎อยละ 98.1 เป็นคนในพื้นที่และทําการประมงโดยจับสัตว์น้ําใน
ทุํงสามร๎อยยอดเป็นอาชีพเดิมอยูํแล๎ว มีอายุเฉลี่ย 48 ปี สํวนใหญํจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็น ร๎อยละ 59.2 ครอบครัว
ชาวประมงสํวนใหญํมีสถานภาพสมรสและครอบครัวอยูํด๎วยกัน ร๎อยละ 90.1 จํานวนสมาชิกเฉลี่ย 5 + 1.7 คนตํอครัวเรือน ลักษณะของ
บ๎านท่ีอยูํอาศัยมี 2 ลักษณะ กลําวคือเป็นบ๎านไม๎และบ๎านปูนพบชาวประมงจํานวน 32 ราย (ร๎อยละ 12.2) ไมํมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินท่ีอาศัย
อยูํ เนื่องด๎วยพื้นท่ีนี้อยูํในการดูแลของอุทยานแหํงชาติเขาแดง ซึ่งมีปัญหาเรื่องของพื้นที่ที่อยูํอาศัยหรือพื้นที่ทํากินนับเป็นเวลากวํา 10 

ปี ซึ่งมีสภาพอยํางนี้เหมือนกับผลการสํารวจของ มหาวิทยาลัยมหิดล (2539) และในภาวะปัจจุบันปัญหานี้ก็ไมํได๎รับการแก๎ไขอยําง
จริงจังหรือชัดเจน    

นอกจากอาชีพการทําการประมงน้ําจืดในทุํงสามร๎อยยอดแล๎ว ชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอดมีอาชีพอื่นๆ ได๎แกํ อาชีพ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได๎แกํ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากรํอย อาชีพการทําการประมงน้ํากรํอยและทะเล 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่น้ําทะเลขึ้นถึง โดยผํานคลองเขาแดง อาชีพรับจ๎าง ได๎แกํ รับจ๎างทั่วไป รับจ๎างภาคการเกษตรและรับจ๎ าง
ภาคอุตสาหกรรม อาชีพทําการเกษตร ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ อาชีพค๎าขาย และอาชีพรับราชการ/ลูกจ๎างของรัฐ อาชีพลําสัตว์และ
หาของปุา สําหรับการทําการประมงโดยการจับสัตว์น้ําในทุํงสามร๎อยยอดและถือเป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร๎อยละ 38.5 และถือเป็นอาชีพรอง 
ร๎อยละ 43.1 ของจํานวนผู๎ตอบ พบชาวประมง จํานวน 19 ราย (ร๎อยละ 7.25) ที่ทําการประมงเป็นอาชีพหลักแตํเพียงอยํางเดียวโดยไมํมี
อาชีพอ่ืนเป็นอาชีพรอง และอาชีพน้ีการทําการประมงมีรายได๎ประมาณ 2,000-100,000 บาทตํอปี  

ชาวประมงสํวนใหญํมีภาวะทางการเงินพอใช๎จําย ร๎อยละ 66.8 ในชํวงที่ประสบปัญหาทางการเงินชาวประมงร๎อยละ 
32.1 จะแก๎ปัญหาทางการเงินด๎วยการกู๎ยืมองค์กร และร๎อยละ 6.1 ใช๎วิธีกู๎ยืมจากเถ๎าแกํ หมายถึงแพปลาหรือเจ๎าของร๎านค๎าเครื่องมือ
ประมงหรือนายทุนนอกระบบ พบชาวประมงร๎อยละ 52.3 (จํานวน 137 ราย) มีหนี้สิน โดยนํามาใช๎ในการประกอบอาชีพและมีหนี้สินใน
การประกอบอาชีพเลี้ยงกุ๎งทะเล จํานวน 41 ราย (ร๎อยละ 87.2) ของการมีหนี้สินเพื่อการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยมี
หนี้สินในชํวง 85,000-900,000 บาท และสํวนใหญํมีหนี้สินที่ 100,000 บาท พบชาวประมงสํวนใหญํนิยมใช๎แหลํงสินเช่ือคือ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชาวประมงร๎อยละ 47.7 มีการออม ในรูปแบบของการออมทรัพย์กับกลุํมออมทรัพย์ประจําหมูํบ๎าน 
(กองทุนหมูํบ๎าน) และออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์ทั้งของรัฐบาลและของเอกชนในบริเวณใกล๎เคียง ชาวประมง ร๎อยละ 4.2 ต๎องการ
ให๎มีการให๎เงินลงทุนในการประกอบอาชีพการประมง 

 

ชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอดมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและเรื่องระบบสาธารณูปโภค ได๎แกํ ถนนและน้ําประปาเป็นสํวน
ใหญํ และต๎องการความชํวยเหลือจากรัฐในเรื่องของปัจจัยพื้นฐาน ร๎อยละ 11.8 
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ชาวประมงสํวนใหญํจับสัตว์น้ําอยํางเดียว ร๎อยละ 77 และมักทําการประมงเพียงคนเดียว โดยเป็นสมาชิกเพศชาย ใช๎
เครื่องมือทําการประมง 7 ชนิด คือ ขําย ลอบ เบ็ด ลันปลาไหล ฉมวก แหและซั้ง โดยชาวประมงนิยมใช๎เครื่องมือลอบมากที่สุด และ
นิยมใช๎อยํางนี้มานานแล๎ว (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539) พบจํานวน 210 ครัวเรือน คิดเป็นร๎อยละ 80.1 ชาวประมงสํวนใหญํเห็นวําเรื่อง
ของฤดูกาลมีผลตํอการทําการประมงมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 74 รองลงมาเป็นปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพน้ํา (น้ําเสีย) และ
สิ่งแวดล๎อม สําหรับปัญหาในการทําการประมง พบร๎อยละ 56.5 เป็นปัญหาเนื่องจากปริมาณสัตว์น้ําลดลง รองลงมาเป็นปัญหาเกี่ยวกับ
เรื่องน้ําเสียในทุํงที่เกิดจากการเลี้ยงกุ๎งทะเลในพื้นที่ การปลํอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสูํทุํงฯ การเนําเสียของหญ๎าที่ถูกน้ํา
ทํวมนานๆ ในชํวงฤดูน้ําหลาก คิดเป็นร๎อยละ 31.8 

 

รายได๎จากการทําการประมงถือเป็นรายได๎สํวนใหญํของครอบครัว ร๎อยละ 29.8 ปลาชํอนเป็นชนิดสัตว์น้ําที่มีราคาสูงสุด 
(ราคากิโลกรัมละ 55-60 บาท) โดยเฉพาะปลาชํอนขนาดใหญํที่ยังมีชีวิต จากการศึกษาของสุชาดา (2541) ปลาชํอนมีมูลคํารวมกันทั้งปี
ที่สํารวจมากท่ีสุด คิดเป็น 54.80 เปอร์เซนต์ของมูลคําสัตว์น้ําท่ีจับได๎ทั้งหมด ดังนั้นชาวประมงที่สามารถจับปลาชํอนได๎ในปริมาณที่มาก
ก็จะมีรายได๎ที่ดี และพบวําเครื่องมือเบ็ดและเครื่องมือลอบสามารถจับปลาชํอนได๎ในปริมาณสูงสุด ในขณะที่เครื่องมือขํายจับปลาชํอน
ทั้งปีได๎เพียง 0.10 เปอร์เซนต์น้ําหนักท่ีบริเวณบ๎านหน๎าปูอม และ 0.05 เปอร์เซนต์ ท่ีบริเวณบึงบัว (จินตนา, 2551) สัตว์น้ําจะถูกจับได๎ใน
ปริมาณที่มากสุดในชํวงฤดูฝน รองลงมาเป็นชํวงฤดูหนาวและชํวงฤดูร๎อน และการทําการประมงของชาวประมงในทุํงสามร๎อยยอดใน
ทั้ง 3 ชํวงฤดูกาล ให๎ผลคุ๎มทุน ชาวประมงสํวนใหญํบอกวํารายได๎เทํากับรายจําย ร๎อยละ 32.8 พบกลุํมชาวประมงที่บอกวํารายได๎
มากกวํารายจําย ร๎อยละ 42.4 (มีเงินเหลือเก็บร๎อยละ 21.4 และไมํมีเงินเหลือเก็บ ร๎อยละ 21.0) โดยมีคําใช๎จํายในการออกไปทําการ
ประมงในแตํละครั้ง ในชํวง 30-60 บาท 

ชาวประมงในพื้นที่ทํุงสามร๎อยยอดไมํเห็นด๎วยกับแนวทางการควบคุมจํานวนชาวประมงมากที่สุด ร๎อยละ70.9 และเป็น
แนวทางที่ไมํมีโอกาสมากท่ีสุด ร๎อยละ 59.2 รองลงมา การกําหนดจํานวนเครื่องมือทําการประมง การกําหนดระยะเวลาทําการประมง
และ การกําหนดชนิดเครื่องมือทําการประมง และชาวประมงเห็นด๎วยมากที่สุดในแนวทางการให๎ชาวประมงเข๎ารํวมในการจัดการ
ทรัพยากรประมง ร๎อยละ76 โดยมีโอกาสมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 67.6 รองลงมา การกําหนดพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา สําหรับใน
แนวทางการจัดการทรัพยากรประมงชาวประมงมีความคาดหวังในระดับปานกลาง ร๎อยละ 59.9 รองลงมา คาดหวังในระดับต่ําและ
ระดับปานกลาง ร๎อยละ 20.6 และ19.4 อยํางไรก็ตามชาวประมงมีความต๎องการที่จะเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรประมง
มากที่สุด คดิเป็น ร๎อยละ 72.9  

