
 

รายงานประจ าปี 2563 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระบุรี 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  กรมประมง 

Annual Report 2020Annual Report 2020 

Saraburi Inland Aquaculture Research and Development CenterSaraburi Inland Aquaculture Research and Development Center  

Inland Aquaculture Research and Development DivisionInland Aquaculture Research and Development Division  

Department of FisheriesDepartment of Fisheries  



บันทึกของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี 

 
รายงานประจำปีฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนโครงการต่าง  ๆ ในความ

รับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ในงานต่าง ๆ ได้แก่ 
งานด้านบริหาร งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมง และงานเงินทุนหมุนเวียน 
ซึ่งข้อมูลท่ีสรุปไว้อาจเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนผู้สนใจท่ัวไปในการค้นคว้าหา
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของศูนย์ฯ 

การปฏิบัติหน้าท่ีและภารกิจต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ ข้าพเจ้าใน
นามของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่านท่ีกรุณา
ให้คำปรึกษา แนะนำ ช้ีแนะ และให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านท้ังยังให้ความสนับสนุนและให้กำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนความร่วมมือใจเสียสละ อุทิศ แรงกาย แรงใจของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง    
ทุกท่าน  

 

นางสาวจินตนา  โตธนะโภคา 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี 

 

 



สารบาญ 
 

 หน้า 

ข้อมูลท่ัวไปของจังหวัดสระบุรี 1 

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี 6 

วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี 6 

ภารกิจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 7 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสระบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย 

และพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี/ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี 7 

อัตรากำลัง 7 

แผนท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี 9 

แผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563     10 

ปลาประจำหน่วยงาน     12 

- การเพาะพันธุ์ปลาสังกะวาดท้องคม 12 

- การเพาะพันธุ์ปลาแขยงข้างลาย 17 

แผนงานพื้นฐานการสร้างความสามารถในการแข่งขันประเทศ 

ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 19 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

โครงการ: ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 26 

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

โครงการ: ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  

โครงการ: พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ 

โครงการ: ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่  

29 

38 

41 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

โครงการ: ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 

โครงการ: พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

43 

43 

51 

 



สารบาญ (ต่อ) 
 

 หน้า 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง  และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ 53 

งานอำนวยการ 55 

กิจกรรมพิเศษ: การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งในแหล่งน้ำและเย่ียมเยียนเกษตรกรประมง    

 ในพื้นท่ีเขตจังหวัดสระบุรี 58 
 



ข้อมูลท่ัวไปของจังหวัดสระบุร ี
 

สัญลักษณ์จังหวัดสระบุรี 

  
อักษรย่อของจังหวัดสระบุรี "สบ" 

คำขวัญของจังหวัดสระบุรี 

" พระพุทธบาทสูงค่า เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์  ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเท่ียว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี 
ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือล่ันเมืองชุมทาง " 

ดอกไม้ประจำจังหวัดสระบุรี 

 
ภาพที่ 1 ดอกสุพรรณิการ์ 

 

 

 

ต้นไม้ประจำจังหวัดสระบุรี 

 

ภาพที่ 2 ต้นตะแบกนา 

ตะแบกนา  
ช่ือวิทยาศาสตร์  Lagerstroemia floribunda Jack 
ลักษณะท่ัวไป  เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15–30 เมตร เปลือกเรียบสีเทา
อมขาว แตกล่อนเป็นหลุมต้ืน ใบเป็นใบเด่ียว ออกตรงข้ามกัน แผ่นใบรูป
ขอบขนานแกมรูปหอก ปลายใบเป็นต่ิงแหลม โคนใบสอบ ดอกสีม่วงอม
ชมพู ออกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่ง ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม -
กุมภาพันธ์ ผลรูปรี เมล็ดมีปีก ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ชอบสภาพดินร่วนซุย 
ไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ำและความช้ืนปานกลาง 

ดอกสุพรรณิการ์ 
ช่ือวิทยาศาสตร์: Cochlospermum regium เป็นไม้ผลัดใบท่ีมีถ่ินกำเนิด
ในแถบทุ่งหญ้าเขตร้อนแซราดู (Cerrado) ในทวีปอเมริกาใต้ (บริเวณ
ประเทศบราซิล, โบลิเวีย, ปารากวัย) แต่ปัจจุบันพบได้ท่ัวไปในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน สุพรรณิการ์มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ใกล้เคียง
กับฝ้ายคำมาก ข้อแตกต่างท่ีสำคัญประการหนึ่งคือ ฝ้ายคำจะออกดอก
เพียงช้ันเดียว มี 5 กลีบ และบานทีละดอก ในขณะท่ีสุพรรณิการ์จะมีท้ัง
ชนิดท่ีออกดอกช้ันเดียวและชนิดท่ีออกดอกซ้อนกัน เป็นกระจุกแน่น โดย
บานพร้อม ๆ กันในประเทศไทยนิยมปลูกสุพรรณิการ์เป็นไม้ประดับ โดย
ได้รับการกำหนดให้ เป็นพันธุ์ ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด
นครนายก และเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายก สระบุรี บุรีรัมย์ 
สุพรรณบุรี และอุทัยธานี  

หมายถึง สถานท่ีอันเป็นท่ีเคารพบูชาสูงสุดของชาวจังหวัดสระบุรีและชาว
ไทยท้ังประเทศเป็นรูปมณฑปปลูกครอบรอยพระพุทธบาทของ                
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้ังอยู่ท่ีวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร                   
ตำบลขุนโขลน  อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 
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ที่ต้ัง เนื้อที่ และอาณาเขต 

จังหวัดสระบุรี ต้ังอยู่ภาคกลางของประเทศไทยซึ่ ง ต้ังอยู่ทางทิตะวันออกเฉียงเหนือของ
กรุงเทพมหานคร ละติจูดท่ี 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟิลิปดาเหนือ กับลองติจูดท่ี 100 องศา 54 ลิปดา 
35.58478 ฟิลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทาง
ประมาณ 108 กิโลเมตร (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ศาลากลางจังหวัด) และตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระยะทางประมาณ 113 กิโลเมตร และตามแม่น้ำเจ้าพระยาแยกเข้าแม่น้ำป่าสักประมาณ 165 กิโลเมตร เนื้อท่ี
จังหวัดสระบุรีมีเนื้อท่ีท้ังหมด 3,576,486 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,235,304 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของ
พื้นท่ีประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.เมืองลพบุรี อ.ชัยบาดาล และอ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.ปากช่อง อ.สีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา และอ.บ้านนา จังหวัดนครนายก 

ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอ.วังน้อย อ.อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.ภาชี อ.ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 
ภาพที่ 3 แผนท่ีจังหวัดสระบุรี 

ภูมิประเทศ 

พื้นท่ีจังหวัดสระบุรีเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณลุ่มน้ำท่ีราบลุ่มภาคกลางรวมกับอีกส่วนหนึ่งของทิวเขาดง
พญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปมีลักษณะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 3 ลักษณะ คือ บริเวณท่ีราบลุ่ม บริเวณ
เขาหย่อมหรือเขาเต้ีย และบริเวณเขาสูง 
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ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะ ซึ่งลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะ
มีฝนน้อยแห้งแล้งในฤดูหนาว และในฤดูร้อนมีอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิค่อนข้างสูง โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี  
25-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 33-34 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนจัดท่ีสุดใน
รอบปี และฤดูหนาวอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำสุดเฉล่ีย 23-24 องศาเซลเซียส จะหนาวท่ีสุดในเดือน
มกราคม และมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  

การปกครอง 

จังหวัดสระบุรีแบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น 13 อำเภอ 111 ตำบล 973 หมู่บ้าน 28 เทศบาล          
80 องค์การบริหารส่วนตำบล มีประชากรรวม 649,511 คน 

1. อำเภอเมืองสระบุรี 

2. อำเภอแก่งคอย 

3. อำเภอหนองแค 

4. อำเภอวิหารแดง 

5. อำเภอหนองแซง 

6. อำเภอบ้านหมอ 

7. อำเภอดอนพุด 

8. อำเภอหนองโดน 

9. อำเภอพระพุทธบาท 

10. อำเภอเสาไห้ 

11. อำเภอมวกเหล็ก 

12. อำเภอวังม่วง 

13. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ประชากรและศาสนา 

มีประชากรรวมท้ังส้ิน 637,681 คน เป็นชาย 314,441 คน เป็นหญิง 323,240 คน อําเภอท่ีมี
ประชากรมากท่ีสุดคือ อําเภอเมืองสระบุรี มีจํานวน 46,254 คน รองลงมา ได้แก่ อําเภอแก่งคอย มีจำนวน 
118,375 คน โดยประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา (ท่ีทำการปกครองจังหวัดสระบุรี, 2562) 

แม่น้ำสายสำคัญ 

แม่น้ำป่าสัก เป็นแม่น้ำท่ีมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ในเขตพื้นท่ีอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย 
แม่น้ำป่าสักไหลผ่าน 5 จังหวัด คือจังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรีไหลไปบรรจบกับ
แม่น้ำเจ้าพระยาท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดสระบุรีเป็นแหล่งของหินปูนและหินอ่อนท่ีสำคัญท่ีสุดแหล่งหนึ่งของประทศไทย เป็นจังหวัดท่ี
มีการผลิตหินอ่อนเป็นอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน  นอกจากนั้นยังมีการผลิตหินปูนท้ังใน
ลักษณะหินก่อสร้างโดยตรงและผลิตปูนซีเมนต์  หินปูนท่ีเรียกว่าดินมาร์ลใช้ผสมทำแป้งหอม เป็นสีรองพื้น            

แก้ดินเปรี้ยว ผสมทำยาสีฟัน ผสมทำธูป หินดินดานใช้ผสมกับหินปูนทำปูนซีเมนต์ หินลับมีดจากหินไรโอไลท์ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในประเทศ มีการผลิตครกและสากจากหินแอนดีไซต์ ตลอดจนการขุดเจาะดินลูกรัง เพื่อกิจการถมท่ีและ
ก่อสร้างต่าง ๆ ปัจจุบันสระบุรียังเป็นแหล่งผลิตแร่ดิกไคต์ (หินสบู่) หรือไพโรฟิลไลท์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ          

ใช้ผสมทำวัสดุทนไฟ ทำกระเบ้ือง  พื้นบุผนัง เป็นส่วนผสมทำซีเมนต์ขาว ทำหินตกแต่ง 

 

 

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)
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%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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การประกอบอาชีพ 

สำหรับผู้มีงานทำ 392,724 คน พบว่าทำงานในภาคเกษตรกรรม 48,730 คนของผู้มีงานทำท้ังหมด 
ส่วนผู้ทำงานนอกภาคเกษตรกรรม 305,961 คน โดยกลุ่มผู้ทำงานนอกภาคเกษตรกรรมจะทำงานในสาขาการผลิต
มากท่ีสุดมี 343,994 คน ของผู้ทำงานนอกภาคเกษตรกรรมท้ังหมด รองลงมาสาขาการขายส่ง การขายปลีก    
57,058 คน  กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 26,311 คน  การขนส่งท่ี เก็บสินค้า 16,611 คน และการก่อสร้าง                 
15,556 คน  

การศึกษา 

จังหวัดสระบุรีเป็นท่ีต้ังสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงมากมาย เช่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย - แปซิฟิก  
(เดิมช่ือ วิทยาลัยมิชช่ัน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสระบุรีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สระบุรีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาทวิทยาลัยเทคนิค สระบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษา สระบุรีวิทยาลัย
ช่ืนชมไทย - เยอรมัน สระบุรี เป็นต้น 

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ   

อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย บริเวณพื้นท่ีหมู่ 1 บ้านพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอ
เมืองสระบุรี ประกอบด้วยเขาน้อยใหญ่มีท่ีราบในหุบเขา ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง สัตว์ป่าท่ีอาศัยอยู่เป็นสัตว์
ขนาดเล็ก เช่น ไก่ฟ้า ไก่ป่า ลิง หมูป่า และนกนานาชนิดท่ีสำคัญได้แก่ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติ มีน้ำตกท่ีสวยงามหลายแหล่ง เช่น น้ำตกสามหล่ัน น้ำตกโพธิ์หินดาด และน้ำตกโตนรากไทร เป็นต้น 

สวนรุกขชาติมวกเหล็ก  อยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีประมาณ 37 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 357 ไร่ 
อยู่กึ่งกลางระหว่างอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีลำธารซึ่งมาจาก    
ต้นน้ำในป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสัก มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ และไม้ดอกไม้ประดับท่ีสวยงามมากมาย 

สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) ห่างจากจังหวัด16 กิโลเมตร อยู่ริมถนนพหลโยธิน ตำบลพุแค 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ มีต้นไม้และพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ร่มรื่น เหมาะสำหรับพักผ่อน
หย่อนใจช่ืนชมธรรมชาติ และเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เป็นตน้ 

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารและรอยพระพุทธบาท ต้ังอยู่ท่ีตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท  

มีปูชนียสถานท่ีสำคัญคือ “รอยพระพุทธบาท” ท่ีประทับไว้บนหินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจพันธคีรี    
เป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องซ้าย ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม เมื่อประมาณ 350 ปีมาแล้ว เป็นท่ีรู้จักและ
สักการะบูชาของชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

น้ำตกเจ็ดสาวน้อย อยู่ท่ีตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก เส้นทางเดียวกับสวนรุกขชาติมวกเหล็ก  
เป็นน้ำตกท่ีมีหลายช้ัน ธรรมชาติงดงาม มีบริเวณเล่นน้ำท่ีกว้างขวางและร่มรื่นมาก 

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%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%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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การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดของจังหวัดสระบุรี 

จังหวัดสระบุรีมีฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำท่ีขึ้นทะเบียนจำนวน 2,367 ราย พื้นท่ีการเล้ียง 4,331.48 ไร่
จากสถิติผลผลิตสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะในปี พ.ศ.2562 พบว่ามีปริมาณสัตว์น้ำจากธรรมชาติ จำนวนท้ังส้ิน 
1827,430 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 78,865,910 บาท (สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี, 2563) มีรูปแบบการเล้ียง     
6 แบบ 1) การเล้ียงในกระชังมีจำนวน 85 ราย พื้นท่ีเล้ียง 5.84 ไร่ 2) การเล้ียงปลาในบ่อซีเมนต์มี จำนวน 36 ราย 
พื้นท่ีเล้ียง 203.16 ไร่ 3) การเล้ียงในบ่อพลาสติกมี จำนวน 15 ราย พื้นท่ีเล้ียง12.33 ไร่ 4) การเล้ียงเล้ียงแบบกึ่ง
พัฒนามีจำนวน 1 ราย พื้นท่ีเล้ียง 19.50 ไร่ 5)การเล้ียงในบ่อดินมีจำนวน เกษตรกร 2,203 ราย พื้นท่ีการเล้ียง 
4,518.74 ไร่ 6) การเล้ียงในร่องสวน มีจำนวนเกษตรกร 27 ราย พื้นท่ีการเล้ียง 90.92 ไร่  สัตว์น้ำท่ีเล้ียง ได้แก่ 
ปลากด ปลากดคัง ปลากราย ปลาจาระเม็ดน้ำจืด ปลาจีน ปลาช่อน ปลาชะโด ปลาดุก ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาตะเพียน 
ปลานวลจันทร์เทศ ปลานิล ปลาทับทิม ปลาบึก ปลายี่สกเทศ ปลายี่สกไทย ปลาแรด ปลาสลิด ปลาสวาย ปลาหมอ
ไทย ปลาน้ำจืดอื่น ๆ กบ จระเข้ ตะพาบน้ำ และสัตว์น้ำอื่น ๆ กระจายอยู่ใน 13 อำเภอ ดังนี้ (ตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1 จำนวนเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนผู้เล้ียงสัตว์น้ำ (ทบ1) ปี 2563  (สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี, 2563) 

