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 รายงานประจ าปี  2563  เล่มนี้  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงใหม่ ได้จัดท าขึ้น
เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมงส าหรับเผยแพร่  
และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ด้านการประมงในรอบปีงบประมาณ  2563 
 
 ผลการด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคีความเสียสละ  
ความตั้งใจ  ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ  และลูกจ้างทุกท่านของศูนย์ฯ  ที่ได้ช่วยกันทุ่มเทปฏิบัติงาน
อย่างเต็มก าลังความสามารถ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จึงขอขอบคุณไว้  ณ  
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จังหวัดเชียงใหม่           
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงใหม่                                                          
การแบ่งส่วนการบริหาร   
อัตราก าลัง    
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562    
       1.   งานธุรการ        
     1.1 งานการเงินและบัญชี      
     1.2 งานสารบรรณ 
   1.3 งานพัสดุ        
       2.   งานวิจัยและพัฒนาการประมง        
       3.   งานผลิตพันธุ์สัตวน์้ า  
       4.   โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
             (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง)   
       5.   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (food safety)   
       6.   กิจกรรมการตรวจสอบวินิจฉัยโรคสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืด 
       7.   กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
       8.   โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
       9.   โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่สัตว์น้ าจืด (สัตว์น้ าจืด) 
       10. โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์(ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด) 
       11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามและพันธุ์ไม้น้ า 
       12. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
             (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด)   
       13. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 
       14.  โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
              (Agri Mab) ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri Mab) 
       15. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
       16. โครงการที่ให้ค าแนะน าปรึกษา 
             16.1 โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชด าริ บ้านดงเย็น 
       17. โครงการพิเศษ จ านวน 3 โครงการ  ได้แก่ 
   17.1 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   17.2 โครงการสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง 
   17.3 หนว่ยวิจัยประมงบนพ้ืนที่สูงดอยอินทนนท์ 
       19. กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ    
       19. เงินทุนหมุนเวียน                                                                                     
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จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ค ำขวัญประจ ำจังหวัด 
 

“ดอยสุเทพเป็นศรี    ประเพณีเป็นสง่ำ 
บุปผชำติล้วนงำมตำ    นำมล  ำค่ำนครพิงค์” 
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ประวัติ 
 

เมืองเชียงใหม่มีชื่อที่ปรากฏในต านานว่า“นพบุรีศรีนครพิงค์
เชียงใหม่” เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาไทยมาตั้งแต่ 
พระยามังรายได้ทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1839 นับถึงปัจจุบันมี
อายุร่วมเจ็ดร้อยปี และเมืองเชียงใหม่ได้มีวิวัฒนาการสืบเนื่อง
กันมาในประวัติศาสตร์ตลอดมา เชียงใหม่มีฐานะเป็นนครหลวง
อิสระปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย ประมาณ  200 ปี 
(ระหว่าง พ.ศ. 1839-2101) ในปี พ.ศ. 2101 เชียงใหม่ได้
เสียเอกราชให้แก่กษัตริย์พม่าชื่อบุเรงนอง และได้ตกอยู่ภายใต้
การปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี จนถึงสมัยพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงช่วยเหลือ ล้านนาไทยภายใต้
การน าของพระยากาวิละและพระยาจ่าบ้านในการท าสงคราม
ขับไล่พม่าออกไปจากเชียงใหม่ และเมืองเชียงแสนได้ส าเร็จ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนา
พระยากาวิละเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ในฐานะเมืองประเทศ
ราชของกรุงเทพและมีเชื้อสายของพระยากาวิละซึ่งเรียกว่า
ตระกูลเจ้าเจ็ดตนปกครองเมืองเชียงใหม่ เมืองล าพูน และล าปาง        
สืบต่อมาจนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้ปฏิรูปการปกครอง หัวเมืองประเทศราช ได้ยกเลิกการมีเมืองประเทศราชใน
ภาคเหนือ จัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลเรียกว่ามณฑลพายัพ และเมื่อปี พ.ศ. 2476 พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปรับปรุงการปกครองแบบจังหวัด เชียงใหม่จึงมีฐานะเป็นจังหวัดจนปัจจุบัน 
 

ที่ตั ง 
จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,027 ฟุต หรือ (310 เมตร) ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 
17-21 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 98-99 องศาตะวันตก โดยมีส่วนกว้างที่สุดจากทิศตะวันออกถึงทิศ
ตะวันตก กว้างประมาณ 138 กิโลเมตร และส่วนที่ยาวที่สุดคือ จากทิศเหนือถึงทิศใต้ ยาวประมาณ 320 
กิโลเมตร ห่างจาก กรุงเทพมหานคร 720 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ และประมาณ 750 กิโลเมตร โดยทาง
รถไฟ  
 

อาณาเขต 
จังหวัดเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 5 จังหวัด คือ 
- ทิศเหนือ        ติดต่อกับ   ประเทศพม่า ซึ่งมีพรมแดนยาว 
                    ประมาณ 227 กิโลเมตร                       
- ทิศใต้            ติดต่อกับ   จังหวัดล าพูน และตาก 
- ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   จังหวัดเชียงราย และล าปาง 
- ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหำร 

วัดโลกโมฬี 

พระมหำธำตุเจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ 
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สภำพภูมิประเทศ 
 

จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 20,107.057 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,911 ไร่ ซึ่งมีพ้ืนที่กว้างใหญ่
เป็นอันดับ 1  ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ 
(ล าดับที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา)โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและท่ี
ราบเชิงเขา มีเนื้อที่ประมาณ 16,636 ตารางกิโลเมตร หรือ 
10,397,500 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 82.74 พ้ืนที่ทางเกษตรอยู่
ตอนกลางมีเนื้อที่ประมาณ 2,578 ตารางกิโลเมตรหรือ 
1,611,250ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ12.8 นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่เป็น
ที่อาศัยและอ่ืน ๆ อีกประมาณ 893.057 ตารางกิโลเมตรหรือ 
558,160 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.44 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด 
นอกจากนี้พ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ยังเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 
หลายสาย เช่น แม่น้ าปิง น้ าแจ่ม น้ าแม่แตง แม่น้ าฝาง น้ าแม่กลาง น้ าแม่งัด และน้ าแม่ขาน      

               บริเวณท่ีราบลุ่ม พ้ืนที่ราบลุ่มส่วนใหญ่เป็นบริเวณลุ่ม
น้ าแม่ปิง ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอเชียงดาว อ าเภอแม่แตง 
อ าเภอเมือง อ าเภอสารภี และอ าเภอดอยเต่า อีกส่วนหนึ่งเป็นที่ราบ
ลุ่มน้ าแม่กก ครอบคลุมพ้ืนที่ บริเวณอ าเภอฝาง และอ าเภอแม่อาย 

               เทือกเขาท่ีส าคัญ  เทือกเขาแดนลาว ซึ่งอยู่ด้านเหนือ
ของจังหวัดเชียงใหม่  กั้นพรมแดนไทย - พม่า   ติดต่อกับเทือกเขา
ถนนธงชัย มียอดเขาที่ส าคัญ ได้แก่ ดอยผ้าห่มปก อยู่ในอ าเภอฝาง 
สูง 2,285 เมตร  ดอยอ่างขาง อยู่ในอ าเภอฝาง สูง 1,931 เมตร 
ดอยหลวง  อยู่ในอ าเภอเชียงดาว สูง 2,170 เมตร  เทือกเขาถนน
ธงชัย อยู่ทางทิศตะวันตก ของแม่น้ าปิง  มียอดเขาที่ส าคัญ  ได้แก่                                             
ดอยอินทนนท์ อยู่ในอ าเภอจอมทอง สูง 2,575 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ในประเทศไทย ดอยปุย อยู่ใน
อ าเภอเมือง สูง 1,685 เมตร ดอยสุเทพ อยู่ในอ าเภอเมือง สูง 1,601 เมตร เทือกเขาผีปันน้ า อยู่ทางทิศ
ตะวันออก ของแม่น้ าปิง มียอดเขาท่ีส าคัญ คือ ดอยขุนตาล สูง 1,374 เมตร ดอยช้าง สูง 1,462 เมตร อยู่ใน
อ าเภอพร้าว อ าเภอดอยสะเก็ด และอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ ซึ่งตามต าแหน่งที่
ตั้งอยู่ในเขตร้อนที่ค่อนไปทาง เขตอากาศอบอุ่น ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นค่อนข้างหนาว แต่เนื่องจากอยู่ลึก
เข้าไปใน แผ่นดินห่างไกลจากทะเล จึงมีฤดูแล้งที่ยาวนานและอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดในฤดูร้อน จังหวัดเชียงใหม่มี
สภาพภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างเด่นชัด 3 ช่วงฤด ู คือช่วงเดือนมีนาคมกับเมษายนมีอากาศร้อน ช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกเป็นฤดูฝน และช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง เดือนกุมภาพันธ์มีอากาศ
หนาวเย็นเป็นฤดูหนาว ซึ่งฤดูหนาวและฤดูร้อนนั้น เป็นช่วงฤดูแล้ง ที่มีระยะเวลาติดต่อกันประมาณ 6 เดือน 
ในช่วงฤดูฝนอีก 6 เดือน นั้น อากาศจะไม่ร้อนเท่ากับ ในฤดูร้อน และไม่หนาวเย็นเท่า ฤดูหนาว คือมีอุณหภูมิ
ปานกลางอยู่ระหว่างสองฤดูดังกล่าว  

พระต ำหนักภูพิงครำชนิเวศน์ 

นำงพญำเสือโคร่ง ที่ขุนช่ำงเคี่ยน 
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ประชำกร 
         ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีประชากรทั้งสิ้น 1,779,254 คน (พ.ศ. 2562) แยกเป็นชาย 861,692 คน 
หญิง 917,562 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 86 คน/ตร.กม. ในจ านวนดังกล่าวประกอบด้วยประชากรชนกลุ่มน้อย 
64,532 คน กระจายตามอ าเภอใน 25 อ าเภอ อ าเภอที่มีประชากรชนกลุ่มน้อยมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอฝาง  
รองลงมา  ได้แก่ อ าเภอเชียงดาว อ าเภอแม่อาย และอ าเภอเวียงแหง[]ประชากรส่วนใหญ่เป็น "ชาวไทยวน" หรือ "คน
เมือง" ที่เหลือเป็น ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทเขิน และไทยสยาม 
 

การแบ่งเขตการปกครอง 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อ าเภอ 204 ต าบล 2,066 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  

เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลต าบล 93 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 113 แห่ง      
 

ศาสนา 

ประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 91.8 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 5.6 ศาสนาอิสลาม
ร้อยละ 1.17 ศาสนาฮินดูและสิกขร์้อยละ 0.02 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 1.41 

ประเพณี 

         เมืองเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน คนเชียงใหม่ได้สั่งสมวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มีความผูกพันกับพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม ประเพณีที่ส าคัญ ได้แก่ 

- ปีใหม่เมือง(สงกรานต์) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี  
- ประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นในช่วงวนัลอยกระทงของทุกปี สถานที่ต่างๆ ด้วยโคมชนิดต่างๆ มีการปล่อยโคมลอย 
- ประเพณีเข้าอินทขิล จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ทีว่ัดเจดีย์หลวง เป็นการบูชาเสาหลักเมือง 
- เทศกาลร่มบ่อสร้าง จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี ที่ศูนย์หัตถกรรมท าร่มบ่อสร้าง อ าเภอสันก าแพง   
- มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จัดขึ้นในอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
- งานไม้แกะสลักบ้านถวาย จัดขึ้นในเดือนมกราคม ที่หมู่บ้านถวาย อ าเภอหางดง มีการจ าหน่ายและ     
  สาธิตการแกะสลักไม้ และหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 

   - ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ จัดขึ้นในเดือนเมษายน ในวันที่ 15 เป็นต้นไป ของทุกปี ที่บริเวณตัวเมืองจอมทอง 
เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมานานกว่า 200 ปี ตามต านานเกิดข้ึนที่อ าเภอจอมทอง ถือเป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทยและแห่งเดียวในโลก  

 
 
 
 
 
 

 

วัดถ ้ำเชียงดำว ดอยหลวงเชียงดำว 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88#cite_note-gov55-29
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/13_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%87


1 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงใหม่ 
 
 

สถานที่ตั้ง 90 หมู่ที่ 12 ถ.เชียงใหม่ - พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์    0-5349-8428, 0-5349-8556   โทรสาร  0-5349-8556 
E-mail Address  :  ifchiangmai@hotmail.com 
Website  :  www4.fisheries.go.th/rfa-chiangmai 
 
มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด พันธุ์ไม้น้ าจืด และการ

จัดการฟาร์ม วิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ าจืดและพันธุ์ไม้น้ าจืด ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และพันธุ์ไม้น้ าจืด ทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและพันธุ์ไม้น้ าจืดในฟาร์ม
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ด าเนินการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ าจืดและพันธุ์ไม้น้ าจืด ก ากับ 
ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ าจืด และพันธุ์ไม้น้ าจืดเพ่ือการเพาะเลี้ยง ให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือมาตรฐานสากล  ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้
ค าปรึกษาแนะน าด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและพันธุ์ไม้น้ าจืด ให้บริการการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้ า 
รวมทั้งก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ า ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและพันธุ์ไม้น้ าจืด  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

       

พ.ศ. 2496    ก่อตั้งสถานีประมง (แม่โจ้)  จังหวัดเชียงใหม่  ปัจจุบันเป็น  หน่วยงานที่ 1  
   มีพ้ืนที่  66  ไร่ 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

อาคารส านักงานหน่วยงานที่ 1 
 
 

 

mailto:ifchiangmai@hotmail.com
http://www.fisheries.go.th/rfa-chiangmai
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พ.ศ. 2530 ก่อตั้ง  หน่วยงานที่ 2   ภายใต้โครงการบูรณะแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดเล็ก   
                     มีพ้ืนที่  60  ไร่  อยู่บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   อาคารส านักงานหน่วยงานที่ 2 
 
พ.ศ. 2532 เปลี่ยนชื่อเป็น  “ศูนย์พัฒนาประมงน้ าจืดเชียงใหม่” 
พ.ศ. 2546 เปลี่ยนชื่อเป็น  “ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงใหม่” 
พ.ศ. 2559 เปลี่ยนชื่อเป็น  “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่)” 
พ.ศ. 2563 เปลี่ยนชื่อเป็น  “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงใหม่” 