                    ภาครัฐหรือหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องควรหันมาดูแลหรือแก๎ไขปัญหาในเรื่องของสภาพพื้นที่ของทุํงในสถานการณ์ปัจจุบันให๎
มากที่สุด โดยเฉพาะการปรับปรุงสภาพพื้นที่ของทุํงฯ ให๎คงสภาพเดิมให๎มากที่สุด การขุดลอกคลองและการจัดสร๎างฝายกันน้ํา  ควรมี
การปลํอยพันธุ์ปลาสลิดและปลาดุกอุย/ดุกด๎านเพิ่มขึ้น มีการสํงเสริมหรือพัฒนาอาชีพอ่ืนเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการสร๎างรายได๎ การให๎ความรู๎
หรือประชาสัมพันธ์ขําวสาร การเข๎มงวดตํอผู๎กระทําผิดมาตรการ การดูแลเรื่องราคาสัตว์น้ําและการขยายตลาดสัตว์น้ํา โดยเฉพาะ  
สัตว์น้ําจืด และการเปิดโอกาสให๎ชาวประมงได๎มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทุํงสามร๎อยยอดตามที่ชาวประมงให๎ข๎อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง 
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ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณ์ 
สภาวะเศรษฐกจิ สังคมของชาวประมงในทุ่งสามร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ปี พ.ศ. 2550 
 

ช่ือ-นามสกลุ ผู๎ถูกสัมภาษณ…์…………………………  บริเวณที่อาศัย ..…………………………………. 
วันท่ีสัมภาษณ์ …………………………………………………ผู๎สัมภาษณ์ ……….……………………………….. 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  ( ) 1.ชาย  ( ) 2.หญิง 
2. อายุ ……………. ปี 
3. ระดับการศึกษา 
          ( ) 1.ไมไํด๎รับการศึกษา       ( )  2. ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 4   
          ( ) 3.ประถมศึกษาปีท่ี 6      ( ) 4.มัธยมศึกษาตอนต๎น 
          ( ) 5. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
4. ศาสนา 
 ( ) 1. พุทธ  ( ) 2. อิสลาม   ( ) 3. คริสต ์
5. สถานภาพ 
    5.1 สถานภาพผูต๎อบ 

     ( ) 1. หัวหน๎าครอบครัว    ( ) 2. สาม/ีภรรยา    ( ) 3. บุตร/ญาติพี่น๎อง   ( ) 4. อื่น 
    5.2 สถานภาพสมรส 

( ) 1. โสด             ( ) 2. สมรสอยูดํ๎วยกัน        ( ) 3. สมรสแยกกันอยู ํ
( ) 4. มําย                ( ) 5. หยําร๎าง 

    5.3 สถานภาพทางสังคม 
( ) 1. ผู๎นําชุมชน                  ( ) 2. ราษฎร  
( ) 3. กรรมการ รร./วัด          ( ) 4. อื่นๆ ระบุ ……………………………………………………….. 

6. อาชีพหลัก(ระยะเวลา) 

          ( ) 1. การประมง         ( ) 2. การเกษตร                 ( ) 3. รับจ๎าง ระบ…ุ………………. 
          ( ) 4. ค๎าขาย                ( ) 5. อื่นๆ ระบ…ุ…………………. 
7. อาชีพเสริม 
          ( ) 1. การประมง         ( ) 2. การเกษตร                 ( ) 3. รับจ๎าง ระบ…ุ………………. 
          ( ) 4. ค๎าขาย                ( ) 5. อื่นๆ ระบุ ………………………. 
8. ลักษณะการประกอบอาชีพประมงในอํางเก็บน้ํา (เลือกได๎มากกวํา 1 คําตอบ ) 

( ) 1. ผู๎รวบรวมสัตว์น้าํ    ( ) 2. ทําการประมงน้ําจดื    ( ) 3. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจดื 
9. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ……….. คน   ชาย……… คน หญิง ……. คน 
             สมาชิกที่ชํวยทําประมง   ชาย …….. คน     ( ) 1. จับสัตว์น้ํา  ( ) 2. ขายสัตว์น้ํา 
                 หญิง ……. คน    ( ) 1. จับสัตว์น้ํา  ( ) 2. ขายสัตว์น้ํา 
10. ภูมลิําเนาเดิม  
            ( ) เป็นคนในพ้ืนท่ีดั้งเดมิ       ( ) 2. ย๎ายมาจากท่ีอื่น ระบุ …………………………………………. 
11. อาชีพเดิมกํอนประกอบอาชีพประมงในทํุงน้ําจืดสามร๎อยยอด 
            ( ) 1. การประมง           ( ) 2. การเกษตร               ( ) 3. รับจ๎าง ระบ…ุ………………. 
            ( ) 4. ค๎าขาย                  ( ) 5. อื่นๆ ระบุ ……………………………………………. 
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ส่วนท่ี 2 ลักษณะการประกอบอาชีพประมง 

1. การทําการประมง 
เครื่องมือ ขนาด จํานวน แหลํงทําการประมง เหตุผล 

1. อวน ( ) …...ซม. 
( ) …...ซม. 
( ) ….. ซม. 
( ) ….. ซม. 
( ) ….. ซม. 

…. ผืน 
…. ผืน 
… .ผืน 
… .ผืน 
…. ผืน 

…………………… 
…………………………………
…………………………………
……………… 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……… 

2. ลอบ…… 
 
 

( ) 30 ซม. 
( ) 60 ซม. 
…………… 

…. ลูก 
…. ลูก 
……… 

…………………………………
……..... 
…………………… 

……………………………………………………………………………
…………………. 
……………………………………………… 

3. เบ็ดราว ( ) เดี่ยว 
( ) เบอร์ 7. 
( ) เบอร์ 9. 
( ) คู ํ
( ) เบอร์ 7. 
( ) เบอร์ 9 

 
…. ตา 
… .ตา 
 
…. ตา 
… .ตา 

 
…………………………………
……… 
 
……………………. 
……………………. 

 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………
…………………. 

4. ปืนฉมวก 
 
5. อื่นๆ 

( ) มีปั้ม 
( ) ไมํมปีั้ม 
…………… 

…. ชุด 
….. อัน 
………. 

……………………. 
……………………. 
……………………. 

……………………………………………………………………………
…………………. 
………………………………………………. 

 
2.ระยะเวลาทําการประมง 

เครื่องมือ ระยะเวลา เหตุผล(ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
1. อวน ( ) ทุกเดือน   

( ) ไมํทุกเดือน ระบุ ……….      
( ) อาชีพ… .( ) สภาพธรรมชาติ     ( ) สัตว์น้ํา……  
( ) ลงทุน…..( ) มาตรการห๎าม…     ( ) อื่นๆ  

2. ลอบ ( ) ทุกเดือน   
( ) ไมํทุกเดือน ระบ…ุ…… 

( ) อาชีพ…  ( ) สภาพธรรมชาติ     ( ) สัตว์น้ํา……   
( ) ลงทุน…. ( ) มาตรการห๎าม……….( ) อื่นๆ ……… 

3. เบ็ดราว ( ) ทุกเดือน   
( ) ไมํทุกเดือน ระบ…ุ…… 

( ) อาชีพ…  ( ) สภาพธรรมชาต…ิ….( ) สัตว์น้ํา…… 
( ) ลงทุน…  ( ) มาตรการห๎าม……….( ) อื่นๆ ……… 

4. ปืนฉมวก ( ) ทุกเดือน   
( ) ไมํทุกเดือน ระบ…ุ……. 

( ) อาชีพ…  ( ) สภาพธรรมชาต…ิ….( ) สัตว์น้ํา…… 
( ) ลงทุน…  ( ) มาตรการห๎าม……….( ) อื่นๆ ……… 

 

3. รายไดจ๎ากการทําการประมง      
     ( ) 1. เป็นรายได๎ทั้งหมดของครัวเรือน 
     ( ) 2. เป็นรายได๎มากกวํา 50 % รายไดส๎ํวนน๎อย ระบุ ................................................ 
     ( ) 3. เป็นรายได๎น๎อยกวํา 50% รายไดส๎ํวนใหญํ ระบ…ุ……………………………….. 
4. เปรียบเทียบรายได๎และรายจํายในรอบปีท่ีผํานมา 
     ( ) 1. รายได๎น๎อยกวํารายจําย 
( ) 2. รายได๎เทํากับรายจําย 
     ( ) 3. รายได๎มากกวํารายจํายไมํมีเงินเหลือเก็บ 
     ( ) 4. รายได๎มากกวํารายจํายมีเงินเหลือเก็บ 
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5. ปัจจัยที่มีผลตํอการจับสตัว์น้ํา 

ปัจจัย 
ไมํมผีล มีผล ระบุเหตุผล 

1. ข๎างขึ้น-ข๎างแรม    
2. สภาพพื้นที่ของอํางฯ     
3. ฤดูกาล ( ฝน. หนาว. ร๎อน)    
4. มาตรการปิดคลองชํวงฤดูปลาวางไขํ    
5. ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมง    
6. ประสบการณ์ในอาชีพ    
7. อื่นๆ…………………………………    
8. อื่นๆ………………………………….    

 
6. เปรียบเทยีบรายได๎ใน 1 รอบปีท่ีทําการประมง  

(โดยให๎ลําดับ 1= น๎อยที่สุด  2 = พอใช๎  3 = มากที่สุด ถ๎าเหมือนกนัใช๎หมายเลขเดียวกัน) 
 เปลี่ยนแปลง ไมํเปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยที่ผล 
ตํอรายได ๎

กํอนมาตรการ 
16 ธ.ค.-14 พ.ค. 

ชํวงมาตรการ 
15 พ.ค.-15ก.ย. 

หลังมาตรการ 
16 ก.ย..-15 ธ.ค. 