อำเภอ 
จำนวนผู้ประกอบการ 

(ราย) 

เนื้อทีเ่ลี้ยงรวมทั้งหมด 

(ไร่) 

แก่งคอย  421 423.75 

เฉลิมพระเกียรติ 138 119.77 

ดอนพุด 103 156.29 

บ้านหมอ 214 238.26 

พระพุทธบาท 198 409.43 

มวกเหล็ก 169 236.55 

เมือง 89 103.44 

วังม่วง 102 179.32 

วิหารแดง 130 693.29 

เสาไห้ 147 1133.97 

หนองแซง 109 74.57 

หนองโดน 309 699.49 

หนองแค 238 1,382.36 

รวม 2,367 4,850.49 
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ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้ำจืดสระบุรี 
 

เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทาน
ศึกษาความเหมาะสมโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำป่าสักอย่างจริงจังและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการ             
ขาดแคลนน้ำ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นท่ีเพาะปลูกในลุ่มแม่น้ำป่าสัก อีกท้ังยังช่วยบรรเทาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้น
เป็นประจำในเขตลุ่มน้ำป่าสัก จนเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2537 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติให้เปิดโครงการ
ก่อสร้างโครงการเข่ือนเก็บกักน้ำป่าสัก และเมื่อเข่ือนป่าสักได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในเขตพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 
ดังนั้นสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทำโครงการจัดต้ังสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสระบุรีขึ้นเพื่อเป็นการ
รองรับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันท่ี 5 ธันวาคม 2542 โดยมีความ
ประสงค์ ขอให้กรมประมงดำเนินการก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสระบุรี ในเขตท้องท่ีทะเลสาบบ้านหมอ    
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุร ี 

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสระบุรี  ต้ังอยู่ เลขท่ี  102 หมู่  7 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ          
จังหวัดสระบุรี ก่อสร้างบนเนื้อท่ี 30 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ด้วยงบประมาณปี 2543 จำนวนเงิน 20,950,000 บาท 
ด้านทิศตะวันออกติดกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ติดกับทะเลสาบบ้านหมอ อยู่
ห่างจากท่ีว่าการอำเภอบ้านหมอ 3 กิ โลเมตร และอยู่ห่ างจากจังหวัดสระบุรีเป็นระยะทาง 25 กิ โลเมตร                
ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวได้เสร็จส้ินลง เมื่อวันท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2544 ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็น ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ตามคำส่ังกรมประมง ท่ี 923/2559 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2559                  
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในภายใต้โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าท่ีความรับผิดชอบของกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด 

 

วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุร ี

 
1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันท่ี 5 ธันวาคม 2542 

2. เพื่อเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจำหน่ายให้กับราษฎรผู้ท่ีสนใจเกี่ยวกับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 

3. เป็นศูนย์ทางวิชาการ เพื่อใหค้ำปรึกษาเกี่ยวกับด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ ใหแ้ก่ราษฎรผู้ท่ีสนใจ 

4. เป็นแหล่งทางวิชาการเพื่อทำการทดลองค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเพาะเล้ียงปลาไทย  

5. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำในเขตท้องท่ีจังหวัดสระบุรี 

6. เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำให้กับเกษตรกร และเป็นการยกฐานะทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกรให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป 

7. เพื่อเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทย 

8 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ำในพื้นท่ีโครงการให้เป็นแหล่งทรัพยากรประมงท่ีมีความ       
อุดมสมบรูณ์  
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ภารกิจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบการศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด
และทรัพยากรประมงน้ำจืด โดยเน้นงานวิจัยท่ีเช่ือมโยงกับสถาบันต่างๆ ของสำนักฯ เพื่อนำเทคโนโลยีมาทดสอบ
ขยายผลภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพื้นท่ีจริง วิจัยการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์
สัตว์น้ำหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ และการวิจัยพื้นฐานท่ีจำเป็นเพื่อพัฒนาให้เป็น
สัตว์น้ำเศรษฐกิจ วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลชีววิทยาแหล่งน้ำ ทรัพยากรประมง และสังคมเศรษฐกิจชาวประมง เพื่อ
ประเมินสถานภาพแนวโน้มของการประมงในแหล่งน้ำ และนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงในแหล่งน้ำ ติดตาม เฝ้าระวัง การเปล่ียนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน ตรวจสอบ ติดตามและรับรองฟาร์มเพาะเล้ียงน้ำผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำและพืชน้ำจืดท่ีได้รับการ
ปรับปรุงพันธุ์ ท่ีหายากและใกล้สูญพันธุ์ ผลิตและปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ำโดยเน้นชนิดพันธุ์ท่ีเหมาะสมกับแหล่งน้ำเพื่อ
เพิ่มผลผลิตประมงและดำรงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในแหล่งน้ำ ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ และให้การสนับสนุนทาง
วิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำและทำการประมง 

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสระบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี/ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี 

 

1. นายชุติพงค์  ว่องส่งสาร  22 ตุลาคม 2544 – 10 กุมภาพันธ์ 2546 

2. นายชลธิศักดิ์  ชาวปากน้ำ  11 กุมภาพันธ์ 2564 – 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 

 

อัตรากำลัง 
 

อัตรากำลังข้าราชการ 

1. นางสาวจินตนา  โตธนะโภคา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี 

2. นายโสภณ  พวงสมบัติ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

3. นางสาวพวงทอง  วันมงคล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

4. นายสมชาย   สุเรรัมย์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

5. นางสาวอัมพร  จันทร์ดี  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
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อัตรากำลังพนักงานราชการ 

1. นายบัญชา  คาบสมุทร 

2. นายวีรยุทธ  ปานผ้ึง 

3. นางสาวศิริพร  ชอบเจริญ 

4. นางสาวมานิกา  สุขคล้าย 

5. นางสาวจุฬาลักษณ์  หล่ิมพิพัฒน์ 

6. นางธนภรณ์  แปลกวงษ์ 

7. นางสาวอุบล  สอนโส 

8. นางมัธนา  ศรีเรือนงาม 

9. นายธราเทพ  บุญเย็น  

10. นายวิโรจน์  หรี่เรไร 

11. นายรุ่งทิวา  อ้นโสภา 

12. นายวิทยา  มงคลชัย 

13. นายประจวบ  บุตรศรี  

14. นายเทวัลย์  ทิพย์จ้อย 

15. นายบุญเลิศ  ทองกรุง 

16. นายดนุสรณ์  ม่วงกล่อม 

17. นายธีรพร  คุ้นเคย 

18. นายพงศ์ทวี  สุนิมิต 

นักวิชาการประมง 

นักวิชาการประมง 

นักวิชาการประมง 

เจ้าพนักงานประมง 

เจ้าพนักงานประมง 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

พนักงานผู้ช่วยประมง 

พนักงานผู้ช่วยประมง 

พนักงานผู้ช่วยประมง 

พนักงานผู้ช่วยประมง 

พนักงานผู้ช่วยประมง 

พนักงานผู้ช่วยประมง 

พนักงานผู้ช่วยประมง 

พนักงานผู้ช่วยประมง 

พนักงานผู้ช่วยประมง 

พนักงานผู้ช่วยประมง 

พนักงานผู้ช่วยประมง 

พนักงานผู้ช่วยประมง 

อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว 

1. นายสุชาติ  วังเวงจิตร  คนงาน (ลูกจ้างช่ัวคราว) 
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แผนท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจืดสระบุรี 
 

 
ภาพที่ 4 แผนท่ีดาวเทียมพิกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี 

       

  
ภาพที่ 5 แผนท่ีเส้นทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี  

 

เลขท่ี 102 หมู่ 7 ต.บ้านหมอ 
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 
 
โทรศัพท์: 036-202-736 - 7  
โทรสาร: 036-202-737 
E-mail: ifsaraburi@gmail.com 
 
ท่ีมา :  www.pointasia.com 
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แผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 
 

ตารางที่ 2 แผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 

       แผนงาน/โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 

1. แผนงาน: บุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) 

กิจกรรม: บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

- หมวดค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 

 

3,463,740.00 

155,310.00 

2. แผนงาน: พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 

กิจกรรม: พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 

- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

- หมวดค่าสาธารณูปโภค 

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

 

 

 

297,600.00 

149,000.00 

37,800.00 

3. แผนงาน: ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

โครงการ: ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   

กิจกรรม: สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องจากพระราชดำริ 

- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

  

 

 

 145,500.00 

 4. แผนงาน: ยุทธศาสตรการเกษตรสร้างมูลค่า 

โครงการ: ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  

กิจกรรม: พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

โครงการ: พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ 

กิจกรรม: ส่งเสริมและบริหารจัดการผลิตและแปรรูป 

- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

โครงการ: ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรม: ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านประมง 

- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 

 

 

312,200.00 

 

 

   14,000.00 

 

   

 48,860.00 
 



11 

ตารางที่ 2 แผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 

5.แผนงาน:บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษกิจฐานราก 

โครงการ: พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

กิจกรรม: พัฒนาเกษตรกรสู่ (Smart Farmer) 

- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

โครงการ:ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 

กิจกรรม: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด 

- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

กิจกรรม: ส่งเสริมทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 

 

 

124,000.00 

 

 

104,000.00 

 

224,750.00 

รวมทั้งสิ้น 5,076,760.00 
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ปลาประจำหน่วยงาน 
 

ด้วยกรมประมงโดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหนึ่งใน
การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำท่ัวประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและเพื่อเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำ
ของไทยเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำของไทยให้คงความหลากหลายในธรรมชาติและยั่งยืนม ากท่ีสุด              
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ได้รับมอบหมายให้ศึกษาและเพาะพันธุ์ปลาสังกะวาดและปลา
แขยงข้างลายโดยกำหนดให้เป็นปลาประจำหน่วยงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัว์น้ำจืดสระบุรี       
ซึ่งศูนย์ฯ ได้ดำเนินการศึกษา ค้นคว้าวิจัยสัตว์น้ำท้ัง 2 ชนิด เพื่อเพาะพันธุ์จนสามารถเพาะพันธุ์ปลาแขยงข้างลาย
ปล่อยลงในแหล่งน้ำได้ ต้ังแต่ปี  2554 ถึงปัจจุบันประมาณ 1,275,000 ตัว และในปีงบประมาณ 2563              
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี สามารถเพาะพันธุ์ปลาสังกะวาดท้องคมได้สำเร็จ และปล่อย
ลงในแหล่งน้ำได้ประมาณ 200,000 ตัว 

 

การเพาะพันธุป์ลาสังกะวาดท้องคม 

 
ภาพที่ 6 ปลาสังกะวาดท้องคม Pseudolais pleurotaenia (Sauvage, 1878) 

 

ชื่อไทย: ปลาสังกะวาดท้องคม 

ชื่อท้องถ่ิน: ยอนท้องคม ยอนหลังเขียว ยอนปีก 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pseudolais pleurotaenia (Sauvage, 1878) 

ลักษณะทั่วไป: ปลาสังกะวาดท้องคมเป็นปลาไม่มีเกล็ด ลำตัวเพรียวยาว มุมปากล่างกว้างกว่า 90 
องศา แผ่นกระดูกปิดคอดคอซ้อนทับกัน ตาโต สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากด้านล่างของหัว หลังคลุมตาเปิดเป็น
ช่องกลมท่ีขอบตาลักษณะคล้ายเยื่อไขมัน ส่วนหัวกลมมนแบนข้าง หนวดท่ีใต้คางมีขนาดเล็ก ส้ัน ครีบไขมันมีขนาด
เล็ก ขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบอกเป็นซี่จัก ส่วนปลายแหลมคม ครีบท้องต้ังอยู่หลังแนวครีบหลัง และอยู่
สูงกว่าแนวสันท้อง หัวและลำตัวด้านบนสีคล้ำเหลือบเขียวหรือเหลือง ข้างลำตัวครีบจางมีแถบสีคล้ำตามยาวต้ังแต่
บริเวณโคนครีบอก ท้องสีจางครีบหางสีเหลืองอ่อนขอบคล้ำ แพนหางลึกแหลมคล้ายส้อมมีลักษณะเด่น ท้องเป็นสัน
คมตลอดแนวจากส่วนอกถึงช่องทวารมีหนวด 2 คู่ หนวดท่ีมุมปากส้ัน ยาวถึงขอบหลังตา ครีบท้องต้ังอยู่สูงกว่าแนว
สันท้องหัวแบนข้างกว่าชนิดอื่น ตาโต จะงอยปากส้ัน แถบฟันบนเพดาน 1 คู่ แยกจากกัน แต่ส่วนปลายเรียวงอลง
ด้านล่าง (อนุพงษ์ และคณะ, 2548) มีขนาดความยาวสูงสุด 35 เซนติเมตร (FishBase, 2018) 
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การแพร่กระจาย: แม่น้ำโขง แม่น้ำเจ้าพระยา และอ่างเก็บน้ำตาปี (FishBase, 2018) 

อาหาร: แมลงขนาดเล็ก ซากสัตว์ และพืชน้ำ (FishBase, 2018)  

ฤดูวางไข่: ช่วงเดือนมีนาคม–กันยายน ลักษณะของไข่ปลาทรงกลม สีเหลืองใส เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 0.7 – 1.1  มิลลิเมตร เป็นไข่จมติดวัสดุ ความดกไข่มีปริมาณไข่เฉล่ีย 19 ,000 – 20,000 ฟอง/ตัว    
(วรัณยู และคณะ, 2549; สมบัติ และอรรณพ, 2550) 

ลักษณะเพศ: ปลาสังกะวาดท้องคมเพศผู้จะมีขนาดเล็ก และรูปร่างเรียวยาวกว่าเพศเมียเล็กน้อย  

 

 

 

เพศเมีย 

 

เพศผู้ 

ภาพที่ 7 ความแตกต่างระหว่างเพศของปลาสังกะวาดท้องคม  

การเพาะพันธุ์ : การเพาะพันธุ์ปลาสังกะวาดท้องคมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด
สระบุรีสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้  

1. วิธีผสมเทียมโดยด้วยวิธีแห้งดัดแปลง (modified dry method)  

2. วิธีปล่อยรัดเลียนแบบธรรมชาติ  

การคัดเลือกและเตรียมพ่อแม่พันธุ ์

คัดพ่อแม่พันธุ์ท่ีสมบูรณ์เพศ อายุพ่อแม่พันธุ์ปลาท่ีเหมาะสมต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป ปลาสังกะวาดท้องคม
ระยะโตเต็มวัยต้ังแต่ขนาด 15 – 30 เซนติเมตร น้ำหนักต้ังแต่ 50 กรัมขึ้นไป โดยปลาสังกะวาดท้องคมเพศเมียท่ี
สมบูรณ์เพศจะมีลักษณะท้องอูม เมื่อมองด้านข้างจะช่องท้องจะเป็นพไูข่ (ภาพท่ี 2) ต่ิงเพศสีแดงระเรื่อ (ภาพท่ี 3ก)  
ส่วนปลาเพศผู้ท่ีสมบูรณ์เพศเมื่อกดเบาๆท่ีบริเวณท้องจะมีน้ำเช้ือสีขาวขุ่นไหลออกมา (ภาพท่ี 3 ข) 