 

และต่อมาได้จัดตั้งหน่วยงานย่อยอีก  3  แห่ง  คือ 
 

หน่วยงานที่  3   ตั้งอยู่ภายในบริเวณโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
                      อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 

     
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารส านักงานหน่วยงานที่ 3 
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หน่วยงานที่  4   ตั้งอยู่ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  งานวิจัยประมงบนที่สูงดอยอินทนนท์ 
 
 

หน่วยงานที่ 5  ตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
                   อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        กลุ่มศึกษำและพัฒนำกำรประมงในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ 
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การแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าท่ี 
 
1. งานธุรการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานร่าง
โต้ตอบหนังสือ การจัดเก็บค้นหาเอกสาร งานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ งานบุคคล ดูแลความ
เรียบร้อยสถานที่ราชการ   และเวรยามรักษาการณ์  ควบคุมการใช้ การดูแลบ ารุงรักษายานพาหนะ  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

2. งานวิจัยและพัฒนาการประมง 
มีหน้ำที่ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดสอบ วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำจืด โดยเน้นงำนวิจัยที่

เชื่อมโยงกับสถำบันต่ำง ๆ ของกองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำจืด เพ่ือน้ำเทคโนโลยีมำทดสอบขยำย
ผลภำยใต้ข้อจ้ำกัดของสภำพพื นที่จริง  วิจัยกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำจืดที่มีควำมส้ำคัญทำงเศรษฐกิจ และพันธุ์
สัตว์น ้ำหำยำกหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือกำรอนุรักษ์ วิจัยพื นฐำนที่จ้ำเป็นเพ่ือพัฒนำให้เป็นสัตว์น ้ำ
เศรษฐกิจ ด้ำเนินกำรผลิตพันธุ์สัตว์น ้ำโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมำะสมกับแหล่งน ้ำเพ่ือเพ่ิมผลผลิตประมงในแหล่ง
น ้ำ ตรวจสอบ ติดตำม และรับรองฟำร์มเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำจืด ให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
เพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ และให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนส่วนภูมิภำคในเรื่องกำรก้ำกับ ดูแลด้ำนกำร
เพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ 
 

3. งานผลิตพันธุ์สตัว์น้ า 
 

4. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
 

5. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 

6. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (Food Safety) 
 

7. กจิกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart farmer) 
 

8. โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคมุ 
 

9. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่สัตว์น้ าจืด(ปลานิล) 
 

10. โครงการเกษตรกรรมยั้งยืน กจิกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์(ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด) 
 

11. ศูนย์วจิัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ า 
      ประจ าเขต ๑ 
 

12. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร  
      กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
 

13. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมสี่วนร่วม) 
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14. โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
     (Agri-Map) 
15. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในความรับผิดชอบของศูนย์ฯ  มีจ านวนทั้งสิ้น  22   
โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพ้ืนที่อ าเภออมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 
2. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 
3. โครงการเบ็ดเสร็จลุ่มน้ าสาขาแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 
4. โครงการเพาะเลี้ยงกบ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดเชียงใหม่ 
5. โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง (บ้านแม่ตุงติง, บ้านขุนแตะ) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่  
6. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ดอยฟ้าห่มปก) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่  
7. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ดอยด า) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 
8. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
9. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยแม่เก๋ียง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

จังหวัดเชียงใหม่ 
10. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ ดอยม่อนล้าน  จังหวัดเชียงใหม่ 
11. โครงการพัฒนาสถานีการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ บ้านห้วยเมืองงาม จังหวัดเชียงใหม่ 
12. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ บ้านลีซอเสาแดง จังหวัดเชียงใหม่ 
13. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านนาเกียน จังหวัดเชียงใหม่ 
14. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ ดอยอมพาย จังหวัดเชียงใหม่ 
15. โครงการพัฒนาพ้ืนที่อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
16. โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
17. ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
18. โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดินพ้ืนทีลุ่่มน้ าปิงน้อย จังหวัดเชียงใหม่ 
19. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย  จังหวัดเชียงใหม่ 
20. โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ าแม่ลอบ ตามพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 
21. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่เฉพาะ จังหวัดเชียงใหม่ 

     22.โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

16. โครงการที่ให้ค าแนะน าปรึกษา 
       1. โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชด าริ บ้านดงเย็น อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
 

17. โครงการพิเศษ 
 โครงการพิเศษในความรับผิดชอบ  มีจ านวนทั้งสิ้น  3  โครงการ  ได้แก่ 

1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
2. โครงการสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง 
3. หน่วยวิจัยประมงบนพ้ืนที่สูงดอยอินทนนท์ 
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18. กิจกรรมสนับสนุนงานอื่น ๆ  
 

19. เงินทุนหมุนเวียน 
 

อัตราก าลังข้าราชการ   ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 
ล าดับ

ที ่
             ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 

1 นายประสาน  พรโสภิณ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1  (เชียงใหม)่  
2 นางสุจนีย์  พรโสภิณ นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ 
3 นางสมพร  กันธิยะวงค์ นักวิชาการประมงช านาญการ 
4 นางสาวณัฐนีย์ ชุมแสงหิรัญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
5 นายฐาปนพันธ์ สุรจิต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
6 นายโชคอนันต์ พรมพิชัย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ (28 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63) 
7 นายเอกชัย  บัวเกต ุ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
8 นางปาณิดา             เปรมฤดีปรีชาชาญ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
9 นางสาวกนกวรรณ กันยะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

 

อัตราก าลังลูกจ้างประจ า      งบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 
ล าดับ 

ที ่
              ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 

1 นายสรวิชญ์        ทองยู                 พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
2 นายดนัย           เอ่ียมอาจ            พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
3 นายจิตรกร                        บรรจง พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 
4 นายผ่อง              ดวงรัตน์                   พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 

 

พนักงานราชการ   ปีงบประมาณ   2563 (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด) 
ล าดับที ่                ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

1 นายชนินทร์                                เสนานาญ นักวิชาการประมง 
2 นายประยรู                                อาทิ นักวิชาการประมง 
3 นายวีรศักดิ์                               เป็งดี นักวิชาการประมง 
4 นางสาวณัฐพิมล                        พักแพก นักวิชาการประมง 
5 นายศรัทธา                               ตาละกา นักวิชาการประมง 
6 นายปริญญา                           กุญชร นักวิชาการประมง 
7 นายปรีชา   เกษสถิตย ์ นักวิชาการประมง 
8 นส.ธัณยส์ิตา   กุลศิริเมธานนท์ นักวิชาการประมง 
9 นายวรศักดิ ์ มะโนใจ นักวิชาการประมง  

10 นายสุรพัศ   ทองมามุณีย ์ นักวิชาการประมง  
11 นายเอกวรินทร ์ จ านงศิตธรรม เจ้าหนา้ที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (3 สค.63-30 ก.ย.63) 
12 นางนลินรัตน์   วิชาผา เจ้าพนักงานประมง 
13 ว่าท่ี รต.จิราวัฒน์  จอมใจป้อ เจ้าพนักงานประมง 
14 นางพัชรินทร์   ผ่องพันธุ์ เจ้าหน้าท่ีประมง 
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ล าดับที ่                ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 
15 นายวัลลภ   วันสุข เจ้าหน้าท่ีประมง 
16 นส.พัชริดา   มั่นคง เจ้าพนักงานธุรการ 
17 นายประหยัด   บุญเลา เจ้าพนักงานธุรการ 
18 นางเสาวนีย์   เพราะส าเนียง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
19 นายนครินทร ์  เทพผล เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
20 นายธนากร ค าเป็ง ช่างไฟฟ้า (3 ส.ค.63-30 ก.ย.63) 
21 นางพรมมา   บุญสรวง พนักงานผู้ช่วยประมง 
22 นายสมพล   ใจมุก พนักงานผู้ช่วยประมง 
23 นางวาสินี   มงคล พนักงานผู้ช่วยประมง 
24 นางนิภาพร   กันธิยะวงค์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
25 นายสุพจน์   สุระพัฒน ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
26 นายวรัฐ   ผ่องพันธุ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
27 นางจันทนา   เล็กตระกลู พนักงานผู้ช่วยประมง 
28 นายกาวิน สิทธิค า พนักงานผู้ช่วยประมง  
29 นายอนุกูล   ฟองมูล พนักงานผู้ช่วยประมง 
30 นายเกรียงไกร   ขอดจันทร ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
31 นายวิสุทธิ์   ศรีสุทน พนักงานผู้ช่วยประมง 
32 นายชัยพัฒน์   จะหวะ พนักงานผู้ช่วยประมง 
33 นายศุภมติร   ใจดี พนักงานผู้ช่วยประมง 
34 นายสัญญา   ธรรมดา พนักงานผู้ช่วยประมง 
35 นายอรรณพ   ขันธวงค์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
36 นายธีระ   ค าใจใส ่ พนักงานผู้ช่วยประมง 
37 นางธัญวลัย   กัลยา พนักงานผู้ช่วยประมง 
38 นางพิกุล   ปลาลาศ พนักงานผู้ช่วยประมง 
39 นายนเรศ   กันธาทิพย์ พนักงานผู้ช่วยประมง  

 

พนักงานราชการ   ปีงบประมาณ   2563  (กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ) 
ล าดับ                ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

1 นางสถิตย์   สมบูรณ์ชัย นักวิชาการประมง 
2 นายประจักษ ์ บัวผัด นักวิชาการประมง (1 ต.ค.62-31 พ.ค.63 
3 นายวสันต ์ วรรณชัย นักวิชาการประมง (1-30 ก.ย.63) 
4 นายยุทธนา สมบูรณ์ทอง นักวิชาการประมง (1-30 ก.ย.63) 
5 นายช่ืน   สมดี      เจ้าหน้าท่ีประมง 
6 นายอนันต์   พะเกะ เจ้าหน้าท่ีประมง 
7 นายสมชาย   กันธิยะวงค์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
8 นายสานิตย์   ปลาลาศ พนักงานผู้ช่วยประมง 
9 นายกัว   แซ่ลี      พนักงานผู้ช่วยประมง 

10 นายศราวุฒิ จี้เรือน พนักงานผู้ช่วยประมง 
11 นายพล ค ารังษี พนักงานผู้ช่วยประมง 
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ล าดับ                ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 
12 นางปราณ ี ค ารังษี พนักงานผู้ช่วยประมง 
13 นายกานต์   วงศ์วิลาศ พนักงานผู้ช่วยประมง 
14 นายประทีป   สุรินทร ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
15 นายสุรยิันต์   วงศ์นวล พนักงานผู้ช่วยประมง 
16 นายประวิท   พลพวก พนักงานผู้ช่วยประมง 
17 นายสมนึก   กันทะตา พนักงานผู้ช่วยประมง 

 
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว(งบเงินทุนฯ)   ปีงบประมาณ   2563    
 

ล าดับ                ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 
 ลูกจ้างประจ า   

1 นางวนิดา   ชัยดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

    

 ลูกจ้างช่ัวคราว   

1 น.ส.พัทธนันท์   บุญสละ เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
2 นายณัฐวุฒิ   พรหมมา คนงานประมง  
3 นายประกอบ   ระตา คนงานประมง 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

1. งานธุรการ 
         1.1 งานการเงินและบัญชี 
 

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปี 2563 
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 

แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ     
 

รายการคา่ใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ              (เบิกจ่ายจาก กพจ.) 

   

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8,015,590.00 8,015,581.94 8.06 
- ประกันสังคม 313,245.00 296,055.00 17,190.00 
- เงินทดแทน ปี 2562-2563 15,835.00 15,835.00 0.00 

รวม 8,344,670.00 8,327,471.94 17,198.06 
หมายเหตุ แผนงานบุคลากรภาครฐั เงินคงเหลือโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้วตามหนังสือท่ี กษ 0515.8/30160  
             ลงวันท่ี 24 กันยายน 2563 จ านวนรวมทั้งสิ้น 17,198.06 บาท 
 

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 
แผนงาน  ยุทศาสตร์การเกษตรสรา้งมูลค่า    
โครงการ  ยกระดับคณุภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร    
กิจกรรม  พัฒนาคณุภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน    

-  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 395,460.27 395,460.27 0.00 
-  ค่าสาธารณูปโภค 21,539.73 21,539.73 0.00 

รวม 417,000.00 417,000.00 0.00 
 
 

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 
แผนงาน  ยุทศาสตร์การเกษตรสรา้งมูลค่า    
โครงการ  ธนาคารสินค้าเกษตร    
กิจกรรม  สนบัสนุนธนาคารผลผลติสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม    

-  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 119,184.58 119,184.58 0.00 
-  ค่าสาธารณูปโภค 13,665.42 13,665.42 0.00 

รวม 132,850.00 132,850.00 0.00 
 

 

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 
แผนงาน  ยุทศาสตร์การเกษตรสรา้งมูลค่า    
โครงการ  พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ า    
กิจกรรม  ส่งเสรมิและบริหารจัดการการผลติและการแปรรูป    

-  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ปลาสวยงาม) 50,000.00 50,000.00 0.00 
รวม 50,000.00 50,000.00 0.00 
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 
แผนงาน  ยุทศาสตร์การเกษตรสรา้งมูลค่า    
โครงการ  พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ า    
กิจกรรม  ส่งเสรมิและบริหารจัดการการผลติและการแปรรูป    

-  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผลิตพันธ์ุสตัว์น้ าพันธุ์หลัก-พันธุ์
ขยาย) 

12,600.00 12,600.00 0.00 

รวม 12,600.00 12,600.00 0.00 
 
 

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 
แผนงาน  ยุทศาสตร์การเกษตรสรา้งมูลค่า    
โครงการ  พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ า    
กิจกรรม  ส่งเสรมิและบริหารจัดการการผลติและการแปรรูป    

-  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สตัว์น้ าควบคุม) 15,200.00 15,200.00 0.00 
รวม 15,200.00 15,200.00 0.00 

 
 

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 
แผนงาน  ยุทศาสตร์การเกษตรสรา้งมูลค่า    
โครงการ  จัดระเบยีบการท าประมง    
กิจกรรม  จัดระเบียบการท าประมง    

-  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 10,000.00 10,000.00 0.00 
รวม 10,000.00 10,000.00 0.00 

 

 
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 

แผนงาน  ยุทศาสตร์การเกษตรสรา้งมูลค่า    
โครงการ  ระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่     
กิจกรรม  ระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ ่    