 

1. ปริมาณสัตว์น้ํา     
2. ต๎นทุน     
3. ราคาสัตว์น้ํา     

สรุปผลที่ได ๎ ( ) 1. กําไร 
( ) 2. คุ๎มทุน0 
( ) 3.ขาดทุน 

( ) 1. กําไร 
( ) 2. คุ๎มทุน 
( ) 3.ขาดทุน 

( ) 1. กําไร 
( ) 2. คุ๎มทุน 
( ) 3.ขาดทุน 

 

สํวนท่ี 3  แนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงในทํุงสามร๎อยยอด 

1. ทํานคิดเห็นอยํางไรตํอแนวทางการจัดการประมง/โอกาส/ความต๎องการเข๎ารํวมหรือไมํ 

แนวทางการจัดการ 
ความคิดเห็น โอกาส การเข๎ารํวม 

 เห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย มี ไมํม ี รํวม ไมํรํวม 
1. การกําหนดชนิดเครื่องมือทําการประมง       
2. การกําหนดจํานวนเครื่องมือทําการประมง       
3. การควบคุมจํานวนชาวประมง       
4. การกําหนดระยะเวลาทําการประมง       
5. การกําหนดพื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน์้ํา       
6. การกําหนดชนิดสตัว์น้ําเพื่อการเพาะเลี้ยง       
5. การให๎ชาวประมงเข๎ารํวมในการจดัการทรัพยากร       

 

6.  ปัญหาและอุปสรรคในการทําการประมง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
ข๎อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
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แผนงาน พื้นฐานด้านการจัดการน้้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่นยืน 
ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติ  กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้้า 

 
 

 
 
 
   

 

 
  

จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรในประเทศอยํางตํอเนื่อง เป็นผลให๎ความต๎องการใช๎ทรัพยากรตํางๆ มีเพิ่มมากขึ้น 
ทรัพยากรด๎านสัตว์น้ําจืดเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีความต๎องการเพิ่มมากขึ้นอยํางรวดเร็ว จนมีแนวโน๎มอาจลดลงได๎  หากขาดการ
อนุรักษ์หรือทดแทนสํวนที่ถูกใช๎ไปในธรรมชาติ สําหรับงานด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํารัฐบาลได๎มีมาตรการตํางๆ เพื่อปูองกัน
และควบคุมไมํให๎เกิดการทําลายทรัพยากรสัตว์น้ําจนเกินขอบเขต อยํางไรก็ตามมาตรการที่ต๎องปฏิบัติควบคูํกับการอนุรักษ์ คือ งาน
พัฒนาการผลิตพันธ์ุสัตว์น้ํา ซึ่งถือวําเป็นงานหลักอยํางหนึ่งที่ต๎องเรํงดําเนินการเพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําจืดให๎มีคุณภาพควบคูํกับการเพิ่มชนิดและจํานวนสัตว์น้ําจืด อันจะเป็นการทดแทนสํวนที่ถูกใช๎ไปในธรรมชาติเพื่อรักษาสมดุลของ
ปริมาณสัตว์น้ํา ให๎มากพอกับความต๎องการของประชากรที่เพิ่มขึ้น และสนับสนุนให๎ราษฎรได๎มีความรู๎ความชํานาญในด๎านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพ่ือให๎บริโภคในครัวเรือน 

  

 
 

1. เพื่อเพิ่มผลผลิตพันธ์ุสัตว์น้ําจืดให๎มีปริมาณเพียงพอกับความต๎องการของผู๎บริโภค 
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําท่ีเหมาะสมในแตํละพื้นท่ี 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของแหลํงประมงให๎มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
4. สํงเสริมและให๎ความรู๎ทางด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแกํเกษตรกร 

 

                  ตารางท่ี1 : แผน/ผลการดําเนินงานผลการผลิตพันธุส์ัตว์น้ํา  ประจําปี  2561 
 

ชนิด 
ปี 2561 

แผน(ตัว) ผล(ตัว) ร้อยละ 

1.ปลานิล 250,000 283,000 113.2 

2.ปลาตะเพียนขาว 2,000,000 3,471,000 173.55 

3.ปลายี่สกเทศ 1,400,000 1,345,000 96.07 

4.ปลาสวาย 100,000 93,000 93.00 

5.ปลาแขยงข๎างลาย 100,000 75,000 75.00 

6.ปลาแก๎มช้ํา 230,000 173,000 75.21 

7.ปลาตะเพียนทอง 1,200,000 685,000 175.18 

8.ปลาชะโอน 150,000 183,000 122.00 

9.กบนา 100,000 45,800 45.80 

10.ปลาไน 220,000 237,000 107.77 

รวม 3,950,000 6,590,800 166.85 
 

ผลการผลิตพันธุ์สตัว์น้ําภายใต๎กิจกรรมผลติพันธ์ุน้ําจืดในปีงบประมาณ 2561 พบวําผลิตปลาตะเพียนขาวมากที่สุด 
จํานวน 3,471,000 ตัว คิดเป็นร๎อยละ 173..55 รองลงมาคือปลานลิ จํานวน 283,000 ตัว คิดเป็นร๎อยละ 113.2 และปลาไน จํานวน 
237,000 ตัว คิดเป็นร๎อยละ 107.77 (ตารางที่1) และได๎ดําเนินการปลํอยสตัว์น้ําลงในแหลํงน้ําท่ีจังหวัดสระบุรีจํานวน 65แหํง (ตาราง
ที่ 2)

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค ์
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  ตารางที ่2 ผลการปลํอยพันธุ์สตัว์น้ําในแหลํงน้ํา ปี 2561  หนํวยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ําจืดสระบุร ี1 

 2 
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ชนิดพันธุ์สัตว์น้ํา จํานวน     
(พันตัว) 

หมูํที่ ตําบล อําเภอ 
จังหวั

ด 
 

ปล
าน

ิลจิ
ตร

ลด
า 

ตะ
เพ

ียน
ขา

ว 

ยี่ส
กเ

ทศ
 

สว
าย

 

ตะ
เพ

ียน
ทอ

ง 

สัง
วา

ดท
๎อง

คม
 

ชะ
โอ

น 

ปล
าแ

ก๎ม
ช้ํา

 

กบ
นา

 

ไน
 

 รวม                 9475.1 

1 20 ต.ค.60 อุทยานแหํงชาติน้ําตกสามหลั่น 4 หนองปลาไหล เมืองสระบุร ี สระบุร ี  -  30,000 30,000  10,000   12,000   820 
2 20 ต.ค.60 คลองชัยนาท-ปุาสัก 4 บางโขมด บ๎านหมอ สระบุร ี -  70,000 100,000 20,000 190,000 23,000  20,000 6,000  429 

3 24 ต.ค.60 ทุํงนาบ๎านหนองโดน 1 บ๎านกลับ หนองโดน สระบุร ี              2,000  20 
4 31 ต.ค.60 ฝายเก็บน้ําบ๎านซับพรกิ 4 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุร ี 5  7,000 10,000         17 
5 31 ต.ค.60 อํางเก็บน้ําบ๎านมวกเหล็กใน 2 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุร ี 10  7,000 20,000          27 
6 31 ต.ค.60 อํางเก็บน้ําคั้นตะเคียน 3 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุร ี 10  6,000 20,000          26 
7 31 ต.ค.60 กองการศึกษา ศูนย์การทหารม๎า  - ปากเพรียว เมืองสระบุร ี สระบุร ี 15  30,000 30,000  10,000      50 
8 22 พ.ย.60 วัดสมหุประดิษฐาราม  - สวนดอกไม๎ เสาไห๎ สระบุร ี   40,000 100,000 20,000 90,000  20,000 15,000   285 
9 23 พ.ย.60 อ่างเก็บน้ าห้วยทราย 9 ห๎วยทราย หนองแค สระบุร ี 40  30,000 50,000  50,000  11,000    141 
10 24 พ.ย.60 ทุ่งนาบ้านหรเทพ 1 หรเทพ บ๎านหมอ สระบุร ี          5,300  53 
11 27 พ.ย.60 โครงการชลประทานสระบุรี  - ปากเพียว เมืองสระบุร ี สระบุร ี   21,000 51,000  50,000   11,000   133 26 64 

 

12 29 พ.ย.60 ฝายชะลอน้ าบ้านป่าลาดหินดาด 6 วังมํวง วังมํวง สระบุร ี   10,000   10,000   5,000   25 
13 13 ธ.ค. 60 วัดบ๎านยาง   บ๎านยาง เสาไห๎ สระบุร ี   50,000 100,000 40,000      20,000 210 
14 19 ธ.ค. 60 ร.ร.ศาสตร์พระราชาอูํตะเภา   มํวงหวาน หนองแซง สระบุร ี   20,000 10,000         30 
15 21 ธ.ค. 60 วัดบ๎านหนองหอย 1 หนองแซง หนองแซง สระบุร ี   10,000 10,000         20 
16 26 ธ.ค. 60 โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ 5 พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุร ี  25,000 50,000           50 

17 26 ธ.ค. 60 อํางเก็บน้ํามวกเหล็ก 1 คําพาน วังมํวง สระบุร ี   70,000 80,000 22,000      12,000 172 
18 9 ม.ค. 61 วัดต้นตาล   ต้นตาล เสาไห้ สระบุร ี   15,000        20,000 35 
19 18 ม.ค. 61 องค์การบริหารต าบลช าผักแพว 5 ช าผักแพว แก่งคอย สระบุร ี            20,000 20 
20 25 ม.ค. 61 วัดช้าง 4 บ้านหลวง ดอนพุด สระบุร ี   20,000        15,000 35 
21 25 ม.ค. 61 วัดบ้านครัว 1, 2 ท่าลาน บ้านหมอ สระบุร ี   20,000        10,000 30 
22 30 ม.ค. 61 คลองเรงีราง 3,5 ท่าลาน บ้านหมอ สระบุร ี           20,000 20 
24 15 ก.พ. 61 อ่างเก็บน้ ามวกเหล็ก 1 ค าพราน วังม่วง สระบุร ี

2,750 
30,000 

         
35,000 
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25 22 ก.พ. 61 ตลาดน้ าดาวเรือง 6 ดาวเรือง เมืองสระบุร ี สระบุร ี  30,000       5,000   
35 

26 22 ก.พ. 61 โรงเรียนวัดถ้ าเต่า 7 ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุร ี  6,000       35,000   41 

27 23 ก.พ. 61 ทะเลสาบบ้านหมอ 7 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุร ี 3,122 15,000       14,000   29 

28 15 มี.ค.61 หน่วยป้องกันฯเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ 7 ค าพราน วังม่วง สระบุร ี   110,000         110 

29 15 มี.ค.61 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 1 หนองโน เมือง สระบุร ี 144,500 6,000        500  11 

30 19 มี.ค.61 ทุ่งนาบ้านสร่างโศก 7 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุร ี          4,800  48 

31 22 มี.ค.61 สระน้ าโยธาธิการสาย2   พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุร ี  20,000 50,000         70 

32 22 มี.ค.61 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 7 ดอนทอง หนองโดน สระบุร ี  20,000 50,000         70 

33 19 เม.ย.61 ท่าน้ าวัดดาวเรือง   ดาวเรือง เมืองสระบุร ี สระบุร ี   60,000                60 

34 20 เม.ย.61 ศาลเยาวชนและครอบครัว   ปากเพรียว เมืองสระบุร ี สระบุร ี  13,000 60,000         73 