เนื่องจากปลาสังกะวาดท้องคมเป็นปลาท่ีต่ืนตกใจง่าย และมีครีบอกแข็งท่ีแหลมคม ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงาน อีกท้ังทำให้ปลาเครียด บอบช้ำ และสูญเสียพ่อแม่พันธุ์ได้ง่าย ดังนั้นจึงควรใช้ยาสลบเพื่อลดการ
บอบช้ำของพ่อแม่พันธุ์ปลา และสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้มันกานพลูละลายใน 95% เอทานอล อัตราส่วน 1:9 
เก็บสารละลายไว้ในขวดสีชา จากนั้นใช้สารละลายยาสลบกานพลู 2 มิลลิลิตรต่อน้ำ 10 ลิตร และเตรียมถังใส่น้ำ
พร้อมให้อากาศอย่างเพียงพอ สำหรับฟื้นปลาจากยาสลบ ซึ่งในการสลบปลาควรทยอยทำควบคู่กับการฉีดฮอร์โมน
เพื่อไม่ให้ปลาสลบนานเกินไปอาจทำให้ปลาตายได้ 
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ภาพที่ 8 ปลาสังกะวาดท้องคมเพศเมียท่ีสมบูรณ์เพศมีลักษณะท้องอูม  

   

(ก) เพศเมีย ต่ิงเพศสีแดงระเรื่อ (ข) เพศผู้ น้ำเช้ือมีสีขาวขุ่น 

ภาพที่ 9 ลักษณะต่ิงเพศของปลาสังกะวาดท้องคมท่ีสมบูรณ์เพศ 

วิธีผสมเทียมโดยวิธีแห้งดัดแปลง (Modified Dry Method) 

เมื่อคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาแล้ว จึงฉีดกระตุ้นการตกไข่ด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin acetate  
ความเข้มข้น 30 ไมโครกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักแม่ปลา     
1 กิโลกรัม และฉีด buserelin acetate ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม ร่วมกับ  domperidone ความเข้มข้น      
10 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักพ่อปลา 1 กิโลกรัม บริเวณกล้ามเนื้อเหนือเส้นข้างลำตัวปลา (ภาพท่ี 4) หลังจากฉีด
ฮอร์โมนสังเคราะห์เพื่อกระตุ้นการตกไข่ แยกพ่อแม่พันธุ์ปลาขังในคอกพลาสติก หลังฉีดฮอร์โมน 10 – 12 ช่ัวโมง 
ตรวจสอบการตกไข่ของแม่ปลา หากแม่ปลามีความพร้อมแล้วให้รีดไข่ใส่ภาชนะผิวเรียบท่ีแห้งและสะอาด จากนั้น
รีดน้ำเช้ือเพศผู้ลงตาม เติมน้ำเกลือ 0.89 เปอร์เซ็นต์ พร้อมท้ังใช้ขนไก่คนผสมไข่กับเช้ือให้เข้ากัน นำไข่ท่ีผสมกับ
น้ำเช้ือแล้วเติมน้ำโคลนละเอียด (ดินเหนียว 1 กิโลกรัม/น้ำ 0.5 ลิตร) เพื่อลดสารเหนียวของเปลือกไข่ และล้างดิน
โคลนออกจากไข่ให้สะอาดก่อนนำไปฟักในกรวยฟักไข่ไฟเบอร์กลาสใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 เซนติเมตร   
สูง 32 เซนติเมตร ระดับน้ำสูง 26 เซนติเมตร ระบบน้ำไหลผ่านตลอดเวลา โดยต่อท่อพีวีซีเป็นท่อน้ำล้น ให้ลูกปลา
ไหลลงสู่บ่อหรือถังไฟเบอร์กลาส ระดับภายในบ่อประมาณ 50 เซนติเมตร ควบคุมระดับน้ำด้วยท่อพีวีซีท่ีมีกรวยผ้า
โอล่อนแก้วป้องกันลูกปลาออก ให้อากาศผ่านหัวทรายท่ัวถึงท้ังบ่อ ไข่จะฟักตัว 25 – 28 ช่ัวโมงหลังผสมพันธุ์ 
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ท่ีอุณหภูมิน้ำ 25 – 28 องศาเซลเซียส ถึงแม้การเพาะพันธุ์ด้วยวิธีนี้จะทำให้ทราบจำนวนไข่ และการปฏิสนธิของ
ลูกปลาได้ แต่พบว่ามีการสูญเสียพ่อแม่พันธุ์ปลาทุกครั้ง ซึ่งในระหว่างท่ีรีดไข่และน้ำเช้ือ หากผู้ปฏิบัติไม่มีความ
ชำนาญหรือปลายังไม่ถึงระยะตกไข่ท่ีสมบูรณ์ อาจรีดโดนอวัยวะภายในของปลา ทำให้ปลาบอบช้ำและตายในท่ีสุด  

 
ภาพที่ 10 การฉีดฮอร์โมน ตำแหน่งการฉีดบริเวณใต้ครีบหลังเหนือเส้นข้างลำตัว 

วิธีการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการวางไข่ 

ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ได้ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์
ปลาสังกะวาดท้องคมด้วยวิธีปล่อยรัดเลียนแบบธรรมชาติ เพื่อลดการสูญเสีย และบอบช้ำของพ่อแม่พันธุ์ปลา    
อีกท้ังยังสะดวกต่อการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลา ซึ่งมีข้ันตอนการเพาะพันธุ์ดังนี้ เตรียมถังไฟเบอร์กลาสขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร วางอวนตาขนาด 2.5 นิ้ว เพื่อสะดวกต่อการแยกพ่อแม่พันธุ์หลังการเพาะพันธุ์ ขนาด
ของถังไฟเบอร์กลาสสามารถรองรับพ่อแม่พันธุ์ปลาประมาณ 60 ตัว อัตราส่วนเพศเมียต่อเพศผู้เท่ากับ 1 :2       
ใส่พู่พลาสติกสำหรับให้แม่ปลาวางไข่ และสามารถย้ายพู่ไข่หลังผสมพันธุ์ไปฟัก และอนุบาลท่ีอื่นได้ (ภาพท่ี 6ก)  
เติมน้ำระดับความลึกประมาณ 80 เซนติเมตร พร้อมท้ังให้อากาศและมีระบบน้ำไหลผ่านตลอดเวลา (ภาพท่ี 6ข) 
และคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาตามวิธีท่ีกล่าวขั้นต้นนั้น จากนั้นฉีดกระตุ้นการตกไข่ด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ 
buserelin acetate ความเข้มข้น 30 ไมโครกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัม
ต่อน้ำหนักแม่ปลา 1 กิโลกรัม และฉีด buserelin acetate ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม ร่วมกับ domperidone 
ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักพ่อปลา 1 กิโลกรัม บริเวณกล้ามเนื้อเหนือเส้นข้างลำตัวปลา  

  
(ก) (ข) 

ภาพที่ 11 การเตรียมถังไฟเบอร์กลาสสำหรับเพาะพันธุ์ปลาสังกะวาดท้องคม 
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หลังจากนั้นปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาลงในถังไฟเบอร์ท่ีเตรียมไว้ (ภาพท่ี 7) ระยะเวลาประมาณ  
10 – 12 ช่ัวโมง หลังฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนกระตุ้นการตกไข่ พ่อแม่พันธุ์ปลาจะเข้ารั ดผสมพันธุ์กันเอง             
ไข่จะฟักตัว 25 – 28 ช่ัวโมงหลังผสมพันธุ์ ท่ีอุณหภูมิน้ำ 25 – 28 องศาเซลเซียส  

การอนุบาลลูกปลาสังกะวาดท้อง 

หลังจากลูกปลาฟักเป็นตัวอายุ 3 วัน ถุงไข่แดงจะยุบ ลูกปลาจะเริ่มกินอาหาร ในช่วง 3 – 7 วันแรก
ให้ไข่เป็นอาหาร สาดวันละ 4 ครั้ง ควบคู่กับไรแดงกรองขนาดเล็ก เมื่อลูกปลาอายุ 7 – 10 วัน ให้ไรแดงเป็น
อาหาร จนกระท่ังลูกปลาอายุได้ 21 วัน จึงเริ่มให้อาหารสำเร็จรูปชนิดผงและชนิดเม็ดตามขนาดปากของลูกปลา       
ลูกปลาอายุ 60 วัน จะมีขนาดประมาณ 5 เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดท่ีเกษตรกรนิยมนำไปเล้ียงต่อในกระชัง 

  
(ก) อายุ 9 วนั ขนาด 10 มิลลิเมตร (ข) อายุ 30 วัน ขนาด 25-35 มิลลิเมตร 

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

ภาพที่ 12 ลูกปลาสังกะวาดท้องคมท่ีอายุ 9, 30 และ 60 วัน 
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การเพาะพันธุป์ลาแขยงข้างลาย 

 
ภาพที่ 13 ปลาแขยงข้างลาย Mystus mysticetus (Roberts, 1992) 

 

ชื่อไทย : ปลาแขยงข้างลาย 

ชื่อสามัญ : Blue-stripped catfish, Iridescent catfish  

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mystus mysticetus (Roberts, 1992) 

ลักษณะทั่วไป : ปลาแขยงข้างลายมีรูปร่างค่อนข้างเป็นทรงกระบอก แต่ลำตัวแบนข้างเล็กน้อย   
ส่วนหัวเล็กตาโต อยู่ค่อนมาทางด้านล่างของหัว ปากเล็ก หนวดยาว ครีบหลังไม่ยกสูง ครีบไขมันส้ัน ครีบหางเว้า
ลึก ครีบก้น ครีบท้องเล็ก ครีบหลังและครีบอกเป็นก้านแข็ง ตัวมีสีคล้ำหรือดำ มีแถบขาวหรือเงินวาวพาดตามยาว
ลำตัวถึงโคนหาง 1-2 แถบ (คีรี และคณะ, 2543) 

ขนาดความยาวสูงสุด (maximum size): ความยาวเฉล่ีย 10-15 เซนติเมตร แต่ขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ี
เคยพบยาวถึง 21 เซนติเมตร (สุรศักด์ิ, 2540) ปลาแขยงข้างลายเพศผู้ในระยะแรกเริ่มเจริญพันธุ์ มีขนาดความ
ยาวเหยียด 11.3 เซนติเมตร น้ำหนัก 11.01 กรัม ปลาแขยงข้างลายเพศเมียในระยะแรกเริ่มเจริญพันธุ์ มีขนาด
ความยาวเหยียด 12.3 เซนติเมตร น้ำหนัก 15.60 กรัม (สมเกียรติ และคณะ, 2545) 

การแพร่กระจาย: แม่น้ำโขง แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำแม่กลอง (กษิดิศ, 2556; FishBase, 2013) 

ที่อยู่อาศัย: พบได้โดยท่ัวไปในแม่น้ำ และหนองบึง มักพบอยู่รวมกันเป็นฝูง (คีรี และคณะ, 2543) 

อาหารธรรมชาติ: กินท้ังพืชและสัตว์เป็นอาหาร (กษิดิศ, 2556) 

ฤดูวางไข่: อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ไข่ปลาลักษณะเป็นเม็ดกลมสีเหลืองอ่อน   
เป็นไข่จม มีสารเหนียว เพื่อใช้ยึดติดกับวัสดุ ปลาแขยงข้างลายเพศเมียมีปริมาณไข่เฉล่ีย 15,685 ฟอง/ตัว 
(สมเกียรติ และคณะ, 2545) 

อัตราส่วนเพศ: สัดส่วนเพศระหว่างปลาเพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1.0:1.2 (สมเกียรติ และคณะ, 2545) 

ลักษณะเพศ: ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศภายนอก พบว่าปลาเพศผู้มีขนาดลำตัวเล็กกว่า   
เพศเมีย น้ำหนักประมาณ 10-15 กรัม ความยาวประมาณ 10 – 11 เซนติเมตร และมีอวัยวะแสดงเพศเรียกว่า 
genital papillae ซึ่งมีลักษณะเรียว และแหลมตอนปลาย ขณะท่ีปลาเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ น้ำหนัก
ประมาณ 20-30 กรัม ความยาวประมาณ 11-14 เซนติเมตร อวัยวะเพศมีลักษณะค่อนข้างกลมและส้ันกว่าอย่าง
เห็นได้ชัดเจน และเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์พบว่า เพศเมียจะมีท้องอูมเป่งนิ่มและผนังท้องบางกว่าเพศผู้ (สมเกียรติ   
และคณะ, 2545) 
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การเพาะเลี้ยง: คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์เพศ สัดส่วนเพศผู้ : เพศเมีย (2:1) ปลาเพศเมียฉีดด้วย
ฮอร์โมนสังเคราะห์ (suprefact) ความเข้มข้น 30 ไมโครกรัม/น้ำหนักปลา 1 กิโลกรัม เว้นระยะห่าง 6 ช่ัวโมง    
จึงฉีดปลาเพศผู้ด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ (suprefact) ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม/น้ำหนักปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับ
ยาเสริมฤทธิ์ (motilium) 10 มิลลิกรัม/น้ำหนักปลา 1 กิโลกรัม ท้ังเพศผู้และเพศเมีย หลังจากฉีดฮอร์โมนเสร็จ
แล้วนำพ่อแม่พันธุ์ใส่ลงในบ่อซีเมนต์ท่ีเตรียมไว้ (ขนาด 2x2 เมตร น้ำลึก 20 เซนติเมตร) ภายในบ่อมีการเตรียม
วัสดุให้ไข่ยึดติดโดยใช้พู่ปอแก้ววางกระจายไว้ในบ่อ หลังจากนั้นพ่อแม่พันธุ์จะเริ่มรัดกันเองและวางไข่             
โดยไข่จะเกาะติดกับวัสดุท่ีเตรียมไว้ แยกพ่อแม่พันธุ์ออกในตอนเช้า พร้อมติดต้ังระบบออกซิเจนโดยวางหัวทราย
กระจายท่ัวบ่อ 6 จุด หลังจากนั้นประมาณ 22 ช่ัวโมง ลูกปลาจะเริ่มฟักเป็นตัว 

การอนุบาล : เมื่อ ลูกปลาฟัก เป็น ตัวหมดแล้วจึงเก็บรังไข่ออกจากบ่อ เติมน้ำให้ ได้ระดับ              
20 เซนติเมตร โดยหลังจากลูกปลาฟักเป็นตัวแล้ว 2 วัน อนุบาลด้วยไข่แดงต้มสุกนำมาขย้ีผ่านผ้ากรองผสมกับน้ำ
สาดให้ท่ัวบ่อ ร่วมกับไรแดงขนาดเล็ก วันละ 2 มื้อ เช้า และเย็น เปล่ียนถ่ายน้ำร้อยละ 50 ทุกวัน เมื่ออายุ 7 วัน       
ให้ไรแดงเป็นอาหาร เมื่ออายุ 13 วัน ลูกปลามีความยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ให้ไรแดงร่วมกับอาหารปลาดุก
ปั้นเป็นก้อน เมื่ออายุ 19 วัน จึงเปล่ียนจากไรแดงเป็นอาหารเม็ดลอยน้ำระดับโปรตีนร้อยละ 35 วันละ 2 ครั้ง 
เวลา 8.30 และ 16.00 น. โดยให้กินจนอิ่ม ขณะให้อาหารควรหยุดให้อากาศเพื่อไม่ให้อาหารกระจาย ทำการดูด
ตะกอนของเสียทุกสัปดาห์ แล้วเติมน้ำให้เท่าระดับเดิมทุกครั้งท่ีดูดตะกอน  เมื่อลูกปลามีความยาวเฉล่ีย                       
5 เซนติเมตร (อายุ 48 วัน) จึงคัดเลือกปลาท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันเพื่อนำไปเล้ียงในกระชังต่อไป 

การเลี้ยง: คัดเลือกปลาแขยงข้างลายท่ีได้จากการเพาะพันธุ์รุ่นเดียวกัน ขนาดความยาวเฉล่ีย         
5 เซนติเมตร ปล่อยลงเล้ียงในกระชังไนล่อนขนาด 1 .0x1.0x1.2 เมตร ท่ีติดต้ังในบ่อซีเมนต์ขนาด 5x10 เมตร      
ท่ีระดับความหนาแน่น 600 ตัว/ลูกบาศก์เมตร ให้อาหารท่ีมีระดับโปรตีนร้อยละ 35 วันละ 2 ครั้ง  

การใช้ประโยชน์: นิยมเล้ียงเป็นปลาสวยงาม เนื้อใช้ปรุงเป็นอาหารได้  

เอกสารอ้างอิง 

นายสมเกียรติ  พงษ์ศิริจันทร์, นายจงกล  บุญงาม และนายธีรชัย  พงศ์จรรยากุล.  2545.  การศึกษาชีววิทยาปลา
แขยงข้างลาย.  เอกสารวิชาการฉบับท่ี 4/2545.  กองประมงน้ำจืด.  กรมประมง. 

