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เจ้าหน้าที่ทุกท่านของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ที่ร่วมแรงร่วมใจ
ปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จลุล่วง ตามแผนงานของกรมประมงทุกโครงการ 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 

ประวัติความเป็นมา 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) เปลี่ยนชื่อมาจาก
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในการกำหนดโครงสร้างหน่วยราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ซึ่งเดิมสถาบันวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมาจากการยุบรวมหน่วยงาน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยาเข้าด้วยกัน 

สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด เดิมคือ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2519 
ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลแคนาดา งบประมาณในการก่อสร้างมูลค่า 40 ล้านบาท  
ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 3 ปี ประกอบไปด้วยตัวอาคารซึ่งเป็นที่ทำงาน ห้องทดลอง โรงเพาะฟัก และสถานแสดง
พันธุ์ปลาน้ำจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา เดิมคือ ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประวัติความเป็นมา สืบเนื่องจากการที่ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี 
ได้เดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 ซึ่งในครั้งนั้น นาวาโท สว่าง เจริญผล 
ร.น. อดีตอธิบดีกรมประมง ได้ดำเนินการติดต่อขอความช่วยเหลือทางด้านการประมงจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพ่ือขอ
ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรัง และ  
สุราษฎร์ธานี สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น กรมประมงได้รับโอนที่ดินในเขตตำบลโพแตง อำเภอ 
บางไทร จำนวน 188 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร ซึ่งได้รับพระราชทาน
มาเพ่ือส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ราษฎร และได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นจำนวน 45.2 ล้านบาท และเงิน
งบประมาณของรัฐบาลไทยสมทบอีก จำนวน 13.7 ล้านบาท ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2526 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบ 
พิธีวางศิลาฤกษ์ 

สถานที่ตั้ง เลขที่ 32 หมู่ 2 ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290 
  โทรศัพท์  0 3570 4171  โทรสาร  0 3570 4170 

วัตถุประสงค์ 

ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) กรมประมง
ประสงค์จะใช้เป็นสถานที่สำหรับดำเนินการทดลอง ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ เพื่อกา รพัฒนาการ
ประมงน้ำจืดของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อดำเนินการวิจัยประยุกต์ที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำจืด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่เกี่ยวกับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ คุณสมบัติของน้ำ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำจืด 

2. เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำจืดบางชนิดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยการเพาะพันธุ์และ
จำหน่ายจ่ายแจกเพ่ือนำไปเลี้ยง หรือปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ 

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยการเป็นศูนย์กลางให้คำแนะนำถึงวิธีการและเทคนิคใหม่ ๆ ให้แก่ผู้
ที่สนใจ 

4. เพื่อเป็นที่จัดการฝึกอบรมแก่ผู้ที่สนใจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพรรณไม้
น้ำจืดเพื่อนำเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพ้ืนที่จริง 

2. วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพรรณไม้น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ำ
หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องที่เพ่ือพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 

3. ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืด พรรณไม้น้ำจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 
4. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด พรรณไม้น้ำจืด โดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำปิด 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิด 
5. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พรรณไม้น้ำจืด 

และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับ ดูแล ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
และพรรณไม้น้ำจืด 

6.ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมาตรฐาน
ผลผลิตสัตว์น้ำสวยงาม ในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 

7. เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำจืด 
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

หรือได้รับมอบหมาย 

การแบ่งส่วนราชการ  แบ่งงานภายใน เป็น 6 งาน 

1. งานการเงิน งานพัสดุ และงานสารบรรณ  
รับผิดชอบงานการเงินบัญชี งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลครุภัณฑ์ต่าง  ๆ งาน

สารบรรณ ร่างโต้ตอบหนังสือ งานบุคคล 

2. งานโครงการพิเศษ 
รับผิดชอบและสนับสนุนงานด้านประมง ในเขตพระราชฐาน โรงเรียนทหารมหาดเล็กราช

วัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา) และ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 
พระราชวังดุสิต  

3. งานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลาและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
รับผิดชอบ 
- ดูแล รักษา และดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา  
- การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เขตพระราชฐาน ในความรับผิดชอบดูแลของศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 
- โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  

4. งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 
รับผิดชอบ 
- โครงการพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด 
- โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย 
- โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ 
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5. งานมาตรฐานสินค้าประมง 
รับผิดชอบ 

- โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สินค้าประมง 

- กำกับ ดูแล การดำเนินงานของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำให้
ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

6. งานตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
รับผิดชอบ 
- งานตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 
- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
- โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน (สัตว์น้ำควบคุม) 
- โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์ 
- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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งานการเงิน งานพัสดุ และงานสารบรรณ 

1. งานการเงิน-บัญชี 

มีหน้าที่ดำเนินการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการต่าง ๆ สำหรับในปีงบประมาณ 
2561 ได้มีการวางฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่าง ๆ มีรายละเอียดการใช้เงิน ดังตารางที่ 2 

2. งานพัสดุ 

มีหน้าที่ดูแล รักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ การจัดซื้อ จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ การเบิกจ่ายวัสดุ
ประเภทต่าง ๆ สำหรับในปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

หมวดค่าใช้สอย 
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวนเงิน 783,785.87 บาท 
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  จำนวนเงิน 5,885.00 บาท 
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   จำนวนเงิน 1,759,332.50 บาท 
- ค่าจ้างเหมาบริการ   จำนวนเงิน 877,108.54 บาท 

หมวดค่าวัสดุ    จำนวนเงิน 5,668,586.51 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เป็นจำนวนเงิน 1,004,200.00 บาท 

3. งานสารบรรณ 

มีหน้าที่เก่ียวกับการรับ-ส่งหนังสือ ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการต่าง ๆ เก็บรวบรวมหนังสือ
ราชการและเอกสารต่าง ๆ จัดเป็นหมวดหมู่ ประมวลรายงานต่าง  ๆ ส่งกรมประมง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดูแลจัดเอกสารเพื่อการสืบค้น ตรวจการลงเวลาปฏิบัติราชการ รวมทั้งการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน
ประจำปี การขาดงาน การมาสายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง ผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี 2561 มีดังนี้ 

ตารางที่ 1  ผลการปฏิบัติงานด้านการรับ-ส่งหนังสือ ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 

หนังสือ จำนวน (ฉบับ) 

1. หนังสือรับภายนอก 
2. หนังสือรับภายนอกระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
3. หนังสือรับภายในศูนย์ฯ 
4. หนังสือส่ง 
5. หนังสือส่งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
6. คำสั่งศูนย์ฯ 

629 
3,175 
1,348 
265 

1,234 
86 
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ตารางที่ 2  งบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 

หมวด งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

1. กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านประมง 
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
5,579,455.00 

249,326.00 

 
5,566,590.43 

248,615.00 

 
12,864.57 

711.00 

 
ส่งคืนส่วนกลาง 
ส่งคืนส่วนกลาง 

2. กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
4,648,240.00 
1,010,000.00 

 
4,648,240.00 
1,004,200.00 

 
0.00 

5,800.00 

 
 

ส่งคืนส่วนกลาง 

3. กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขตพระราชฐาน) 
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
1,535,000.00 

 
1,535,000.00 

 
0.00 

 

4. กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เกาะเกิด) 
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
168,800.00 

 
168,800.00 

 
0.00 

 

5. กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลาไทย) 
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
198,900.00 

 
198,900.00 

 
0.00 

 

6. กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
262,700.00 

 
262,700.00 

 
0.00 

 

7. กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
474,950.00 

 
474,950.00 

 
0.00 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) งบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 

หมวด งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

8. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร (ปลาสวยงาม) 
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
- หมวดค่าสาธารณูปโภค 

 
5,000.00 

2,403,300.00 

 
5,000.00 

2,403,300.00 

 
0.00 
0.00 

 

9. กิจกรรม จัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน (สัตว์น้ำควบคุม) 
-หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
103,250.00 

 
103,250.00 

 
0.00 

 

10. กิจกรรม พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
31,000.00 

 
31,000.00 

 
0.00 

 

11. กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
312,000.00 

 
266,468.72 

 
45,531.28 

 
ส่งคืนส่วนกลาง 

12. กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ (ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ) 
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
991,520.00 

 
991,520.00 

 
0.00 

 
 

13. กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ (AQUARIUM) 
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
1,400,000.00 

 
1,259,200.00 

 
140,800.00 

 
ส่งคืนส่วนกลาง 
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ตารางที่ 3  อัตรากำลังข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 นายวชิระ กิติมศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (พ.ค. 60 - ปัจจุบัน) 

2 นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 

3 นายประเสริฐ สิงห์สุวรรณ นักวิชาการประมงชำนาญการ 

4 นางสาววีรวรรณ ชินอักษร นักวิชาการประมงชำนาญการ 

5 นางสาวพัทธ์ธีรา สิทธิ์ธนานันท์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

6 นายวัฒนะ คล้ายสุบรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

7 นางเพลินจิตต์ ไวยโภคา เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน 

8 นายปิยะพจน์ เบราวะนะกุล เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน 

9 นายประภัทร์ ทองดี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

10 นายประดิษฐ มีมงคล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

11 นางสาวอุรุอาริยา บุญนำมา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

12 นางสาวไปรมา ใสยา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  



| 8 

 

ตารางที่ 4  อัตรากำลังลูกจ้างประจำ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 นางชุติมา เต็มคำพร พนักงานธุรการ 

2 นายสมโชค แจ้งชะไว พนักงานพัสดุ 

3 นายบุญเสริม ด้วงแสง พนักงานขับรถยนต์ 

4 นายสุรพงษ์ สิงหพันธุ์ พนักงานขับรถยนต์ 

5 นายกะทา ปิ่นสกุล พนักงานขับรถยนต์ (เกษียณ ก.ย. 61) 