35 24 เม.ย.61 ทุ่งนาบ้านหนองแซง 2 หนองแซง หนองแซง สระบุร ี           5,100 51 

36 26 เม.ย.61 โรงเรียนหน้าพระลาน 2 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุร ี  10,000 50,000         15 

37 26 เม.ย.61 ส านักงานสหกรณ์ผู้ใช้น้ าเสาไห้ 1 ต้นตาล เสาไห้ สระบุร ี 2,500 9,000 50,000         95 

38 2 พ.ค.61 คลองชัยนาท-ป่าสัก 4 บางโขมด บ้านหมอ สระบุร ี   250,000    10,000     260 

39 8 พ.ค.61 ทุ่งนาบ้านหนองโดน 1 บ้านกลับ หนองโดน สระบุร ี          7,000  7 

40 16 พ.ค.61 อ่างเก็บน้ ามวกเหล็ก 1 ค าพราน วังม่วง สระบุร ี 2,750  250,000         250 

41 17 พ.ค.61 วัดดงมะเกลือ 6 ค าพราน วังม่วง สระบุร ี  15,000          15 

42 21 พ.ค.61 วัดบ้านครัว 1 ท่าลาน บ้านหมอ สระบุร ี  10,000          10 

43 5 มิ.ย.61 แม่น้ าป่าสัก 5 ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุร ี   300,000 4,000  20,000  4,200    366 

44 5 มิ.ย.61 อบต.ล าพญากลาง   ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุร ี  10,000 100,000 50,000        175  

45 8 มิ.ย.61 ระพีพัฒน์   หนองแค หนองแค สระบุร ี   50,000 100,000  20,000 5,000     237.1 

46 21 มิ.ย.61 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพท่ี69 10 สองคอน แก่งคอย สระบุร ี  10,000 50,000 50,000        60 

45 25 มิ.ย.61 ทุ่งนาวัดจั่นเสือ   หรเทพ บ้านหมอ สระบุร ี  15,000  20,000  50,000  10,000     7,100  102.1 

46 19 ก.ค.61 แหล่งน้ าธรรมชาติทับกวาง   ทับกวาง แก่งคอย สระบุร ี   15,000 20,000        35 

47 19 ก.ค.61 กองพันทหารม้าที5่ กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค ์   ปากข้าวสาร เมืองสระบุร ี สระบุร ี   20,000 20,000 50,000       90 

48 19 ก.ค.61 วัดโคกมะขาม 8 ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุร ี   20,000 30,000 100,000       150 

49 23 ก.ค.61 อ่างเก็บน้ าชลประทานคลองเพียว 6 ตะกุด เมืองสระบุร ี สระบุร ี    30,000        30 

50 24 ก.ค.61 ป่าไม้ชุมชนถ้ าพระธาตุ 3 เขาวง พระพุทธบาท สระบุร ี    50,000        50 
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51 26 ก.ค.61 สระน้ าคลองอู่ตะเภา  ม่วงหวาน หนองแซง สระบุร ี    30,000        30 

52 28 ก.ค.61 ท่าน้ าวัดศาลาแดง  ปากเพรียว เมืองสระบุร ี สระบุร ี   880,00         880 

53 28 ก.ค.61 สะพาน10   หนองโดน หนองโดน สระบุร ี   20,000 50,000 10,000 20,000 20,000 30,000    150 

54 29 ก.ค.61 ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร     เมืองสระบุร ี สระบุร ี  10,000 25,000 20,000 10,000 5,000   20,000   90 

55 4 ส.ค.61 ฝายน้ าบ้านโป่งเกตุ   ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุร ี   10,000         10 

56 7 ส.ค.61 วัดอรัญญวาสี 5 หนองปลาไหล เมืองสระบุร ี สระบุร ี   10,000 30,000        40 

57 9 ส.ค.61 สระน้ า กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ฯ     เมืองสระบุร ี สระบุร ี   10,000 30,000        40 

58 10 ส.ค.61 องค์การบริหารส่วนต าบลปากข้าวสาร     เมืองสระบุร ี สระบุร ี   20,000          20 

59 11 ส.ค.61 ท่ีว่าการอ าเภอเสาไห้     เสาไห้ สระบุร ี   100,000   3,000    20,000   123 

60 12 ส.ค.61 ท่าน้ าวัดศาลาแดง   ปากเพียว เมืองสระบุร ี สระบุร ี   400,000   30,000    30,000   460 

61 13 ส.ค.61 องค์การบริหารส่วนต าบลมิตรภาพ     มวกเหล็ก สระบุร ี   20,000 30,000        50 

62 15 ส.ค.61 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 3 ท่าตูม แก่งคอย สระบุร ี   20,000 30,000        50 

63 15 ส.ค.61 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง   หนองปลิง หนองแค สระบุร ี   10,000 30,000        40 

64 16 ส.ค.61 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 1 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุร ี   10,000 30,000        40 

65 17 ส.ค.61 อ่างเก็บน้ าห้วยหินขาว     เฉลิมพระเกียรติ สระบุร ี   10,000 50,000        60 
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นับตั้งแตํปี พ.ศ. 2546 เป็นต๎นมา สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด เป็นอีกหนํวยงานหนึ่งที่ได๎รับ
มอบหมายจากกรมประมงให๎ดําเนินโครงการความปลอดภัยด๎านอาหารประมง เนื่องจากในขณะนั้นสินค๎าที่สํงออก
ไปจําหนํายยังตํางประเทศประสพปัญหาเรื่องยาและสารเคมีตกค๎าง อีกทั้งมีการคาดการณ์วํากุ๎งก๎ามกรามจะเป็น
สินค๎าสัตว์น้ําจืดที่มีศักยภาพสูงตํอการสํงออกในอนาคต สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด จึงได๎จัดโครงการนํารํอง
สําหรับการเพาะเลี้ยงกุ๎งก๎ามกรามที่ดี และได๎พัฒนาพร๎อมทั้งจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิตกุ๎ง
ก๎ามกรามและกําหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ จากนั้นในปี พ.ศ. 2547 กรมประมงได๎จัดทํามาตรฐานขั้นปลอดภัย
สําหรับการผลิตสัตว์น้ําจืดขึ้นเพ่ือรองรับเกษตรกรสํวนใหญํที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเพ่ือการยังชีพซึ่งเป็นการเตรียม
ความพร๎อมของเกษตรกรให๎พัฒนาตนเองไปสูํมาตรฐานที่สูงตํอไป ในชํวงปลายปี พ.ศ. 2547 กรมประมงดําเนินการ
ปรับปรุงระเบียบขั้นตอนวิธีการ และรายละเอียดการปฏิบัติ โดยยกเลิกระเบียบกรมประมงวําด๎วยการออกใบรับรอง
การผลิตกุ๎งทะเลตามมาตรฐานจี เอ พี พ.ศ. 2546 ระเบียบกรมประมงวําด๎วยการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับการ
ผลิตสัตว์น้ําจืด พ.ศ. 2546 และประกาศใช๎ “ระเบียบกรมประมงวําด๎วยการออกใบรับรองการผลิตสัตว์น้ําขั้น
ปลอดภัย พ.ศ. 2547” และ “ระเบียบกรมประมงวําด๎วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับสัตว์น้ํา 
(จี เอ พี) พ.ศ. 2548” และได๎ยกเลิกระเบียบกรมประมงวําด๎วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับ
สัตว์น้ํา (จี เอ พี) พ.ศ. 2548 แล๎วได๎ประกาศใช๎ระเบียบกรมประมงวําด๎วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่
ดีสําหรับสัตว์น้ํา(จี เอ พี) พ.ศ. 2553 มาจนถึงปัจจุบัน 

 
 
 
2.1 เพ่ือตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามระเบียบกรมประมงวําด๎วยการออกใบรับรองการ

ผลิตสัตว์น้ําขั้นปลอดภัย พ.ศ. 2557 และระเบียบกรมประมงวําด๎วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดี
สําหรับสัตว์น้ํา (จี เอ พี) พ.ศ. 2553 

2.2 เพ่ือให๎ได๎สัตว์น้ําที่ปลอดภัยจากการใช๎ยาและสารเคมี 

    2. วัตถุประสงค์ 

1. หลักการและเหตุผล 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค้าสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร                                               
             โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
             กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี มีแผนงานและผลการดําเนินงานกิจกรรม
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ปี 2561 จํานวนทั้งสิ้น 348 ฟาร์ม โดยแยกเป็น 

- ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด       จํานวน   186 ฟาร์ม 
- ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่ผํานการรับรองมาตรฐาน   จํานวน   162 ฟาร์ม         
- ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด       จํานวน   517 ตัวอยําง (ยา) 
- ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตวนํ้าจากแหลํงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด       จํานวน    127  ตัวอยาง (ยา) 
- ตรวจประเมินฟาร์ม สอ.3          จํานวน        1  ฟาร์ม 
- ตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา          จํานวน        1  ฟาร์ม 
- ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหนํวยงาน          จํานวน        1   ครั้ง  (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 แผน/ผลการดําเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจดื ปี 2560 

ที่ กิจกรรม 
ปี 2561 

แผน ผล ร้อยละ 

1 จํานวนฟาร์มที่เข๎าตรวจประเมินมาตรฐาน 348 348 100 

 
    ฟาร์มเดิมที่ตํออายุ Safety level 127 106 30.46 

 
    ฟาร์มใหมํ Safety level 50 65 16.09 

 
    ฟาร์มตรวจติดตาม Safety level 162 177 50.86 

 
    ฟาร์มตรวจติดตาม GAP - 1 0.29 

     ฟาร์มตรวจตํออายุ GAP 6 5 1.43 
     ตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา 1 1 0.29 
     ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหนํวยงาน 1 1 0.29 
         ตรวจวิเคราะห์ปจัจัยการผลิตจากแหลํงเพาะเล้ียง 517 517 100 

 
การเก็บตัวอยํางเนื้อสัตว์น้าํเพื่อสํงตรวจวิเคราะห์หาสารตกค๎าง 127 127 100 

 