กษิดิศ  วรรณุรักษ์.  2556.  เว็บจัดการสารสนเทศปลาน้ำจืดไทย (วันท่ีสืบค้น 21 มกราคม 2556) 

คีรี  กออนันตกุล, ชวลิต  วิทยานนท์, อภิชาต  เติมวิชชากร และชัยศิริ  ศิริกุล.  2543.  พรรณปลาในบึงบอระเพ็ด
(ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา). กรมประมง,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 83 หน้า 

สุรศักดิ์  วงศ์กิตติเวชกุล.240  สารานุกรมปลาไทย. บริษัทเอมชัพพลายจำกัด.กรุงเทพมหานคร. 170 หน้า. 
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แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 

กิจกรรม: พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 

กิจกรรมย่อย: ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 

หลักการและเหตุผล 

จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในประเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ความต้องการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ มีเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรด้านสัตว์น้ำจืดเป็นหนึ่งในทรัพยากรท่ีมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจนมี
แนวโน้มลดลงได้ หากขาดการอนุรักษ์หรือทดแทนส่วนท่ีถูกใช้ไปในธรรมชาติสำหรับงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์น้ำรัฐบาลได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำจนเกินขอบเขต 
อย่างไรก็ตามมาตรการท่ีต้องปฏิบัติควบคู่กับการอนุรักษ์คือ งานพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งถือว่าเป็นงานหลัก
อย่างหนึ่งท่ีต้องเร่งดำเนินการเพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดให้มีคุณภาพควบคู่กับ
การเพิ่มชนิดและจำนวนสัตว์น้ำจืด อันจะเป็นการทดแทนส่วนท่ีถูกใช้ไปในธรรมชาติเพื่อรักษาสมดุลของปริมาณ
สัตว์น้ำ ให้มากพอกับความต้องการของประชากรท่ีเพิ่มข้ึน และสนับสนุนให้ราษฎรได้มีความรู้ความชำนาญในด้าน
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำเพื่อให้บริโภคในครัวเรือน 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ แหล่งประมง รวมท้ังการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ
เพื่อใหค้งความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

แผนและผลการดำเนินงาน 

ผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้ กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในปีงบประมาณ 
2563 พบว่า ผลิตปลาตะเพียนขาวมากท่ีสุด จำนวน 1,850,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 51.39 รองลงมาคือปลานิล 
จำนวน 590,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 16.39 และปลาตะเพียนทอง จำนวน 450,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 12.5 และ
ปลาชนิดอื่น ๆ 710,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 19.72 ของจำนวนปลาท้ังหมด(ตารางท่ี1) และได้ดำเนินการปล่อยสัตว์
น้ำลงในแหล่งน้ำท่ีจังหวัดสระบุรีจำนวน 72 แห่ง (ตารางท่ี 2)   

ตารางที ่3 แผนและผลการดำเนินงานผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 

ชนิดพันธุส์ัตว์น้ำ 
ปีงบประมาณ 2563 

แผน(ตัว) ผล(ตัว) ร้อยละ 

1. ปลานิลจิตรลดา 4 590,000 590,000 100 

2. ปลาตะเพียนขาว 1,850,000 1,850,000 100 

3. ปลาย่ีสกเทศ 200,000 2000,000 100 

4. ปลาสวาย 370,000 370,000 100 

5. ปลาตะเพียนทอง 450,000 450,000 100 

6. ปลาไน 140,000 140,000 100 

รวม 3,600,000 3,600,000 100 
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ตารางที่ 4 ผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี 

ลำดับท่ี วัน/เดือน/ป ี ชื่อแหล่งน้ำ 

ท่ีอยู ่

พื้นที่
(ไร่) 

ชนิดสัตว์น้ำ 

จำนวน 

(ตัว)  

หมู่ท่ี 

 

ตำบล 

 

อำเภอ 

 

จังหวัด 

ปล
าน

ิลจิ
ตร

ลด
า 

ตะ
เพ

ียน
ขา

ว 

ยี่ส
กเ

ทศ
 

สว
าย

 

ตะ
เพ

ียน
ทอ

ง 

ไน
 

  72 แหล่ง      590,000 1,850,000 200,000 370,000 450,000 140,000 3,600 

1 8 ต.ค. 62 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี     หนองแค สระบุรี  3,000 2,000     5,000 

2 17 ต.ค. 62 อบต.วิหารแดง 5 เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี  10,000 20,000     30,000 

3 24 ต.ค. 62 
สระน้ำข้างอาคารมูลนิธิสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช 

     
7,000 4,000     11,000 

5 25 ต.ค. 62 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองจอก 8 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี  20,000 10,000     30,000 

6 21พ.ย.62 บริเวณวัดเขานมนาง 5 ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี   50,000     50,000 

7 22พ.ย.62 คลองระพีพัฒน์   หนองแค หนองแค สระบุรี   25,000  25,000   50,000 

8 25พ.ย.62 คลองชัยนาท - ป่าสัก  หน้าวัดโคกงาม 5 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี     25,000 25,000  50,000 

9 25พ.ย.62 อ่างเก็บน้ำซับสะแกเครือ   ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี  50,000   25,000 25,000  100,000 

10 12 ธ.ค.62 สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 8 พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี  20,000 10,000     30,000 

11 17 ธ.ค.62 กองพันบริการ ศูนย์การทหารม้า   เมืองสระบุรี สระบุรี       10,000 10,000 

12 19 ธ.ค.62 วัดหนองจิก 5 ลำพระยาทด เสาไห ้ สระบุรี   10,000    40,000 50,000 

13 25 ธ.ค.62 อ่างเก็บน้ำชลประทาน 2 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี  10,000 10,000    10,000 30,000 

14 25 ธ.ค.62 อ่างเก็บน้ำวังยาง 3 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี  10,000 10,000    10,000 30,000 

15 25 ธ.ค.62 ฝายซับพริก 4 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี  10,000 10,000    10,000 30,000 

16 10 ม.ค.63 บึงหนองหลวง   บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี  10,000     30,000 40,000 

17 13 ม.ค.63 ทะเลสาปบ้านหมอ 7 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี  10,000     10,000 20,000 

  

20
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ตารางที่ 4 ผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี (ต่อ) 

ลำดับท่ี วัน/เดือน /ป ี ชื่อแหล่งน้ำ 

ท่ีอยู ่

พื้นที ่
(ไร่) 

ชนิดสัตว์น้ำ 

จำนวน 

(ตัว) หมู่ท่ี ตำบล อำเภอ จังหวัด 

ปล
าน

ิลจิ
ตร

ลด
า 

ตะ
เพ

ียน
ขา

ว 

ยี่ส
กเ

ทศ
 

สา
วย

 

ตะ
เพ

ียน
ทอ

ง 

ไน
 

18 23 ม.ค.63 วัดตาลเสี้ยน 11 หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี       30,000 30,000 

19 24 ม.ค.63 บึงพุกร่าง 7 พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี  30,000      30,000 

20 4 ก.พ.63 ศูนย์การทหารม้า   เมือง สระบุรี  5,000 15,000     20,000 

21 20 ก.พ.63 บริเวณ วัดหนองพลับ  หนองควายโซ หนองแซง สระบุรี  25,000      25,000 

22 21 ก.พ.63 ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร   เมืองสระบุรี สระบุรี  20,000      20,000 

23 6 มี.ค. 63 อ่างเก็บน้ำซับสะแกเครือ  ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี 16 25,000      25,000 

24 6 มี.ค. 63 อ่างเก็บน้ำพัฒนาที่ดิน  พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 37 20,000      20,000 

25 13 มี.ค. 63 อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว 6 เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรต ิ สระบุรี 400 25,000      25,000 

26 13 มี.ค. 63 อ่างเก็บน้ำสวนพฤกษศาสตร์ 1 พุแค เฉลิมพระเกียรต ิ สระบุรี 30 20,000      20,000 

27 3 เม.ย.63 อ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพียว  ปากเพียว เมืองสระบุรี สระบุรี 1600 10,000 100,000     110,000 

28 4 เม.ย.63 หนองบางพระ 6 บ้านหลวง ดอนพุด สระบุรี   30,000     30,000 

29 16 เม.ย.63 บ้านหนองคล้า 4 หนองบัว บ้านหมอ สระบุรี  15,000      15,000 

30 16 เม.ย.63 วัดโคกกุ่ม  หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี  35,000      35,000 

31 17 เม.ย.63 อ่างเก็บน้ำเขาแก้ว  คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี 80  40,000     40,000 

32 23 เม.ย.63 หนองบุ้งคำ  บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี   30,000     30,000 

33 1 พ.ค.63 หน้าวัดสมุหประดิษฐาราม 7 สวนดอกไม้ เสาไห ้ สระบุรี   30000     30,000 

34 6 พ.ค.63 บ่อน้ำศูนย์ฝึกอาชีพพอเพียง 7 ชำผักแพว แก่งคอย สระบุรี   35,000     35,000 

35 8 พ.ค.63 ตลาดน้ำดาวเรือง  ดาวเรือง เมืองสระบุรี สระบุรี   30,000     30,000 

36 9 พ.ค.63 อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก  คำพราน วังม่วง สระบุรี  10,000 100,000     110,000 
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37 14 พ.ค.63 
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกที่18   เมืองสระบุรี สระบุรี  20,000 20,000     40,000 

38 22 พ.ค.63 กรมทหารม้าที่4 รักษาพระองค์  ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี สระบุรี  20,000 20,000     40,000 

39 29 พ.ค 63 สระน้ำห้วยบง 5 ห้วยบง เฉลิมพระเกียรต ิ สระบุรี  5,000 100,000     105,000 

40 29 พ.ค 63 สระน้ำที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2 เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรต ิ สระบุรี   15,000     15,000 

41 2 มิ.ย 63 กองพันทหารม้า ที่20 กรมทหารม้าที่5  ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี สระบุรี  5,000 80,000     85,000 

42 10 มิ.ย 63 กรมทหารม้าที่1 รักษาพระองค์ 1 ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี สระบุรี  5,000 95,000     145,000 

43 11 มิ.ย 63 
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกที่18  ค่ายอดิศร เมืองสระบุรี สระบุรี  5,000 110,000     115,000 

44 12 มิ.ย 63 ทะเลสาปบ้านหมอ 7 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี  30,000 100,000     130,000 

45 1ก.ค.63 วัดพระพุทธฉาย  หนองปลาไหล เมือง สระบุรี   25,000     25,000 

46 1ก.ค.63 กองเคร่ืองช่วยฝึก ศูนย์การทหารม้า  ปากเพียว เมือง สระบุรี   20,000 5,000   5,000 30,000 

47 11ก.ค.63 คลองระพีพัฒน์  คชสิทธิ ์ หนองแค สระบุรี   50,000  20,000 20,000  90,000 

48 15ก.ค.63 
กองพันทหารม้าที่5 กรมทหารม้าที่4 
รักษาพระองค์  ปากข้าวสาร เมือง สระบุรี   30,000 20,000    50,000 

49 15ก.ค.63 อบต.ลำพญากลาง 1  มวกเหล็ก สระบุรี   20,000 5,000   20,000 45,000 

50 24ก.ค.63 คลองระพีพัฒน์  หนองแค หนองแค สระบุรี   20,000  30,000 30,000  80,000 

51 28ก.ค.63 บึงสีทา  สองคอน แก่งคอย สระบุรี   40,000 20,000   10,000 70,000 

52 28ก.ค.63 วัดหนองมน 8 บ้านหลวง ดอนพุด สระบุรี   40,000  40,000 40,000  120,000 
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53 28ก.ค.63 วัดพระพุทธบาท   พระพทุธบาท สระบุรี   40,000    10,000 50,000 

54 30ก.ค.63 วัดโพธิ์ทอง  ตลาดน้อย เมือง สระบุรี   30,000 10,000    40,000 

55 10 ส.ค.63 ท่าน้ำวัดหนองเขื่อนช้าง  หนองยาว เมืองสระบุรี สระบุรี   30,000  20,000   30,000 

56 11 ส.ค.63 อ่างเก็บน้ำกรมชลประทานบ้านคั่นตะเคยีน 1 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี    30,000 5,000 5,000    40,000 

57 11 ส.ค.63 บ้านหนองย่างเสือ   หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี    20,000 10,000      30,000 

58 11 ส.ค.63 องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร   ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี สระบุรี    30,000        30,000 

59 11 ส.ค.63 ศาลเยาวชนจังหวัดสระบุรี   ปากเพียว เมืองสระบุรี สระบุรี    20,000        20,000 

60 12 ส.ค.63 แม่น้ำป่าสัก หน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห ้     เสาไห ้ สระบุรี    50,000   40,000 50,000  140,000 

61 12 ส.ค.63 วัดเขาจำปา 5 หนองปลาไหล เมืองสระบุรี สระบุรี    20,000   10,000    30,000 

62 13 ส.ค.63 ศูนย์เกษตรปากบางโคกหนองนา 2 งิ้วงาม เสาไห ้ สระบุรี          30,000  30,000 

63 20 ส.ค.63 วัดจั่นเสือ   หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี    30,000   20,000    50,000 

64 20 ส.ค.63 อ่างเก็บน้ำบ้านคลองไทร 1 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี  10,000 30,000 20,000      60,000 

65 20 ส.ค.63 อ่างเก็บน้ำบ้านซับขอน 2 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี  15,000     10,000    25,000 

66 21 ส.ค.63 ฝายน้ำล้นบ้านโป่งก้อนเส้า 5 ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี    30,000 10,000   30,000  70,000 

67 22 ส.ค.63 บ้านเขาน้อยจอมสวรรค์ 7 เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี  20,000 20,000        40,000 