6 นายสุนทร ทาสีดำ พนักงานการประมง 

7 นายทองอาบ เปรมจิตต์ พนักงานการประมง (เกษียณ ก.ย. 61) 

8 นางบุบผา รัตนะ พนักงานการประมง 

9 นายเจริญ ชวนโพธิ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 

10 นายสมศักดิ์ วัฒนพิศิษฐ์ ช่างเหล็ก 

11 นายสถาพร วาทะพุกกณะ ช่างไฟฟ้า 

12 นายประกอบ ดีเมืองโขง ช่างปูน 

13 นายเกษม ภูวะสุวรรณ์ ช่างปูน 

 

ตารางที่ 5  อัตรากำลังพนักงานราชการ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 นายปราโมทย์ เจริญมาก นักวิชาการประมง 

2 นายปรีชา จำแนกวุธ นักวิชาการประมง 

3 นายชาญชัย อ่องสันเทียะ นักวิชาการประมง 

4 นางชญาณพิมพ์ พิมพาลัย นักวิชาการประมง 

5 นางสาวจิราภรณ์ ชัยภูมิ นักวิชาการประมง 

6 นางสาวบุญเลิศ พุฒซ้อน นักวิทยาศาสตร์ 

7 นางสุวรรณี ศรีขันแก้ว พนักงานห้องทดลอง 

8 นายสมชาย ไวยโภคา เจ้าพนักงานประมง 

9 นายจักรกฤษณ์ ปุ่มเกวียน เจ้าพนักงานประมง 
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ตารางที่ 5  (ต่อ) อัตรากำลังพนักงานราชการ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

10 นายจิระวิทย์ พิลา เจ้าพนักงานประมง 

11 นายวรรณพงษ์ ศรีพุกทอง เจ้าพนักงานประมง 

12 นางมณีรัตน์ มาดหนองจอก เจ้าหน้าที่ประมง 

13 นางมะลิ จันทร์ปุย พนักงานผู้ช่วยประมง 

14 นายไพโรจน์ โมกงาม พนักงานผู้ช่วยประมง 

15 นางทองใบ โพธิ์จันทร์ พนักงานผู้ช่วยประมง 

16 นางสายทอง สันติ พนักงานผู้ช่วยประมง 

17 นางมาลี วาทะพุกกณะ พนักงานผู้ช่วยประมง 

18 นายสุรชัย สารวิกโยธิน พนักงานผู้ช่วยประมง 

19 นางจันทร์เพ็ญ บุญอาจ พนักงานผู้ช่วยประมง 

20 นางนิตยา ณ มณี พนักงานผู้ช่วยประมง 

21 นายสมมาตร ไทรเกิดศรี พนักงานผู้ช่วยประมง 

22 นายสุพจน์ ใบกุหลาบ พนักงานผู้ช่วยประมง 

23 นายพิชานันต์ ชาแสน พนักงานผู้ช่วยประมง 

24 นายจักรพงษ์ ทดกลาง พนักงานผู้ช่วยประมง 

25 นายอำนาจ จันทร์ปุย พนักงานผู้ช่วยประมง 

26 นายไววิทย์ โมกงาม พนักงานผู้ช่วยประมง 

27 นายบุญมี ศรีเดช พนักงานผู้ช่วยประมง 

28 นายจำลอง พิกุลทอง พนักงานผู้ช่วยประมง 

29 นายณรงค์ฤทธิ์ จุ้ยพงษ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
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งานมาตรฐานสินค้าประมง 

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
เขต ๘ (พระนครศรีอยุธยา) เริ่มดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ 
จำนวน ๓ ชนิดยา คือ กลุ่มเตตร้าซัยคลิน ออกโซลินิค แอซิด และคลอแรมฟินิคอล 

ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ ได้รับมอบหมาย  
ให้วิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำเพิ่มเติม คือ กลุ่มไนโตรฟูแรนส์ 

ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ เริ่มการวิเคราะห์สารตกค้าง มาลาไคท์ กรีน ในเนื้อสัตว์น้ำ และส่ง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเข้ารับการอบรมเรื่องข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และเตรียมความพร้อม
ของห้องปฏิบัติการเพ่ือขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เริ่มการวิเคราะห์สารกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน และห้องปฏิบัติการได้รับ
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
รายการทดสอบ กลุ่มเตตร้าซัยคลิน ในเนื้อปลา และขยายขอบข่ายเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ โดยได้รับ
การรับรอง กลุ่มเตตร้าซัยคลิน ออกโซลินิค แอซิด และ กลุ่มฟลูออโรควิโนโลน ในเนื้อปลา เนื้อกุ้ง เนื้อกบ เนื้อจระเข้ 
เนื้อตะพาบน้ำ ลูกปลา และลูกกุ้ง และมีการต่ออายุการรับรองทุก ๒ ปี ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ และ  
๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

ผลการดำเนินงาน 

ปี ๒๕๖๑ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๘ (พระนครศรีอยุธยา) ดำเนินการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง จำนวน ๖ ชนิด คือ กลุ่ม 
เตตร้าซัยคลิน  ออกโซลินิค แอซิด กลุ่มฟลูออโรควิโนโลน คลอแรมฟินิคอล กลุ่มไนโตรฟูแรนส์ และมาลาไคท์ กรีน 

๑. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  
ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ เป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน ๓,๖๒๓ ตัวอย่างยา 

ห้องปฏิบัติการฯ สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด จำนวน ๓,๗๑๖ ตัวอย่างยา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๕๗ ของ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเป็นตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๓,๖๙๘  และเป็นตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 
๑๘ ตัวอย่างยา 

๒. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ เป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน ๓๖๘ ตัวอย่างยา 

ห้องปฏิบัติการฯ สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด จำนวน ๓๑๐ ตัวอย่างยา คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๔ ของเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ โดยเป็นตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๓๐๖ และเป็นตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๔ ตัวอย่างยา 
สาเหตุที ่ทำให้ห้องปฏิบัติการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเนื ่องจากหน่วยงานผู้ตรวจประเมิน 
ไม่สามารถเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำได้ตามแผนเพราะภัยแล้ง ไม่มีน้ำในการเลี้ยงปลา หรือบางจังหวั ดเกษตรกร 
เพ่ิงลงลูกปลาใหม ่ปลาจึงยังมีขนาดเล็กไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้   

นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการยังได้รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และเป็นสถานที่ดูงานของเจ้าหน้าที่จากประเทศในทวีปเอเชีย เช่น บังคลาเทศ 
ศรีลังกา เมียนมา และยังเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้แก่ นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่กรมประมงอีกด้วย 
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เจ้าหน้าที่จากประเทศสหรัฐอเมริกามาตรวจติดตามการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารตกค้าง  
ในเนื้อสัตว์น้ำ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
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งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 

ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ดำเนินการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการต่าง  ๆ 
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 

ตารางที่ 6  แผนผลการดำเนินงานของกลุ่มงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2561 

โครงการ/งาน กิจกรรม แผน ผล 

1. งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด 1.1 ผลิตพันธุ์ปลา 
- ปลาตะเพียนขาว 
- ปลาตะเพียนทอง 
- ปลายี่สกเทศ 
- ปลาบ้า (โพง) 

6,867,000 ตัว 7,930,000 ตัว 

1.2 ผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกราม 3,433,000 ตัว 3,454,000 ตัว 

 รวม พันธุ์สัตว์น้ำ 10,300,000 ตัว 11,384,000 ตัว 

2. โครงการฟื้นฟูทรัพยากร
พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของ
ไทย 

2.1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด 
- ปลาตะเพียนขาว 
- ปลาตะเพียนทอง 
- ปลาบ้า (โพง) 

1,000,000 ตัว 1,000,000 ตัว 

3. โครงการส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม ่

3.1 เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- ปลาตะเพียนขาว และ
ปลายี่สกเทศ 
จังหวัดนครนายก 
- ปลาตะเพียนขาวและ 
ปลายี่สกเทศ 

3.2 เกษตรกรรายเก่า ปี 2560 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- ปลาตะเพียนขาวและ
ปลายี่สกเทศ 
จังหวัดนครนายก 
- ปลาตะเพียนขาวและ
ปลายี่สกเทศ 

 
628 ราย 

942,000 ตวั 
 

333 ราย 
499,500 ตวั 

 
 

586 ราย 
703,500 ตวั 

 
333 ราย 

362,000 ตวั 

 
628 ราย 

942,000 ตวั 
 

333 ราย 
499,500 ตวั 

 
 

586 ราย 
703,500 ตวั 

 
333 ราย 

362,000 ตวั 

 รวม เกษตรกรทั้งโครงการ 
      จำนวนสัตว์น้ำ 

1,880 ราย 
2,507,000 ตัว 

1,880 ราย 
2,507,000 ตัว 
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ตารางที่ 6  (ต่อ) แผนผลการดำเนินงานของกลุ่มงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2561 

โครงการ/งาน กิจกรรม แผน ผล 

4. จัดเตรียมพันธุ ์ส ัตว ์น้ำ
เพื่อปล่อยเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันพระราช
สมภพ ว ันประส ูต ิ  และ
โอกาสต่าง ๆ  

 3,150,000 ตัว 3,150,000 ตัว 

5. งานเงินทุนหมุนเวียน 5.1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจำหน่าย 
5.2 จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ 
5.3 การใช้จ่ายงบประมาณ 

2,324,400 ตัว 
848,400 บาท 
678,720 บาท 

1,108,754 ตัว 
542,199 บาท 

657,566.67 บาท 
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งานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลาและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา 

กลุ่มงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลาและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) รับผิดชอบการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา 
ซ่ึงต้ังอยู่ภายในศูนย์ศิลปาชพีบางไทร ตำบลชา้งใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ประวัติความเป็นมา 