-  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 43,614.38 43,614.38 0.00 
-  ค่าสาธารณูปโภค 72,885.62 72,885.62 0.00 

รวม 116,500.00 116,500.00 0.00 
 
 

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 
แผนงาน  ยุทศาสตร์การเกษตรสรา้งมูลค่า    
โครงการ  บริหารจดัการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพื่อการ   
            บริหารจัดการเชิงรุก  

   

กิจกรรม  ส่งเสรมิเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)    
-  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 66,500.00 66,500.00 0.00 

รวม 66,500.00 66,500.00 0.00 
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 
แผนงาน  ยุทศาสตร์การเกษตรสรา้งมูลค่า    
โครงการ  พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยนื    
กิจกรรม  พัฒนาเกษตรอินทรีย ์    

-  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 55,000.00 55,000.00 0.00 
รวม 55,000.00 55,000.00 0.00 

 

 
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 

แผนงาน  ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม    
โครงการ  วิจัยและพัฒนาการประมง    
กิจกรรม  วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านการประมง    

-  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 260,000.00 260,000.00 0.00 
รวม 260,000.00 260,000.00 0.00 

 

 
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
ผลผลติ   พัฒนาศักยภาพด้านการประมง    
กิจกรรม  พัฒนาและบริหารจดัการทรัพยากรสัตว์น้ า    

-  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 378,456.90 378,456.90 0.00 
-  ค่าสาธารณูปโภค 1,420,243.10 1,420,243.10 0.00 
-  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด) 32,800.00 32,800.00 0.00 

รวม 1,831,500.00 1,831,500.00 0.00 
 

 
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 

แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังงานทางสังคม    
โครงการ  พัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการหลวงด้านการประมง    

- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  1,388,065.60 1,388,065.60 0.00 
- ค่าสาธารณูปโภค 53,754.40 53,754.40 0.00 

รวม 1,441,820.00 1,441,820.00 0.00 
 

 
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 

แผนงาน  บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค    
โครงการ  ส่งเสรมิเกษตรอินทรีย ์    
กิจกรรม   ส่งเสรมิและพัฒนาการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์    

-   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,610.00 7,610.00 0.00 
รวม 7,610.00 7,610.00 0.00 
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 
แผนงาน  บูรณาการพัฒนาและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก    
โครงการ  พัฒนาเกษตกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)    
กิจกรรม   พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer    

-  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ 124,000.00 124,000.00 0.00 
รวม 124,000.00 124,000.00 0.00 

 

 
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 

แผนงาน  บูรณาการพัฒนาและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก    
โครงการ  ส่งเสรมิและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและ 
            นอกภาคการเกษตร 

   

กิจกรรม  ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจดื    
-  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 104,000.00 104,000.00 0.00 

รวม 104,000.00 104,000.00 0.00 
 

 
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 

แผนงาน  บูรณาการพัฒนาและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก    
โครงการ  ส่งเสรมิและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและ 
            นอกภาคการเกษตร 

   

กิจกรรม  ส่งเสรมิเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง    
-  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 470,750.00 470,750.00 0.00 

รวม 470,750.00 470,750.00 0.00 
 

 
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 

แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม    
โครงการ  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ     
     โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ าสาขาแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
จ.เชียงใหม ่

   

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 744,960.00 744,960.00 0.00 
- ประกันสังคม 32,400 32,400 0.00 
- เงินทดแทนปี 2562-2563 4,914.00 4,914.00 0.00 
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 336,300.00 336,300.00 0.00 

รวม 1,118,574.00 1,118,574.00 0.00 
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม    
โครงการ  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ     
     โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ          จ.
เชียงใหม ่

   

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 520,680.00 520,680.00 0.00 
- ประกันสังคม 22,742.00 22,742.00 0.00 
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 388,700.00 388,700.00 0.00 

รวม 932,122.00 932,122.00 0.00 
 

 
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 

แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม    
โครงการ  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ     
     โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสตัว์น้ าจืดของไทย    

- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 114,500.00 114,500.00 0.00 
รวม 114,500.00 114,500.00 0.00 

 

 
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 

แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม    
โครงการ  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ     
     โครงการเพาะเลี้ยงกบ อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ จ.เชียงใหม่    

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 668,880.00 668,880.00 0.00 
- ประกันสังคม 23,987.00 23,987.00 0.00 
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 332,700.00 332,700.00 0.00 

รวม 1,025,567.00 1,025,567.00 0.00 
 

 
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 

แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม    
โครงการ  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ     
     โครงการจัดตั้งฟารม์ตัวอย่าง (บ้านแม่ตุงติง บ้านขุนแตะ)               
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิจ.เชียงใหม ่

   

- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 244,700.00 244,700.00 0.00 
รวม 244,700.00 244,700.00 0.00 
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม    
โครงการ  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ     
     โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ฟ้าห่มปก) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
จ.เชียงใหม่ 

   

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 352,440.00 352,440.00 0.00 
- ประกันสังคม 15,617.00 15,617.00 0.00 
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 269,700.00 269,700.00 0.00 

รวม 637,757.00 637,757.00 0.00 
 

 
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 

แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม    
โครงการ  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ     
     โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ดอยด า) อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
จ.เชียงใหม่ 

   

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 550,120.00 550,120.00 0.00 
- ประกันสังคม 22,050.00 22,050.00 0.00 
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 472,700.00 472,700.00 0.00 

รวม 1,044,870.00 1,044,870.00 0.00 
 

 
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 

แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม    
โครงการ  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ     
     โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพ้ืนท่ี อ าเภออมก๋อย อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ.เชียงใหม ่

   

- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 220,600.00 220,600.00 0.00 
รวม 220,600.00 220,600.00 0.00 

 

 
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 

แผนงาน  ยทุธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม    
โครงการ  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ     
     โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ห้วยแมเ่กี๋ยง อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ.เชียงใหม ่

   

- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ 91,600.00 91,600.00 0.00 
รวม 91,600.00 91,600.00 0.00 
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม    
โครงการ  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ     
     โครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” พื้นท่ีลุ่มน้ าปิงน้อย อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม ่

   

- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 140,400.00 140,400.00 0.00 
รวม 140,400.00 140,400.00 0.00 

 
 

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม    
โครงการ  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ     
     โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ ดอยอมพาย อ.
แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่

   

- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ 89,700.00 89,700.00 0.00 
รวม 89,700.00 89,700.00 0.00 

 
 

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม    
โครงการ  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ     
     โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ  
บ้านลีซอเสาแดง ต.แจม่หลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่

   

- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 65,400.00 65,400.00 0.00 
รวม 65,400.00 65,400.00 0.00 

 
 

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม    
โครงการ  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ     
     โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ ดอยม่อนล้าน 
ต.ป่าไหน่ อ.พรา้ว จ.เชียงใหม ่

   

- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 64,200.00 64,200.00 0.00 
รวม 64,200.00 64,200.00 0.00 
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม    
โครงการ  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ     
     โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยเมืองงาม ต.ท่าตอน  
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่

   

- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 64,400.00 64,400.00 0.00 
รวม 64,400.00 64,400.00 0.00 

 
 

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม    
โครงการ  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ     
     โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพปา่และพัฒนาคณุภาพชีวิตบ้านนาศริิ อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จ.เชียงใหม ่

   

- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 64,200.00 64,200.00 0.00 
รวม 64,200.00 64,200.00 0.00 

 
 

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม    
โครงการ  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ     
     โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านนาเกียน จ.เชียงใหม ่    

- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 65,400.00 65,400.00 0.00 
รวม 65,400.00 65,400.00 0.00 

 
 

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม    
โครงการ  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ     
     โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอ าเภอดอยเต่า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จ.เชียงใหม่ 

   

- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 58,100.00 58,100.00 0.00 
รวม 58,100.00 58,100.00 0.00 
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม    
โครงการ  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ     
     โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่    

- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 58,100.00 58,100.00 0.00 
รวม 58,100.00 58,100.00 0.00 

 

 
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 

แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม    
โครงการ  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ     
     โครงการศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ  
อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม ่

   

- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 83,600.00 83,600.00 0.00 
รวม 83,600.00 83,600.00 0.00 

 

 
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 

แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม    
โครงการ  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ     
     โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ าแม่ลอบ ตามพระราชด าริ  
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

   

- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 83,600.00 83,600.00 0.00 
รวม 83,600.00 83,600.00 0.00 

 

 
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 

แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม    
โครงการ  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ     
     โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีเฉพาะ    

- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 226,600.00 226,600.00 0.00 
รวม 226,600.00 226,600.00 0.00 
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม    
โครงการ  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ     
     โครงการร้อยใจรักษ์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่    

- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 71,800.00 71,800.00 0.00 
รวม 71,800.00 71,800.00 0.00 

 
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 

แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสรา้งพลังทางสังคม    
โครงการ  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
กิจกรรม  สนบัสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ    
กิจกรรมย่อย พัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าและพันธ์ุไม้น้ า    
     -  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 55,000.00 55,000.00 0.00 

รวม 55,000.00 55,000.00 0.00 
 

 
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 

แผนงาน บูรณาการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ า    
งบลงทุน รายการค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

   

     โครงการประตรูะบายน้ าแมส่อย จังหวัดเชียงใหม่    
     -  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 200,000.00 200,000.00 0.00 

รวม 200,000.00 200,000.00 0.00 
 

 
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม รับ จ่าย คงเหลือ 

แผนงาน บูรณาการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ า    
งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อ
แก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

   

     โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรกัษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ าของกรม
ชลประทาน 

   

     -  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 137,000.00 137,000.00 0.00 
รวม 137,000.00 137,000.00 0.00 
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สรุปผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  ประจ าปี 2563 
 

โครงการ รับ จ่าย โอนกลับส่วนกลาง คงเหลือ 
โครงการ  เงินทุนหมุนเวยีนในการผลิตพันธ์ุปลา   
             พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืน ๆ 

    

     -  ค่าจ้างประจ า 295,920.00 295,800.00 120.00 0.00 
     -  ค่าจ้างชั่วคราว  321,380.00 321,360.00 20.00 0.00 
     -  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 
     -  ประกันสังคม 16,980.00 15,282.00 1,698.00 0.00 
     -  เงินทดแทน 680.00 680.00 0.00 0.00 
     -  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 697,967.00 697,224.00 743.00 0.00 
     -  ค่าสาธารณูปโภค 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 
     -  ค่ารักษาพยาบาล 59,673.00 59,673.00 0.00 0.00 

รวม 1,435,600.00 1,433,019.00 2,581.00 0.00 
 
 

โครงการ รับ จ่าย คงเหลือ 
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการเพาะเลี้ยงปลาพลวงหินเชิงพาณิชย ์    
     -  ค่าตอบแทนนักวิจัย 129,000.00 129,000.00 0.00 
     -  ค่าจ้างเหมา 198,000.00 198,000.00 0.00 
     -  ค่าสาธารณูปโภค 89,020.29 89,020.29 0.00 
     -  ค่าใช้สอยและวัสดุ 742,939.71 742,939.71 0.00 

รวม 1,158,960.00 1,158,960.00 0.00 
 
 
 

 
 

 
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 

งบประมาณได้รับ
จัดสรร 
ทั้งปี 

 
จ่าย 

 
โอนกลับ
ส่วนกลาง 

 
คงเหลือ 

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการและ
เงินค่าครองชีพชั่วคราว 

10,852,670.00 10,852,661.94 8.06 0.00 

- ประกันสังคมและเงินทดแทน 450,790.00 433,600.00 17,190.00 0.00 
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,499,441.73 7,499,441.73 0.00 0.00 
- ค่าสาธารณูปโภค 1,582,088.27 1,582,088.27 0.00 0.00 
- ค่าครุภัณฑ์ 32,800.00 32,800.00 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 20,417,790.00 20,400,591.94 17,198.06 0.00 
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1.2 งานสารบรรณ     
การปฏิบัติงานงานสารบรรณ  ปีงบประมาณ 2563    (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 

   
 งานที่ปฏิบัต ิ หน่วยวัด จ านวน หมายเหต ุ

1. จดทะเบียนรับเอกสารภายใน  ฉบับ 3,344  

2. จดทะเบียนรับเอกสารภายนอก ฉบับ 4,045  

3. จดทะเบียนหนังสือส่งออก ฉบับ 1,667  

4. ค าสั่งศูนย์ ฉบับ 110  

 

1.3 งานพัสดุ    
 

รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีครุภัณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) 

 

รายการ ราคา/หน่วย จ านวน รวมเงิน วัน/เดือน/ปี 
ที่จัดซื้อ 

จากบริษัท 

ชุดคอมพิวเตอร์ Lenovo PC 
V๕๓๐ (๑๐TVS๐CS๐๐) 

๓๒,๘๐๐ ๑ เครื่อง ๓๒,๘๐๐ ๒๐ มี.ค.๖๓ หจก.พอช.คอม 
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2. งานวิจัยและพัฒนาการประมง 
 
กำรเลี ยงปลำซิวใบไผ่แม่แตงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ 

 
สมพร  กันธิยะวงค์1* ฐำปนพันธ ์ สุรจิต1 ประสำน พรโสภิณ1 เอกชัย  บัวเกตุ1 และ วิศณุพร  รัตนตรัยวงศ์2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต1 (เชียงใหม่) 
2กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสตัว์น้ า 

 

บทคัดย่อ 
กำรเลี ยงปลำซิวใบไผ่แม่แตงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ ด้ำเนินกำรที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรลี ยงสัตว์น ้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 

ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2559 ถึงเดือนสิงหำคม 2560 ระยะเวลำ 10 เดือน เริ่มเลี ยงปลำอำยุ 2 เดือน ขนำดน ้ำหนัก 0.59±0.08 
กรัม ควำมยำว 3.6±0.18 เซนติเมตร โดยเลี ยงด้วยอำหำรแตกต่ำงกัน 3 ชุดกำรทดลอง ได้แก่ ให้กินไรแดง, อำหำรส้ำเร็จรูปโปรตีน
ไม่น้อยกว่ำ 40 เปอร์เซ็นต์ และอำหำรส้ำเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 40 เปอร์เซ็นต์ ผสมสำหร่ำยสไปรูลิน่ำสัดส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ 
ผลกำรทดลองพบว่ำปลำซิวใบไผ่แม่แตงสำมำรถแยกเพศได้เมื่อปลำมีอำยุ 6 เดือน อัตรำส่วนปลำเพศผู้ร้อยละ 50.92±2.44, 
52.39±4.32 และ 46.98 (p>0.05), อัตรำส่วนปลำเพศเมียร้อยละ 49.08±2.44, 47.61±4.32 และ 53.02 ±4.15 (p>0.05), ควำม
สมบูรณ์เพศของเพศผู้ร้อยละ 67.65±10.94, 77.65±9.59 และ 89.40 ±3.94 (p<0.05), กำรเคลื่อนที่ของสเปิร์มร้อยละ 
85.83±8.01, 91.67±6.83 และ 95.0±6.32 (p>0.05), ระยะเวลำที่สเปิร์มเคลื่อนที่แข็งแรงเท่ำกับ 57.33±1.75, 58.0±1.09 และ 
58.66±1.86 วินำที (p>0.05), ควำมหนำแน่นของสเปิร์มมีจ้ำนวน 2.78±0.54 x106, 3.32±0.65 x106 และ 3.97±1.11 x106 เซลล์
ต่อมิลลิลิตร (p<0.05), ควำมสมบูรณ์เพศของเพศเมียร้อยละ 71.19±9.23, 81.38±18.57 และ 96.38± 6.18 (p<0.05), ปลำ
ทดลองมีควำมยำวสุดท้ำยเฉลี่ย 4.81±0.25, 5.10±0.17 และ 5.20±0.15 เซนติเมตร (p>0.05), น ้ำหนักสุดท้ำยเฉลี่ย 1.26±0.06, 
1.36±0.08 และ 1.39±0.10 กรัม (p<0.05), น ้ำหนักเพิ่มต่อวัน 2.37±0.27, 3.39±0.35 และ 3.49±0.34 มิลลิกรัม (p<0.05), 
อัตรำรอดตำยร้อยละ 73.33±4.08, 71.25±12.82 และ75.00±6.32 (p>0.05), ต้นทุนกำรเลี ยงตัวละ 49.17, 47.71 และ 45.39 
บำท สรุปว่ำอำหำรส้ำเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 40 เปอร์เซ็นต์ผสมสำหร่ำยสไปรูลิน่ำสัดส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลของควำม
สมบรูณ์เพศดีที่สุดและมีต้นทุนต่้ำที่สุด 

 
ค ำส ำคัญ : ปลำซิวใบไผ่แม่แตง กำรเลี ยง พ่อแม่พันธ์ุ 
 
*ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่)  
๙๐ ม.๑๒ ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่  โทร. ๐ ๕๓๔๙ ๘๔๒๘  
e-mail: somkae08@gmail.com 
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Rearing of Maetaeng Danio Devario maetaengensis (Fang, 1997) for Broodstocks  
 
Somporn Kantiyawong1* Thapanapan  Surajit1 Prasan Pornsopin1  Eakachai  Buaket1  and   
Witsanuporn  Rattanatriwong2 

1 Inland Aquaculture Research and Development Regional Center 1 (Chiang Mai)    
2 Aquaculture Genetics Research and Development Division    

 
Abstract 

Rearing of Maetaeng danio Devario maetaengensis (Fang,1997) for Broodstocks was conducted at 
Inland Aquaculture Research and Development Regional Center 1 (Chiang Mai) during November 2016 to 
August 2017 duration 10 months. Experimenting on fish weighed 0.59±0.08 g. length 3.6±0.18 cm were fed with 
different diets as following diet 1: moina ; diet 2: complete feed 40 % protein; diet 3: complete feed 40 % 
protein plus spirulina 20 %. The result with different diets were found as following; fish were sex classifieds on 6 
months old found sex ratio of males were 50.92±2.44, 52.39±4.32 and 46.98 % (p>0.05), females were 
49.08±2.44, 47.61±4.32 and 53.02 ±4.15 (p>0.05), maturation rate of male were 67.65±10.94, 77.65±9.59 and 
89.40 ±3.94 % (p<0.05), sperm motility were 85.83±8.01, 91.67±6.83 and 95.0±6.32% (p<0.05), duration of 
sperm motility were 57.33±1.75, 58.0±1.09 and 58.66±1.86 second (p>0.05), sperm density were 2.78±0.54 x106, 
3.32±0.65 x106 and 3.97±1.11 x106 cell per ml (p<0.05), maturation rate of female were 71.19±9.23, 81.38±18.57 
and 96.38± 6.18 % (p<0.05), average final length were 4.81 ± 0.25, 5.10 ± 0.17 and 5.20 ± 0.15 cm. (p>0.05), 
average final weight were 1.26 ± 0.06, 1.36±0.08 and 1.39±0.10 g. (p<0.05), weight gain per day were 2.37±0.27, 
3.39±0.35 and 3.49±0.34 mg (p<0.05), survival rate 73.33±4.08, 71.25±12.82 and 75.00±6.32 (p>0.05). The cost of 
reaing to matured broodstock per fish were 49.17, 47.71 and 45.39 bath . Fish fed with 40 % protein diets plus 
Spirulina 20 % provide the best maturity and low cost result.  

 
Key words :  Maetaeng danio, Rearing, Broodstocks  
 
*Corresponding author : Inland Aquaculture Research and Development Regional Center 1 (Chiang Mai)    
90 Moo 12 Nong Han Sub-district, Sansai District, Chiang Mai Province 50290 Tel. 0 5349 8428  
e-mail : somkae08@gmail.com 
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ค ำน ำ 
ปลำซิวแม่แตงหรือปลำซิวใบไผ่แม่แตง มีช่ือภำษำอังกฤษว่ำ Maetaeng danio หรือ Fire bar มีช่ือวิทยำศำสตร์ว่ำ 

Devario  maetaengensis (Fang, 1997) เป็นปลำสวยงำมขนำดเล็ก โตเต็มที่มีควำมยำวเพียง 5 เซนติเมตร มีสีสันสวยงำม 
ค้นพบครั งแรกในประเทศไทยและมีกำรบรรยำยลักษณะทำงอนุกรมวิธำนเมื่อปี 2540 ปลำมีกำรแพร่กระจำยอยู่ในบำงพื นที่
บริเวณน ้ำตกบนภูเขำสูงเฉพำะในเขตอ้ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพียงที่เดียวจึงได้ช่ือชนิดตำมแหล่งที่พบว่ำ Devario  
maetaengensis คือ มีต้นก้ำเนิดมำจำกประเทศไทย ท่ีอ้ำเภอแม่แตง (สมโภชน์ และกำญจนรี, 2543) และมีปริมำณปลำที่พบ
ในธรรมชำติไม่มำก สำมำรถจับได้เพียงบำงฤดูกำลเท่ำนั น (อภินันท์, 2548) ทั งนี จำกกำรส้ำรวจชนิดพันธุ์สัตว์น ้ำในแหล่งน ้ำ   
บนพื นท่ีสูง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำจืดเขต1 (เชียงใหม่) พบมีปลำซิวใบไผ่แม่แตงแพร่กระจำยในล้ำห้วย   
ม่อนเงำะ บริเวณพื นที่ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงม่อนเงำะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จึงได้น้ำมำเพำะเลี ยงเพื่อเป็นกำรฟื้นฟูพันธุ์ปลำซิว
ใบไผ่แม่แตงในธรรมชำติตั งแต่ปี พ.ศ. 2556 ปลำซิวใบไผ่แม่แตงเป็นสัตว์น ้ำเฉพำะถิ่นและมีควำมสวยงำมแต่ยังไม่มีข้อมูลกำรเลี ยง
พ่อแม่พันธุ์ให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในสภำพกำรเลี ยงในที่กักขัง จึงได้วำงแผนกำรทดลองในขั นตอนกำรเลี ยงลูกปลำซิวใบไผ่แม่แตงที่ได้
จำกกำรเพำะพันธุ์ให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ โดยพิจำรณำอัตรำควำมสมบูรณ์เพศ และอัตรำกำรรอด ท้ำกำรทดลองเลี ยงด้วยอำหำรชนิด
ต่ำง ๆ ได้แก่ ไรแดง อำหำรส้ำเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 40 เปอร์เซ็นต์ และให้อำหำรส้ำเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 40 เปอร์เซ็นต์ 
ผสมสำหร่ำยสไปรูลิน่ำ ทั งนี ผลที่ได้จำกกำรทดลองเลี ยงปลำซิวใบไผ่แม่แตงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์สำมำรถใช้เป็นข้อมูลส้ำหรับ
พัฒนำกำรผลิตปลำซิวใบไผ่แม่แตงเพื่อให้เป็นปลำสวยงำมเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ สร้ำงอำชีพเพิ่มรำยได้แก่รำษฎรใน
พื นที่สูงของศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงม่อนเงำะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และเพื่อปล่อยอนุรักษ์พันธุ์ปลำซิวใบไผ่แม่แตงเป็นกำรฟื้นฟู
ธรรมชำติใหค้งควำมหลำกหลำยของชนิดพันธุ์สัตว์น ้ำในแหล่งน ้ำธรรมชำติโดยเฉพำะบนพื นที่สูงต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

เพือ่เปรียบเทียบผลของกำรเลี ยงปลำซิวใบไผ่แม่แตงด้วยอำหำร 3 ชนิด เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ให้มีควำมสมบูรณ์เพศใน
สภำพกำรเลี ยงในท่ีกักขัง โดยพิจำรณำจำกควำมสมบูรณ์เพศและอัตรำรอดตำย 

 
วิธีด ำเนินกำร 
1. กำรวำงแผนกำรศึกษำ 

1.1 กำรวำงแผนกำรทดลอง วำงแผนกำรทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design; CRD) แบ่งเป็น 3 ชุด

กำรทดลอง (Treatments) ชุดกำรทดลองละ 6 ซ ้ำ (Replications) ให้อำหำรต่ำงกัน 3 ชนิด ดังนี   

ชุดกำรทดลองที่ 1 ให้ไรแดง 

ชุดการทดลองที่ 2 ให้อาหารส าเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ 
ชุดกำรทดลองที่ 3 ให้อำหำรส้ำเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 40 เปอร์เซ็นต์ ผสมสำหร่ำยสไปรูลิน่ำสด สัดส่วน 20 

เปอร์เซ็นต์ (5:1) โดยน ้ำหนัก 

 1.2 สถานที่ท าการทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม)่ ระยะเวลาการทดลอง 1 
ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 
2. กำรจัดกำรทดลอง 

2.1 กำรเตรียมอำหำรทดลอง และขั นตอนกำรผลิต 
    2.1.1 ไรแดง เตรียมไรแดงโดยกำรเพำะเลี ยงไรแดงด้วยน ้ำเขียวหรือสำหร่ำยคลอเรลล่ำ (Chlorella sp.) ตำม

วิธีกำรของศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) ระยะเวลำกำรเพำะเลี ยงจนถึงเก็บเกี่ยวครั งสุดท้ ำย
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รวม 12 วัน มีวิธีกรองด้วยผ้ำโอล่อนขนำด 69 ไมครอน จึงน้ำไปใช้เลี ยงปลำทดลอง ซึ่งไรแดงจำกกำรเลี ยงด้วยวิธีกำรดังกล่ำว
มีองค์ประกอบของอำหำรประกอบด้วยด้วยโปรตีน 74.09 เปอร์เซ็นต์ และไขมัน 10.19 เปอร์เซ็นต์ ของน ้ำหนักแห้ง (สันทนำ, 
2529) 

2.1.2 อำหำรส้ำเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 40 เปอร์เซ็นต์ ใช้อำหำรกุ้งวัยอ่อนระยะที่ 1 ซึ่งมีโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 
40 เปอร์เซ็นต์ ไขมันไม่น้อยกว่ำ 5 เปอร์เซ็นต์ และควำมชื นไม่มำกกว่ำ 11 เปอร์เซ็นต์ 

2.1.3 อำหำรส้ำเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 40 เปอร์เซ็นต์ ผสมสำหร่ำยสไปรูลิน่ำสด เตรียมสำหร่ำยสไปรูลิน่ำ 
โดยเพำะเลี ยงสำหร่ำยสไปรูลิน่ำในบ่อคอนกรีตกลมเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1 เมตร ด้วยสูตรอำหำรทำงเคมีใช้ ระยะเวลำกำร
เพำะเลี ยงจนถึงเก็บเกี่ยวครั งสุดท้ำยรวม 10 วัน (ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่), มปป) จึง
น้ำไปใช้ผสมอำหำรกุ้งวัยอ่อนระยะที่ 1 อำหำรส้ำเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 40 เปอร์เซ็นต์ ใช้อำหำรกุ้งวัยอ่อนระยะที่ 1 ซึ่งมี
โปรตีนไม่น้อยกว่ำ 40 เปอร์เซ็นต์ ไขมันไม่น้อยกว่ำ 5 เปอร์เซ็นต์และควำมชื นไม่มำกกว่ำ 11 เปอร์เซ็นต์ โดยผสมอำหำร
ส้ำเร็จรูปกับสำหร่ำยสไปรูลิน่ำสดในสัดส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ (5:1) โดยน ้ำหนัก จำกนั นน้ำไปผึ่งให้แห้งโดยเตรียมสัปดำห์ละ 1 
ครั ง สุ่มตัวอย่ำงอำหำรไปส่งวิเครำะห์ที่สถำบันบริกำรตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภำพ 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวิเครำะห์หำองค์ประกอบของอำหำรพบว่ำประกอบด้วย โปรตีน 41.55 เปอร์เซ็นต์ 
ไขมัน 4.91 เปอร์เซ็นต์ และควำมชื น 19.34 เปอร์เซ็นต์ 

2.1.4 กำรแยกเพศปลำ 
ปลำเพศเมียสังเกตจำกลักษณะภำยนอก ส่วนท้องจะอูมเป่ง ผนังท้องบำง ส่วนปลำเพศผู้สังเกตจำกลักษณะ

ภำยนอก ผนังท้องบำงเห็นถุงน ้ำเชื อสีขำวชัดเจน เมื่อกดบริเวณช่องเปิดเพศ มีน ้ำเชื อสีขำวขุ่นไหลออกมำ 
2.2 กำรเตรียมปลำทดลอง 