68 17 ก.ย.63 ท่าน้ำวัดพะเยาว์   ศาลารีไทย เสาไห ้ สระบุรี    300,000  100,000 100,000  50,000 

69 17 ก.ย.63 อ่างเก็บน้ำบ้านคลองไทร 1 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี 30 20,000  15,000    35,000 

70 17 ก.ย.63 อ่างเก็บน้ำบ้านซับขอน 2 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี 40 20,000  20,000    40,000 

71 17 ก.ย.63 อ่างเก็บน้ำบ้านซับขอน 2 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี 40 20,000  20,000    40,000 

72 21 ก.ย.63 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 8 หนองโรง หนองแค สระบุรี 1 3,000  5,000    8,000 
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กิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี            
จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำป่าสัก ณ ท่าน้ำวัดสองแคว ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี   
จำนวน 500,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาสวาย ปลาตะเพียนขาว และปลาตะเพียนทอง 

  

  

  
ภาพที่ 14 กิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 



25 

 

กิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี จัดพิธี
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 500,000 ตัว 
ประกอบด้วย ปลาสวาย ปลาตะเพียนขาว และปลาตะเพียนทอง  

  

  
ภาพที่ 15 กิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ 
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสงัคม 
 

โครงการ: ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

กิจกรรม: สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

โครงการย่อย: โครงการฟื้นฟูททรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย 

หลักการและเหตุผล 

ระหว่างปีพุทธศักราช 2533 – 2534 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรวัดไชยวัฒนาราม และโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทรงสนพระราชหฤทัยพระนิพนธ์บทเห่เรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์มากในระหว่างท่ีทรงเยี่ยมราษฎรและ
ทรงปล่อยปลาในแหล่งน้ าต่างๆ ทรงสดับรายงานจากกรมประมงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอาชีพของกรมประมง
หลายโครงการ ซึ่งใช้พันธุ์ปลาต่างประเทศเป็นหลัก เช่น ปลาจีน จากประเทศจีน ปลายี่สกเทศ ปลาหมอเทศ ปลา
กระโห้เทศ ปลานวลจันทร์เทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาจากประเทศอินเดีย ทรงสงสัยและมีพระราชปรารภเป็นคำถาม
ว่า“ปลาไทยหายไหนหมด” จึงมีพระราชดำร ิ“ให้กรมประมงฟื้นฟูปลาไทยกลับมามีจำนวนมากขึ้น และอนุรักษ์
ปลาหายากไว้ กรมประมงรับสนองพระราชดำริถือเป็นโครงการหลัก และยึดถือว่าถ้าปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
ต้องเป็นปลาไทยเท่านั้น ถ้าเปน็ปลาต่างประเทศต้องมีการเจริญเติบโตเร็ว เล้ียงง่าย ออกลูกหลานได้เอง ซึ่งเหมาะ
สำหรับคนยากจน ในการนำมารับประทานและขายให้ปล่อยในแหล่งน้ำ เช่น บึง บ่อน้ำท่ีสร้างขึ้นมา รวมถึงแม่น้ำ 
ลำคลอง” 

กรมประมงได้รับสนองพระราชดำริจัดโครงการฟื้นฟูปลาไทยเป็นโครงการต่อเนื่อง ดำเนินการสำเร็จ
ในการเพาะเล้ียงปลาไทยได้เกือบทุกชนิด โดยเฉพาะปลาไทยตามกาพย์เห่เรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ท้ัง 
17 ชนิด ได้แก่ ปลานวลจันทร์ ปลาคางเบือน ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห ปลาแก้มช้ า ปลาทุก ปลาน้ำเงิน 
ปลากราย ปลาหางไก่ ปลาสร้อย ปลาเนื้ออ่อน ปลาเสือ ปลาแมลงภู่ ปลาหวีเกศ ปลาชะแวง ปลาชะวาด และปลา
แปบ ยกเว้นปลาหวีเกศซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว เนื่องจากมีแห่งเดียวในโลกคือ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำท่ีสำคัญของ
ประเทศไทย ในอดีตเคยเป็นแหล่งท่ีมีพันธุ์สัตว์น้ำต่าง ๆ เช่น ปลายี่สก ปลากา ปลาบ้า และปลาสวาย ผลจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเส่ือมโทรมลงไม่เอื้ออำนวยต่อ
การแพร่ขยายพันธุ์ของปลาและสัตว์น้ำจืดตามธรรมชาติ ประกอบกับการทำการประมงเกินกำลังผลิตของแหล่งน้ำ
ตลอดจนภัยธรรมชาติส่งผลกระทบเสียหายอย่างรุนแรงต่อชนิดและปริมาณสัตว์น้ ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติ
กล่าวคือ พันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยบางชนิดได้สูญพันธุ์ไป นอกจากนี้พันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยอีกหลายชนิดมีปริมาณ
ลดลงจนกระท่ังอยู่ในสภาวะน่าวิตกต่อการสูญพันธุ์ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยเป็น
โครงการพระราชดำริโครงการหนึ่งซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยการเพาะเล้ียงปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยท่ีหายากหรือ
มีโอกาสสูญพันธุ์แล้ว นำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อทดแทนปริมาณสัตว์น้ำท่ีถูกทำลาย ซึ่งการเพิ่มผลผลิต
ของปลาในแหล่งน้ำยังเป็นการเพิ่มรายได้และเพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในชนบท นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้เกิดการเพาะเล้ียงในเชิงการค้าสามารถเพิ่มรายได้ตลอดจนสามารถคืนความหลากหลายของชนิดปลา 
ซึ่งจะรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ ำ อันจะนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
ตลอดไป 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย  

2. เพื่อศึกษาวิจัยการเพาะเล้ียงปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยท่ีหายากใกล้สูญพันธุ์  

3. เพื่อเพิ่มผลผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยในแหล่งน้ำธรรมชาติ  

4. เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรเล้ียงเป็นอาชีพสำหรับพันธุ์ปลาท่ีมีศักยภาพในการผลิต และเป็นท่ีต้องการ
ของตลาด  

แผนและผลการดำเนินงาน  

ผลการดำเนินงานผลิตพันธุ์ปลาไทยเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติภายใต้ กิจกรรมสนับสนุน
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563 พบว่าการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเป็นไปตามแผนการ
ดำเนินงาน โดยปล่อยปลาสังกะวาดท้องคม จำนวน 200,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 20 ปลาสวาย จำนวน 200,000 
ตัว คิดเป็นร้อยละ 20 ปลาตะเพียนทอง จำนวน 200,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 20 ปลาชะโอน จำนวน 100,000 
ตัว คิดเป็นร้อยละ 10 ปลาแขยงข้างลาย จำนวน 100,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 10 ปลากาดำ จำนวน 100,000 ตัว 
คิดเป็นร้อยละ 10 ปลาแก้มช้ำ จำนวน 80,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 8 และกบนา จำนวน 15,000 ตัว คิดเป็นร้อย
ละ 1.5 ได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายในจังหวัดสระบุรี จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ แม่น้ำป่าสัก อ่างเก็บน้ำนิคม
สร้างตนเองมวกเหล็กค่ันตะเคียน คลองระพีพัฒน์ หนองหรเทพ และลำรางกระโด 
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ตารางที ่5 ผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563  โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย 

ลำดับท่ี วัน/เดือน/ป ี ชื่อแหล่งน้ำ 

ท่ีอยู ่ ชนิดสัตว์น้ำ 

จำนวน  

(ตัว) หมู่ท่ี ตำบล อำเภอ จังหวัด 

ปล
าส

ังว
าด

ท้อ
งค

ม 

ปล
าส

วา
ย 

ปล
าต

ะเพ
ียน

ทอ
ง 

ปล
าช

ะโ
อน

 

ปล
าแ

ขย
งข

้าง
ลา

ย 

ปล
าก

าด
ำ 

ปล
าแ

ก้ม
ซ้ำ

 

กบ
นา

 

1 12 พ.ย. 62 แม่น้ำป่าสัก 4 หนองสีดา หนองแซง สระบุรี  20,000 20,000 15,000  30,000 30,000  115,000 

2 26 พ.ย 62 คลองชัยนาทป่าสัก 5 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี  30,000 20,000  20,000 20,000   90,000 

3 6 ธ.ค. 62 คลองระพีพัฒน์ 10 หนองโรง หนองแค สระบุรี  30,000 20,000 10,000 10,000 40,000 20,000  130,000 

4 12 ธ.ค. 62 คลองชัยนาทป่าสัก 5 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี  20,000 20,000  10,000 10,000 10,000  70,000 

5 15 ม.ค. 63 คลองชัยนาท-ป่าสัก 5 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี   40,000 5,000     45,000 

6 29 เมย.63 อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก - คำพราน วังม่วง สระบุรี 50,000        50,000 

7 27 เมย.63 คลองชลประทานวัดโคกใหญ่ 6 โคกใหญ ่ บ้านหมอ สระบุรี        5,000 5,000 

8 15 พค.63 อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก - คำพราน วังม่วง สระบุรี 50,000   20,000 30,000    100,000 

9 21 เมย.63 ทุ่งนาบ้านจ่ันเสือ 6 หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี        5,000 5,000 

10 11 มิย.63 อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก - คำพราน วังม่วง สระบุรี 50,000 50,000 50,000 25,000     175,000 

11 23 มิย.63 ทุ่งนาบ้านจ่ันเสือ 1 หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี        5,000 5,000 

12 23 กค.63 ชัยนาท-ป่าสัก - บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี 50,000 50,000 30,000 25,000 30,000 20,000   205,000 

13 23 กค.63 ทุ่งนาบ้านจ่ันเสือ 1 หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี        5,000 5,000 

รวมท้ังหมด 13 แหล่งน้ำ 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 120,000 60,000 20,000 100,000 

28 
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แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
 

โครงการ: ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

กิจกรรม: พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

หลักการและเหตุผล 

นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งท่ีได้รับ
มอบหมายจากกรมประมงให้ดำเนินโครงการความปลอดภัยด้านอาหารประมง เนื่องจากในขณะนั้นสินค้าท่ีส่งออก
ไปจำหน่ายยังต่างประเทศประสบปัญหาเรื่องยาและสารเคมีตกค้าง อีกท้ังมีการคาดการณ์ว่ากุ้งก้ามกรามจะเป็น
สินค้าสัตว์น้ำจืดท่ีมีศักยภาพสูงต่อการส่งออกในอนาคต สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จึงได้จัดโครงการนำ
ร่องสำหรับการเพาะเล้ียงกุ้งก้ามกรามท่ีดี และได้พัฒนาพร้อมท้ังจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติท่ีดีสำหรับการผลิตกุ้ง
ก้ามกรามและกำหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ จากนั้นในปี พ.ศ. 2547 กรมประมงได้จัดทำมาตรฐานขั้นปลอดภัย
สำหรับการผลิตสัตว์น้ำจืดขึ้นเพื่อรองรับเกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีมีการเล้ียงสัตว์น้ำจืดเพื่อการยังชีพซึ่งเป็นการเตรียม
ความพร้อมของเกษตรกรให้พัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานท่ีสูงต่อไป ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2547 กรมประมง
ดำเนินการปรับปรุงระเบียบขั้นตอนวิธีการ และรายละเอียดการปฏิบัติ โดยยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการ
ออกใบรับรองการผลิตกุ้งทะเลตามมาตรฐานจี เอ พี พ.ศ. 2546 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติทางประมง
ท่ีดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำจืด พ.ศ. 2546 และประกาศใช้ “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการผลิต
สัตว์น้ำขั้นปลอดภัย พ.ศ. 2547” และ “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงท่ีดี
สำหรับสัตว์น้ำ (จี เอ พี) พ.ศ. 2548” และได้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทาง
ประมงท่ีดีสำหรับสัตว์น้ำ (จี เอ พี) พ.ศ. 2548 แล้วได้ประกาศใช้ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการ
ปฏิบัติทางประมงท่ีดีสำหรับสัตว์น้ำ(จี เอ พี) พ.ศ. 2553 มาจนถึงปัจจุบัน 

วัตถุประสงค ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าประมงตลอดสายการผลิตให้มีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูลลค่ารวมท้ังเฝ้าระวังปอ้งกัน ควบคุม
โรคและเช้ือดื้อยา  

แผนและผลการดำเนินงาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี มีแผนงานและผลการดำเนินงานกิจกรรม
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด ปี 2563 จำนวนท้ังส้ิน 290 ฟาร์ม โดยออกใบรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืด 120 ฟาร์ม (ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มใหม่) ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด
ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน  จำนวน 167 ฟาร์ม ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด 
จำนวน 435 ตัวอย่าง (ยา) ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตวนํ้าจากแหล่งเพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืด จำนวน 131  ตัวอยาง 
(ยา) ตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำ จำนวน  1 ฟาร์ม ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหน่ วยงาน จำนวน 1 ครั้ง 
(ตารางท่ี 6) 
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ตารางที่ 6 แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรมตรวจประเมินฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรม 
ปี 2563 

แผน ผล ร้อยละ 

จำนวนฟาร์มท่ีเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน 290 290 100 

 - ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุ Safety level 56 56 19.31 

 - ฟาร์มใหม่ Safety level 50 50 17.25 

 - ฟาร์มตรวจติดตาม Safety level 116 116 40.00 

 - ฟาร์มใหม่ GAP  15 15 5.17 

 - ฟาร์มตรวจติดตาม GAP 51 51 17.59 

 - ตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำ 1 1 0.34 

 - ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหน่วยงาน 1 1 0.34 

ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเล้ียง 435 435 100 

การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์น้ำเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้าง 131 131 100 

การตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติการประมงที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (GAP) 

ผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำมาตรฐาน GAP ในปี 2563 จำนวน 66 ฟาร์ม เป็นการ
ตรวจประเมินฟาร์มใหม ่จำนวน 15 ฟาร์ม ฟาร์มตรวจติดตาม จำนวน 51 ฟาร์ม ผลการเข้าตรวจประเมิน พบว่า
ผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนดจำนวน 65 ฟาร์ม ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด จำนวน 1 ฟาร์ม (ตารางท่ี 7) 

ตารางที่ 7 ผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP แยกตามชนิดสัตว์น้ำ 

ชนิดสัตว์น้ำ 
แผนทั้งหมด

(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน GAP (ฟาร์ม) 

ฟาร์มใหม ่ ฟาร์มต่ออาย ุ ฟาร์มตรวจติดตาม 

ผ่าน 

เกณฑ์ 
ไมผ่่าน
เกณฑ์ 

ผ่าน 

เกณฑ์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ผ่าน 

เกณฑ์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม - - - - - - - 

กุ้งขาว - - - - - - - 

ปลานิล (ศรฟ.) 1 - - - - 1 - 

ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ - - - - - - - 

ปลาอื่นๆ 64 14 1 - - 49 - 

จระเข้ - - - - - - - 

สัตว์น้ำอื่นๆ 1 - - - - 1 - 
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การตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย (safety level) 

ผลการตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย (safety level) จำนวน 222 
ฟาร์ม แบ่งเป็น ฟาร์มใหม่จำนวน 50 ฟาร์ม ฟาร์มต่ออายุจำนวน 56 ฟาร์ม และฟาร์มตรวจติดตาม จำนวน 116 
ฟาร์ม พบว่า ผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนดจำนวน 222 ฟาร์ม (ตารางท่ี 8) 

ตารางที่ 8 ผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน safety level แยกตามชนิดสัตว์น้ำ 