เน ื ่องในมหามงคลสม ัยเฉล ิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด ็จพระนางเจ ้าส ิร ิก ิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชูปถัมภิกาแห่งการบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำไทย กรมประมง
จัดสร้างวังปลาแห่งนี ้ขึ ้นในปี พุทธศักราช 2535 เพื ่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระมหากรุณาธิคุณ  
ด้วยอำนาจแห่งพระปรีชาญาณและพระราชดำริริเริ่มสัตว์น้ำไทยหลายชนิดได้สืบสายและแพร่พันธุ์ เป็นมรดก
แผ่นดินและมรดกสำหรับลูกหลานในวังข้างหน้าตราบนิตยกาล  เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืด และสัตว์น้ำ
ของไทยซึ่งกำลังจะสูญพันธุ์ พร้อมทั้งเป็นสถานที่ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ชีวประวัติและพฤติกรรมของ
สัตว์น้ำจืดชนิดต่าง ๆ โดยมีงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 99,574,295 บาท และเริ่มเปิดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 25 ตุลาคม 2541 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อการอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำจืดของไทย 
2. เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำ 
3. เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
4. เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับคนไทยในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ 

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา ประกอบด้วยอาคารด้านหน้ารูปแปดเหลี ่ยม สำหรับจัด
นิทรรศการ ตัวอาคารหลักสำหรับจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ตกแต่งด้วยกระจกสีเป็นรูปปลาต่าง  ๆ ในอาคาร 
มีทางเดินลาดขึ้นไปโดยรอบ ตู้แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 2 ตู้ เป็นตู้ขนาดใหญ่รูปเมล็ดถั่ว ขนาดความจุ 1,400 ตัน 
และตู้กระจกกลมรูปทรงกระบอกขนาดความจุ 600 ตัน ภายในตู้จะแสดงให้เห็นการอยู่อาศัยร่วมกันของปลา
น้ำจืดชนิดต่าง ๆ ที่เป็นปลาพ้ืนเมืองของไทย รวมทั้งพันธุ์ปลาหายาก และใกล้สูญพันธุ์บางชนิด 

ส่วนทางเดินรอบตู้จะมีป้ายบอกรายละเอียด ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ แหล่งที่พบ และ
ลักษณะสำคัญต่าง ๆ ของพันธุ์ปลาน้ำจืด อีกส่วนหนึ่งของอาคารหลักเป็นห้องขนาดความจุ 176 ที่นั่ง ใช้บรรยาย 
ฉายวีดิทัศน์ แนะนำสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา หรือให้ความรู้ด้านสัตว์น้ำจืด และเป็นห้องประชุมสัมมนา 
ด้านนอกอาคารเป็นคูคลองมีพันธุ์ปลา พรรณไม้น้ำต่าง ๆ ด้านหนึ่งมีภูเขาน้ำตก ซึ่งเป็นน้ำจากบ่อแสดงพันธุ์
สัตว์น้ำที่ผ่านการบำบัดเรียบร้อยแล้ว 

สถานที่ตั้ง 
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา ตั้งอยู่ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290 

เวลาทำการ 
วันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-16.00 น. 
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นิทรรศการ 
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลามีการจัดการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด โดยเป็นสัตว์น้ำจืดที่มีถิ่นที่อยู่

อาศัยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น ปลาบึก ปลาเทพา ปลาเทโพ ปลาแรด ปลาแรดเผือก ปลาตะเพียนทอง  
ปลาตะเพียนขาว ปลากระแหทอง ปลาตะพาก ปลาน้ำเงิน ปลาสร้อยนกเขา ปลาบ้า ปลากาดำ ปลาหางไหม้ 
ปลาแก้มช้ำ ปลาตะโกก ปลานวลจันทร์น้ำจืด ปลากราย ปลาสะตือ ปลาตองลาย ปลาเค้าขาว 

ส่วนในตู้ปลาขนาดเล็ก มีการจัดแสดงพันธุ์ปลาสวยงามทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ 
เช่น ปลาแขยงหิน ปลาสอด ปลาเสือสุมาตรา ปลาทอง ปลาหางไหม้ นอกจากนี้ยังมีตู้ปลาสำหรับจัดแสด ง 
ปลาเสือพ่นน้ำ และยังมีตู้จัดแสดงปลาชะโดขนาดใหญ่ ซึ่งจัดแสดงแยกจากปลาชนิดต่าง ๆ 

นิทรรศการปลาไทยชนิดต่าง ๆ จะถูกจัดแสดงในตู้กระจกขนาดเล็กบริเวณด้านหน้า พร้อมทั้ง
ให้ความรู้เกี่ยวกับชีวประวัติของปลาชนิดนั้น ๆ ซึ่งจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนชนิดพันธุ์ปลาที่จัดแสดงทุกเดือน 
บริเวณโถงทางเดินเข้าชมรอบวังปลา มีการจัดแสดงชนิดสายพันธุ์ปลาตามลุ่มน้ำต่าง  ๆ ของประเทศไทย 
การจัดแสดงแบบจำลองปลาไทย การจัดแสดงเครื่องมือจับสัตว์น้ำประเภทต่าง  ๆ และจัดกิจกรรมพิเศษ 
แจกพันธุ์ปลาสวยงามเพื่อให้ความรู้ด้านพันธุ์สัตว์น้ำและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของเยาวชน  
ในวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี 

 

งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 
ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 13 พารามิเตอร์ เป็นประจำทุกเดือน 
ได้แก ่อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิน้ำ ความลึก ความโปร่งแสงของน้ำ ความขุ่นของน้ำ ความเค็ม การนำไฟฟ้าของน้ำ 
ความเป็นด่าง ความกระด้าง ความเป็นกรดด่าง ออกซิเจนละลายในน้ำ แอมโมเนีย ไนไตรท์ ทั้งหมด 4 แห่ง 
ดังนี้ 

1. บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานิลจิตรลดา โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา จำนวน 2 จุดเก็บตัวอย่าง 
2. Grand Lake วังทวีวัฒนา จำนวน 7 จุดเก็บตัวอย่าง 
3. คลองทวีวัฒนา จำนวน 5 จุดเก็บตัวอย่าง 
4. จังหวัดเรือยนต์หลวง 904 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 จุดเก็บตัวอย่าง 
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ตารางท่ี 7  แผนและผลการดำเนินงานด้านการติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำในเขตพระราชฐาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕60 ถึงเดือน กันยายน ๒๕61 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรมดำเนินงาน เป้าหมาย   แผนการดำเนนิงาน 

    หน่วยนับ   ปริมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  กิจกรรมการตดิตามและตรวจสอบ                               

  คุณภาพน้ำ                               

1 เก็บตัวอย่างและวเิคราะห์ตัวอย่างน้ำ ตัวอย่าง แผน 336 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

  ภายในและนอกวังทวีวัฒนา รวม    ผล 336 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

  7 จุด เก็บตัวอย่างสัปดาห์ละ 1 ครั้ง                               

2 เก็บตัวอย่างและวเิคราะห์ตัวอย่างน้ำ ตัวอย่าง แผน 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

  คลองทวีวัฒนา รวม 5 จุด   ผล 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

  เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง                               

3 เก็บตัวอย่างและวเิคราะห์ตัวอย่างน้ำ ตัวอย่าง แผน 39 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 

  
ภายในบ่อปลานลิ โครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดา จำนวน 2 จุด 
(ต.ค.-พ.ค.) และ 5 จุด (มิ.ย.-ก.ย.) 

  ผล 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง                              

4 เก็บตัวอย่างและวเิคราะห์ตัวอย่างน้ำ ตัวอย่าง แผน 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

  จังหวัดเรือยนต์หลวง 904  และ  ผล 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

  แม่น้ำเจ้าพระยา รวม 5 จุดสำรวจ                              

  เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง                
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ตารางท่ี  8 คุณภาพน้ำบ่อเลี้ยงปลานิล โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ประจำปีงบประมาณ 2561  

(เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 2561) 

พารามิเตอร์ 
ค่ามาตรฐาน/ช่วงที่

เหมาะสม 
จุดที่ 1 จุดที่ 2 

ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย 
อุณหภูมิอากาศ (◦C) ไม่เกิน 40 31.7 35-29 31.7 35-29 
อุณหภูมิน้ำ (◦C) 25-32 30.3 32.9-27.6 30.9 33.8-28.1 
ความลึก (m) ไม่เกิน 2.0 1.2 1.35-1.15 1.2 1.30-1.10 
ความโปร่งแสงของน้ำ 
(cm) 

30-60 63 90-20 13 25-5 

ความขุ่นของน้ำ (FTU) 25-100 20 58.5-7.68 211 495-65.1 
ความเค็ม (ppt) ไม่เกิน 0.5 0.2 0.2-0.2 0.2 0.2-0.1 
การนำไฟฟ้าของน้ำ 
(µ/cm) 

ไม่เกิน 1,500 359 446-230 326 398-250 

ความเป็นด่าง (mg/l) 25-500 96 122-76 81 114-54 
ความกระด้าง (mg/l) 100-300 128 150-104 124 148-96 
pH 6.5-9.0 7.3 8.31-6.83 7.7 8.51-7.1 
DO (mg/l) ไม่ต่ำกว่า 3.0 3.3 4.22-1.84 6.2 8.85-5 
แอมโมเนีย (mg/l) ไม่เกิน 0.5 1.390 2.472-0.152 0.388 1.211-0.107 
ไนไตรท์ (mg/l) ไม่เกิน 0.1 0.192 0.499-0.13 0.099 0.25-0.014 

หมายเหตุ จุดเก็บตัวอย่างน้ำ จุดที่ 1 ทางน้ำเข้า  จุดที่ 2 บ่อพ่อแม่พันธุ์
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ตารางท่ี 9  คุณภาพน้ำวังทวีวัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 

 

  

ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย

อุณหภมูิอากาศ (°C) ไม่เกิน 40 30.5 36.0-23.0 30.5 36.0-23.0 30.5 36.0-23.0 30.5 36.0-23.0 31.4 36.0-23 31.4 36-23 31.4 36-23
อุณหภมูิน ้า (°C) 25-32 29.7 33.0-25.5 30.5 33.9-26.2 30.5 33.1-26.3 30.6 33.7-26.5 30.9 34.2-26.5 31.2 35.50-26.60 30.9 33.5-25.9
ความลึก (m.) ไม่เกิน 2.0 3.0 3.20-2.10 1.0 2.2-0.7 2.9 3.2-2.6 3.1 3.4-2.8 1.3 1.65-0.90 1.3 1.65-0.85 1.30 1.6-0.9

ความโปร่งแสงของน ้า (cm.) 30-60 51 80-35 44 60.0-25.0 40 55.0-35 33 55-25 46 60.0-30.0 40 50-30 58 90.0-30.0
ความขุ่นของน ้า (FTU) 25-100 17 46.8-6.7 23 36.2-10.3 25 35.0-34.3 39 63.6-12.8 24 49.1-12.6 24 43.20-10.80 14 26.8-7.1
ความเค็ม (ppt) ไม่เกิน 0.5 0.3 0.4-0.2 0.3 0.4-0.3 0.3 0.4-0.3 0.3 0.4-0.3 0.3 0.4-0.3 0.3 0.4-0.2 0.3 0.4-0.2
การน้าไฟฟา้ของน ้า (µ/cm) ไม่เกิน 1,500 528 711-334 572 686-440 575 696-484 565 701-60 560 711.0-463.0 547 703-424 583 781-361
ความเปน็ด่าง (mg/l) 25-500 111 148-80 97 122-60 96 120-80 99 120-60 97 124.0-64.0 97 120-56 119 166-60
ความกระด้าง (mg/l) 100-300 168 240-116 182 210-144 183 218-204 192 228-174 189 230.0-154.0 188 220-152 206 292-132
pH 6.5-9.0 7.1 7.47-6.57 7.8 8.49-6.83 7.7 8.7-8.40 7.8 8.6-7 7.7 8.32-6.75 7.7 8.78-6.82 7.3 8.03-6.67
DO (mg/l) ไม่ต ้ากวา่ 3.0 2.57 4.48-1.23 6.27 9.30-3.30 5.55 8.6-8.63 5.82 9.5-3.3 4.94 7.32-1.75 5.07 8.40-2.56 3.08 9.35-0.51
แอมโมเนีย (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.924 2.134-0.121 0.478 1.629-0.042 0.485 1.6-0.241 0.531 1.708-0.006 0.389 1.788-0.021 0.400 2.060-0.053 1.961 4.599-0.117
ไนไตรท ์(mg/l) ไม่เกิน 0.1 0.129 0.296-0.018 0.221 1.1-0.008 0.229 1.1-0.155 0.212 0.882-0.018 0.213 0.961-0.016 0.138 0.683-0.003 0.188 1.370-0.001

จุดที  1 ทางน ้าเข้า (คลองทวีวัฒนา) จุดที  2 แปลงผัก จุดที  3 สะพาน 1  
จุดที  4 สะพาน 2 จุดที  5 วิลล่า 1 จุดที  6 โรงจอดเรือ (ใหญ)่ จุดที  7 ทางน ้าออก (คลองมหาสวัสด์ิ)

 พารามิเตอร์
ค่ามาตรฐาน/

ช่วงที่เหมาะสม

จุดที่ 1 จุดที่ 2

คุณภาพน ้าวังทวีวัฒนา ประจ้าปีงบประมาณ 2561 (เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

หมายเหตุ : จุดเก็บตัวอยา่งน ้า

จุดที่ 7จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 5 จุดที่ 6
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ตารางท่ี 10  คุณภาพน้ำคลองทวีวัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 

 

 

  

ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย
อุณหภูมิอากาศ (°C) ไม่เกิน 40 30.8 36-23 30.8 36-23 30.8 36-23 30.8 36-23 30.8 36-23
อุณหภูมิน ้า (°C) 25-32 29.8 33-24.8 29.6 32.8-24.8 29.8 33-25.4 29.9 32.9-25.5 30.0 33.1-25.5
ความลึก (m.) ไม่เกิน 2.0 0.7 1.1-0.4 0.7 1.1-0.4 0.7 1.1-0.4 0.7 1.1-0.4 2.3 3.1-0.4
ความโปร่งแสงของน ้า (cm.) 30-60 46 70-1 47 70.0-1.0 52 70-0.8 52 70.0-0.8 54 90.0-0.5
ความขุ่นของน ้า (FTU) 25-100 19 34.2-6 19 32.6-7.9 14 22.8-7.1 14 22.5-7.1 14 24.6-7.1
ความเค็ม (ppt) ไม่เกิน 0.5 0.3 0.4-0.2 0.3 0.4-0.2 0.3 0.4-0.2 0.3 0.4-0.2 0.3 0.4-0.2
การน้าไฟฟ้าของน ้า (µ/cm) ไม่เกิน 1,500 523 650-391 522 659-391 547 689-392 547 684-392 542 646-393

ความเป็นด่าง (mg/l) 25-500 111 132-98 112 126-100 114 138-84 114 136-86 115 138-98
ความกระด้าง (mg/l) 100-300 186 240-140 189 230-142 188 234-138 188 236-140 193 240-154
pH 6.5-9.0 7.2 7.4-6.9 7.2 7.4-6.9 7.2 7.4-6.9 7.2 7.4-6.9 7.2 7.4-6.8

DO (mg/l) ไม่ต ้ากว่า 3.0 2.65 4.9-0.9 2.16 4.0-1.0 2.42 4.5-1.2 2.42 4.4-1.2 1.97 3.1-1.3

แอมโมเนีย (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.936 1.590-0.557 0.949 1.777-0.498 0.839 1.658-0.356 0.841 1.690-0.350 1.269 2.359-0.660

ไนไตรท์ (mg/l) ไม่เกิน 0.1 0.123 0.190-0.036 0.115 0.175-0.025 0.108 0.186-0.020 0.108 0.184-0.022 0.135 0.231-0.023

หมายเหต ุจุดเก็บตัวอย่างน ้า จุดที  1 เหนือประตูชลประทาน จุดที  2 ใต้ประตูชลประทาน  จุดที  3 บริเวณก่อนทางน ้าเข้าวัง  จุดที  4 บริเวณหลังทางน ้าเข้าวัง จุดที  5 สะพานหน้าวัดศาลาแดง

จุดที ่4 จุดที ่5

คุณภาพน ้าคลองทวีวัฒนา ประจ้าปีงบประมาณ 2561  (เดอืน ตลุาคม 2560 - กันยายน 2561)

 พารามเิตอร์
ค่ามาตรฐาน/
ชว่งทีเ่หมาะสม

จุดที ่1 จุดที ่2 จุดที ่3
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ตารางท่ี 11  คุณภาพน้ำอู่จอดเรือพระที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ 2561 

 

  

ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย

อุณหภูมิอากาศ (°C) ไม่เกิน 40 30.9 33-26 30.92 33-26 30.9 33-26 30.9 33-26 30.9 33-26

อุณหภูมิน ้า (°C) 25-32 35.9 90-26.4 34.9 80-27 35.7 90-27.1 35.7 90-27.2 35.6 90-27.1
ความลึก (m.) ไม่เกิน 2.0 3.3 3.70-2.00 2.3 2.6-1.9 3.3 3.65-2.95 2.1 2.45-1.75 3.9 4.25-3.5
ความโปร่งแสงของน ้า (cm) 30-60 42 90-0.7 73 90-0.8 78 110-0.8 78 110-0.8 88 110-0.8
ความขุ่นของน ้า (FTU) 25-100 34 87-9.03 11 24.3-5.25 7 10.3-3.43 7 9.68-3.74 7 8.32-3.65
ความเค็ม (ppt) ไม่เกิน 0.5 0.2 0.2-0.1 0.3 0.3-0.2 0.3 0.3-0.2 0.3 0.3-0.2 0.3 0.3-0.2
การน้าไฟฟ้าของน ้า (µ/cm) ไม่เกิน 1,500 309 394-197 497 603-259 564 648-448 581 671-448 583 679-445
ความเป็นด่าง (mg/l) 25-500 90 112-70 94 112-84 95 120-80 95 114-74 97 114-78

ความกระด้าง (mg/l) 100-300 124 196-86 150 190-104 154 178-108 150 178-114 148 160-124

pH 6.5-9.0 7.3 7.59-6.72 7.9 8.38-6.79 7.9 8.3-7.04 8.0 8.43-7.4 7.9 8.42-7.14
DO (mg/l) ไม่ต ้ากว่า 3.0 3.4 4.32-2.83 5.4 8.23-3.83 5.5 7.54-4.32 5.9 8.73-4.53 5.6 7.31-4.53
แอมโมเนีย (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.341 1.252-0.017 0.248 0.932-0.001 0.262 1.034-0.021 0.197 0.625-0.069 0.208 0.715-0.001
ไนไตรท์ (mg/l) ไม่เกิน 0.1 0.124 0.388-0.036 0.035 0.072-0.002 0.043 0.086-0.007 0.047 0.074-0.006 0.048 0.073-0

หมายเหต ุ  จุดเก็บตัวอย่างน ้า จุดที  ๑ แม่น ้าเจ้าพระยา จุดที  2 ประตูน ้าแม่น ้าเจ้าพระยา จุดที  3 อู่จอดเรือ 1  จุดที  4. ท่าเสด็จ  จุดที  5 อู่จอดเรือ 2

คุณภาพน ้าอู่จอดเรือพระทีน่ั่ง ประจ้าปีงบประมาณ 2561 (เดอืน ตลุาคม 2560 - กันยายน 2561)

 พารามเิตอร์
ค่ามาตรฐาน/
ชว่งทีเ่หมาะสม

จุดที ่1 จุดที ่2 จุดที ่3 จุดที ่4 จุดที ่5
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โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farmer 
โดยมี Smart Officer เป็นเพื่อนคู่คิด Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรมีความรู้ในเรื ่องที่ทำอยู่ มีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันเกษตรกรยังไม่ประสบ
ความสำเร็จเท่าที ่ควร สำหรับเกษตรกรสาขาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำก็เช่นกัน ต่างประสบปัญหาต้นทุน  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสูง การเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป รวมถึงการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ำ 
ในแหล่งน้ำธรรมชาติ 