ปลำทดลองได้จำกกำรเพำะพันธุ์ปลำที่รวบรวมพ่อแม่พันธุ์จำกล้ำห้วยม่อนเงำะ อ้ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
แล้วน้ำมำเลี ยงในตู้กระจกขนำด 45x90x45 เซนติเมตร ให้กินไรแดง และอำหำรส้ำเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 40 เปอร์เซ็นต์  
จนพบปลำมีไข่จึงเพำะพันธ์ุและอนุบำลลูกปลำที่เพำะได้จนมีอำยุ 2 เดือน จึงน้ำมำท้ำกำรศึกษำกำรเลี ยงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธ์ุ  

ส้ำหรับปลำที่เลี ยงใช้เป็นตัวแทนตรวจสอบควำมสมบูรณ์เพศ ท้ำกำรเลี ยงไว้อีกชุด ในตู้กระจกขนำด 45x90x45 
เซนติเมตร ระดับน ้ำในตู้สูง 30 เซนติเมตรจ้ำนวน 3 ตู้ เลี ยงปลำตู้ละ 40 ตัว ให้อำหำรตำมแผนกำรทดลองชุดกำรทดลองละ 1 
ตู้ โดยให้กินจนอิ่ม วันละ 2 ครั ง เวลำ 09.00 น. และ 16.00 น. ล้ำงท้ำควำมสะอำดเปลี่ยนถ่ำยน ้ำในตู้ทดลองสัปดำห์ละ 1 
ครั ง  

2.3 กำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์พันธุ์ของปลำทดลอง ดังนี  
2.3.1 ปลำเพศเมียสังเกตจำกลักษณะภำยนอก ส่วนท้องจะอูมเป่ง ผนังท้องบำง และสุ่มปลำเพศเมียที่เลี ยงไว้

ใช้เป็นตัวแทนตรวจสอบควำมสมบูรณ์เพศอีกชุด ที่มีลักษณะภำยนอกเช่นเดียวกับปลำทดลอง น้ำมำเพื่อผ่ำประเมินระยะไข่
สังเกตลักษณะไข่ ได้แก่ สี รูปร่ำง ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไข่ หำเปอร์เซ็นต์กำรเคลื่อนที่ของนิวเคลียส หรือ germinal 
vesicle (GV) ด้วยกำรสุ่มไข่จำกรังไข่ ตรึงด้วยสำรดองใส Serra’s solution มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยเอทิลแอลกอฮอล์  
96 เปอร์เซ็นต์, ฟอร์มำลีน และกลำเซีย อซิติกแอซิด 6:3:1 น้ำไข่วำงไว้บนจำนเลี ยงเชื อใส่สำรดองใสให้ท่วมไข่ แช่ไว้ 10 นำที 
แล้วน้ำมำส่องด้วยกล้องสเตอริโอสังเกตต้ำแหน่งของ GV ประเมินควำมสมบูรณ์ของไข่ปลำด้วยวิธี 4 stage scale (Kujawa 
and Kucharczyk, 1996) ดังนี  

ระยะที่ 1 germinal vesicle อยู่กลำงเซลล์ 
ระยะที่ 2 germinal vesicle เลื่อนเข้ำใกล้ผนังเซลล์ น้อยกว่ำครึ่งของรัศมี 
ระยะที่ 3 germinal vesicle เลื่อนเข้ำใกล้ผนังเซลล์ มำกกว่ำครึ่งของรัศมี 
ระยะที่ 4 germinal vesicle อยู่ชิดเปลือกไข่ 
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เมื่อพบว่ำมีระยะไข่ท่ี 3 ตั งแต่ 80 เปอร์เซ็นต์ ของตัวอย่ำงไข่ จึงถือว่ำเป็นปลำเพศเมียที่สมบูรณ์เพศ 
2.3.2 ปลำเพศผู้สังเกตจำกลักษณะภำยนอก ผนังท้องบำงเห็นถุงน ้ำเชื อสีขำวชัดเจน เมื่อกดบริเวณช่องเปิด

เพศ มีน ้ ำเชื อสีขำวขุ่นไหลออกมำ ตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน ้ำเชื อด้วยกำรสลบปลำโดยใช้วิธีแช่น ้ ำยำสลบ  
2-phenoxyethanol 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร รอจนปลำเสียกำรทรงตัว จึงรีดน ้ำเชื อโดยกำรกดเบำๆ บริเวณช่องเปิดเพศ และใช้ 
ไมโครปิเปตดูดน ้ำเชื อจำกปลำแต่ละตัวลงในหลอดทดลองเก็บตัวอย่ำง แล้วเขย่ำเพื่อให้น ้ำเชื อผสมเป็นเนื อเดียวกันส้ำหรับแต่ละชุด
กำรทดลอง (Vuthiphandchai and Zohar, 1999) ตรวจสอบปริมำณน ้ำเชื อโดยหำควำมหนำแน่นของสเปิร์ม ดัดแปลงจำกวิธีกำร
ของ กฤษณ์ (2536, อ้ำงตำม  พลชำติและคณะ, 2551) เจือจำงน ้ำเชื อด้วยน ้ำเกลือเข้มข้น 0.9 เปอร์เซ็นต์ ในอัตรำ 400 เท่ำ 
(น ้ำเชื อ 1 ส่วน ผสมน ้ำยำ NaCl 399 ส่วน) ดูดสำรละลำยน ้ำเชื อปริมำตร 20 ไมโครลิตร ใส่ลงในช่องสไลด์นับเม็ดเลือด 
(haemacytometer) ที่ปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์ที่ออกแบบมำโดยเฉพำะกดกระจกปิดสไลด์เพื่อให้น ้ำเชื อส่วนเกินไหลออกจำก
ช่องนับทิ งกระจกไว้นำน 15-20 นำที เพื่อให้สเปิร์มทุกเซลล์จมลงบนพื นสไลด์ นับเซลล์สเปิร์มภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ก้ำลังขยำย 
100 เท่ำ โดยนับจ้ำนวนสเปิร์มในช่องใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยช่องเล็ก 16 ช่อง ทั ง 4 มุม และนับช่องตรงกลำง 1 ช่อง รวมทั งสิ น 5 
ช่องใหญ่ หรือ 80 ช่องเล็ก น้ำมำค้ำนวณหำจ้ำนวนสเปิร์มต่อมิลลิลิตร จำกสูตรจ้ำนวนสเปิร์ม/มิลลิลิตร = จ้ำนวนสเปิร์มรวมจำก 
5 ช่องใหญ่xอัตรำเจือจำงน ้ำเชื อx10,000a  (a เป็นค่ำคงที่ที่เมื่อคูณกับจ้ำนวนสเปิร์มรวมจำก 5 ช่องใหญ่ และอัตรำเจือจำงจะ
เทียบเท่ำปริมำตรน ้ำเชื อ 1 มิลลิลิตร) ประเมินกำรเคลื่อนที่และระยะเวลำที่สเปิร์มเคลื่อนที่ ดัดแปลงจำกวิธีกำรของ กฤษณ์ 
(2536, อ้ำงตำมพลชำติ และคณะ, 2551) วำงสไลด์บนกล้องจุลทรรศน์ดูดน ้ำยำกระตุ้นกำรเคลื่อนไหวของสเปิร์ม (0.45% NaCl) 
ปริมำตร 100 ไมโครลิตร หยดลงบนสไลด์ และดูดตัวอย่ำงน ้ำเชื อ 10 ไมโครลิตร หยดลงต้ำแหน่งใกล้กับหยดน ้ำยำ จำกนั นใช้แท่ง
แก้วขนำดเล็กลำกน ้ำยำมำผสมกับน ้ำเชื อให้เข้ำกันซึ่งเป็นกำรกระตุ้นให้สเปิร์มเคลื่อนที่แล้วจึงมองผ่ำนกล้องจุลทรรศน์ ประเมิน
กำรเคลื่อนที่โดยพิจำรณำว่ำมีสเปิร์มกี่เปอร์เซ็นต์ ท่ีมีกำรเคลื่อนที่แบ่งเป็นระดับ 6 ระดับ คือ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 
เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั งเริ่มจับเวลำเป็นหน่วยวินำที นับตั งแต่สเปิร์มเคลื่อนที่แข็งแรงจนกระทั่งเคลื่อนที่ช้ำลง 75 เปอร์เซ็นต์ 
ระยะเวลำที่สเปิร์มเคลื่อนที่ = นับตั งแต่สเปิร์มเริ่มเคลื่อนที่จนกระทั งสเปิร์มเคลื่อนที่ช้ำลงเหลือ 75 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพบว่ำสเปิร์มมี
กำรเคลื่อนที่ตั งแต่ระดับ 5 ขึ นไป  (เคลื่อนที่ 80 เปอร์เซ็นต์) จึงถือว่ำเป็นปลำเพศผู้ที่สมบูรณ์เพศ 

2.4 กำรจัดกำรทดลอง 
กำรศึกษำกำรเลี ยงปลำซิวใบไผ่แม่แตงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ โดยเลี ยงลูกปลำซิวใบไผ่แม่แตงที่ได้จำกกำร

เพำะพันธ์ุรุ่นเดียวกัน ในตู้กระจกขนำด 45x90x45 เซนติเมตร ระดับน ้ำในตู้สูง 30 เซนติเมตร ตู้ทดลองมีขำตั ง 27 เซนติเมตร 
จัดวำงตู้ทดลองซ้อนกันสองชั นๆละ 9 ตู้ รวมจ้ำนวนทั งหมด 18 ตู้ เลี ยงปลำตู้ละ 40 ตัว ให้อำหำรตำมแผนกำรทดลองโดยให้
กินจนอิ่ม วันละ 2 ครั ง เวลำ 09.00 น. และ 16.00 น. ล้ำงท้ำควำมสะอำดเปลี่ยนถ่ำยน ้ำในตู้ทดลองสัปดำห์ละ 1 ครั ง สุ่ม
ตัวอย่ำงปลำจ้ำนวน 20 ตัวน้ำมำชั่งน ้ำหนักและวัดควำมยำวเดือนละ 1 ครั ง 

2.5 กำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำ 
2.5.1 ตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ำในตู้ทดลองทุกวัน เวลำ 08.00 น. และ 15.00 น. ดังนี  

-  อุณหภูมิของน ้ำ (Water Temperature, องศำเซลเซียส) และปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน ้ำ 
(Dissolved Oxygen, มิลลิกรัมต่อลิตร) ใช้เครื่องมือวัดออกซิเจนที่ละลำยในน ้ำ YSI รุ่น 550A  ทุกวัน 

2.5.2 ตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ำในตู้ทดลองเดือนละ 1 ครั ง ดังนี  
- ควำมเป็นกรดเป็นด่ำง (pH) ด้วยเครื่องมือวัด pH ยี่ห้อ HACH รุ่น sension 378  
- ควำมเป็นด่ำง (Alkalinity, มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคำร์บอเนต) ควำมกระด้ำง (Hardness, 

มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคำร์บอเนต) คำร์บอนไดออกไซด์อิสระในน ้ำ (Free Carbondioxide, มิลลิกรัมต่อลิตร) ด้วยวิธี 
ไตเตรท ตำมวิธีกล่ำวอ้ำงโดยไมตรีและจำรุวรรณ (2528)  

- แอมโมเนีย (Total Ammonia, มิลลิกรัมต่อลิตร) ด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ยี่ห้อ HACH รุ่น DR/4000 
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3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล   
เมื่อสิ นสุดกำรทดลองน้ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ผลกำรตอบสนองของปลำซิวใบไผ่แม่แตงต่อกำรเลี ยงด้วยอำหำร

ต่ำงกัน ดังนี  
3.1 น ้ำหนักเพิ่มต่อวัน (daily weight gain, DWG; มิลลิกรัม/วัน) = น ้ำหนักปลำเมื่อสิ นสุดกำรทดลอง – 

น ้ำหนักปลำเริ่มต้น/ระยะเวลำทดลอง 
3.2 ควำมยำวเพิ่มต่อวัน (daily length gain, DLG; มิลลิเมตร/วัน) = ควำมยำวปลำเมื่อสิ นสุดกำรทดลอง – 

ควำมยำวปลำเริ่มต้น/ระยะเวลำทดลอง 
3.3 อัตรำส่วนเพศ (Sex ratio, เปอร์เซ็นต์) = จ้ำนวนปลำแต่ละเพศ/จ้ำนวนปลำทั งหมด×100 
3.4 อัตรำควำมสมบูรณ์เพศ (Sexual maturity rate, เปอร์เซ็นต์) = จ้ำนวนปลำที่สมบูรณ์เพศ/จ้ำนวนปลำ

ทั งหมด×100 
3.5 อัตรำรอดตำย (Survival rate, เปอร์เซ็นต์) = จ้ำนวนปลำเมื่อสิ นสุดกำรทดลอง/จ้ำนวนปลำเริ่มต้น×100 
3.6 วิเครำะห์ต้นทุนกำรเลี ยงปลำซิวใบไผ่แม่แตงตำมวิธีกำรของสมศักดิ์ (2530) 
ค้ำนวณข้อมูลวิเครำะห์ผลและเปรียบเทียบโดยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ One way analysis of 

variance และเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยระหว่ำงชุดกำรทดลองด้วยวิธี Duncans’new multiple range 
test ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรมส้ำเร็จรูปทำงสถิติ (กัลยำ,  2543) เปรียบเทียบอัตรำส่วนควำม
สมบูรณ์เพศระหว่ำงชุดข้อมูลด้วย Fisher’s exact probability test ที่ระดับควำมเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรม
ส้ำเร็จรูปทำงสถิติ (Precher, and Briggs, 2001) 

 
ผลกำรศึกษำ 

ปลำซิวใบไผ่แม่แตงทดลองเริ่มเลี ยงอำยุ 2 เดือน ขนำดน ้ำหนัก 0.59±0.08 กรัม ควำมยำว 3.6±0.18 เซนติเมตร เลี ยง
ในตู้กระจกขนำด 45x90x45 เซนติเมตร ระดับน ้ำในตู้ลึก 30 เซนติเมตร ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2559 ถึงเดือนสิงหำคม 
2560 ระยะเวลำ 10 เดือน โดยเลี ยงด้วยอำหำรแตกต่ำงกัน  3 ชุดกำรทดลองผลกำรศึกษำดังนี  

 

1. ควำมสมบรูณเ์พศของปลำซิวใบไผ่แมแ่ตง 
1.1 อัตรำส่วนเพศ ปลำทดลองสำมำรถจ้ำแนกเพศได้เมื่อมีอำยุ 6 เดือน โดยพบปลำเพศผู้มีลักษณะล้ำตัวเรียว มีสี