ชนิดสัตว์น้ำ 
แผนทั้งหมด

(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน safety level (ฟาร์ม) 

ฟาร์มใหม ่ ฟาร์มต่ออาย ุ ฟาร์มตรวจติดตาม 

ผ่าน 

เกณฑ์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ผ่าน 

เกณฑ์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ผ่าน 

เกณฑ์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม - - - - - - - 

กุ้งขาว - - - - - - - 

ปลานิล  39 - - 7 - 32 - 

ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ 97 28 - 39 - 30 - 

ปลาอื่นๆ 86 22 - 10 - 54 - 

จระเข้ - - - - - - - 

สัตว์น้ำอื่นๆ - - - - - - - 

ผลการตรวจสารตกค้างในเนื้อตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP 

ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืดท่ีจะเข้ารับรองมาตรฐาน GAP สุ่มตัวอยางสัตว์น้ำ 100% ของฟาร์มท่ี
ตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ GAP  สงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด เขต 8 
(พระนครศรีอยุธยา) ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ ทำการตรวจวิเคราะห์   
สารตกค้างจำนวน  2 ชนิดสาร ต่อ 1 ตัวอย่างสัตวนํ้า โดยเลือกจากสารกลุ่ม  Tetracycline (Oxy, Tetra, 
Chlotetra), Fluoroqinolones,  Oxolinic acid, Chloramphenicol, Nitrofurans แ ล ะ Malachite green   
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 พบว่า สามารถตรวจรับรองฟาร์มเล้ียงสัตว์น้ำได้ท้ังหมดจำนวน          
66 ฟาร์ม ฟาร์มใหม่ 15 ฟาร์ม ฟาร์มตรวจติดตาม 51 ฟาร์ม โดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่างจำนวน 30 ฟาร์ม ผลการ
ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 29 ฟาร์ม ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1 ฟาร์ม 
(ตารางท่ี 9) 
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ตารางที่ 9 ผลการตรวจสารตกค้างในเนื้อตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ GAP แยกตามชนิดสัตว์น้ำ 

ชนิดสัตว์น้ำ 
แผนทั้งหมด

(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน GAP (ฟาร์ม) 

ฟาร์มใหม ่ ฟาร์มต่ออาย ุ ฟาร์มตรวจติดตาม 

ผ่าน 

เกณฑ์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ผ่าน 

เกณฑ์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ผ่าน 

เกณฑ์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม - - - - - - - 

กุ้งขาว - - - - - - - 

ปลานิล (ศรฟ.) 1 - - - - 1 - 

ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ - - - - - - - 

ปลาอื่นๆ 29 14 - 1 - - - 

จระเข้ - - - - - - - 

สัตว์น้ำอื่นๆ - - - - - - - 

ผลการตรวจสารตกค้างในเนื้อตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ safety level 

ฟาร์มท่ีจะรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำ (ฟาร์มใหม่สุ่ม 50 % ของฟาร์มท่ีตรวจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ประเมินมาตรฐานขั้นปลอดภัย และฟาร์มต่ออายุสุ่มตรวจ 20 % ของฟาร์มท่ีตรวจประเมินขั้นปลอดภัยท้ังหมด 
และฟาร์มตรวจติดตามสุ่มตรวจ 20 % ของฟาร์มท่ีตรวจประเมินขั้นปลอดภัยท้ังหมด) เพื่อส่งให้  ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง
ในเนื้อสัตว์น้ำ ซึ่งจะทำการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง 1 ชนิดสาร ต่อ 1 ตัวอยางสัตว์นํ้า โดยเลือกจากสารกลุ่ม 
Tetracycline, Fluoroqinolones, Oxolinic acid, Chloramphenicol, Nitrofurans และ Malachite green 
ผลการดำเนินงานในปี 2563 พบว่า สามารถตรวจรับรองฟาร์มเล้ียงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน safety level ได้จำนวน 
222 ฟาร์มโดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่างจำนวน 54 ฟาร์ม แยกเป็นฟาร์มใหม่ 25 ฟาร์ม และฟาร์มต่ออายุ จำนวน 8 
ฟาร์ม ฟาร์มตรวจติดตาม จำนวน 21 ฟาร์ม โดยมีผลการวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จำนวน 54 ฟาร์ม (ตารางท่ี 10) 

ตารางที่ 10 ผลการตรวจสารตกค้างในเนื้อตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ safety level แยกตามชนิดสัตว์น้ำ 

ชนิดสัตว์น้ำ 
แผนทั้งหมด

(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน safety level (ฟาร์ม) 

ฟาร์มใหม ่ ฟาร์มต่ออาย ุ ฟาร์มตรวจติดตาม 
ผ่าน 

เกณฑ์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ผ่าน 
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ผ่าน 
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม - - - - - - - 

กุ้งขาว - - - - - - - 

ปลานิล  15 10 - 1 - 4 - 

ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ 21 12 - 5 - 4 - 

ปลาอื่นๆ 18 3 - 2 - 13 - 
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การตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนบุาลสัตวนํ้าภายใต้สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด 

ผลการตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวนํ้าของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด
สระบุรี ทำการตรวจประเมิน วันท่ี 11 เดือน มีนาคม 2563 โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด เขต 9 (ชัยนาท) เป็นผู้ตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. ร.อ.พิทักษ์     ทรัพย์อุดม 

2. นายวรณิสร์    แก้วตีนแท่น 

3. นางสาวนฤพร  เสือใย   

ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 

หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 

ผู้ตรวจประเมิน 

ผู้ตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมินพบว่า โรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวนํ้า ได้เกณฑ์มาตรฐานโดยสรุปผลการตรวจประเมินว่า “ผ่าน” 

โดยผ่าน  ข้อท่ีต้องปฏิบัติ ท้ังหมด   10 ข้อ สอดคล้อง 10 ข้อ  คิดเป็น 100 % 

  ข้อท่ีควรปฏิบัติ ท้ังหมด   19 ข้อ สอดคล้อง 19 ข้อ  คิดเป็น 100 % 

  ข้อท่ีแนะนำ     ท้ังหมด    5 ข้อ สอดคล้อง   5 ข้อ  คิดเป็น 100 % 

ตารางที่ 11 ผลการดำเนินงานกิจกรรมตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวนํ้าจืด 
 

 

แผน 

ผลการตรวจประเมินโรงเพาะฟัก 

ตรวจประเมิน ตรวจเน้ือ ชนิดสารที่ตรวจ หน่วยงานที่ตรวจประเมิน 

 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่เกินค่า
มาตรฐาน 

เกินค่า
มาตรฐาน 

  

1 /  /  Oxolinic acid  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท 

การเข้าตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ได้เข้าดำเนินการตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และ
อนุบาลสัตวนํ้า ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี เมื่อวันท่ี 27 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี
คณะผู้ตรวจประเมินจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรีเป็นผู้ตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. นางสาวรจวรรณ จดชัยภูมิ   

2. นางสาวพวงทอง  วันมงคล           

3. นายสมชาย สุเรรัมย์                   

ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 

หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 

ผู้ตรวจประเมิน 

ผู้ตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน พบว่า โรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวนํ้า ได้เกณฑ์มาตรฐานโดยสรุปผลการตรวจประเมินว่า “ผ่าน” 

โดยผ่าน  ข้อท่ีต้องปฏิบัติ ท้ังหมด  10 ข้อ  สอดคล้อง   10 ข้อ  คิดเป็น 100 %  

ข้อท่ีควรปฏิบัติ ท้ังหมด  19 ข้อ  สอดคล้อง   19 ข้อ  คิดเป็น 100 % 

ข้อท่ีแนะนำ ท้ังหมด    5 ข้อ  สอดคล้อง     5 ข้อ  คิดเป็น 100 % 
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การดำเนินการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี RMP 

ศูนย์ฯ ดำเนินการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำจากฟาร์มท่ีจะรับรองมาตรฐาน Safety Level และ GAP ในปี 2563 
หรือจากฟาร์มท่ีได้รับการรับรองในปี 2562 หรือจากฟาร์มท่ีไม่ได้รับการรับรอง จำนวนท้ังส้ิน 17 ฟาร์ม โดยมีการ
กระจายตัวของฟาร์มตามพื้นท่ีและช่วงระยะเวลา และเก็บตัวอย่าสัตว์น้ำส่งตรวจ 1 ชนิดสาร ต่อ 1 ตัวอย่างสัตวน์้ำ ณ 
ห้องปฏิบัติการท่ีตรวจการปนเปื้อนยาและสารเคมี ดังนี้  

1) ห้องปฏิบัติการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)   
เพื่อตรวจสารตกค้างกลุ่ม Tetracycline OXolinic acid Chloramphenicon Nitrofurans และ Malachite green   

2) ห้องปฏิบัติการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อตรวจ
สารตกค้างก ลุ่ม Stilbenes, ก ลุ่มSteroids, ก ลุ่มNitroimidazoles, ก ลุ่มSulphonamide, ก ลุ่มChemical 
elements และกลุ่ม Fluoroquinelone (เช่น Enrofloxacin เป็นต้น)  

ผลการดำเนินดำเนินการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี RMP ประจำปี 2563 ของ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี โดยส่งตัวอย่างจากฟาร์ม Safety Level จำนวน 8 ตัวอย่าง  
ส่งตรวจท่ีห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) และห้องปฏิบัติการ
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจำนวน 9 ตัวอย่าง พบว่า ผลการตรวจการ
ควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี จำนวน 17 ตัวอย่างเป็นตัวอย่างปลา จำนวน 17 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนของ
ยาและสารเคมี (ตารางท่ี 12) 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. เกษตรกรไม่เห็นความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากผลผลิตท่ีได้จากการเข้าร่วม
โครงการฯ/ไม่เข้าร่วมโครงการฯ ก็ไม่ได้ทำให้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น และไม่มีตลาดรองรับผลผลิตของฟาร์มเกษตรกร
ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

2. ฟาร์มเกษตรกรท่ีเข้าไปตรวจต่ออายุรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย (safety level) และฟาร์ม
เพาะเล้ียงสัตว์น้ำท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี (GAP) บางส่วนมีความคิดท่ีจะไม่ต่ออายุใบรับรอง
หรือเลิกทำการเล้ียง เนื่องจากปัญหาทางด้านการตลาด การลงทุนในการประกอบกิจการ และการปรับพื้นท่ีบ่อ
เล้ียงเพื่อท่ีจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

ตารางที่ 12 ผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมการปนเป้ือนยาและสารเคมี RMP แยกตามชนิดยา 

 

ลำดับที่ ชนิดสารที่ส่งตรวจ                             แผน/ผล ปลา  ลูกปลา  
กุ้ง 

ก้ามกราม 

ลูกกุ้ง 

ก้ามกราม 
รวม  

1 Tetracycline group แผน 2 - - - 2 
  ผล 2 - - - 2 

2 Oxolinic acid แผน 1 - - - 1 
  ผล 1 - - - 1 

3 Fluoroquinolone 

(Enrofloxacine) 

แผน 1 - - - 1 
 ผล 1 - - - 1 
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ตารางที่ 12 ผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมการปนเป้ือนยาและสารเคมี RMP แยกตามชนิดยา (ต่อ) 

 

ลำดับที่ ชนิดสารที่ส่งตรวจ                             แผน/ผล 
ปลา 

 

ลูกปลา 

 

กุ้ง 

ก้ามกราม 

ลูกกุ้ง 

ก้ามกราม 

รวม 

 

4 Chloramphenicol แผน 1 - - - 1 
  ผล 1 - - - 1 

5 Nitrofuran metabolites group แผน 1 - - - 1 
  ผล 1 - - - 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 1 - - - 1 
  ผล 1 - - - 1 

11 Chemical element แผน - - - - - 
  ผล - - - - - 

12 B2a แผน 1 - - - 1 
  ผล 1 - - - 1 

13 Organochlorine แผน - - - - - 
  ผล - - - - - 

14 Crytal violet (สีย้อม) แผน - - - - - 
  ผล - - - - - 

15 B2b แผน 1 - - - 1 
  ผล 1 - - - 1 

16 Amoxicillin แผน 1 - - - 1 
  ผล 1 - - - 1 
 

รวม 
แผน 17 - - - 17 

 ผล 17 - - - 17 
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ภาพที่ 16 การดำเนินงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด 
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การตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำ 

การตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำ และท่ีพักซากสัตว์น้ำ เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีศูนย์วิ จัยและ
พัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรีได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำมีชีวิตจาก
การนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรเพื่อป้องกัน สังเกตอาการ และตรวจวิเคราะห์โรค ควบคุมการแพร่
ระบาดของเช้ือโรคชนิดท่ีต้องควบคุม โดยเน้นการจัดการด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นหลัก 

ในปบีประมาณ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ได้เข้าตรวจประเมินสถาน
กักกันสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เพ็ญพิลาส จำกัด ต้ังอยู่ ท่ี เลขท่ี 7/4 หมู่ ท่ี 5 ตำบลคชสิทธิ์           
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (โรงท่ี 1 และโรงท่ี 2) ซึ่งเป็นสถานกักกันสัตว์น้ำประเภทปลาตระกูลคาร์พ       
โดยมีคณะผู้ตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. นางสาวพวงทอง  วันมงคล 

2.นายวุฒิชัย  พลหนองหลวง 

3. นายสมชาย  สุเรรัมย์ 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

ประธานคณะผู้ตรวจประเมิน 

คณะผู้ตรวจประเมิน 

คณะผู้ตรวจประเมินและเลขานุการ 

โดยดำเนินการเข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำของบริษัท เพ็ญพิลาส จำกัด  (โรงท่ี 1                 
และโรงท่ี 2) ในวันท่ี 7 ตุลาคม 2558 มีพื้นท่ีสถานกักกันในปัจจุบันท้ังส้ิน 544 ตารางเมตร ชนิดสัตว์น้ำท่ีกักกัน
คือ ปลาตระกูลคาร์พ มีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเข้าและส่งออกราชอาณาจักร เป็นบ่อซีเมนต์รวมท้ังส้ิน 16 บ่อ 
โดยแบ่งเป็นบ่อกักกันขนาด 3.6 x 6.0 x 1.2 เมตร จำนวน 10 บ่อ และมีบ่อบำบัดน้ำภายในโรงกักกันขนาด          
3.6 x 6.0 x 1.2 เมตร จำนวน 6 บ่อ แหล่งน้ำท่ีใช้จะได้จากการทำระบบประปาภายในฟาร์มซึ่งแหล่งน้ำท่ีนำมาใช้
ในการผลิตประปาได้มาจากคลองระพีพัฒน์ และมีการฆ่าเช้ืออย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด  

ผลการพิจารณาการตรวจรับรองของคณะทำงานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำและท่ีพัก
ซากสัตว์น้ำมีมติ “เห็นสมควรผ่าน”  

  

  
ภาพที่ 17 การดำเนินการตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำ บริษัท เพ็ญพิลาส จำกัด  
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โครงการ: พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ 

กิจกรรม: ส่งเสริมและบริหารจัดการผลิตและการแปรรูป 

โครงการย่อย: โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำควบคุม 

หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประมง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558            
โดยบทบัญญัติแห่งพระราชกำหนดเพื่อการจัดระเบียบการประมงในประเทศไทยและในน่านน้ำท่ัวไป เพื่อป้องกันมิ
ให้มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในภาวะท่ีเป็นแหล่งอาหารของ
มนุษยชาติอย่างยั่งยืน และรักษาสภาพแวดล้อมให้ดำรงอยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมตามแนวทาง กฏเกณฑ์ และ
มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับนานาประเทศ โดยในหมวด 6 มาตรา 76 แห่งพระราชกำหนดการประมง 2558 บัญญัติ
ไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำให้มีคุณภาพป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรือ
อันตรายต่อผู้บริโภค หรือต่อกิจการของบุคคลอื่น ให้ออกกฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือลักษณะของสัตว์น้ำ หรือ
ประเภท รูปแบบ ขนาด หรือวัตถุประสงค์ของกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์ควบคุม
ได้ และได้มีการออกกฎกระทรวงเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 กำหนดกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม          
พ.ศ. 2559 ให้กิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำดังต่อไปนี้ เป็นกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม 

1.การเพาะเล้ียงกุ้งทะเล 

2.การเพาะเล้ียงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน (Procamborus charkii) 

3.การเพาะเล้ียงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp.) 