กรมประมงได้รับนโยบายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
โดยสนับสนุน ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้มีความรู้ มีทักษะ และมีความสามารถในการประกอบ
อาชีพด้านการประมงตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบอาชีพของ  
แต่ละบุคคล เน้นการนำและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการตัดสินใจ มีการนำเทคโนโลยี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติที่ดีและเป็นไปตามหลักสากลเพื่อให้เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในความ
เป็นเกษตรกรและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  
ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด 

2. เพื่อให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้  
ในการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการดำเนินงาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลเกษตรกร ที่ผ่านการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer  ดังนี้ 

กิจกรรมและประเมินผล แผน ผล 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 ครั้ง 4 ครั้ง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ครั้ง 4 ครั้ง 
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งานโครงการพิเศษ 

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา (ROYAL CHITRALADA PROJECTS) 

ชื่อโครงการ 

การเพาะพันธุ์ปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา 

ความเป็นมา หลักการและเหตุผล 

ปลานิลเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็วและที่สำคัญเป็นปลาที่มีเนื้อสีขาว จึงเป็นที่นิยมบริโภคและ
เลี้ยงกันแพร่หลายทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย อเมริกาใต้ และแอฟริกา โดยเฉพาะในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน 
“ปลานิลจิตรลดา” เป็นปลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้รับการน้อมเกล้าถวายจาก
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตแห่งประเทศญี่ปุ่น เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 
2508 จำนวน 50 ตัว ในระยะแรกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้นำปลาดังกล่าวไปเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ บริเวณพระตำหนักสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ต่อมาจากนั้น
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายปลาลงเลี้ยงในบ่อดิน และต่อมาในเวลาประมาณ 5 เดือนเศษ ปรากฏว่า
ในบ่อที่เลี้ยงมีลูกปลาเกิดขึ้นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ขุดบ่อดินเพิ่มขึ้นเป็น 6 บ่อ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2508 ได้ทรงปล่อยปลาลงเลี้ยงในบ่อ
เหล่านั ้นด้วยพระองค์เอง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที ่กรมประมงทำการตรวจสอบการ
เจริญเติบโตของปลาทุกเดือน ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า ปลาชนิดนี้เจริญเติบโตได้รวดเร็วมาก มีขนาดเฉลี่ย  
ถึง 178.8 กรัม ในระยะเวลา 6 เดือน 

ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานลูกปลาดังกล่าว ขนาดความยาว 3 – 5 เซนติเมตร จำนวน 10,000 ตัว 
จากบ่อดินในบริเวณพระตำหนักสวนจิตรลดาแก่กรมประมง เพื ่อนำไปขยายพันธุ ์ ณ แผนกทดลองและ
เพาะเลี ้ยงในบริเวณเกษตรกลางบางเขน จังหวัดพระนคร และสถานีประมงต่าง  ๆ 15 แห่ง ทั ่วพระ
ราชอาณาจักร เพ่ือทำการขยายพันธุ์แล้วแจกจ่ายให้กับราษฎรผู้สนใจนำไปเลี้ยง จนปลานิลเป็นพันธุ์ปลาหลักที่
กรมประมงใช้ส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎร 

ปัจจุบันในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ยังคงมีการเพาะพันธุ์ปลานิลจำนวน 3 บ่อ  และ 
บ่อพ่อแม่พันธุ์ 1 บ่อ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมประมง
นำลูกพันธุ์ปลานิลที่ทรงเพาะพันธุ์ไว้ไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในนาม
ว่า “ปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา” ซึ่งเป็นปลานิลสายพันธุ์แท้มีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้
เป็นอย่างดี มีความแข็งแรงและไม่เป็นโรคในขณะที่ปลานิลสายพันธุ์อื่นเกิดโรคระบาด จึงเป็นที่มาของการ
เพาะพันธุ์ปลานิลสวนจิตรลดาเพื่อให้ศูนย์และสถานีประมงน้ำจืดที่มีอยู่ทั่วประเทศได้มีปลานิลพระราชทาน
สำหรับการรักษาสายพันธุ์ กระจายพันธุ์ และขยายพันธุ์เพื่อปล่อยลูกปลาในโอกาสสำคัญ อาทิ  วันพืชมงคล  
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวามหาราช อีกทั้ง
แจกจ่ายแก่เกษตรกรที่ต้องการพ่อแม่พันธุ์ปลานิลที่แข็งแรงโตเร็วเพ่ือเป็นมิ่งขวัญมงคลแก่เกษตรกรทั้งหลาย  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ืออนุรักษ์ และฟ้ืนฟูปลานิลจิตรลดาสายพันธุ์ดั้งเดิมไว้ให้คงอยู่ 
2. เพ่ือความหลากหลายของสายพันธุ์ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
3. เพ่ือแจกจ่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดาสายพันธุ์ดั้งเดิมแก่เกษตรกรเพ่ือการเพาะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ 
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พื้นที่ดำเนินโครงการ 

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 

แผนและผลดำเนินงานประจำปี 2561 

งานที่ดำเนินการประกอบด้วย 

๑. การเตรียมบ่อ : ระบายน้ำออกแล้วทำการปรับปรุงพื้นก้นบ่อ คันบ่อและวัชพืชต่าง ๆ โดย 
- ลอกเลนที่มีสีดำคล้ำ และมีกลิ่นเหม็นออก  
- ใส่ปูนขาวโดยโรยให้ทั่วพ้ืนบ่อและขอบบ่อ อัตราส่วน ๘๐ กก.ต่อไร่ 
- ตากบ่อทิ้งไว้ ๒ - ๓ วัน (พอให้ดินหมาด) 
- สูบน้ำเข้าบ่อระดับน้ำลึกประมาณ ๓๐ - ๕๐ ซม. เพื่อกระตุ้นให้เกิดอาหารธรรมชาติ

ได้เร็วขึ้น 
- ใส่ปุ๋ยคอก ๒๐๐ - ๒๕๐ กก.ต่อไร่ ทิ้งไว้ประมาณ ๕ - ๗ วัน เมื่อน้ำเริ่มมีสีเขียวเพ่ิมข้ึน 

ทำการสูบน้ำเข้าบ่อเพ่ิมขึ้นจนมีระดับลึกประมาณ ๑ - ๑.๕๐ เมตร  
- หลังจากนั้นประมาณ ๓-๕ วัน นำพ่อแม่พันธุ์ปลานิลปล่อยลงเพาะพันธุ์ 

๒. การคัดพ่อแม่พันธุ์ปลานิลและเพาะพันธุ์ปลานิล  : บ่อพ่อแม่พันธุ์จำนวน ๑ บ่อ ขนาด 
๖๐๐ ตารางเมตร ให้อาหารพ่อแม่พันธุ์วันละ ๒ ครั้ง กินอาหารรวม ๑๕๐ กก.ต่อเดือน  

การเพาะพันธุ์ปลานิล : บ่อเพาะพันธุ์จำนวนรวม ๓ บ่อ ปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลานิลลง
เพาะพันธุ์ในอัตราส่วนแม่พันธุ์:พ่อพันธุ์ ๒:๑ โดยใช้พื้นที่ ปลา ๑ ตัวต่อพื้นที่ ๒ ตารางเมตร ลูกพันธุ์ปลานิล 
กินอาหารผสม (รำ ๖๐ กก. ปลาป่น ๒๐ กก.) ปริมาณเดือนละ ๘๐ กก. ดังต่อไปนี้ 

บ่อที่ ๔ บ่อขนาด ๒๘๐ ตารางเมตร  
แม่พันธุ์น้ำหนักเฉลี่ย  ๓๐๐-๓๕๐  กรัมต่อตัว จำนวน ๑๒๐ ตัว 
พ่อพันธุ์น้ำหนักเฉลี่ย  ๓๐๐-๓๕๐  กรัมต่อตัว จำนวน  ๖๐ ตัว 

บ่อท่ี ๕ บ่อขนาด ๑๕๐ ตารางเมตร 
แม่พันธุ์น้ำหนักเฉลี่ย  ๓๕๐-๔๐๐  กรัมต่อตัว จำนวน ๖๐ ตัว 
พ่อพันธุ์น้ำหนักเฉลี่ย  ๔๐๐-๔๕๐  กรัมต่อตัว จำนวน ๓๐ ตัว 

บ่อท่ี ๖ บ่อขนาด ๑๐๐ ตารางเมตร 
แม่พันธุ์น้ำหนักเฉลี่ย  ๓๐๐-๔๐๐  กรัมต่อตัว จำนวน  ๔๐ ตัว 
พ่อพันธุ์น้ำหนักเฉลี่ย  ๔๐๐-๔๕๐  กรัมต่อตัว จำนวน  ๒๐ ตัว 

๓. การเก็บเกี ่ยวลูกพันธุ ์ปลานิล : จำนวน ๓ บ่อ เดือนละ ๑ ครั ้ง จะใช้อวนตาขนาด  
๑ เซนติเมตร ตีอวนจับปลา กระทำโดยผู้จับยืนเรียงแถวหน้ากระดานและเว้นระยะห่างกันประมาณ ๔.๕๐ เมตร 
ซึ่งอยู่ทางด้านหนึ่งของบ่อแล้วลากอวนไปยังอีกด้านหนึ่งของบ่อตามความยาวแล้วยกอวนขึ้น หลังจากนั้น  
นำสวิงตักลูกปลาใส่ถัง ไปปล่อยในกระชังเพ่ือพักปลาไว้ ๑ คืน ก่อนขนย้าย 