3.1 การตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติการประมงที่ดีสําหรับการผลิตสัตว์น้ํา (GAP) 
ผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามาตรฐาน GAP ในปี 2561 เป็นการตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ตํออายุ 
ตํอเนื่องในปี 61 จํานวน 6ฟาร์มตรวจประเมินฟาร์มใหมํ GAP ปลาน้ําจืดอื่นๆ จํานวน 1 ฟาร์ม เข๎าตรวจประเมิน
จํานวน 6 ฟาร์ม พบวํา ผํานตามเกณฑ์ท่ีกําหนดจํานวน 6 ฟาร์ม (ตารางท่ี 2) 
ตารางที่ 2 ผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น้ําตามมาตรฐาน GAP แยกตามชนิดสัตว์น้ํา 

 
ชนิดสัตว์น้ า 

แผนทั้งหมด
(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน GAP (ฟาร์ม) 
ฟาร์มใหม ่ ฟาร์มต่ออาย ุ ฟาร์มตรวจติดตาม 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
กุ๎งก๎ามกราม - - - - - - - 

กุ๎งขาว - - - - - - - 
ปลานิล (ศรฟ.) 1 - - - - - - 

ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ - - - - - - - 
ปลาอื่นๆ 5 - - 5 - 1 - 
จระเข๎ - - - - - - - 

สัตว์น้ําอื่นๆ 1 - - - - 1 - 

3. แผน/ผลการด าเนินงานงบประมาณ 2561 
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3.2 การตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ําขั้นปลอดภัย (safety level) 
ผลการตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ําขั้นปลอดภัย (safety level) จํานวน339 

ฟาร์ม แบํงเป็น ฟาร์มใหมํจํานวน 56 ฟาร์ม ฟาร์มตํออายุจํานวน 106 ฟาร์ม และฟาร์มตรวจติดตาม จํานวน 177 
ฟาร์ม พบวํา ผํานตามเกณฑ์ที่กําหนดจํานวน 339 ฟาร์ม (ตารางท่ี 3) 
ตารางท่ี 3 ผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามมาตรฐาน safety level แยกตามชนิดสัตว์น้ํา 

 
ชนิดสัตว์น้ า 

แผนทั้งหมด
(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน safety level (ฟาร์ม) 
ฟาร์มใหม่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจติดตาม 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กุ๎งก๎ามกราม - - - - - - - 
กุ๎งขาว - - - - - - - 
ปลานิล  111 8 - 75 - 28 - 

ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ 83 20 - 5 - 58 - 
ปลาอื่นๆ 145 28 - 26 - 91 - 
จระเข ๎ - - - - - - - 

สัตว์น้ําอื่นๆ - - - - - - - 

3.3  การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา GAP 
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดที่จะเข๎ารับรองมาตรฐาน GAP ศูนย์ฯ จะทําการสุํมเก็บตัวอยางสัตว์น้ํา 

20% ของฟาร์มที่ตรวจประเมินทั้งหมด เพ่ือส งให๎ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เขต 8 
(พระนครศรีอยุธยา) ซึ่งเป็นหนํวยงานปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค๎างในเนื้อสัตว์น้ํา ซึ่งจะทําการตรวจวิเคราะห์
สารตกค๎าง จํานวน  2 ชนิดสาร ตํอ 1 ตัวอยํางสัตวนํ้า โดยเลือกจากสารกลุํม  Tetracycline 
(Oxy,Tetra,Chlotetra), Fluoroqinolones, Oxolinic acid, Chloramphenicol, Nitrofurans และ Malachite 
green ผลการดําเนินงานในปี 2561 พบวํา สามารถตรวจรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ําได๎จํานวน 6 ฟาร์ม เป็นฟาร์มเดิม
ที่ตํออายุตํอเนิองในปี 61 จํานวน 5 ฟาร์ม ฟาร์มใหมํ GAP ปลาน้ําจืดอ่ืนๆ จํานวน 1 ฟาร์ม โดยทําการสุํมเก็บ
ตัวอยํางจํานวน 4 ฟาร์ม โดยมีผลการวิเคราะห์สารตกค๎างในเนื้อสัตว์น้ําผํานเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 4 ฟาร์ม 
(ตารางท่ี 4) 
ตารางท่ี 4 ผลการตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามมาตรฐาน GAP แยกตามชนิดสัตว์น้ํา 

 
ชนิดสัตว์น้ า 

แผนทั้งหมด
(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน GAP (ฟาร์ม) 
ฟาร์มใหม่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจติดตาม 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กุ๎งก๎ามกราม - - - - - - - 
กุ๎งขาว - - - - - - - 

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

ปลาอ่ืนๆ 2 - 2 - - - - 
จระเข๎ - - - - - - - 

สัตว์น้ําอื่นๆ 1 - - 1 - - - 
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3.4 การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา safety level 
ฟาร์มที่จะรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรีจะทําการ

สุํมเก็บตัวอยํางสัตว์น้ําสงตรวจ (ฟาร์มใหมํสุํม 50 % ของฟาร์มที่ตรวจประเมินทั้งหมด และฟาร์มตํออายุสุํมตรวจ 
20 % ของฟาร์มที่ตรวจประเมินทั้งหมด และฟาร์มตรวจติดตามสุํมตรวจ 20 % ของฟาร์มที่ตรวจประเมินทั้งหมด) 
เพ่ือสํงให๎  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ซึ่งเป็นหนํวยงานปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์สารตกค๎างในเนื้อสัตว์น้ํา ซึ่งจะทําการตรวจวิเคราะห์สารตกค๎าง 1 ชนิดสาร ตํอ 1 ตัวอยางสัตว์นํ้า 
โดยเลือกจากสารกลุํม Tetracycline, Fluoroqinolones, Oxolinic acid, Chloramphenicol, Nitrofurans และ 
Malachite green ผลการดําเนินงานในปี 2561 พบวํา สามารถตรวจรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ําตามมาตรฐาน 
safety level ได๎จํานวน 339 ฟาร์มโดยทําการสุํมเก็บตัวอยํางจํานวน 81 ฟาร์ม แยกเป็นฟาร์มใหมํ 28 ฟาร์ม และ
ฟาร์มตํออายุ จํานวน 18 ฟาร์ม ฟาร์มตรวจติดตาม จํานวน 35 ฟาร์ม โดยมีผลการวิเคราะห์สารตกค๎างในเนื้อสัตว์
น้ําผํานเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 81 ฟาร์ม (ตารางท่ี 5) 
ตารางท่ี 5 ผลการตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามมาตรฐาน safety level แยกตามชนิดสัตว์น้ํา 

 
ชนิดสัตว์น้ า 

แผนทั้งหมด
(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน safety level (ฟาร์ม) 
ฟาร์มใหม่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจติดตาม 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กุ๎งกา๎มกราม - - - - - - - 
กุ๎งขาว - - - - - - - 
ปลานิล  29 8 - 16 - 5 - 

ปลานิลรวมกับปลาอ่ืนๆ - - - - - - - 
ปลาอ่ืนๆ 52 20 - 2 - 30 - 
จระเข๎ - - - - - - - 

สัตว์น้ําอื่นๆ - - - - - - - 
 
 

3.5 การตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวนํ้าภายใต๎สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด 

ผลการตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวนํ้าของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
สระบุรี ทําการตรวจประเมิน วันที่ 20 เดือน มีนาคม 2561 โดยมีคณะผู๎ตรวจประเมินจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เขต 9 (ชัยนาท) เป็นผู๎ตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. ร.อ.พิทักษ์     ทรัพย์อุดม ตําแหนํง  หัวหน๎าผู๎ตรวจประเมิน 
2. นายวรณิสร์    แก๎วตีนแทํน    ตําแหนํง  ผู๎ตรวจประเมิน  
3. นางสาวนฤพร  เสือใย   ตําแหนํง           ผู๎ตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมินพบวํา โรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสตัวนํ้า ได๎เกณฑ์มาตรฐานโดยสรุปผลการตรวจประเมินวํา ผําน 
โดยผําน      ข๎อที่ต๎องปฏิบัติ ทั้งหมด   8 ข๎อ  สอดคล๎อง   8 ข๎อ  คิดเป็น 100 % 
  ข๎อที่ควรปฏิบัติ ทั้งหมด 20 ข๎อ  สอดคล๎อง 20 ข๎อ  คิดเป็น 100 % 

 ข๎อที่แนะนํา     ทั้งหมด   6 ข๎อ  สอดคล๎อง   6 ข๎อ  คิดเป็น 100 % 
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ตารางท่ี 6 ผลการดําเนินงานกิจกรรมตรวจรบัรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวนํ้าจืด 
 

 
แผน 

ผลการตรวจประเมินโรงเพาะฟัก 
ตรวจประเมิน ตรวจเนื้อ ชนิดสารที่ตรวจ หน่วยงานที่ตรวจ

ประเมิน 

 ผ่าน
เกณฑ ์

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ไม่เกินค่า
มาตรฐาน 

เกินค่า
มาตรฐาน 

  

๑ /  /  
Oxolinic acid 

Chloramphenicol 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจดืชัยนาท 

       

3.7 การเข๎าตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ํา ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้ําจืดสระบุรี 
ได๎เข๎าดําเนินการตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวนํ้า ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปทุมธานี 
เมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะผู๎ตรวจประเมินจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําจืดสระบุรี
เป็นผู๎ตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. นางสาวรจวรรณ จดชัยภูมิ   ตําแหนํง  หัวหน๎าผู๎ตรวจประเมิน 
2. นางสาสพวงทอง  วันมงคล          ตําแหนํง          ผู๎ตรวจประเมิน 
3. นายสมชาย สุเรรัมย์                  ตําแหนํง           ผู๎ตรวจประเมิน 
 

ผลการตรวจประเมิน พบวํา โรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวนํ้า ได๎เกณฑ์มาตรฐานโดยสรุปผลการตรวจประเมินวํา ผําน 
โดยผําน 
ข๎อที่ต๎องปฏิบัติ ทั้งหมด   8 ข๎อ  สอดคล๎อง   8 ข๎อ  คิดเป็น 100 % 
ข๎อที่ควรปฏิบัติ ทั้งหมด 20 ข๎อ  สอดคล๎อง 20 ข๎อ  คิดเป็น 100 % 
ข๎อที่แนะนํา      ทั้งหมด   6 ข๎อ  สอดคล๎อง   6 ข๎อ  คิดเป็น 100 % 

 

3.7 การดําเนินการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP 
ศูนย์ฯ ดําเนินการสุํมตัวอยํางสัตว์น้ําจากฟาร์มที่จะรับรองมาตรฐาน Safety Level และ GAP ในปี 2560 