4.การเพาะเล้ียงจระเข้ 

5.การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำในกระชัง 

6.การเพาะเล้ียงหอยทะเล 

โดยในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ได้ดำเนินงาน 3 กิจกรรม ดังนี้  

1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม  

2. ติดตาม เฝ้าระวัง การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม ให้ดำเนินการได้ตามประกาศกำหนด  

3. เฝ้าระวัง คุณภาพน้ำท้ิงในพื้นท่ีท่ีมีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม (ทุกประเภท) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม 
ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องตามพระราชกำหนกการประมง 2558 

2. เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง การดำเนินกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม 

3. เพื่อกำกับ ดูแล การดำเนินกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม 
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แผนและผลดำเนนิงาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ได้ดําเนินงาน 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม  

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการช้ีแจงถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องตามพระราชกำหนดการ
ประมง พ.ศ.2558 ให้กับผู้ประกอบการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุมทุกประเภท จำนวน 11 ราย 

2. ติดตาม เฝ้าระวัง การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม ให้ดำเนินการได้ตามประกาศกำหนด 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการติดตาม เฝ้าระวัง การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม ให้
ดำเนินการได้ตามประกาศกำหนด จำนวน 2 ราย ๆ ละ 2 ครั้ง 

3. เฝ้าระวัง คุณภาพน้ำท้ิงในพื้นท่ีท่ีมีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม (การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำในกระชัง) 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำท้ิงในพื้นท่ีท่ีมีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ
ควบคุม (การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำในกระชัง) จำนวน 3 แหล่ง ๆ ละ 2 ครั้ง 

ตารางที่ 13 แผนและผลการดำเนินงานโครงการจัดระเบียบการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม 

กิจกรรม แผน/ผล จำนวน หน่วย 

1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบ
กิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม (ราย) 

แผน 10 ราย 

ผล 11 ราย 

2. ติดตาม เฝ้าระวัง การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม ให้ดำเนินการได้ตาม
ประกาศกำหนด (ราย) 

แผน 2/2 ราย/ครั้ง 

ผล 2/2 ราย/ครั้ง 

3. เฝ้าระวัง คุณภาพน้ำท้ิงในพื้นท่ีท่ีมีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม (ครั้ง) 

แผน 3/2 แหล่ง/ครั้ง 

ผล 3/2 แหล่ง/ครั้ง 
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ภาพท่ี 18 การดำเนินงานโครงการจัดระเบียบการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม 
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โครงการ: ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรม: ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

หลักการและเหตุผล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายเพื่อพัฒนาแหล่งผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้าน
การเกษตรให้มีความสมบูรณ์และครบวงจรเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ และให้ผลผลิตท่ีได้มี
มาตรฐาน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกันผลิตเป็นแปลงใหญ่ จัดการการเล้ียงให้เป็นตามมาตรฐานการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ำท่ีดี การจัดหาปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม การจัดการผลผลิต การเพิ่ม
มูลค่าผลผลิต และการเช่ือมโยงสินค้าสู่ตลาด โดยมีผู้จัดการโครงการเป็นผู้ให้คำแนะนำ ติดตาม และประสานงาน
กับเกษตรกรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ 

1. เพิ่มผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำของเกษตรกร 

2. ลดต้นทุนการผลิตในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำของเกษตรกร 

3. ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำท่ีดี  

4. พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ เพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการ
ระบบการผลิตและการเช่ือมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก 

5. มีตลาดจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำ 

แผนและผลการดำเนินงาน 

ในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรีมีแปลงใหญ่ปลาดุกท่ีดำเนินการจำนวน 2 แปลง ได้แก่ แปลงดำเนินการ ปี 
2561 และปี 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรีรับผิดชอบดำเนินการแนะนำส่งเสริมให้
ความรู้ในการใช้และขยายเช้ือจุลินทรีย์ ปม.1 และติดตามผลการดำเนินงานเดือนละ  1 ครั้ง 

ตารางที่ 14 แผนและผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สัตว์น้ำจืด  

กิจกรรม แผน/ผล จำนวน หน่วย 

1. พัฒนาองค์ความรู้ 

- แนะนำ ส่งเสริมให้ความรู้ ด้านจุลินทรีย์ ปม.1 

แผน 92 ราย 

ผล 92 ราย 

2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

- สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 

แผน 92 ราย 

ผล 92 ราย 

3. ติดตามและประเมินผล 

- ติดตามและประเมินผล (ภูมิภาค) 

แผน 24 ครั้ง 

ผล 24 ครั้ง 
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ภาพท่ี 19 การดำเนินงานกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สัตว์น้ำจืด  
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แผนงานบูรณาการพัฒนาและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก 
 

โครงการ: ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 

กิจกรรม: ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้จัดทำโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ท่ีทรงมี
ต่อปวงชนชาวไทยจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ข้ึนโดยส่งเสริมให้เกษตรกรท่ีมีความสมัครใจจาก 
882 อำเภอรวมท้ังส้ิน 70,000 รายได้น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นท่ีของตนเองอย่างเหมาะสมให้
สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีและภูมิสังคมภายใต้กรอบแนวคิดท่ีเน้นและให้ความสำคัญกับการน้อมนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งหวังเพื่อช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกษตรกรนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื้นท่ี
การเกษตรของตนเองเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการท่ีดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และช่วยให้เกิดความสมดุลกับสภาพแวดล้อม 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ท่ีทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 

2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรนำแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นท่ีของ
ตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นท่ีของเกษตรกร 

3. เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือนมีรายได้เสริม และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

แผน/ผลการดำเนินงาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี มีแผนการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริม
เกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 63  (เกษตรกรรายเก่าประจำปี 2562)   จำนวน  
839 ราย ประกอบด้วยอำเภอ บ้านหมอ จำนวน 68 ราย อำเภอเสาไห้  124 ราย อำเภอหนองแซง จำนวน 57 
ราย อำเภอวิหารแดง จำนวน 29 ราย อำเภอหนองค จำนวน 64 ราย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 98 ราย อำเภอแก่ง
คอย จำนวน 89 ราย อำเภอเมือง จำนวน 63 ราย  อำเภอวังม่วง จำนวน 95 ราย อำเภอมวกเหล็ก จำนวน 50 
ราย อำเภอ  ดอนพุด จำนวน 43 ราย  อำเภอพระพุทธบาท จำนวน 44 ราย และอำเภอหนองโดน จำนวน 15 
ราย เกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 
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โครงการ: ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร  

กิจกรรม: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อทดแทนการลดลง
ของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็กให้มีผลผลิตสัตว์น้ำจืดเพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคสัตว์น้ำ สร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของประชากรไทยเป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคา
ถูกและมีคุณค่าทางโภชนาการและสร้างรายได้ในครัวเรือน 

กรมประมง โดย กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีภารกิจเกี่ยวกับ
การศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด 
และให้บริการด้านความรู้และส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด เพื่อฟื้นฟูเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศและสามารถส่งออกแข่งขันในตลาดโลกได้โดยมุ่งเน้นให้มีการ
บริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านผลผลิตสัตว์น้ำ ความมั่นคงของอาหารน้ำจืดผ่านการดำเนินโครงการพัฒนาต่าง 
ๆ เช่น การผลิตสัตว์น้ำเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรนำไปเล้ียงและปล่อยเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำทีมีเพียงพอต่อการ
บริโภค และสร้างรายได้ของประชากรในท้องถิ่นตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำแก่ 
เกษตรกร ซึ่งเป็นการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานท่ีมั่นคงของประเทศให้เกิดการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคมให้สมดุลและยั่งยืน 

ในปีงบประมาณ  2563 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด ดำเนินโครงการส่งเสริมและ
สร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ำจืด เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดให้ผู้สนใจได้มีโอกาสฝึกทักษะการเพาะเล้ียงสัตว์
น้ำจืดและส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดให้ตรงกับความต้องการเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นฐานและวิถีชีวิต
ของผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละพื้นท่ีมีการติดตามประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้หลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ
ตลอดจนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเพาะเล้ียงระหว่างเครือข่ายผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด
สระบุรี จึงจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการฯ ดังกล่าว จำนวนท้ังส้ิน 60 ราย 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดให้แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 

2. เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการได้นำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 

3. เพื่อส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำให้คนในชุมชนพื้นท่ีเป้าหมายให้มีสัตว์น้ำเพียงพอต่อการบริโภค 
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แผนและผลการดำเนินงาน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด” จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 30 คน รวมท้ังส้ิน 60 ราย พร้อมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ 
(ปลาตะเพียนขาว) รายละ 3,000 ตัว ให้แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

ตารางที่ 15 แผนและผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอก 
ภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด 

กิจกรรม แผน/ผล จำนวน หน่วย 

1. กิจกรรมรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
แผน 60 ราย 

ผล 60 ราย 

2. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด 
แผน 60 ราย 

ผล 60 ราย 

3. กิจกรรมผลิตและแจกพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อสนับสนุนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 

แผน 180,000 ตัว 

ผล 180,000 ตัว 

4. กิจกรรมตรวจติดตามการนำองค์ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไป
ใช้ประโยชน์ 

แผน 60 ราย 

ผล 60 ราย 

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชพีทั้งในและนอกภาคเกษตร 

ผลการประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ในเนื้อหา/กิจกรรม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และการกำหนดเทคนิคของแต่ละหัวข้อวิชาสอดคล้องกับแนวทางการ
อบรม คิดเป็นร้อยละ 51.85 และมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในวิทยากรท้ังความสามารถ เทคนิคในการ
ถ่ายทอดเนื้อหา การจัดส่ือการสอน และเอกสารได้อย่างหมาะสมกับผู้เข้าร่วมอบรม คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย 63.58 
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ตารางที่ 16 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร  

ลำดับ ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

  หลักสูตรการฝึกอบรม      

1 เน้ือหา/กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 51.85 44.44 3.70   

2 
การกำหนดเทคนิคของแต่ละหัวข้อวิชาสอดคล้องกับ
แนวทางการอบรม  

51.85 44.44 3.70   

3 การกำหนดระยะเวลาแต่ละหัวข้อวิชา 40.74 51.85 7.41   

  วิทยากร      

1 สามารถถ่ายทอดเน้ือหาที่บรรยาย ได้น่าสนใจ  66.67 25.93 7.41   

2 สามารถถ่ายทอดเน้ือหาที่บรรยาย ได้เข้าใจง่าย 62.96 37.04 0.00   

3 สามารถสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม  62.96 33.33 3.70   

4 
เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมสี่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้และประสบการณ์  

59.26 33.33 7.41   

5 เทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  74.07 25.93    

6 จัดสื่อการสอน เอกสาร ได้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม  55.56 44.44    

  เทคนิค/วิธีการจัดฝึกอบรม           

1 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 62.96 37.04    

2 สอดคล้องกับเน้ือหา/กิจกรรมในหลักสูตรของโครงการ  48.15 44.44 7.41   

3 สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม  62.96 33.33 3.70   

4 
เทคนิค/วิธีการจัด เหมาะสมกับความสามารถของ
วิทยากร  

66.67 33.33    

5 เทคนิคการฝึกอบรมเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าอบรม  66.67 33.33    
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ตารางที่ 16 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร (ต่อ) 

ลำดับ ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

  เทคนิค/วิธีการจัดฝึกอบรม           

1 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 62.96 37.04    

2 สอดคล้องกับเน้ือหา/กิจกรรมในหลักสูตรของโครงการ  48.15 44.44 7.41   

3 สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม  62.96 33.33 3.70   

4 
เทคนิค/วิธีการจัด เหมาะสมกับความสามารถของ
วิทยากร  

66.67 33.33    

5 เทคนิคการฝึกอบรมเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าอบรม  66.67 33.33    

  สถานที่จัดอบรม      

1 บรรยากาศของสถานที่จัดอบรม เอื้อต่อการเรียนรู้  59.26 37.04 3.70   

2 การเดินทางมายังสถานที่จัดฝึกอบรม  40.74 44.44 14.81   

3 ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องจัดฝึกอบรม  44.44 48.15 7.41   

4 ขนาดห้องฝึกอบรมต่อจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  48.15 48.15 3.70   

5 
ลักษณะห้องอบรมสามารถจัดให้มีระดับแสง สี เสียง 
และอุณหภูมิห้องอบรม ได้เหมาะสมต่อการเรียนรู้  

48.15 51.85    

  การจัดฝึกอบรม           

1 
การติดต่อประสานงานของเจ้าหน้าท่ีจัดฝึกอบรมก่อน
การฝึกอบรม 

59.26 33.33 7.41   

2 
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมระหว่างการ
ฝึกอบรม 

59.26 40.74 0.00   

3 
การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ในระหว่างการฝึกอบรม 

66.67 29.63 3.70   

4 บุคลิกภาพของเจ้าหน้าท่ีผู้จัดฝึกอบรม 70.37 29.63    

5 มนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีจัดฝึกอบรม 66.67 33.33    

6 จำนวนวันที่จัดฝึกอบรม 70.37 25.93 3.70   

7 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเหมาะสมกับโครงการ  74.07 18.52 7.41   
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สรุปการประเมินความรู้ก่อน-หลังเข้ารับการอบรม 

การประเมินผลความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและ
นอกภาคเกษตรก่อนเข้ารับการอบรมท้ัง 2 รุ่น มีระดับคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 68.05 (2-12 คะแนน) และมี
ระดับคะแนนเฉล่ียหลังเข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 93.05 (8-12 คะแนน) 

  

  

  
ภาพที่ 20 กิจกรรมจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด” 
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กิจกรรม: ผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืดให้กับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบ
อาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร      

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ได้ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว  
ขนาด 3-5 เซนติเมตร รายละ 3,000 ตัว รวมท้ังส้ิน 180,000 ตัว ให้แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  

 
ภาพที่ 21 พันธุ์ปลาตะเพียนขาว สำหรับสนับสนุนให้กับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

 
ภาพที่ 22 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นท่ี 1 

 
ภาพที่ 23 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นท่ี 2 
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กิจกรรมติดตามการใช้องค์ความรู้และทักษะที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดไป
ใช้ประโยชน์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ได้ดำเนินการติดตามผลการใช้องค์ความรู้และ
ทักษะท่ีได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ พบว่า เกษตรกรได้นำความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมด้านประมง เช่น การเล้ียง
ปลาน้ำจืดท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน บางรายเริ่มฝึกเพาะพันธุ์กบนา และมีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้
และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯรายอื่น ๆ 