๔. การอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิล : อนุบาลลูกปลาขนาด ๑ - ๒ เซนติเมตร ในบ่อซีเมนต์ขนาด 
๑๐ ตารางเมตร เป็นเวลา ๔ - ๖ สัปดาห์ โดยใช้เครื ่องเป่าลมช่วยและเปลี ่ยนถ่ายน้ำประมาณครึ ่งบ่อ  
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ให้อาหารวันละ ๒ เวลา (เช้า - เย็น) ปริมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว ลูกปลา 
ที่อนุบาลจะเติบโตขึ้นจนมีขนาด ๓ - ๕ เซนติเมตร 
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๕. การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ : เก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์คุณภาพน้ ำเดือนละ ๑ ครั้ง 
สถานีเก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน ๖ จุด ได้แก่ บ่อทางน้ำเข้า บ่อพ่อแม่พันธุ์ บ่อเพาะพันธุ์ ๔ ถึง ๖ จำนวน
พารามิเตอร์ที่ตรวจสอบ ๑3 อย่าง ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิน้ำ ความลึก ความโปร่งแสงของน้ำ 
ความขุ่นของน้ำ ความเค็ม การนำไฟฟ้าของน้ำ ความเป็นด่าง ความกระด้าง ความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ แอมโมเนีย ไนไตรท์ 

๖. การตรวจโรคสัตว์น้ำ : จำนวน ๒ ครั้งต่อเดือน ทำการสุ่มตัวอย่างปลานิลในบ่อขึ้น
ตรวจสอบอาการของปลา เช่น รูปร่าง ครีบ ผิวหนัง การกินอาหาร พบความผิดปกติหรือไม่ ถ้าตรวจพบจะ
ดำเนินการรักษาตามอาการท่ีเกิดข้ึน 

๗. การแจกจ่ายลูกพันธุ์ปลานิล : แจกจ่ายลูกพันธุ์ปลานิลที่อนุบาลได้ให้แก่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ำจืด สถานีประมง และเกษตรกรที่มีความประสงค์จะใช้พันธุ์ไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป  

ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕61 
๑. การเตรียมบ่อ : ไม่มี  
๒. การคัดพ่อแม่พันธุ์ปลานิลและเพาะพันธุ์ปลานิล : ไม่มี  
๓. การเก็บเกี่ยวลูกพันธุ์ปลานิล : ไม่มี  
๔. การอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิล : ไม่มี  
๕. การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ : คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
๖. การตรวจโรคสัตว์น้ำ : จำนวน ๒ ครั้งต่อเดือน ปลานิลมีสุขภาพแข็งแรงไม่พบการตาย 
๗. การแจกจ่ายลูกพันธุ์ปลานิล : ไม่มี  
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ตารางท่ี 12  แผนผลการปฏิบัติงานด้านการประมง ณ พระราชวังดุสิตฯสวนจิตรลดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕61 

เดือนตุลาคม ๒๕60 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖1 

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากมีการปรับปรุงภายในพ้ืนที่ดำเนินการจึงไม่มีผลการดำเนินงาน 

 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรมดำเนินงาน 
เป้าหมาย แผนและผลการดำเนินงาน 

หน่วยนับ ปริมาณงาน รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ กิจกรรมล้างบ่อปลา ครั้ง/ปี แผน 1 - - - - - - - - 1 - - - 

     ผล ๐ - - - - - - - - - - - -  

๒ กิจกรรมคัดพ่อแม่พันธุ์และ ครั้ง/ปี แผน 1 - - - - - - - - 1 - - - 

  เพาะพันธุ์ปลานิล   ผล ๐ - - - - - - - - - - -   

๓ กิจกรรมเก็บเก่ียวลูกพันธุ์ปลานิล ครั้ง/ปี แผน ๓ - - - - - - - - - 1 ๑ ๑ 

      ผล ๐ - - - - - - - - - - - - 
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ภาพการเคลื่อนย้ายปลานิลออกจากคลองข้างบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ 
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โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา) 

กรมประมงร่วมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ถวายงานในโครงการก่อสร้างวังทวีวัฒนาตั้งแต่  
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านประมงต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมการสนับสนุนงานก่อสร้าง 
กิจกรรมการเลี้ยงและดูแลพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมการปลูกพรรณไม้น้ำ  และกิจกรรมการติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. กิจกรรมการสนับสนุนงานก่อสร้าง 
กรมประมงรับผิดชอบงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวังทวีวัฒนา โดยดำเนินการก่อสร้างอาคาร

และสิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ และดำเนินการส่งมอบให้แก่วังทวีวัฒนาเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 

หมายเหตุ  กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักเลขานุการกรมดำเนินการตรวจสอบสิ่งก่อสร้างเป็นประจำทุก ๒ เดือน  
ตามแผนดำเนินงานที่กำหนด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 
ดำเนินการบำรุงซ่อมแซม ปัจจุบันอาคารและสิ่งก่อสร้างอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามปกติ 
  

อาคารและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ (บาท) วันที่แล้วเสร็จ ผู้ดำเนินการ 

1. ตาข่ายกันปลาทางน้ำออก ๔๕๘,๕๐๐ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๗ 
ห้างหุ้นส่วนอำนาจกาญจน์ 

จำกัด 

2. ประตูกันปลาพร้อมระบบควบคุม ๒,๕๒๔,๐๗๖ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
ห้างหุ้นส่วนอำนาจกาญจน์ 

จำกัด 

3. โรงเพาะพันธุ์กบ ๖๕๐,๐๐๐ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ กรมประมง 

4. ทางเคลื่อนย้ายเรือขึ้น - ลง ๒,๑๙๒,๒๐๐ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
บริษัท ที เอส ซัพพลาย 

แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 

5. อาคารจอดเรือ ๖,๕๔๙,๘๔๔.๑๖ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ 
บริษัท ที เอส ซัพพลาย 

แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 

6. อาคารจอดพักเรือ ๕,๑๐๖,๖๐๕.๒๒ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ 
บริษัท ที เอส ซัพพลาย 

แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 
7. เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ 
    (๕ เครื่อง) 

๑๓๐,๐๐๐ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ 
บริษัท รัศมีเทพ (1999) 

จำกัด 

8. บ่อพรรณไม้น้ำ (๙๗ บ่อ) ๑,๗๕๔,๐๐๐ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ บริษัท เอส พี พรีซิซั่น จำกัด 

รวม ๑๙,๓๖๕,๒๒๕.๓๘   
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ผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาอาคารสิ่งก่อสร้างวังทวีวัฒนา จำนวน 8 รายการ    
ระยะเวลา  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 

หมายเหตุ  กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักเลขานุการกรมดำเนินการตรวจสอบสิ่ งก่อสร้างเป็น
ประจำทุก ๒ เดือนตามแผนดำเนินงานที่กำหนด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 
(พระนครศรีอยุธยา) ดำเนินการบำรุงซ่อมแซม ปัจจุบันอาคารและสิ่งก่อสร้างอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ตามปกติ 
  

แผนงาน/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินการ หน่วยงานรับผดิชอบ 

การตรวจสอบและบำรุงรักษาอาคารสิ่งก่อสร้าง 
จำนวน 8 รายการ (สองเดือนครั้ง) 
- อาคารจอดเรือ 
- อาคารจอดพักเรือ 
- โรงเพาะพันธ์ุกบ 
- เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ (jet aerator) 
- ทางเครื่องย้ายเรือ ข้ึน – ลง (slip way) 
- ประตูกันปลาพร้อมระบบควบคุม 
- ตาข่ายกันปลาทางน้ำออก  
- บ่อพรรณไม้น้ำ 

6 ครั้ง/ปี 6 ครั้ง/ปี กลุ่มวิศวกรรมประมง 
 สำนักเลขานุการกรม 
และศูนย์ว ิจ ัยและพัฒนาการ
เพาะเล ี ้ยงส ัตว์น ้ำจ ืดเขต 8 
(พระนครศรีอยุธยา) 
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1. กิจกรรมอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

1.1 ดำเนินการทำความสะอาดอาคารจอดเรือชั่วคราว วังทวีวัฒนา สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

1.2 ดำเนินการทำความสะอาดโรงเพาะพันธุ์กบ วังทวีวัฒนา สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

 

๒. กิจกรรมการเลี้ยง และดูแลพันธุ์สัตว์น้ำ 

๒.๑ สถานการณ์สัตว์น้ำภายในวังทวีวัฒนา 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๘ (พระนครศรีอยุธยา) ได้รายงานสถานการณ์สัตว์
น้ำ ที่เลี้ยงภายใน Grand Lake วังทวีวัฒนา โดยสรุปจนถึงปัจจุบันพบว่ามีปลาจำนวน ๒5 ชนิด รวม 438,598 ตัว 

๒.๒ กิจกรรมการเพาะเลี้ยงกบ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๘  (พระนครศรีอยุธยา) ได้เริ ่มดำเนินการ
เพาะเลี้ยงกบบริเวณโรงเพาะพันธุ์กบ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยพันธุ์กบที่ดำเนินการเพาะเลี้ยงเป็นกบพันธุ์
พื้นเมือง (กบจาน) เป็นการเลี้ยงนำร่อง ในบริเวณพื้นที่โครงการ และเมื่อกบโตได้ขนาดจะดำเนินการปล่อยภายใน
บริเวณวังทวีวัฒนา ปัจจุบันได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์กบไปแล้วจำนวน 46 ครั้ง จำนวนรวมทั้งสิ้น 32,659 ตัว  

๒.๓ กิจกรรมการปล่อยเต่า  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๘ (พระนครศรีอยุธยา) ได้ร่วมดำเนินการปล่อย
เต่าภายในวังทวีวัฒนาเนื่องในวโรกาสต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน จำนวน 30 ครั้ง 
จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,152 ตัว  
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ตารางท่ี 13  แผนและผลการดำเนินงานด้านประมงในเขตพระราชฐานวังทวีวัฒนา 