หรือจากฟาร์มที่ได๎รับการรับรองในปี 2560 หรือจากฟาร์มที่ไมํได๎รับการรับรอง จํานวนทั้งสิ้น 15 ฟาร์ม โดยมีการ
กระจายตัวของฟาร์มตามพ้ืนที่และชํวงระยะเวลา และเก็บตัวอยําสัตว์น้ําสํงตรวจ 1 ชนิดสาร ตํอ 1 ตัวอยํางสัตว์น้ํา  
ณ ห๎องปฏิบัติการที่ตรวจการปนเปื้อนยาและสารเคมี ดังนี้  

1) ห๎องปฏิบัติการ ของศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) เพ่ือ
ตรวจสารตกค๎างกลุํม Tetracycline OXolinic acid Chloramphenicon Nitrofurans และ Malachite green   

2) ห๎องปฏิบัติการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา เพ่ือตรวจสาร
ตกค๎างกลุํม Stilbenes, กลุํมSteroids, กลุํมNitroimidazoles, กลุํมSulphonamide, กลุํมChemical elements 
และกลุํม Fluoroquinelone (เชํน Enrofloxacin เป็นต๎น)  

ผลการดําเนินดําเนินการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP ประจําปี 2561 ของ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี โดยสํงตัวอยํางจากฟาร์ม Safety Level จํานวน 8 ตัวอยําง สํง
ตรวจที่ห๎องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) และห๎องปฏิบัติการกอง
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ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําจํานวน 7 ตัวอยําง พบวํา ผลการตรวจการควบคุมการ
ปนเปื้อนยาและสารเคมี จํานวน15 ตัวอยํางเป็นตัวอยํางปลา จํานวน 15 ตัวอยําง ไมํพบการปนเปื้อนของยาและสารเคมี 
(ตารางที่ 7) 
 

 
 

 
4.1 เกษตรกรไมํเห็นความสําคัญในการเข๎ารํวมโครงการฯ เนื่องจากผลผลิตที่ได๎จากการเข๎ารํวม

โครงการฯ/ไมํเข๎ารํวมโครงการฯ ก็ไมํได๎ทําให๎ราคาผลผลิตเพ่ิมขึ้น และไมํมีตลาดรองรับผลผลิตของฟาร์มเกษตรกรที่
เข๎ารํวมโครงการฯ 

4.2 ฟาร์มเกษตรกรที่เข๎าไปตรวจตํออายุรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย (safety level) และฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี (GAP) บางสํวนมีความคิดที่จะไมํตํออายุใบรับรอง
หรือเลิกทําการเลี้ยง เนื่องจากปัญหาทางด๎านการตลาด การลงทุนในการประกอบกิจการ และการปรับพ้ืนที่บํอเลี้ยง
เพ่ือที่จะนําไปใช๎ประโยชน์อยํางอ่ืน 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
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ตารางที่ 7 ผลการดําเนินงานตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP แยกตามชนิดยา 

 

ล าดับ 
ชนิดสารท่ีส่งตรวจ                            แผน/ผล 

ปลา 
 

ลูกปลา 
  

กุ้ง 
ก้ามกราม 

ลูกกุ้ง 
ก้ามกราม 

รวม 
    ท่ี 

1  Tetracycline group แผน 2  -  -  - 2  

    ผล 2  -  -  - 2  

2 Oxolinic acid แผน 1  -  -  - -  

    ผล 1  -  -  - -  

3 Fluoroquinolone (Enrofloxacine)  แผน 1  -  -  - -  

    ผล 1  -  -  - -  

4 Chloramphenicol แผน 1  -  -  - -  

   ผล 1  -  -  - -  

5 Nitrofuran metabolites group แผน 1  -  -  - -  

   ผล 1  -  -  - -  

6 Malachite green group แผน 2  -  -  - 2  

   ผล 2  -  -  - 2  

7 Stilbenes แผน 2  -  -  - 2  

   ผล 2  -  -  - 2  

8 Steroids แผน 2  -  -  - 2  

   ผล 2  -  -  - 2  

9 Sulphonamide แผน 1  -  -  - 1  

   ผล 1  -  -  - 1  

10 Nitromidazoles แผน  -  -  -  -  -  

 

 

ผล  -  -  -  -  -  

11 Chemical element แผน  -  -  -  -  -  

   ผล  -  -  -  -  -  

12 B2a แผน 1  -  -  - 1  

   ผล 1  -  -  - 1  

13 Organochlorine แผน  -  -  -  -  -  

   ผล  -  -  -  -  -  

14 Crytal violet (สีย๎อม) แผน  -  -  -  -  -  

   ผล  -  -  -  -  -  

15 B2b แผน  -  -  -  -  -  

   ผล  -  -  -  -  -  

16 Amoxicillin แผน 1  -  -  - 1  

    ผล 1  -  -  - 1  

  
รวม 

แผน 15  -  -  - 15  

  ผล 15  -  -  - 15  
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ภาพกิจกรรม  การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได๎มีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรไทยให๎เป็น Smart Farmer โดยมี 
Smart Officer เป็นเพ่ือนคูํคิด ซึ่ง Smart Farmer คือ เกษตรกรที่มีความรู๎ในเรื่องที่ทําอยูํ มีข๎อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค๎าและความปลอดภัยของผู๎บริโภค มีความรับผิดชอบตํอสังคมและ
สิ่งแวดล๎อม มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร แตํจากสถานการณ์ปัจจุบันเกษตรกรยังไมํประสบความสําเร็จด๎านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ปัญหาต๎นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ําสูง การเสื่อมโทรมของสภาพแวดล๎อมโดยทั่วไป และการลดลงขอ ง
ทรัพยากรสัตว์น้ําที่มีอยูํอยํางจํากัด 

กรมประมงจึงสนองนโยบายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer 
โดยการสํงเสริม สนับสนุน ให๎ความรู๎แกํเกษตรกรเพ่ือให๎เกษตรกรมีความรู๎ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ ด๎าน
การประมงตลอดหํวงโซํคุณคําการผลิต สอดคล๎องกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบอาชีพของแตํละบุคคล ให๎
ความสําคัญในการใช๎องค์ความรู๎และข๎อมูลประกอบการตัดสินใจ มีการนําเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีมาใช๎ เพ่ือให๎เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร และสามารถพ่ึงตนเองได๎อยํางยั่งยืน 

 
 
 

1. เพ่ือให๎เกษตรกรได๎รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดทั้งด๎านการผลิต  

การแปรรูป และการตลาด 

2. เพ่ือให๎เกษตรกรกลุํมเปูาหมายได๎รับการพัฒนาให๎เป็นเกษตรกรต๎นแบบเพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให๎เป็นเกษตรต๎นแบบด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี มีแผนการดําเนินงานกิจกรรมเสริมสร๎างความรู๎เพ่ือ
พัฒนาเกษตรกรสูํ Smart Farmer ให๎แกํเกษตรกรผู๎เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จํานวนทั้งสิ้น 200 
ราย แบํงตามอําเภอดังนี้ 1. อําเภอหนองโดน 50 ราย 2. อําเภอพระพุทธบาท 50 ราย 3. อําเภอวังมํวง 40 ราย และ 
4. อําเภอแกํงคอย 60 ราย ในกิจกรรมดังกลําวประกอบด๎วย 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร การพัฒนามาตรฐานการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสู่การแปรรูปผลผลิตสัตว์น้ า และหลักสูตร การพัฒนามาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสู่ Smart 
Farmer โดยวิทยากรจากภาครัฐ และภาคเอกชน 

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2561 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

แผน/ผลการด าเนินงาน 
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กิจกรรม แผน ผล 

1. เสริมสร๎างความรู๎เพื่อพัฒนาเกษตรกรสูํ Smart Farmer   

1.1 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาเกษตรกรสูํ Smart Farmer ครั้งที่ 1      200 ราย 200 ราย 

1.2 ฝึกอบรม/ให๎ความรู๎ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสูํ Smart Farmer ครั้งที่ 2 24 ราย 24 ราย 

2. ติดตามและประเมินผล   

2.2 ติดตามและประเมินผล (สํวนภูมิภาค) 11 ครั้ง 11 ครั้ง 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเพ่ือพัฒนา
แหลํงผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด๎านการเกษตรให๎มีความสมบูรณ์และครบวงจรเพ่ือแก๎ปัญหาผลผลิตล๎น
ตลาด ราคาตกต่ํา และให๎ผลผลิตที่ได๎มีมาตรฐาน โดยสํงเสริมให๎เกษตรกรรวมกันผลิตเป็นแปลงใหญํ จัดการการเลี้ยง
ตามมาตรฐาน การจัดหาปัจจัยการผลิต การลดต๎นทุนการผลิตให๎อยูํในระดับที่เหมาะสม การจัดการผลผลิต การเพ่ิม
มูลคําผลผลิต และการเชื่อมโยงสินค๎าสูํตลาด โดยมีผู๎จัดการโครงการ (Project manager) เป็นผู๎แนะนํา ติดตาม และ
ประสานงานกับเกษตรกรและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการดําเนินการในด๎านตําง ๆ ดังกลําว 

ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีผลผลิตสัตว์น้ําจืด 435,765 ตัน มูลคําประมาณ 30,000 ล๎านบาท (ศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง, 2558) ชนิดสัตว์น้ําที่สําคัญ คือ ปลานิล ดุก ตะเพียนขาว สลิด 

สวาย ยี่สกเทศ และกุ๎งก๎ามกราม เป็นต๎น ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาด๎านต๎นทุนการผลิตสูง ระบบการเลี้ยง

ไมํได๎มาตรฐาน และราคาตกต่ํา ดังนั้นเพ่ือพัฒนาเกษตรกรผู๎เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดให๎เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ กรม

ประมงจึงดําเนินการโครงการระบบสํงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญํ (สัตว์น้ําจืด) ภายใต๎แผนงานบูรณาการพัฒนา

ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให๎มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นและลดต๎นทุนเพ่ือสนองความ

ต๎องการของตลาด ด๎วยการเลี้ยงตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี โดยมีการรวมกลุํมกันของ

เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมอํานาจตํอรองในการซื้อปัจจัยการผลิตและจําหนํายผลผลิต ซึ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตชํวยให๎

เกษตรกรมีรายได๎เพ่ิมข้ึน และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอยํางยั่งยืน 