ออกสีแดงเรื่อเมื่อบีบท่ีท้องเบำๆ มีน ้ำเชื อสีขำวไหลออกมำ ปลำเพศเมียมีสีจำงกว่ำ และมีส่วนท้องอูม กำรเลี ยงพ่อแม่พันธุ์ปลำ
ด้วยอำหำรแตกต่ำงกัน 3 ชุดกำรทดลอง พบอัตรำส่วนปลำเพศผู้ร้อยละ 50.92±2.44, 52.39±4.32 และ 46.98 ±4.15 ตำมล้ำดับ 
เมื่อวิเครำะห์ค่ำทำงสถิติพบว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (p>0.05) อัตรำส่วนปลำเพศเมียพบร้อยละ 49.08±2.44, 
47.61±4.32 และ 53.02 ±4.15 ตำมล้ำดับ เมื่อวิเครำะห์ค่ำทำงสถิติแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (p>0.05) (ตำรำงที ่1)  

1.2 ควำมสมบูรณ์เพศของปลำเพศผู้ ผลกำรประเมินพบ ดังนี  
1) ควำมสมบูรณ์เพศจำกกำรประเมินกำรเคลื่อนที่ของสเปิร์มที่มีกำรเคลื่อนที่แบ่งเป็นระดับ6 ระดับ คือ 0, 20, 

40, 60, 80 และ 100 เปอร์เซ็นต์ พบว่ำสเปิร์มมีกำรเคลื่อนที่ตั งแต่ระดับ 5 ขึ นไป (เคลื่อนที่ 80 เปอร์เซ็นต์) ถือว่ำเป็นปลำ
เพศผู้ที่สมบูรณ์เพศมีอัตรำร้อยละ 67.65±10.94, 77.65±9.59 และ 89.40 ±3.94 ตำมล้ำดับ เมื่อวิเครำะห์ค่ำทำงสถิติพบว่ำ
กำรเลี ยงปลำซิวใบไผ่แม่แตงด้วยอำหำรชุดกำรทดลองที่ 3 มีปลำเพศผู้ที่สมบูรณ์เพศสูงกว่ำชุดกำรทดลองที่ 1 และ 2 แตกต่ำง
กันอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) (ตำรำงที่ 1) 

    2) กำรเคลื่อนที่ของสเปิร์ม จับเวลำเป็นหน่วยวินำที นับตั งแต่สเปิร์มเคลื่อนที่แข็งแรงจนกระทั่งเคลื่อนที่ช้ำลง 
75 เปอร์เซ็นต์ พบว่ำกำรเคลื่อนที่ของสเปิร์มเมื่อกระตุ้นด้วยสำรละลำย (0.45% NaCl) มีกำรเคลื่อนที่ร้อยละ 85.83±8.01, 
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91.67±6.83 และ 95.0±6.32 ตำมล้ำดับ เมื่อวิเครำะห์ค่ำทำงสถิติพบว่ำกำรเลี ยงปลำซวิใบไผ่แม่แตงด้วยอำหำรชุดกำรทดลอง
ที่ 3 มีอัตรำกำรเคลื่อนที่ของสเปิร์มสูงกว่ำชุดกำรทดลองที่ 1 แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) แต่แตกต่ำงกัน
อย่ำงไม่มีนัยส้ำคัญทำงสถิติกับชุดกำรทดลองที่ 2 (p>0.05) ระยะเวลำที่สเปิร์มเคลื่อนที่แข็งแรงเท่ำกับ 57.33±1.75, 
58.0±1.09 และ 58.66±1.86 วินำที ตำมล้ำดับเมื่อวิเครำะห์ค่ำทำงสถิติพบว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส้ำคัญทำงสถิติ  
(p>0.05) (ตำรำงที่ 2)  

    3) ควำมหนำแน่นของสเปิร์ม จ้ำนวนสเปิร์มต่อมิลลิลิตรของปลำซิวใบไผ่แม่แตงเพศผู้มีจ้ำนวน 2.78±0.54 

x106, 3.32±0.65 x106 และ3.97±1.11 x106  เซลล์ ตำมล้ำดับ เมื่อวิเครำะห์ค่ำทำงสถิติพบว่ำกำรเลี ยงปลำซิวใบไผ่แม่แตง
ด้วยอำหำรชุดกำรทดลองที่ 3 มีควำมหนำแน่นของสเปิร์มสูงกว่ำชุดกำรทดลองที่ 1 แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ 
(p<0.05) แต่แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส้ำคัญทำงสถิติกับชุดกำรทดลองที่ 2 (p>0.05) (ตำรำงที่ 2) 

1.3 ควำมสมบูรณ์เพศของปลำเพศเมีย พบว่ำปลำเพศเมียมีส่วนท้องอูมเป่ง ผนังท้องบำง สังเกตลักษณะไข่ ได้แก่ สี 
รูปร่ำง ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไข่ และสุ่มปลำเพศเมียที่เลี ยงไว้ใช้เป็นตัวแทนอีกชุดที่มีลักษณะภำยนอกเช่นเดียวกับปลำ
ทดลองประเมินระยะไข่ โดยหำเปอร์เซ็นต์กำรเคลื่อนที่ของนิวเคลียสหรือ germinal vesicle (GV) ด้วยวิธี 4 stage scale 
(Kulawa and Kucharczyk, 1996) พบว่ำปลำซิวใบไผ่แม่แตงมีควำมแตกต่ำงของไข่ระยะต่ำงๆ ดังนี  

ระยะที่ 1 germinal vesicle อยู่กลำงเซลล์ ไข่สีเหลืองอ่อน ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.8 มิลลิเมตร 
ระยะที่ 2 germinal vesicle เลื่อนเข้ำใกล้ผนังเซลล์ น้อยกว่ำครึ่งของรัศมีไข่สีเหลืองอ่อน ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1.0 

มิลลิเมตร 
ระยะที่ 4 germinal vesicle อยู่ชิดเปลือกไข่สีเหลืองอ่อน ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1.3 มิลลิเมตร 
ปลำทดลองที่มีระยะไข่ที่ 3 จ้ำนวน 80 เปอร์เซ็นต์ ของตัวอย่ำงไข่ถือว่ำเป็นปลำเพศเมียที่สมบูรณ์เพศพบร้อย

ละ 71.19±9.23, 81.38±18.57 และ 96.38± 6.18 ตำมล้ำดับ เมื่อวิเครำะห์ค่ำทำงสถิติพบว่ำกำรเลี ยงปลำซิวใบไผ่แม่

แตงด้วยอำหำรชุดกำรทดลองที่ 3 มีปลำเพศเมียที่สมบูรณ์เพศสูงกว่ำชุดกำรทดลองที่ 1 แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ 

(p<0.05) แต่แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส้ำคัญทำงสถิติ กับชุดกำรทดลองที่ 2 (p>0.05) (ตำรำงที่ 1)  
 

ตำรำงที่ 1 ค่ำเฉลี่ยอัตรำควำมสมบูรณ์เพศผู้, อัตรำควำมสมบูรณ์เพศเมีย, อัตรำส่วนปลำเพศผู้ และอัตรำส่วนปลำเพศเมียของ 
ปลำซิวใบไผ่แม่แตงที่เลี ยงด้วยอำหำรแตกต่ำงกัน 3 ชุดกำรทดลอง 

 ชนิดอำหำร 
 ไรแดง อำหำรโปรตีน  

40 % 
อำหำรโปรตีน 40 % ผสม 

สำหร่ำยสไปรูลิน่ำสด 20 % 

อัตรำส่วนปลำเพศผู้ (%) 50.92±2.44 a 52.39±4.32 a 46.98±4.15 a 
อัตรำส่วนปลำเพศเมีย (%) 49.08±2.44

 a
 47.61±4.32

 a 53.02±4.15
 a 

ควำมสมบูรณ์เพศผู้ (%) 67.65±10.94 
b
 77.65±9.59 

b 89.40±3.94 
a
 

ควำมสมบูรณ์เพศเมีย (%) 71.19±9.28 
b 81.38±18.57

 ab  96.38±6.18 a 
หมำยเหตุ  ค่ำเฉลี่ยที่ก้ำกับไว้ด้วยอักษรภำษำอังกฤษท่ีต่ำงกันในแนวนอน แสดงว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคญัทำง

สถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
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ตำรำงที่ 2 กำรประเมินน ้ำเชื อของปลำซิวใบไผ่แม่แตงท่ีเลี ยงด้วยอำหำรแตกต่ำงกัน 3 ชุดกำรทดลอง 
 ชนิดอำหำร 
 ไรแดง อำหำรโปรตีน 40 % อำหำรโปรตีน 40 % ผสม 

สำหร่ำยสไปรูลิน่ำสด 20 % 
ระดับกำรเคลื่อนที่ของสเปิร์ม (เปอร์เซ็นต์) 85.83±8.01

b 91.67±6.83
ab 95.00±6.32

a 
ระยะเวลำที่สเปิร์มแข็งแรง (วินำที) 57.33±1.75

 a 58.00±1.09 a 58.66±1.86 a 
จ้ำนวนสเปิร์มต่อมิลลิลิตร (x106 เซลล์) 2.78±0.54 b 3.32±0.65 ab 3.97±1.11 a 
หมำยเหตุ  ค่ำเฉลี่ยที่ก้ำกับไว้ด้วยอักษรภำษำอังกฤษท่ีต่ำงกันในแนวนอน แสดงว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคญัทำง

สถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์

 
 

 

 

 

ภำพที่ 1 ลักษณะภำยนอกของปลำซิวใบไผ่แม่แตงเพศผู้และเพศเมีย 

 

2. กำรเจรญิเติบโต 
2.1 ควำมยำวสุดท้ำยเฉลี่ย เมื่อสิ นสุดกำรทดลองพบว่ำมีขนำดควำมยำวสุดท้ำยเฉลี่ย 4.81±0.25, 5.10±0.17 และ 

5.20±0.15 เซนติเมตรตำมล้ำดับ เมื่อวิเครำะห์ค่ำทำงสถิติพบว่ำกำรเลี ยงปลำซิวใบไผ่แม่แตงด้วยอำหำร 3 ชุดกำรทดลอง
แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (p>0.05) (ตำรำงที ่3) 

2.2 น ้ำหนักสุดท้ำยเฉลี่ย เมื่อสิ นสุดกำรทดลองพบว่ำมีน ้ำหนักสุดท้ำยเฉลี่ย 1.26±0.06, 1.36±0.08 และ 1.39±0.10 
กรัมตำมล้ำดับ เมื่อวิเครำะห์ค่ำทำงสถิติพบว่ำกำรเลี ยงปลำซิวใบไผ่แม่แตงด้วยอำหำรชุดกำรทดลองที่ 2 และ 3 มีน ้ำหนักเฉลี่ย
สูงกว่ำชุดกำรทดลองที่ 1 แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) (ตำรำงที ่3) 

2.3 ควำมยำวเพิ่มต่อวัน เมื่อสิ นสุดกำรทดลองพบว่ำมีควำมยำวเพิ่มต่อวันเฉลี่ย 0.04±0.01, 0.07±0.01 และ 
0.07±0.01 มิลลิเมตรตำมล้ำดับ เมื่อวิเครำะห์ค่ำทำงสถิติพบว่ำกำรเลี ยงปลำซิวใบไผ่แม่แตงด้วยอำหำร 3 ชุดกำรทดลอง
แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (p>0.05) (ตำรำงที ่3) 

2.4 น ้ำหนักเพิ่มต่อวัน เมื่อสิ นสุดกำรทดลองพบว่ำมีน ้ำหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ย  2.37±0.27, 3.39±0.35 และ 
3.49±0.34 มิลลิกรัม ตำมล้ำดับ เมื่อวิเครำะห์ค่ำทำงสถิติพบว่ำกำรเลี ยงปลำซิวใบไผ่แมแ่ตงด้วยอำหำรชุดกำรทดลองที่ 2 และ 
3 มีน ้ำหนักเพิ่มต่อวันสูงกว่ำชุดกำรทดลองที่ 1 แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) (ตำรำงที ่3) 
3. อัตรำรอดตำย  

เมื่อสิ นสุดกำรทดลองพบว่ำปลำมีอัตรำรอดตำยร้อยละ 73.33±4.08, 71.25±12.82 และ75.00±6.32 ตำมล้ำดับ เมื่อ
วิเครำะห์ค่ำทำงสถิติพบว่ำกำรเลี ยงปลำซิวใบไผ่แม่แตงด้วยอำหำรชุดกำรทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีอัตรำรอดตำยแตกต่ำงกัน
อย่ำงไม่มีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (p>0.05) (ตำรำงที ่3) 

 
 

1 ซม. 