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕60 ถึงเดือน กันยายน ๒๕61 

ลำดับ กิจกรรมดำเนินงาน เป้าหมาย แผนและผลการดำเนินงาน 
ที ่   หน่วยนับ ปริมาณ รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ กิจกรรมดูแลสัตว์น้ำใน ครั้ง/ปี แผน 365 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 
  Grand Lake   ผล ๓๖๕ ๓๑ 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 
๒ กิจกรรมตัดแต่งพรรณไม้น้ำ ครั้ง/ปี แผน 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
      ผล ๖ - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
๓ กิจกรรมเพาะเลี้ยงกบ                                                                                                    
  ๓.๑ เพาะพันธุ์กบจาน ครั้ง/ปี แผน 3 - - - - - 1 - - 1 - - 1 
      ผล ๓ - - - - - 1 - - ๑ - - 1 
  ๓.๒ ปล่อยกบจาน ครั้ง/ปี แผน 3 - - - - - 1 - - 1 - - 1 
      ผล ๓ - - - - - 1 - - ๑ - - 1 
๔ กิจกรรมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ครั้ง/ปี แผน 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  ทำความสะอาดอาคาร ๓ หลัง   ผล ๑๒ ๑ 1 1 1 1 1 ๑ 1 ๑ 1 1 1 
5 กิจกรรมปล่อยปลาเป็นการ ครั้ง/ปี แผน - - - - - - - - - - - - - 
  ส่วนพระองค์   ผล ๒๑ ๑ 1 1 2 2 1 ๒ 2 ๒ 3 2 2 
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ตารางท่ี 14  กิจกรรมการเพาะกบภายในวังทวีวัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕61 

เดือน ตุลาคม ๒๕60 ถึงเดือน กันยายน ๒๕61 

ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี 
๑ 15 มีนาคม ๒๕61 
๒ 20 มิถุนายน ๒๕61 
๓ 19 กันยายน ๒๕61 

รวม ๓ ครั้ง 

ตารางท่ี 15  กิจกรรมการปล่อยกบภายในวังทวีวัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕61 
เดือน ตุลาคม ๒๕60 ถึงเดือน กันยายน ๒๕61 

ลำดับที่ วันที่ ขนาดของกบ จำนวน สถานที ่
๑ 26 มีนาคม ๒๕60 กลาง 175 สวนสมุนไพร 
๒ 22 มิถุนายน ๒๕61 เล็ก 800 สวนสมุนไพร 
๒ 17 กันยายน ๒๕61 เล็ก 1,000 สวนสมุนไพร 

รวม 1,975  
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เตรียมฮอร์โมนสังเคราะห์และชั่งน้ำหนักพ่อแม่พันธุ์กบ 

 

  
ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์เพื่อกระตุ้นการผสมพันธุ์และวางไข่ของพ่อแม่พันธุ์กบ 
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ปล่อยพ่อแม่พันธุ์กบจานจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ในบ่อ 
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๓. กิจกรรมการตัดแต่งพรรณไม้น้ำ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๘ (พระนครศรีอยุธยา) ได้ดำเนินการดูแล
บำรุงรักษาพรรณไม้น้ำในบริเวณรอบเกาะสะท้อนและฝั่งตรงข้ามรอบ Grand Lake ภายในวังทวีวัฒนา ปัจจุบันสภาพ
สมบูรณ ์โดยดำเนินการดูแลบำรุงรักษา ตัดตกแต่ง ใส่ปุ๋ย อย่างสม่ำเสมอ 

ผลการดูแลพรรณไม้น้ำประจำปีงบประมาณ ๒๕61 

ดำเนินการกำจัดหอย ตัดแต่งใบแห้ง ใส่ปุ๋ย บริเวณสะพานไม้ รอบเกาะสะท้อนและฝั่งตรง
ข้าม โดยมีรอบการดูแลบำรุงรักษา ตัดตกแต่ง 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง 
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4. กิจกรรมการติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๘ (พระนครศรีอยุธยา) ตรวจวัดคุณภาพน้ำ
บริเวณวังทวีวัฒนาเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเหมาะสม
ต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ อีกทั้งได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณแผนกเรือยนต์หลวง ๙๐๔ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็น
ประจำทุกสัปดาห์แรกของเดือน ซึ่งผลการตรวจสอบ พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเหมาะสมต่อการ
เลี้ยงสัตว์น้ำ 
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งานตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

งานตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ได้รับมอบหมายให้
ดำเนินงานโครงการพัฒนาและตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำที่ด ี(GAP) และมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety level) ในพ้ืนที่ 2 จังหวัด จำนวน 723 ฟาร์ม 

ตรวจประเมิน/ตรวจติดตาม  ทำการตรวจประเมิน/ตรวจติดตามฟาร์มตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ในมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้ำที ่ดี  (GAP) และมาตรฐานขั ้นปลอดภัย (Safety level) 
โดยตรวจสภาพฟาร์ม เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจหาสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ โดยส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 
และสุ่มเก็บปัจจัยการผลิต เพื่อตรวจหาสารต้องห้ามทางราชการ ด้วยชุด Test kit จำนวน 1,112 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 104.12 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 1,068 ตัวอย่าง 

โดยเกษตรกรได้รับการตรวจประเมิน/ตรวจติดตามฟาร์ม จำนวน 755 ราย คิดเป็นร้อยละ  
104.43 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 723 ราย 

การรับรอง  เมื่อเกษตรกรได้รับการประเมินว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ศูนย์ฯ จะ
ดำเนินการออกใบรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) / มาตรฐานขั้นปลอดภัย 
(Safety level) เพื่อรับรองว่าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายนั้นได้รับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที ่ดี (GAP) (พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี) / มาตรฐานขั้นปลอดภัย 
(Safety level) (พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนนทบุรี) ในปีงบประมาณ 2561 เกษตรกรผ่านการ
ประเมินได้รับใบรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) / มาตรฐานขั้นปลอดภัย 
(Safety level) รวม 730 ราย 

การดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยการรับรองระบบงานตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17065 
 

โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
กิจกรรม พัฒนาเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมย่อย พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานอินทรีย์ 

ความเป็นมา 

รัฐบาลได้วางเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาประเทศไว้ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งในการพัฒนาได้เน้นหลักการให้
คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อนำประเทศไทยให้พ้นจาก “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” และความไม่
สมดุลในการพัฒนาและความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่ง สู่ประเทศไทย 4.0 โดยภาคการเกษตรเป็นภาคส่วน
หนึ่งที่มีการกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรในช่วง 5 ปี และ 20 ปี ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมุ่งเน้นการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาภาคการเกษตรระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากร
การเกษตรยั่งยืน” โดยมีแนวทางไปสู่เป้าหมายด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ  

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้า 
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3. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
5. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร อีกทั้งมุ่งเน้นการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน อาทิ 
เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือมุ่งไปสู่ภาคการเกษตรมั่งค่ัง 

การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นส่วน
สำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสัตว์น้ำของไทย และเพิ่มช่องทางในการแข่งขันการค้า ซึ่งเป็นการ
ผลักดันให้ไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค ด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และ
การบริการเกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” อีกทั้งในปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้
ความสำคัญกับการบริโภคอาหารแบบคลีน มีความปลอดภัย และสินค้าที่ผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์ ซึ่งผลผลิต
สัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอินทรีย์ยังมีอยู่ค่อนข้างน้อยและอยู่ในวงจำกัด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่
ต้องขยาย และสร้างแหล่งผลิตสัตว์น้ำที่ดำเนินการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้มีเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งการ
ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้สามารถได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ นับว่าเป็นแกน
หลักหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรมีความยั่งยืนและยังเป็นการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย 

เป้าหมาย 
1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
2. จำนวนเกษตรกรที่ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ 

ผลการดำเนินงาน 

1. กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ดำเนินการผลิต
พันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ปลานิล ขนาด 5-7 เซนติเมตร จำนวน 15,000 ตัว เพื่อเป็นการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ของโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกร จำนวน 5 ราย รายละ 3,000 ตัว ดังนี้ 

ตารางที่ 16  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

ลำดับ ช่ือ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่ตั้งฟาร์ม 

เลขท่ี หมู ่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

1 นายพูนศักดิ์ จั่นทองสุข 3 1411 00173 60 2 43/1 6 วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 

2 นายวัชระ รื่นแสง 3 1411 00075 27 9 32 3 วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 

3 นายอุดม พูลสวัสดิ ์ 3 1411 00337 71 1 28/5 3 หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 

4 นางสาวชญาดา เกตุศักดิ ์ 3 1412 00451 44 9 12/10 2 มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา 

5 นายอภิชาติ โรจนสิต 3 1022 00932 93 0 9/5 1 บ้านแป้ง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 
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2. กิจกรรมสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์แก่เกษตรกร 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) จัดนักวิชาการ
ประมงเข้าให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์แก่เกษตรกร ในโครงการพัฒนาเกษตร ในประเด็น
ความรู้  

- หลักการของเกษตรอินทรีย์ 
- ทัศนคติและความเข้าใจในระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 
- การเลือกพ้ืนที่ในการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์ 
- ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ 
- การเตรียมบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์ 
- ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ 
- อาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ 
- การเปลี่ยนถ่ายน้ำ 
- การดูแลรักษาโรคสัตว์น้ำอินทรีย์ 
- การจับสัตว์น้ำอินทรีย์ 
- การจัดการหลังการจับสัตว์น้ำอินทรีย์ 
- การขนส่ง 
- การบันทึกข้อมูล 

3. กิจกรรมเกษตรกรยื่นคำขอการรับรอง 

เกษตรกรยื่นขอการรับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ จำนวน 1 มีพ้ืนที่จำนวน 8 ไร่ 

ชื่อ-สกุล ที่ตั้งฟาร์ม 
การเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ประเภท
การเลี้ยง 

ขนาดพ้ืนที่ 
(ไร่) 

ชนิดสัตว์น้ำ 

นายอภิชาติ โรจนสิต 9/5 หมู่ 1 ต.บ้านแป้ง  
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 