 

 

1. เพ่ิมผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของเกษตรกร 

2. ลดต๎นทุนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของเกษตรกร 

3. ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเข๎าสูํมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี  

4. พัฒนากลุํมวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ผู๎เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพ่ือเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบการ

ผลิตและเชื่อมโยงผลผลิตสูํตลาดให๎แกํสมาชิก 

5. มีตลาดจําหนํายผลผลิตสัตว์น้ํา 

 
 
 
 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ าจืด) 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
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แผน/ผลด าเนินการ 

 

 เกษตรกรผู๎เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี (ปลาดุกอุยเทศ) ตําบลหนองแก อําเภอพระ
พุทธบาท จังหวัดสระบุรี จํานวน 50 ราย เข๎ารํวมโครงการระบบสํงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญํ ประจําปีงบประมาณ 
2561 โดยมีสํานักงานประมงจังหวัดสระบุรีเป็นผู๎จัดการแปลง (ภาคราชการ) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดสระบุรี มีหน๎าที่ดําเนินการกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู๎ และกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต รายละเอียด
ดังนี้ 

กิจกรรม แผน ผล 

1. พัฒนาองค์ความรู๎: ถํายทอดความรู๎ให๎แกํเกษตรกร 

1.1 แนะนํา/ให๎ความรู๎ด๎านระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
(Biosecurity) มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี 
(GAP) และการใช๎และขยายเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 

 

50 ราย 

 

50 ราย 

2. สนับสนุนสินเชื่อ/ปัจจัยการผลิต : สนับสนุนสัตว์น้ําพันธุ์ดี 

2.1 สนับสนุนพันธุ์ปลาดุกอุยเทศ 

 

50 ราย 

 

50 ราย 

 

 

แผนผลการด าเนินงาน 
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ภาพกิจกรรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ าจืด) ปีงบประมาณ 2561 
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กุ๎งก๎ามแดงหรือกุ๎งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. เป็นสัตว์น้ําตํางถิ่นที่ปัจจุบัน
นิยมเพาะเลี้ยงกันมากในประเทศไทย ซึ่งถือวําเป็นการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ควบคุม ปัจจุบันในพ้ืนที่
จังหวัดสระบุรีมีผู๎ขอจดแจ๎งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  (กุ๎งก๎ามแดงหรือกุ๎งเครย์ฟิช Procambarus 
clarkii หรือ Cherax spp.) มากกวํา 2,000 ราย ผู๎ประกอบการสํวนใหญํยังขาดความรู๎ความเข๎าในแนวทางการ
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม และขั้นตอนการขอใบรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี โครงการนี้จึงเป็น
ประโยชน์ในการกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให๎มีคุณภาพ  ปูองกันผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม หรืออันตรายตํอ
ผู๎บริโภคหรือตํอกิจการของบุคคล 

 

 

1. เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม เข๎าใจแนวทางปฏิบัติการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ควบคุมอยํางถูกต๎อง เพ่ือไมํให๎กระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ผู๎บริโภค และฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําข๎างเคียง 

2. เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ทราบถึงขั้นตอนการขอใบรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําทีดี่ 

 

 
  

ผู๎ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ๎งก๎ามแดงหรือกุ๎งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ 
Cherax spp.) ในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี จํานวน 45 ราย 

กิจกรรม แผน ผล 

1. ให๎ความรู๎ผู๎ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุมถึง
มาตรการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม 

45 ราย 45 ราย 

โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมถึงมาตรการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม  

วัตถุประสงค ์

แผน/ผลด าเนินการ 
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ภาพกิจกรรมโครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

กิจกรรมให๎ความรู๎ผู๎ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุมถึงมาตรการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  
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การตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา และที่พักซากสัตว์น้ํา เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรีได๎รับมอบหมายให๎ดําเนินการตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ํามีชีวิตจากการนําเข๎า นํา
ออก หรือนําผํานราชอาณาจักรเพื่อปูองกัน สังเกตอาการ และตรวจวิเคราะห์โรค ควบคุมการแพรํระบาดของเชื้อโรค
ชนิดที่ต๎องควบคุม โดยเน๎นการจัดการด๎านสุขอนามัย และความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นหลัก 

ในปี 2560 ศูนย์ฯ ได๎เข๎าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ํา จํานวน 1 แหํง ได๎แกํ บริษัท เพ็ญพิลาส 
จํากัด ตั้งอยูํที่ เลขที่ 7/4 หมูํที่ 5 ตําบลคชสิทธิ์ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (โรงที่ 1 และโรงที่ 2) ซึ่งเป็นสถาน
กักกันสัตว์น้ํา ประเภทปลาตระกูลคาร์พ โดยมีคณะผู๎ตรวจประเมิน ดังนี้ 

1.นางสาวพวงทอง  วันมงคล    นักวิชาการประมงปฏิบัติการ    ประธานคณะผู๎ตรวจประเมิน 

2.นายวุฒิชัย  พลหนองหลวง    นักวิชาการประมงปฏิบัติการ   คณะผู๎ตรวจประเมิน 

3.นายสมชาย   สุเรรัมย์     เจ๎าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   คณะผู๎ตรวจประเมินและเลขานุการ 

โดยดําเนินการเข๎าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ําของบริษัท เพ็ญพิลาส จํากัด(โรงที่ 1 และโรงที่ 2)ใน
วันที่ 7 ตุลาคม 2558 มีพ้ืนที่สถานกักกันในปัจจุบันทั้งสิ้น 544 ตารางเมตร ชนิดสัตว์น้ําที่กักกันคือ ปลาตระกูลคาร์พ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการนําเข๎าและสํงออกราชอาณาจักร เป็นบํอซีเมนต์รวมทั้งสิ้น 16 บํอ โดยแบํงเป็นบํอกักกันขนาด 3.6 x 
6.0 x 1.2 เมตร. จํานวน 10 บํอ และมีบํอบําบัดน้ําภายในโรงกักกันขนาด 3.6 x 6.0 x 1.2 เมตร จํานวน 6 บํอ แหลํงน้ํา
ที่ใช๎จะได๎จากการทําระบบประปาภายในฟาร์มซึ่งแหลํงน้ําที่นํามาใช๎ในการผลิตประปาได๎มาจากคลองระพีพัฒน์ และมี
การฆําเชื้ออยํางถูกต๎องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด  

ผลการพิจารณาการตรวจรับรองของคณะทํางานพิจารณาให๎การรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา และที่พัก
ซากสัตว์น้ํามีมติ เห็นสมควรผําน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้้า 
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การตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ า 
บริษัท เพ็ญพิลาส จ ากัด (โรงที่ 1 และ โรงท่ี 2) 
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งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง  และพันธุ์สัตว์น้้าอื่นๆ 
 
  
 

 
 

 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ๎ง และสัตว์น้ําอ่ืน ๆ เป็นโครงการที่กรมประมงได๎จัดสรร
เงินงบประมาณแกํศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสระบุรี ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วําด๎วยเงินทุน
หมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ๎ง และสัตว์น้ําอ่ืน ๆ เพ่ือนํามาใช๎จํายเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาพํอ – แมํ
พันธุ์ปลา เพ่ือผลิตลูกปลาจําหนํายให๎เกษตรกร ในราคาที่กรมประมงกําหนด และนําเงินรายได๎จากการจําหนํายพันธุ์
สัตว์น้ําสํงเป็นรายได๎แผํนดินนําเข๎าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนฯ ของกรมบัญชีกลางตํอไป 

 

    
 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืดชนิดตําง ๆ ที่เหมาะสมตํอการเลี้ยงเพ่ือจําหนํายแกํเกษตรกร 
2. เพ่ือสํงเสริมอาชีพด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นการเพิ่มรายได๎ให๎กับเกษตรกร 

 

ผลการด าเนินงาน 

ชนิดสัตว์น้ า 
  

ปีงบประมาณ 2561 
  ขนาด(ซม.)   ราคา(บาท) จ านวน (ตัว) จ านวนเงิน (บาท) 

1.ปลานิล 2.1 - 3 0.15 364,600 41,315.00 
2.ปลานิล 3.1 - 5 0.20 240,730 48,146.00 
3.ปลาตะเพียนขาว 2.1 - 3 0.20 245,400 43,930.00 
4.ปลาตะเพียนขาว 3.1 - 5 0.25 290,750 64,565.00 
5.ปลาตะเพียนขาว        5.1 - 7 0.35 41,715 13,082.75 
6.ปลานิลแดง 2.1 - 3 0.20 82,850 16,570.00 
7.ปลานิลแดง 3.1 - 5 0.40 16,545 6,618.00 
8.ปลานิลดํา 5.1 - 7 0.30 5,190 1,557.00 
9.ปลานิลแดงแปลงเพศ 2.1 - 3 0.40 169,200 67,680.00 
10.ปลานิลแปลงเพศ 3.1 - 5 0.60 92,000 6,330.00 
12.ปลาสวาย 2.1 - 3 0.20           14,000 2,800.00 
12.ปลาสวาย 3.1 - 5 0.40           11,200 7,680.00 
13.ปลาสวาย 5.1 - 7 0.60           45,450 26,560.00 
14. ปลายี่สกเทศ                                             2.1 - 3 0.20          16,200 1,620.00 
15.ปลายี่สกเทศ 3.1 - 5 0.25 105,150 24,610.00 
16.กบนา 30วัน 1.00 32,320 32,220.00 
17.ปลายี่สกเทศ 5.1-7 ซม. 0.30 1,000 300.00 
18.ปลาตะเพียนทอง     2.1-3 ซม.             0.10 24,500 2,450.00 

รวมทั้งหมด 990,545                 220,365.00 

 
 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค ์



86 

 

 

งานอ้านวยการ 
 
 
 

งานธุรการ : ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ เชํน การรับ – สํง หนังสือราชการของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะลั้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี โดยดําเนินการให๎เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ นอกจากนี้ยังมีหน๎าที่ใน
การติดตํอประสานงานระหวํางหนํวยงานของกรมประมง สํวนราชการอ่ืนๆ เพ่ือให๎การดําเนินงานของศูนย์ฯ มี
ประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ฯ ดําเนินการรับหนังสือ จํานวน 2,375 ฉบับ หนังสือสํง 657 ฉบับ 
และมีคําสั่งศูนย์ฯ 61 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 3,093 ฉบับ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการรับ/สํงหนังสือ ประจําปีงบประมาณ 2561 
 