เพศผู้ 

ถุงน ้ำเชื อ 1 ซม. รังไข ่

เพศเมีย 

1 ซม. 
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ตำรำงที ่3 ค่ำเฉลี่ยควำมยำว, น ้ำหนัก, ควำมยำวเพิ่มต่อวัน, น ้ำหนักเพิ่มต่อวัน และอัตรำรอดตำยของปลำซิวใบไผ่แม่แตง ที่เลี ยง
ด้วยอำหำรแตกต่ำงกัน 3 ชุดกำรทดลอง 

  ชนิดอำหำร 

  
ไรแดง อำหำรโปรตีน 

40 % 
อำหำรโปรตีน 40 % ผสม 
สำหร่ำยสไปรูลิน่ำสด 20 % 

ควำมยำวเริ่มทดลอง (เซนติเมตร) 3.6±0.18 3.6±0.18 3.60±0.18 
น ้ำหนักเริ่มทดลอง (กรัม) 0.59±0.08 0.59±0.08 0.59±0.08 
ควำมยำวสดุท้ำยเฉลี่ย (เซนติเมตร) 4.81±0.25a 5.10±0.17 a 5.20±0.15 a 
น ้ำหนักสุดท้ำยเฉลีย่ (กรัม) 1.26±0.06 b 1.36±0.08 a 1.39±0.10 a 
ควำมยำวเพิ่มต่อวันเฉลีย่ (มิลลิเมตร
ต่อวัน) 

0.04±0.01 a 0.07±0.01 a 0.07±0.01 a 
น ้ำหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ย (มลิลิกรมัต่อ
วัน) 

2.37±0.27 b 3.39±0.35 a 3.49±0.34 a 
อัตรำรอดตำย (%) 73.33±4.08 a 71.25±12.82 a 75.00±6.32 a 
หมำยเหตุ  ค่ำเฉลี่ยที่ก้ำกับไว้ด้วยอักษรภำษำอังกฤษท่ีต่ำงกันในแนวนอน แสดงว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคญัทำง

สถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. คุณภำพน ้ำ 

คุณภำพน ้ำในกำรเลี ยงพ่อแม่พันธุ์ปลำซิวใบไผ่แม่แตงที่เลี ยงด้วยอำหำรต่ำงกัน 3 ชุดกำรทดลองระหว่ำงเดือน
พฤศจิกำยน 2559 ถึงเดือนสิงหำคม 2560 พบอุณหภูมิของน ้ำเฉลี่ย 25.8±0.4, 25.6±0.3 และ 25.8±0.3 องศำเซลเซียส, ปริมำณ
ออกซิเจนที่ละลำยในน ้ำเฉลี่ย 6.2±0.3, 6.1±0.3 และ 6.3±0.1 มิลลิกรัม/ลิตร, ควำมกระด้ำงของน ้ำเฉลี่ย 53.7±10.8, 59.2±11.9 
และ 62.7±11.2 มิลลิกรัม/ลิตร, ควำมเป็นด่ำงของน ้ำเฉลี่ย 56.2±4.9, 59.7±12.4 และ 60.4±9.2 มิลลิกรัม/ลิตร, ควำมเป็นกรด
ด่ำงของน ้ำ (pH) เฉลี่ย 6.9±0.3, 6.9±0.2 และ 6.9±0.2, คำร์บอนไดซ์ออกไซด์อิสระเฉลี่ย 1.6±0.2, 2.0±0.1 และ 2.0±0.1 
มิลลิกรัม/ลิตร, แอมโมเนียรวมเฉลี่ย 0.003±0.001, 0.003±0.001 และ 0.003±0.001 มิลลิกรัม/ลิตร  
5. ต้นทุนกำรเลี ยงปลำซิวใบไผ่แมแ่ตงจนสมบรูณเ์พศ 

กำรเลี ยงปลำซิวใบไผ่แม่แตงจนสมบูรณ์เพศด้วยอำหำรแตกต่ำงกัน 3 ชุดกำรทดลอง ระยะเวลำ 10 เดือน มีต้นทุนเท่ำกับ 
1,442.19, 1,359.87 และ 1,361.80 บำทต่อชุดกำรทดลอง ตำมล้ำดับ แบ่งออกเป็นต้นทุนผันแปรเท่ำกับ 1,336.31, 1,253.98 และ 
1,255.92 บำทต่อชุดกำรทดลอง ตำมล้ำดับ ต้นทุนคงที่ทุกชุดกำรทดลองเท่ำกับ 105.88 บำท และต้นทุนกำรเลี ยงต่อตัวเฉลี่ย
เท่ำกับ 49.17, 47.71 และ 45.39 บำท ต่อชุดกำรทดลองตำมล้ำดับ (ตำรำงที่ 4) 
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 ตำรำงที่ 4 ต้นทุนกำรเลี ยงปลำซวิใบไผ่แม่แตงจนสมบรูณเ์พศด้วยอำหำรแตกตำ่งกัน 3 ชุดกำรทดลอง 

 ชนิดอำหำร 

 
ไรแดง อำหำรโปรตีน 40 % อำหำรโปรตีน 40 % ผสม 

สำหร่ำยสไปรูลิน่ำสด 20 % 
รำยกำร บำท/ตู้ % บำท/ตู้ % บำท/ตู้ % 

ต้นทุนผันแปร  
      ค่ำพันธุ์ปลำ (บำท) 200.00 14.97 200 15.95 200 15.92 

ค่ำอำหำรปลำ (บำท) 104.52 7.82 23.33 1.86 25.24 2.01 
ค่ำแรงงำน (บำท) 534.00 39.96 534.00 42.58 534.00 42.52 
ค่ำสำรเคมีวิเครำะห์น ้ำ (บำท) 250.00 18.71 250 19.94 250 19.91 
ค่ำไฟฟ้ำ (บำท) 229.34 17.16 229.34 18.29 229.34 18.26 
ค่ำเสียโอกำสในกำรลงทุน  18.45 1.38 17.31 1.38 17.34 1.38 
คิดเป็นเงิน (บำท) 1,336.31 100.00 1,253.98 100.00 1,255.92 100.00 
ต้นทุนคงที ่  

      ค่ำตู้กระจก (บำท) 83.33 78.70 83.33 78.70 83.33 78.70 
ค่ำเครื่องให้อำกำศ 21.00 19.83 21.00 19.83 21.00 19.83 
ค่ำเครื่องสูบน ้ำ 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
ค่ำเสียโอกำสในกำรลงทุน  1.46 1.38 1.46 1.38 1.46 1.38 
คิดเป็นเงิน (บำท) 105.88 100.00 105.88 100.00 105.88 100.00 
ต้นทุนกำรเลี ยงทั งหมด 1,442.19 1,359.87 1,361.80 
ต้นทุนกำรเลี ยงต่อตัว 49.17 47.71 45.39 

หมำยเหตุ : ภำคผนวกที่ 1 
 
วิจำรณ์และสรุปผลกำรศึกษำ 

1. ควำมสมบูรณ์เพศของปลำซิวใบไผ่แม่แตงสำมำรถแยกเพศได้เมื่อปลำมีอำยุ 6 เดือน อัตรำส่วนปลำเพศผู้และอัตรำส่วน
ปลำเพศเมียไมแ่ตกตำ่งกัน ปลำทดลองมคีวำมสมบูรณ์เพศของปลำที่ให้อำหำรส้ำเรจ็รปูโปรตีนไมน่้อยกว่ำ 40 เปอร์เซ็นต์ผสมสำหรำ่ยส
ไปรูลิน่ำสัดส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ มีอัตรำสูงสุด โดยมีอัตรำรอดตำยของพ่อแม่พันธุ์ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน สรุปว่ำอำหำรส้ำเร็จรูปโปรตีน
ไม่น้อยกว่ำ 40 เปอร์เซ็นต์ ผสมสำหร่ำยสไปรลูิน่ำสัดส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลของควำมสมบูรณ์เพศดีที่สุดเนื่องจำกอำหำรปลำที่ผสม
สำหร่ำยสไปรูลิน่ำให้วิตำมินและเกลือแร่ต่ำงๆ ได้แก่วิตำมินอี (โทโคฟิคอล) วิตำมินซี วิตำมินบี 2 แคลเซี่ยม-แพนโทธิเนต และ
แมงกำนิส เป็นต้น ในระดับที่เหมำะสมซึ่งมีผลท้ำให้พ่อแม่พันธุ์ปลำมีควำมสมบูรณ์เพศและระบบสืบพันธุ์ดีขึ น (เจียมจิตต์,2535;  

วีรพงศ์, 2536; ขจรเกียรติ์, 2550; Halver, 1989) ดังทีว่ิมล (2538) กล่ำวว่ำ กำรเตรียมควำมพร้อมของพ่อแม่พันธุ์ปลำ โดยเฉพำะพ่อ

แม่พันธุ์ท่ีเลี ยงในทีก่ักขัง ให้มีควำมสมบูรณ์ของน ้ำเชื อและไข่ก่อนกำรเพำะพันธุ์ สำมำรถท้ำได้โดยกำรจัดกำรระบบกำรเพำะเลี ยงให้
ใกล้เคียงกับธรรมชำติมำกที่สดุ และขุนพ่อแม่พันธุ์ด้วยอำหำรพิเศษที่มีสำรอำหำรที่จ้ำเป็นต่อกำรพัฒนำของเซลลส์ืบพันธุ ์สอดคล้องใน
กำรทดลองของสุจนีย์ และคณะ (2554) พบว่ำเลี ยงปลำเลียหินดว้ยอำหำรผสมสำหรำ่ยสไปรูลนิ่ำสดัส่วน 20 และ 40 เปอร์เซ็นต์มีอัตรำ
กำรวำงไข่สูงกว่ำอำหำรที่ไม่ผสมสำหร่ำยสไปรูลิน่ำและสรุปว่ำอำหำรที่ผสมสำหร่ำยสไปรูลิน่ำสัดส่วน 20 เปอร์เซ็นต์เป็นระดับที่
เหมำะสมส้ำหรับกำรเลี ยงปลำเลียหินเพื่อเป็นพ่อแมพ่ันธุ ์กำรทดลองครั งนี ปลำทดลองเป็นปลำที่ได้จำกกำรเพำะพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ปลำที่
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เลี ยงด้วยอำหำรส้ำเร็จรูปซึ่งแตกต่ำงจำก  กำรทดลองของโกมุท และคณะ (2554) ท่ีทดลองเลี ยงปลำซิวใบไผ่ (Brachydanio 
albolineatus Blyth, 1860) ที่รวบรวมจำกธรรมชำติเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ โดยเลี ยงปลำด้วย ไรแดง อำทีเมียตัวเต็มวัย หนอนนกขนำด
เล็กและอำหำรส้ำเรจ็รปูชนิดเม็ดลอยน ้ำโปรตีนไมน่้อยกว่ำ 40.20 เปอร์เซ็นต์ สรุปว่ำควรเลี ยงปลำเพศผู้ดว้ยไรแดง และอำร์ทีเมีย ส่วน
ปลำเพศเมียควรเลี ยงด้วยไรแดง และแตกต่ำงจำกกำรทดลองของอ้ำไพพรรณ และคณะ (2551) ทดลองเลี ยงปลำซิวข้ำงขวำนเล็ก 
(Trigonostigma espei  Meinken, 1967) เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ โดยเลี ยงด้วยเนื อปลำสดสับระเอียด ไรแดงและอำหำรผงส้ำเร็จรูป
โปรตีน 30 % พบว่ำอำหำรทุกชุดกำรทดลองสำมำรถท้ำให้ปลำมคีวำมสมบูรณ์เพศ ไม่แตกต่ำงกัน และสรุปว่ำปลำซิวข้ำงขวำนรวบรวม
มำจำกธรรมชำติกินอำหำรมีชีวิตในธรรมชำติมำก่อนจึงคุ้นเคยกับไรแดงในขณะที่ปลำที่ให้กินปลำสดสับและอำหำรส้ำเร็จรูปมีกำร
ปรับตัวรับอำหำรท้ำให้อัตรำรอดและพัฒนำกำรของเซลล์สืบพันธุ์ไม่แตกต่ำงกัน สรุปว่ำกำรเลี ยงปลำซิวข้ำงขวำนมีแนวโน้มใช้อำหำร
ทดแทนไรแดงได้  

2. กำรเจริญเติบโตของปลำซิวใบไผ่แม่แตงมีน ้ำหนักสุดท้ำยเฉลี่ยและน ้ำหนักเพิ่มต่อวันสูงสุดในปลำทดลองที่ให้
อำหำรส้ำเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 40 เปอร์เซ็นต์ ผสม สำหร่ำยสไปรูลนิ่ำสัดส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องในกำรเลี ยงปลำนิล
แดงด้วยอำหำรผสมสำหร่ำยสไปรูลนิ่ำสด 55 เปอร์เซ็นต์ มีระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ พบว่ำปลำมีอัตรำกำรเจริญเติบโตดีกวำ่
อำหำรที่ไม่ผสมสำหร่ำยสไปรูลิน่ำ (จงกล และคณะ , 2549) และกำรเลี ยงปลำทองด้วยอำหำรที่เสริมสำหร่ำยสไปรูลิน่ำใน
อำหำรระดับ 3 เปอร์เซ็นต์ มีอัตรำกำรเจริญเติบโตสูงกว่ำที่ 1 และ 5 เปอร์เซ็นต์ (สุภฎำ และคณะ, 2548) นอกจำกนั นยังพบ
ผลกำรใช้สำหร่ำยสไปรูลิน่ำที่ท้ำให้ปลำมีกำรเจริญเติบโตดี เช่น ปลำกะรังดอกแดง (โชติและคณะ, 2548) แม้ว่ำกำรใช้
ประโยชน์สำหร่ำยสไปรูลิน่ำในปลำแต่ละชนิดมีควำมแตกต่ำงกันแต่มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของปลำได้เช่นกัน 

3. คุณสมบัติของน ้ำในกำรทดลองมีควำมใกล้เคียงกับแหล่งที่พบปลำซิวใบไผ่แม่แตงในธรรมชำติ ถือว่ำมีควำมเหมำะสมต่อ
กำรด้ำรงชีวิตของสัตว์น ้ำตำมที่ ไมตรี และจำรุวรรณ (2528) ภำณุและคณะ (2539) มั่นสิน และไพพรรณ (2544) และกรมควบคุม
มลพิษ (2546) รำยงำนไว้ ดังนั นคุณภำพน ้ำในกำรทดลองครั งนี จึงไม่ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตและอัตรำรอดของปลำซิวใบไผ่แม่แตง 

4. ต้นทุนของกำรเลี ยงปลำซิวใบไผ่แม่แตงจนสมบูรณ์เพศดว้ยอำหำรส้ำเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 40 เปอร์เซ็นต์ ผสม
สำหร่ำยสไปรูลิน่ำสัดส่วน 20 เปอร์เซ็นต์มีต้นทุนต่้ำที่สุดเท่ำกับ 45.39 บำทต่อตัว เนื่องจำกปลำมีอัตรำรอดสูงที่สุด ส้ำหรับ
กำรเลี ยงด้วยไรแดงมีต้นทุนสูงสุดเท่ำกับ 49.17 บำทต่อตัว  

สรุปผลกำรทดลองเลี ยงปลำซิวใบไผ่แม่แตงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธ์ุด้วยอำหำรส้ำเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 40 เปอร์เซ็นต์ 

ผสมสำหร่ำยสไปรูลิน่ำสัดส่วน 20 เปอร์เซ็นต ์ให้ผลกำรทดลองที่ดีท่ีสุด 
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ภำคผนวกที่ 1 

รำยละเอียดกำรค้ำนวณค่ำใช้จ่ำยต้นทุนกำรเลี ยงปลำซิวใบไผ่แม่แตงจนสมบูรณ์เพศด้วยอำหำรแตกต่ำงกัน 
1. ค่ำพันธุ์ปลำรำคำตัวละ 5 บำท 
2. ค่ำอำหำรปลำ ดังนี  ไรแดง กิโลกรัมละ 80.00 บำท  อำหำรกุ้งวัยอ่อน กิโลกรัมละ 55.00 บำท สำหร่ำย สไปรูลิน่ำสด 