นาข้าว 8 ปลานิล 

ตารางที่ 17  แผนผลการดำเนินงานโครงการ 

กิจกรรม แผนรวม ผลรวม 

1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
    1.1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 
    1.2 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ 

5 ราย 
15,000 ตัว 
15,000 ตัว 

5 ราย 
15,000 ตัว 
15,000 ตัว 

2. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
เพาะเล ี ้ยงส ัตว ์น ้ำอ ินทร ีย ์ แก่
เกษตรกร 

5 ราย 5 ราย 

3. เกษตรกรยื่นคำขอการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

- 1 ราย 
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โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน (สัตว์น้ำควบคุม) 

ตามที่ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประมง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 
โดยบทบัญญัติแห่งพระราชกำหนดเพื ่อการจัดระเบียบการประมงในประเทศไทยและในน่านน้ำทั ่วไป  
เพื่อป้องกันมิให้มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในภาวะที่เป็น
แหล่งอาหารของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทาง 
กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ โดยในหมวด 6 มาตรา 76 แห่งพระราชกำหนด
ดังกล่าว บัญญัติไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีคุณภาพป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภค หรือต่อกิจการของบุคคลอ่ืน ให้ออกกฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือลักษณะ
ของสัตว์น้ำ หรือประเภท รูปแบบ ขนาด หรือวัตถุประสงค์ของกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการ การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมได้ และได้มีกฎกระทรวงเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 กำหนดกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ. 2559 ให้กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังต่อไปนี้  
เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 

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

ผลการดำเนินงาน 

ตารางที่ 18  แผนผลการดำเนินงานโครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน โครงการจัดระบบการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 

กิจกรรม แผนรวม ผลรวม 

1. ให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมถึง 
มาตรการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ควบคุม 

85 ราย 85 ราย 

2. ตรวจติดตาม เฝ้าระวังฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมให้ดำเนินการ
ได้ตามประกาศกำหนด 

40 ราย 40 ราย 
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โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
กิจกรรมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเพ่ือ
พัฒนาแหล่งผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์และครบวงจร เพื่อแก้ปัญหา
ผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ และให้ผลผลิตที่ได้มีมาตรฐาน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันผลิตเป็นแปลงใหญ่ 
จัดการการเลี้ยงตามมาตรฐาน การจัดหาปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
การจัดการผลผลิต การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และการเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาด โดยมีผู้จัดการโครงการ (Project manager) 
เป็นผู้ให้คำแนะนำ ติดตาม และประสานงานกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการด้านต่าง ๆ  

ดังนั้น กรมประมงจึงดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) 
ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ให้มีการบริหารจัดการระบบการผลิตเพื ่อเพิ ่มผลผลิตสัตว์น้ำของ
เกษตรกรและลดต้นทุนการผลิต สามารถยกระดับมาตรฐานฟาร์มในการเข้าสู่มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี 
(GAP) จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาด  
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน 
 

ตารางที่ 19  แผนผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรม แผนรวม ผลรวม 

1. ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 
1.1 แนะนำ/ให้ความรู้ด้านระบบการ

จัดการและด้านความปลอดภัย (biosecurity) 

 
3 ครั้ง/ป ี

 
3 ครั้ง/ป ี

2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
2.1 สนับสนุนสัตว์น้ำพันธุ์ดี 

 
- 

 
168,300 ตวั 
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โครงการก่อสร้างศิลปาชีพ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประวัติความเป็นมา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงงานหนักเคียง
ข้างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาโดยตลอด การทรงงานส่วนใหญ่ของสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นงานที่เสริมงานพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ เช่น โครงการป่ารักน้ำ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงสร้างแหล่งน้ำ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ทรงมุ่งสร้างป่าเพื่อฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ คืนชีวิตให้แก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลาย เป็นต้น นับเป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาที่สมบูรณ์แบบเป็นอย่าง
ยิ่ง 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงตั้งปณิธานใน
การช่วยเหลือราษฎรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานความชำนาญและภูมิปัญญาของราษฎรเป็น
หลัก เมื ่อทรงเห็นว่าราษฎรมีความชำนาญในการผลิตหัตถกรรมพื ้นบ้าน ซึ ่งส่วนใหญ่เป็นสิ ่งที ่ใช ้ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น การทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าตีนจก เย็บปักถักร้อย ปั้นถ้วยชาม เครื่องเงิน เครื่องถม แกะสลัก
หนังตะลุง ตลอดจนจักสานเครื่องใช้สอยในครัวเรือนและเครื่องมือทำมาหากิน เป็นต้น จึงได้พระราชทาน
พระราชดำริให้นำงานหัตถกรรมพื้นบ้านมาพัฒนาให้เกิดเป็นชิ้นงานที่มีความประณีตสวยงามและมีคุณค่ามาก
ขึ้น การเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามภูมิภาคต่าง ๆ ทำให้ทรงพบเห็นผลงานที่มีลักษณะเด่น
ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีผลงานเป็นจำนวนมากจึงก่อให้เกิดเป็น “งานศิลปาชีพ” ทั่วทุกภาคของประเทศ เมื่อ
ราษฎรผลิตชิ้นงานออกมา สิ่งสำคัญต่อมา คือการสร้างตลาดรองรับสินค้า เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงจากงาน
ศิลปาชีพ สิ่งสำคัญที่ทรงตระหนัก คือ การทำงานฝีมือเหล่านี้ให้สามารถดำรงคงอยู่ในสังคมได้ไม่สูญหายไปใน
กระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่แทรกเข้ามา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีสถานที่สำหรับการเรียนรู้ การฝึกทักษะเพ่ือเพ่ิม
ความชำนาญให้แก่คนรุ่นหลัง และสามารถนำผลงานมาจัดแสดงให้เห็นถึงความละเอียดประณีต ความตั้งใจใน
งานฝีมือ สามารถจำหน่ายให้แก่ประชาชนที่เห็นคุณค่าในงานฝีมือระดับช่างที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีแล้ว 

โครงการก่อสร้างศิลปาชีพ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้
ก่อกำเนิดขึ้นตามพระเสาวนีย์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2540 ให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพฯ บนพื้นที่ประมาณ 
2,000 ไร่ ในเขตตำบลเกาะเกิด และตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นแหล่ง
รวมศิลปาชีพสาขาต่าง ๆ ในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มีโรงเรียนฝึกสอนการทำงานศิลปาชีพ มีพื้นที่ทำการ
เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ ปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
และส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นศูนย์รวมและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการดำเนินวิถีชีวิตแบบไทย และอาชีพการเกษตรให้อยู่คู่แผ่นดินของเรา
สืบต่อไป ทางโครงการฯ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 โดยมีหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน 

ที่ตั้ง 
เลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประเภทของโครงการ 
โครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากทุกภูมิภาค มีอาคารแสดงสินค้า โรงฝึกงาน 
แผนกต่าง ๆ จัดให้เป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีกิจกรรมศิลปาชีพควบคู่กับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่แสดง
ภาพวิถีชีวิตไทยแบบโบราณ การเกษตรแบบดั้งเดิม จัดให้เกษตรกรและนักเรียนศิลปาชีพ มีสถานที่เพ่ือทดสอบ
สาธิตการทำนาแบบก้าวหน้า นำเทคโนโลยีที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาแล้วจากหน่วยงานของรัฐมาปรับใช้ใน
พื้นที่ของโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสาขาต่าง  ๆ สู่เกษตรกรเพื่อนำมาเป็น
แบบอย่างในการประกอบอาชีพต่อไป 

 
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ 
ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ความเป็นมาของโครงการ 

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ บริเวณตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อเป็นสถานที่อาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทำงานศิลปาชีพสำหรับเกษตรกรจากทั่วประเทศ  
ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ทรงมีพระราชดำริใหม่ในการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ รวมทั้งโครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์น้ำในศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถในการเลี้ยงสัตว์น้ำ มี
รายได้เสริมและเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งมีแนวโน้มอาจจะสูญพันธุ์ในอนาคต โดยในปีงบประมาณ 
2543 ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื ่อประสานโครงการอันเนื ่องมาจาก
พระราชดำริ จำนวน 520,000 บาท สำหรับการเลี้ยงปลาดุกอุยร่วมกับปลาสลิด และจำนวน 150,000 บาท 
สำหรับการเลี้ยงปลาบู่ทรายในกระชัง โดยขอตั้งงบประมาณของกรมประมงสำหรับใช้ปฏิบัติงานโครงการฯ 
ในปีต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื ่อสาธิต ฝึกอบรมการเลี ้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง  ๆ ให้กับเกษตรกรในพื้นที ่ เจ้าหน้าที่ 
นักศึกษาภายในศูนย์ฯ และเกษตรกรบริเวณใกล้เคียง 

2. เพื่อส่งเสริมและให้บริการแก่เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพด้านการประมง 
3.เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของไทย 

เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว เพื่อปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 20 ราย 
3. ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 20 ราย 
4. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 
5. ติดตามและแนะนำส่งเสริมเกษตรกร 10 ครั้ง (เดือน) 

พื้นที่ดำเนินการ 

เกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ ตำบลเกาะเกิด 
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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วิธีการดำเนินงาน 

ตารางที่ 20  แผนผลการดำเนินงานปี 2561 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่  
ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กิจกรรม แผนรวม ผลรวม 

1. ผลิต/ปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำ 300,000 ตวั 300,000 ตวั 

2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

20 ราย 20 ราย 

3. จุดเรียนรู้และสาธิต 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

1 แห่ง 1 แห่ง 

4. ฝึกอบรม 20 ราย 20 ราย 

5. ติดตามและแนะนำเกษตรกร 10 ครั้ง 10 ครั้ง 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

2. กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 

งบประมาณปี 2561 

งบดำเนินงาน จำนวน 168,800.00 บาท 
 