กิจกรรม                       จ านวน (ฉบับ) 
หนังสือรับ 2,375  
หนังสือสํง    657  
คําสั่งศูนย์ฯ     61  
รวม   3,093  

 

 

งานการเงินการบัญชี และ งานพัสดุ : งานเกี่ยวกับการดูแลการเบิกจํายตามโครงการตําง ๆ และ
ควบคุมการเบิกจํายวัสดุสํานักงาน ควบคุมดูแลเครื่องใช๎สํานักงานของศูนย์ฯ ให๎เป็นไปด๎วยความเหมาะสม และใช๎
ประโยชน์ได๎สูงสุด ดูแลครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ ให๎อยูํในสภาพที่สามารถใช๎งานได๎อยํางสม่ําเสมอและคงทน ซึ่งรวมถึงการ
จัดหา ซํอมแซม และตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์ดังกลําวด๎วย ดูแลการยืม การใช๎จํายเงินยืมทดลองจํายของศูนย์ฯ 
โดยใช๎จํายให๎เป็นไปตามระเบียบวําด๎วยการยืมเงินทดลองจํายของทางราชการ พร๎อมทั้งควบคุมดูแลจัดหา หรือจัดซื้อ
หนังสือ วารสารตําง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอศูนย์ฯ โดยในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ฯได๎ดําเนินการ เบิกจํายเงินตาม
ระบบ GFMIS จํานวน 424 ฉบับ ตรวจสอบใบสําคัญตําง ๆ 424 ฉบับ บันทึกงบประมาณรายจําย เงินนอก
งบประมาณ 73 ฉบับ จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน 12 ฉบับ จัดซื้อจัดจ๎างโดยวิธีตกลงราคา 690 รายการ คิด
เป็น 174 ครั้ง  
 

ตารางที่ 2 ผลการดําเนินงานด๎านบญัชี และพัสดุประจําปีงบประมาณ 2560 
กิจกรรม หน่วย                  จ านวน 

    งานการเงินและบัญชี   
 - เบิกจํายเงินตามระบบ  GFMIS ฉบับ 470 
 - ตรวจสอบใบสําคญัตํางๆ ฉบับ 470 
 - บันทึกงบประมาณรายจําย / เงินนอกงบประมาณ  ฉบับ  44 
 - จัดทํารายงานการเงินประจําเดอืน ฉบับ  12 
    งานพัสดุครุภัณฑ์   
 - จัดซื้อจดัจ๎างโดยวิธีตกลงราคา รายการ 185 
ตารางที่ 3 ผลการเบิกจํายงบประมาณทุกแผนงาน/ทุกโครงการประจําปีงบประมาณ 2561 
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แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับ 2561 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการคา่ใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาเกษตรกรฯ      

 - กิจกรรมบุคลากรภาครัฐดา้นการประมง       

-คําจ๎างพนักงาราชการ 
-คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 

2,947,650.00 
138,255.00 

2,947,397.00 
138,239.00 

253.00 
16.00 

99.99 
  99.98 

2 แผนงานบุรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค๎าเกษตรสูํมาตรฐาน 
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค๎าฯ 

 

  

 

คําตอบแทนใช๎สอยและวัสด ุ 400,640.00 400,640.00 0 100 
3.แผนงาน บุรณาการวิจยัและนวตักรรม 
โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง 
กิจกรรมวิจยัและพัฒนาเพื่อสร๎างหรือสะสมองค์ความรู๎ 
- คําสาธารณูปโภค 

 
 
 

77,200.00 

  
 
 

77,200.00 

 
 
 

0 

 
 
 

100 
4.แผนงานพื้นฐานการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพดา้นการประมง 
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ

 
 
 

586,800 

 
 
 

586,800 

 
 
 

0 

 
 
 

100 
5.แผนงานพื้นฐานการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร 
-ค่าสาธารณ ู

 
 
 

178,110 

 
 
 

178,110 

 
 
 

0 

 
 
 

100 

6. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smaat Farmer) 
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร(Smaat Farmer) 
คําตอบแทนใช๎สอยและวัสด ุ

 
 
 

156,400 

 
 
 

156,400 

 
 
 

0 

 
 
 

100 

7.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ดา้นการประมง 
กิจกรม ส่งเสรมิเกษตรกรทฤษฎีใหมด่า้นการประมง 
-ค่าตอบแทนใช้สอยและงวัสด ุ

 
 

228,400 

 
 

228,400 

 
 

0 

 
 

100 

8.โครงการ ระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ ่
กิจกรรม ส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ

 
 

194,500 

 
 

194,500 

 
 

0 

 
 

   100 

9.โครงการจัดระเบยีบการประมงให้เปน็มาตรฐาน 
กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ

 
 

89,250 

 
 

89,250 

 
 

0 

 
 
 100 

10.แผนงาน ยุทธศาสตร์สง่เสริมการด าเนินงานตามแนวทางหลักปรชัญาของ
เศรษกิจพอเพียง 
โครงการ ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กิจกรรม สนับสุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
หมวดรายจ่ายอ่ืน 
 

 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 

50,000 

 
 
 

 
0 

 
 
 
 

100 

รวมทั้งสิ้น 5,047,205.00 5,046,936.00 269.00 99.99 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ํ าจืดสระบุรี  ให๎บริการ ในการรับนักศึกษาฝึกงานจาก
สถาบันการศึกษาเป็นประจําทุกปี เพ่ือถํายทอดความรู๎และฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในศูนย์ฯ 
 
ตารางที ่5 รายชื่อนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษา ปี 2561 
 

ปี ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 
2561 
 
 
 

 
1.นายณัฐวุฒิ  ภิรมย์เนตร์ 
 
 
 
2.นายทศพร  หนุํมประดิษฐ ์
 

 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และอตุสาหกรรมเกษตร   
สาขาวิทยาศาสตร์การประมง 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และอตุสาหกรรมเกษตร   
สาขาวิทยาศาสตร์การประมง 

3.นายพงศธร  แทบมาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกํน วิทยาเขตหนองคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายนามนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานประจ าปี 2560 
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ตามที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด มีได๎สั่งการให๎หนํวยงานที่มีแหลํงน้ําเลี้ยงประสบ
ปัญหาเนื่องจากภาวะภัยแล๎งเข๎าตรวจเฝูาระวังเพ่ือปูองกัน และให๎คําแนะนําแกํเกษตรกรลํวงหน๎านั้น ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรีไดด๎ําเนินการ ดังนี้  

1.นําเสนอข๎อมูลขําวสารที่เป็นประโยชน์แกํเกษตรกรประมงให๎มากขึ้น ทางชํองทางการประชาสัมพันธ์ 

ของหนํวยงาน หรือสื่อสารมวลชนอื่น 

2.จัดเจ๎าหน๎าที่เข๎าเยี่ยมเยียนเกษตรกรประมงเพ่ือรับฟังปัญหา อุปสรรค ข๎อเสนอแนะของเกษตรกร 

ประมง เพ่ือให๎แนวทางหรือข๎อเสนอแนะในการแก๎ปัญหา โดยเฉพาะการแก๎ปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  

 ขาดการรายงาน และไร๎การควบคุม (IUU) ปัญหาภัยแล๎ง หรือปัญหาอื่น 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี จัดเจ๎าหน๎าที่เข๎าเยี่ยมเยียนเกษตรกรประมงเพ่ือรับ
ฟังปัญหา อุปสรรค ข๎อเสนอแนะของเกษตรกรประมง เพ่ือให๎แนวทางหรือข๎อเสนอแนะในการแก๎ปัญหา นําเสนอ
ข๎อมูลขําวสารที่เป็นประโยชน์แกํเกษตรกรประมง โดยเฉพาะปัญหาภัยแล๎ง และทําการเฝูาระวังคุณภาพน้ําในพ้ืนที่
จังหวัดสระบุรีโดยมีการสุํมตรวจวัดคุณภาพน้ําจากแหลํงน้ําที่มีผู๎เลี้ยงปลาในกระชังภายในจังหวัดสระบุรี คือแมํน้ําปุา
สักโดยแบํงเป็นจุดที่ทําการตรวจทั้งสิ้น 6 จุด คือ  

1. แมํน้ําปุาสัก บริเวณ บ๎านซุ๎ง ต.เริงราง อ.เสาไห๎ จ.สระบุรี 
2. แมํน้ําปุาสัก บริเวณ วัดหงษ์ดาราวาส ต.นาโฉง อ.เมือง จ.สระบุรี 
3. แมํน้ําปุาสัก บริเวณ  ต.บ๎านปุา  อ.แกํงคอย จ.สระบุรี 
4. แมํน้ําปุาสัก บริเวณ  ต.เสาไห๎    อ.เสาไห๎    จ.สระบุรี 
5. แมํน้ําปุาสัก  บริเวณ  ต.ตะกุด   อ.เมือง      จ.สระบุรี 
6. แมํน้ําปุาสัก  บริเวณ  วัดบ๎านอ๎อย อ.เมือง    จ.สระบุรี 

ตารางท่ี 1 จํานวนการเข๎าตรวจเยี่ยม และให๎บริการทางวิชาการแกํเกษตรกร 
 

ล าดับที่ กิจกรรม ผล (ครั้ง) 
1 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําบริเวณแมํน้ําปุาสัก 18 
2 
 
 
3 

ให๎คําแนะนํา วิธีรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น เชํน 
ปัญหาภัยแล๎ง หรือปัญหาอ่ืน และนําเสนอข๎อมูล 
ขําวสารที่เป็นประโยชน์ให๎กับเกษตรกร 
การให๎บริการทางวิชาการแกํผู๎มาติดตํอ 

3. 

18 
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กิจกรรมพิเศษ การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งในแหล่งน้ า และเยี่ยมเยียนเกษตรกรประมง 
ในพื้นท่ีเขตจังหวัด สระบุรี 

ผลการด าเนินงาน 
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ภาพ การเฝูาระวังสถานการณ์ภัยแล๎งแหลํงน้ํา และเยี่ยมเยียนเกษตรกรประมงในพ้ืนที่เขตจังหวัดสระบุรี 
 
 
 