  

  

  
ภาพที่ 24 เจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีติดตามผลการใช้องค์ความรู้และทักษะท่ีได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
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โครงการ: พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 

กิจกรรม: พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

หลักการและเหตุผล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบาย “การพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer      
โดยมี Smart Officer เป็นเพื่อนคู่คิด” โดยท่ี Smart Farmer หมายถึง บุคคลท่ีมีความภูมิใจในการเป็น เกษตรกร 
มีความรอบรู้ในระบบการผลิต มีความสามารถในการวิเคราะห์ เช่ือมโยง และบริหารจัดการการผลิต และ
การตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม และ 
ส่ิงแวดล้อม มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร โดยคณะทำงานระดับจังหวัดได้มีการดำเนินการสำรวจและ
คัดกรองเกษตรกรในพื้นท่ีเพื่อคัดกรองและจัดกลุ่มเกษตรกรเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย เกษตรกรเป้าหมายท่ีจะ
พัฒนาให้เป็น Smart Farmer โดยสมบูรณ์ (Existing Smart Farmer) เกษตรกรเป้าหมายท่ีจะพัฒนาให้เป็น 
Smart Farmer (Developing Smart Farmer) และเกษตรกรท่ีมีความโดดเด่นในแต่ละสำขำเพื่อเป็นต้นแบบ ให้
มีการเรียนรู้จากเกษตรกรด้วยกันเอง (Smart Farmer ต้นแบบ) รวมท้ังสามารถทราบได้ว่า เกษตรกรประสบ
ปัญหาหรือมีความต้องการการพัฒนาในด้านใดเพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาได้สอดคล้องกับความ
ต้องการมากข้ึน ดังนั้น เกษตรกรจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถอย่างถ่องแท้ในอาชีพ
ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำตลอดห่วงโซ่คุณค่า ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และลักษณะการประกอบอาชีพของแต่ละ
บุคคล เน้นการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องประกอบการตัดสินใจ มีการนำเทคโนโลยี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติท่ีดีและ เป็นไปตามหลักสากล เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในความเป็น
เกษตรกรและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์ 

1.เพื่อให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้บรรลุตามเกณฑ์กำหนดเพื่อให้เกษตรกรปราดเปรื่อง
ในการประกอบอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำตลอดห่วงโซ่คุณค่า  

2.เพื่อให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการ
ประกอบอาชีพด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผน/ผลการดำเนินงาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี มีแผนการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี จำนวนท้ังส้ิน 
95 ราย แบ่งตามอำเภอดังนี้ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 18 ราย อำเภอดอนพุด 10 ราย อำเภอหนองโดน 7 ราย  
อำเภอพระพุทธบาท 2 ราย อำเภอบ้านหมอ 8 ราย อำเภอเสาไห้ 8 ราย อำเภอหนองแซง 10 ราย อำเภอแก่ง
คอย 17 ราย อำเภอหนองแค 10 ราย และอำเภอวิหารแดง 5 ราย 
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ตารางที่ 17 แผนและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

กิจกรรม แผน/ผล จำนวน หน่วย 

1. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

1.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
แผน 95 ราย 

ผล 95 ราย 

 

  

  

  
ภาพท่ี 25 กิจกรรมจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
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งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอ่ืน ๆ 
 

หลักการและเหตุผล 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และสัตว์น้ำอื่น  ๆ เป็นโครงการท่ีกรมประมงได้
จัดสรรเงินงบประมาณแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า
ด้วยเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และสัตว์น้ำอื่น ๆ เพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
จัดหาพ่อ – แม่พันธุ์ปลา เพื่อผลิตลูกปลาจำหน่ายให้เกษตรกร ในราคาท่ีกรมประมงกำหนด และนำเงินรายได้จาก
การจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำส่งเป็นรายได้แผ่นดินนำเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนฯ ของกรมบัญชีกลางต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดชนิดต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมต่อการเล้ียงเพื่อจำหน่ายแก่เกษตรกร 

2. เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 

ผลการดำเนินงาน 

ตารางที่ 18 ผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง  และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ 

ชนิดสัตว์น้ำ 
ขนาด 

(ซม.) 

ราคา 

(บาท) 

ปีงบประมาณ 2563 

จำนวน (ตัว) จำนวนเงิน (บาท) 

1.ปลานิล 2.1 – 3.0 0.15 29,500 3,425.00 

2.ปลานิล 3.1 – 5.0 0.20 357,775 71,555.00 

3.ปลาตะเพียนขาว 2.1 – 3.0 0.20 372,450 74,490.00 

4.ปลาตะเพียนขาว 3.1 – 5.0 0.25 156,752 37,188.00 

5.ปลาตะเพียนขาว 5.1 – 7.0 0.35 15,030 5,260.00 

6.ปลานิล 5.1 – 7.0 0.30 259,300 77,790.00 

7.ปลาตะเพียนทอง 3.1 – 5.0 0.30 20,000 6,000.00 

8.ปลาตะเพียนทอง 5.1 – 7.0 0.50 6,700 3,350.00 

9.ปลาย่ีสกเทศ 2.1 – 3.0 0.20 2,000 400.00 

10.ปลาสวาย 3.1 – 5.0 0.40 6,100 2,440.00 

11.ปลาสวาย 5.1 – 7.0 1.00 70,100 70,100.00 

12.ปลาย่ีสกเทศ                                             3.1 – 5.0 0.20 56,500 11,300.00 

13.กบนา 30 วัน 1.00 342,100 342,100.00 

14.ปลาไน 3.1 – 5.0 0.20 42,500                    8,500.00 

15.ปลาตะเพียนทอง 2.1 – 3.0 0.20 2,500 500.00 

16.กบนา 45 วัน 1.50 1,100 1,650.00 

รวมทั้งหมด 1,738,407 718,648.50                     
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ตารางที่ 19 ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2563 

การบริการของหน่วยงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
ไม่พอใจ

มาก ไม่พอใจ เฉยๆ พอใจ 
พอใจ
มาก 

1 2 3 4 5 

ด้านคุณภาพสินค้า      

1. คุณภาพของพันธ์ุสัตว์น้ำ  2 2 2 858 
2. ราคาของพันธ์ุสัตว์น้ำ   1 2 859 
3. คุณภาพในการบรรจุพันธ์ุสัตว์น้ำ   1 3 858 

4. ชนิดและจำนวนพันธ์ุสัตว์น้ำมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ   2 2 858 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ      

1. ระยะเวลาในการดำเนินการ   1 2 859 
2. ข้ันตอนในการให้บริการมีระบบไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน    2 859 
3. ข้ันตอนให้บริการแต่ละข้ันตอนมีความสะดวกรวดเร็ว   1 1 860 

ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ      

1. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ วางตัวเหมาะสม   1 1 860 
2. เจ้าหน้าท่ีบริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว ละเอาใจใส่   1 2 859 
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้ชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ   1 3 858 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      

1. การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ   1 2 860 

2. คุณภาพ/ความถูกต้องของการบริการที่ได้รับ   1 2 860 

3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน   1 3 858 

ด้านคุณภาพการให้บริการ      

1. การให้บริการที่เป็นธรรม (ไม่เลือกปฏิบัติ)   1 1 860 

2. คุณภาพ/ความถูกต้องของการบริการที่ได้รับ   1 1 860 

3. การให้ความรู้เก่ียวกับการติดต่อขอรับบริการ/การประชาสัมพันธ์   1 3 858 

ภาพรวมความพึงพอใจ 4.99 

รวมจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 862 
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งานอำนวยการ 

งานธุรการ ดำเนินการเกี่ยวกับการงานสารบรรณ รับ-ส่ง ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการต่าง ๆ เก็บ
รวบรวมหนังสือราชการต่าง ๆ จัดเป็นหมวดหมู่ ประมวลรายงานต่าง ๆ ส่งกรมประมงและหน่วยงานอื่น            
ท่ีเกี่ยวข้อง ดูแลจัดการเอกสารเพื่อการสืบค้น ตรวจการลงเวลาปฏิบัติราชการ รวมท้ังการลาพักผ่อนประจำปี     
ลากิจ ลาป่วย การขาดงาน การมาสาย ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว รวมท้ังมีหน้าท่ีใน
การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของกรมประมง ส่วนราชการอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ       
มีประสิทธิภาพ 

ตารางที่ 20 ผลการรับ/ส่งหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรม จำนวน (ฉบับ) 

หนังสือรับ 2,368 

หนังสือส่ง 605 

หนังสือรับภายใน 472 

คำส่ังศูนย์ฯ 52 

รวม 3,299 

 

งานพัสดุ มีหน้าท่ีดูแล รักษา พัสดุ ครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  ควบคุม
การเบิกจ่ายเก็บรักษาตรวจสอบ การโอน การยืม การจำหน่ายพัสดุท่ีชำรุดหรือเส่ือมสภาพหรือ ไม่จำเป็นต้องใช้
ประโยชน์ในทางราชการ ทำบัญชีทะเบียนครุภัณฑ์ บัญชีทะเบียนทรัพย์สิน บัญชีเบิกจ่ายพัสดุ ซ่อมบำรุงรักษา
รถยนต์ จัดทำประวัติการจดทะเบียน การต่อภาษีรถยนต์  ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เข้าสู่ระบบ
อิเลคทรอนิกส์ GFMIS และ Web Online ดำเนินการสร้างและเปล่ียนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ดำเนินการสร้างรหัส
สินทรัพย์รายตัวให้กับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ ดังนี้ 

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบท่ี1 จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อม
ชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน  37,800 บาท (สามหมื่น
เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
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งานการเงินและบัญชี ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ และจัดทำรายงาน
ด้านการเงินและบัญชีเป็นประจำทุกเดือน โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในโครงการ
ต่าง ๆ ดังนี้ 

ตารางที่ 21 ผลการดำเนินงานด้านบัญชี และพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรม หน่วย จำนวน 

งานการเงินและบัญชี   

 - เบิกจ่ายเงินตามระบบ  GFMIS ฉบับ 461 

 - ตรวจสอบใบสำคัญต่างๆ ฉบับ 461 

 - บันทึกงบประมาณรายจ่าย / เงินนอกงบประมาณ  ฉบับ 84 

 - จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ฉบับ 12 

งานพัสดุครุภัณฑ์   

 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ครั้ง 222 

 - จัดทำทะเบียนรับ  - จ่ายวัสดุ   ครั้ง 222 

 - ต่อทะเบียนรถยนต์   ครั้ง 4 

 

ตารางที ่22 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกแผนงาน/ทุกโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 
 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน) 

กิจกรรม: บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

- หมวดค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
          

 

3,463,740.00 

155,310.00 

          

 

 

3,463,740.00 

147,499.00 

 
 

 

0.00 

7,810.00 

 
 

 

100.00 

94.97 

2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 

กิจกรรม: พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 

- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

- หมวดค่าสาธารณูปโภค 

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

 

 

297,600.00 

149,000.00 

37,800.00 

 

 

 

297,600.00 

149,000.00 

37,800.00 

 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

100.00 

100.00 

100.00 
 



57 

 

ตารางที่ 22 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกแผนงาน/ทุกโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) 
 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ร้อยละ 

3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

โครงการ: ส่งเสริมการดำเนินงานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ   

กิจกรรม: สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองจากพระราชดำริ 

- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

  

 
 

  

145,500.00 

 

 
 

 

145,500.00 

 

 
 

 

0.00 

 

 
 

 

100.00 

 4. แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสร้างมูลค่า 

โครงการ: ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  

กิจกรรม: พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

โครงการ: พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูป
สัตว์น้ำ 

กิจกรรม: ส่งเสริมและบริหารจัดการผลิตและแปรรูป 

- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

โครงการ: ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ ่

กิจกรรม: ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านประมง 

- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 

 

 

312,200.00 

 
 

    

14,000.00 

 

   

 48,860.00 

 

 

 

312,200.00 

 
 

    

14,000.00 

 

   

 48,860.00 

 

 

 

0.00 

 
 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

 

100.00 

 
 

 

100.00 

 

 

100.00 

5.แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษกิจฐานราก 

โครงการ: พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ (Smart Farmer) 

- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

โครงการ:สง่เสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทัง้ใน
และนอกภาคเกษตร 

กิจกรรม: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำจืด 

- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

กิจกรรม: ส่งเสริมทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 

 

 

124,000.00 

 
 

 
 

104,000.00 

 

224,750.00 

 

 

 

124,000.00 

 
 

 
 

104,000.00 

 

224,750.00 

 

 

 

0.00 

 
 

 
 

0.00 

 

0.00 

 

 

 

100.00 

 
 

 
 

100.00 

 

100.00 

รวมทั้งสิ้น 5,076,760.00 4,929,261.00 7,811.00 97.09 
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กิจกรรมพิเศษการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งในแหล่งน้ำ และเยี่ยมเยียนเกษตรกรประมง 

ในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดสระบุรี 
 

ตามท่ีกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด ส่ังการให้หน่วยงานท่ีมีแหล่งน้ำเล้ียงประสบ
ปัญหาเนื่องจากภาวะภัยแล้งเข้าตรวจเฝ้าระวังเพื่อป้องกัน และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรล่วงหน้านั้น ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรีได้ดำเนินการ ดังนี้  

1.นำเสนอข้อมูลข่าวสารท่ี เป็นประโยชน์แก่ เกษตรกรประมงให้มากขึ้น  ทางช่ องทางการ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน หรือส่ือสารมวลชนอื่น 

2.จัดเจ้าหน้าท่ีเข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรประมงเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของเกษตรกรประมง 
เพื่อให้แนวทางหรือข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ปัญหาภัยแล้ง หรือปัญหาอื่น ๆ  

ผลการดำเนินงาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระบุรี จัดเจ้าหน้าท่ีเข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรประมงเพื่อ
รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของเกษตรกรประมง เพื่อให้แนวทางหรือข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา 
นำเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรประมง โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง และทำการเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ำในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรีโดยมีการสุ่มตรวจวัดคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำท่ีมีผู้เล้ียงปลาในกระชังภายในจังหวัดสระบุรี 
คือแม่น้ำป่าสักโดยแบ่งเป็นจุดท่ีทำการตรวจท้ังส้ิน 6 จุด คือ  

1. แม่น้ำป่าสัก บริเวณ ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 

2. แม่น้ำป่าสัก บริเวณ ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห ้จ.สระบุรี 

3. แม่น้ำป่าสัก บริเวณ ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 

4. แม่น้ำป่าสัก บริเวณ ต.ผ้ึงรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 

5. แม่น้ำป่าสัก บริเวณ ต.บ้านป่า อ.แกงค่อย จ.สระบุรี 

6. แม่น้ำป่าสัก บริเวณ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 

ตารางที ่23 จำนวนการเข้าตรวจเยี่ยม และให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร 

กิจกรรม (คร้ัง) 

1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณแม่น้ำป่าสัก 24 

2. ให้คำแนะนำ วิธีรับมือกับปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น เช่น การจัดการระหว่างการเล้ียง และคุณภาพน้ำ 71 

3. ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกร การให้บริการทางวิชาการแก่ผู้มาติดต่อ 24 
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ภาพที่ 26 กิจกรรมการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งแหล่งน้ำ และเย่ียมเยียนเกษตรกรประมง 
 
 