กิโลกรัมละ 36.00 บำท  
3. ค่ำจ้ำงแรงงำน จำกอัตรำค่ำจ้ำงขั นต่้ำของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 วันละ 308 บำท(https://chiangmai.mol.go.th/) 

อัตรำวันละ 8 ช่ัวโมง คิดเป็นเงินช่ัวโมงละ  38.50 บำท จ้ำนวน 1 คน คิดเฉพำะเวลำที่ท้ำงำน ดังนี  
- ใหอ้ำหำรปลำวันละ 30 นำที ต่อ 18 ตู้ ค่ำจ้ำงแรงงำนช่ัวโมงละ 38.50 บำท ใช้เวลำให้อำหำร 30 นำที เป็น

เงิน 19.25 บำท ให้อำหำร 18 ตู้ คิดเป็นตู้ละ 1.07 บำท ระยะเวลำทดลอง 300 วัน เป็นเงิน 321.00 บำทต่อตู้ 
- ล้ำงตู้ปลำครั งละ 20 นำที ต่อตู้ จ้ำนวน 40 ครั ง ค่ำจ้ำงแรงงำนช่ัวโมงละ 38.50 บำท ใช้เวลำล้ำงตู้ 20 นำที 

เป็นเงิน 12.83 บำท ล้ำงตู้ปลำ 18 ตู้ คิดเป็นตู้ละ 0.71 บำท ระยะเวลำทดลอง 300 วัน เป็นเงิน 213.00 บำทต่อตู้ 
4. ค่ำสำรเคมีวิเครำะห์น ้ำ เป็นเงิน 250 บำทต่อตู้ 
5. ค่ำไฟฟ้ำ อัตรำค่ำไฟฟ้ำหน่วยละ 2.85 บำท (กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค, 2560)  

- ค่ำเครื่องให้อำกำศขนำด 1.5 กิโลวัตต์ วันละ 24 ช่ัวโมง ใช้งำน 150 ตู้ เป็นเงินวันละ 0.68 บำทต่อตู้ 
ระยะเวลำทดลอง 300 วัน คิดเป็นค่ำไฟฟ้ำ 204.00 บำทต่อตู้ 

- ค่ำเครื่องสูบน ้ำขนำด 450 วัตต์ สูบน ้ำล้ำงตู้สัปดำห์ละ 1 ครั ง รวมตลอดกำรทดลองล้ำงตู้  40 ครั ง ใช้เวลำ
ล้ำงตู้ครั งละ 4 ช่ัวโมงต่อ 18 ตู้ คิดเป็นเวลำล้ำงตู้ทั งหมด 160 ช่ัวโมง ใช้เวลำทั งหมดตู้ละ  8.89 ช่ัวโมง  คิดเป็นค่ำไฟฟ้ำ
เท่ำกับ 25.34 บำทต่อตู้ 

6. ค่ำเสียโอกำสในกำรลงทุนค้ำนวณจำกอัตรำดอกเบี ยเงินฝำกประจ้ำ 12 เดือน ในปีพ.ศ. 2560 อัตรำร้อยละ 1.40 บำท/ปี 
ของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (อ้ำงตำม BACC. http://www.bacc.or.th.) 

7. ค่ำตู้ทดลองตู้ละ 2,000 บำท อำยุกำรใช้งำน 20 ปี คิดเป็นค่ำเสื่อมรำคำปีละ 100.00 บำท ระยะเวลำทดลอง 10 เดือน 
เป็นเงิน 83.33 บำทต่อตู้ 

8. ค่ำเครื่องให้อำกำศ รำคำ 20,000.00 บำท อำยุกำรใช้งำน 5 ปี เป็นเงินวันละ 10.96 บำท ใช้กับ  150 ตู้ เป็นเงินวันละ 
0.07 บำทต่อตู้ ระยะเวลำทดลอง 300 วัน  เป็นเงิน 21.00 บำทต่อตู้ 

9. ค่ำสูบน ้ำ รำคำ 17,600.00 บำท อำยุกำรใช้งำน 5 ปี คิดเป็นวันละ 9.64 บำท ใช้สูบน ้ำล้ำงตู้สัปดำห์ละ 1 ครั ง ใช้เวลำสูบ
น ้ำครั งละ 5.8 นำทีต่อ 18 ตู้ รวมตลอดกำรทดลองล้ำงตู้ 40 ครั ง ใช้เวลำสูบน ้ำทั งหมด 3.87 ช่ัวโมง คิดเป็นค่ำเครื่องสูบน ้ำ
เท่ำกับ 0.9 บำทต่อตู้ 

 
 
 
 
 

http://www.bacc.or.th/
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3. งานผลิตพันธุ์สตัว์น้ า 
 
    1. ความเป็นมาของโครงการ 
    เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ า โดยศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตพันธุ์
สัตว์น้ าให้มีคุณภาพควบคู่กับการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าโดยเฉพาะชนิดพันธุ์ และจ านวนของสัตว์น้ าให้คงอยู่ใน
ธรรมชาติ โดยการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อปล่อยในแหล่งน้ า 
 
    2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าสาธารณะ 
 
    3. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าสาธารณะ จ านวน  5,300,000  ตัว 
 
    4. ผลการด าเนินงาน 

4.1  งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 

       ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ าธรรมชาติ และบ่อสาธารณะในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  

และจังหวัดใกล้เคียง รวมเป็นจ านวน  5,433,350  ตัว  ชนิดพันธุ์สัตว์น้ าที่ผลิตได้แก่ 
 

- ปลาตะเพียนขาว  จ านวน 2,020,000    ตัว 
- ปลายี่สกเทศ  จ านวน 1,343,000    ตัว 
- ปลาบ้า  จ านวน 1,056,000    ตัว 
- ปลาสร้อยขาว  จ านวน 300,000    ตัว 
- ปลาตะเพียนทอง  จ านวน 240,000    ตัว 
- ปลานวลจันทร์เทศ  จ านวน  180,000    ตัว 
- ปลาสวาย  จ านวน 110,000    ตัว 
- ปลาไน  จ านวน 100,000 ตัว 
- กบนา  จ านวน 52,000    ตัว 
- ปลากาด า 
- ปลาบึก 

 จ านวน 
จ านวน 

20,000 
12,350 

ตัว
ตัว 

  รวมทั้งสิ้น 5,433,350    ตัว 
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4.1.1  งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืดลงในแหล่งน้ าสาธารณะ    

         ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืดลงในแหล่งน้ าธรรมชาติ และบ่อสาธารณะภายในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
          และจังหวัดใกล้เคียง จ านวน 172 แห่ง (ผนวกท่ี 35) รวมเป็นจ านวน 5,433,350 ตัว ชนิดพันธุ์     
          สัตว์น้ าที่ปล่อย ได้แก่ 

 

- ปลาตะเพียนขาว  จ านวน 2,020,000    ตัว 
- ปลายี่สกเทศ  จ านวน 1,343,000    ตัว 
- ปลาบ้า  จ านวน 1,056,000    ตัว 
- ปลาสร้อยขาว  จ านวน 300,000    ตัว 
- ปลาตะเพียนทอง  จ านวน 240,000    ตัว 
- ปลานวลจันทร์เทศ  จ านวน  180,000    ตัว 
- ปลาสวาย  จ านวน 110,000    ตัว 
- ปลาไน  จ านวน 100,000 ตัว 
- กบนา  จ านวน 52,000    ตัว 
- ปลากาด า 
- ปลาบึก 

 จ านวน 
จ านวน 

20,000 
12,350 

ตัว
ตัว 

  รวมทั้งสิ้น 5,433,350    ตัว 
     

ภาพกิจกรรม 
 

      
 

ปล่อยพันธุ์สัตว์น ้ำ อ่ำงเก็บน ้ำห้วยลึก หมู่ 7 ต้ำบลปิงโค้ง อ้ำเภอเชียงดำว 
 

                        
ปล่อยพันธุ์สัตว์น ้ำ หนองบอน หมู่ 5 ต้ำบลเปียงหลวง  อ้ำเภอเวียงแหง 
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4.  โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
     (กจิกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง) 
 

1. หลักการและความส าคัญ 
  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดให้จัดท าโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ด้วยการสนับสนุนให้เกษตรกรในฐานะท่ีเป็นเศรษฐกิจ
ฐานรากของระบบเศรษฐกิจไทย โดยยึดหลักโครงการประชารัฐแบบบูรณาการ กรมประมงจึงได้ร่วมบูรณาการ
จัดท าโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ด้านการประมงขึ้น โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรรายเดิม (ปี 2560 – 2562) รวม
ทั้งสิ้น 70,000 ราย ได้น้อมน าหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสมและมีความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ สภาพภูมิสังคม ภายใต้กรอบแนวคิดท่ีเน้นและให้ความส าคัญกับการน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่งคงและยั่งยืน โดยมุ่งหวังเพื่อช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกษตรกรปรับใช้กลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในแปลง
เกษตรของตน เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินและน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
ให้เพียงพอต่อการด ารงชีพ และช่วยให้เกิดความสมดุลกับสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
     2.1 เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
           อันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
     2.2 เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรน าแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับกิจกรรมทางการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเอง 
           ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนที่ของเกษตรกร 
     2.3 เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน มีรายได้เสริม และสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ 
     2.4 เพ่ือให้เกษตรกรมีการผลิตการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุล และเกิดความยั่งยืน 
 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เกษตรกรรายเดิมที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีบงประมาณ 2562 จ านวน 70,000 ราย 
    3.2 เกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2563 (เกษตรกรปี 2560 – 2562) จ านวน  
          70,000 ราย 
    3.3 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมายรวม 1,795 ราย 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ มีเกษตรกร ปี 2563 จ านวน 1,795 ราย รายละ 1,000 ตัว ได้
สนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ า รวมเป็นจ านวน 1,795,000 ตัว  ชนิดพันธุ์สัตว์น้ าที่สนับสนุนได้แก่ 
 

- ปลายี่สกเทศ   จ านวน 1,218,000 ตัว 
- ปลาตะเพียนขาว  จ านวน    577,000 ตัว 

รวมทั้งสิ้น  1,785,000  ตวั  
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ภาพกิจกรรม 

 

    
 

สนับสนุนลูกพันธุ์ปลายี่สกเทศ จ านวน 90,000 ตวั ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

   
 

สนับสนุนลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จ านวน 70,000 ตัว ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
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5. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (Food Safety) 
 

1. หลักการและเหตุผล  

จากการศึกษาความสัมพันธ์ทางด้านโภชนาการกับสุขภาพของมนุษย์ เนื้อปลาเป็นแหล่ง
โปรตีนชั้นดีและมีไขมันต่ า ท าให้สัตว์น้ าจ าพวกปลารวมถึงสัตว์น้ าจ าพวกอ่ืนๆ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน แต่เนื่องจากผลผลิตสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมงในแหล่ง
น้ าธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจึงมีบทบาทต่อการเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนที่มี
ความส าคัญส าหรับประเทศไทย  

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 
ล าดับที่ 59 ในปี พ.ศ.2538 ซึ่งเป็นปีเดียวกับการก่อตั้งองค์กรนี้ขึ้นอย่างเป็นทางการ จึงต้องปฏิบัติตามกรอบ
กติกาการค้าเสรีของ WTO นอกจากนี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้เกิดการแข่งขันด้าน
คุณภาพของสินค้าและการบริการที่สูงขึ้น ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการผลิตและการตรวจสอบ
และการออกใบรับรองที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ การยอมรับในสินค้าเกษตร
และอาหาร 

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดจึงเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนแหล่ง
หนึ่งซึ่งผลผลิตที่ได้เป็นสินค้าเกษตรที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง  

พ.ศ.2560 รัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรในช่วง 5 ปี และ 20 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับทั้ง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดย
ประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 2) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้า 3) เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4) การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และ 
5) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ  

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตรเป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรล าดับที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ
ยกระดับมาตรฐานสินค้า ซึ่งมีความส าคัญในการผลักดันให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ด าเนินการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ธุรกิจสินค้าสัตว์น้ ามีความเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกได้  

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานที่กรมประมงก าหนดเพ่ิมมากขึ้น 
 2.2 เพ่ือให้มีสินค้าสัตว์น้ าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพ่ิมมากข้ึน  
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3. เป้าหมาย 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
1. กิจกรรมตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานฟารม์เพาะเลี้ยงสัตวน์้ าจืด ฟาร์ม 358 359 

   1.1 ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานฟารม์เพาะเลีย้งสัตว์น้ าจดื ฟาร์ม 191 177 

   1.2 ตรวจติดตามฟารม์เพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดทีผ่่านการรับรองมาตรฐาน ฟาร์ม 166 181 

   1.3 กิจกรรมตรวจประเมินและรับรองโรงเพาะพันธ์ุและอนุบาลสตัว์น้ าจืด ฟาร์ม 1 1 
กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

2. กิจกรรมการด าเนินการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี (RMP) ตัวอย่าง 30 30 

3. กิจกรรมตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ตัวอย่าง 536 536 
4. กิจกรรมการสุ่มเก็บตัวอย่างสตัว์น้ าจากแหล่งเพาะเลีย้ง ตัวอย่าง 192 193 

4. ระยะเวลาและวิธีด าเนินการ  

    4.1 ระยะเวลาด าเนินงาน 
  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

    4.2 วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าแผนตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์
 น้ าที่ดีส าหรับการผลิตสัตว์น้ า (GAP) และตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย (safety level) 
 พร้อมทั้งจัดท าแผนสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าและสุ่มตัวอย่างปัจจัยการผลิตเพ่ือตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง 
 2) ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามแผนปฏิบัติงานรายเดือน สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าและสุ่ม
 ตัวอย่างปัจจัยการผลิต 
 3) กรมประมง โดยกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น
 (กมป.) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่)  ให้การรับรองมาตรฐาน
 ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดแก่ฟาร์มที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของกรม
 ประมง  
 4) รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนถึงกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
 5) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการภายในเดือนกันยายน 2563 

5. ผลการด าเนินงานโครงการ 

 5.1 กิจกรรมตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
ผลการด าเนินงานการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพ่ือการบริโภค 

จ านวนรวมทั้งสิ้น 177 ฟาร์ม ประกอบด้วย  
1) ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานระดับ GAP จ านวน 24 ฟาร์ม โดยด าเนินการสุ่มตัวอย่างสัตว์

น้ าจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 100% ของฟาร์มที่ตรวจประเมินทั้งหมด ส่งตรวจวิเคราะห์สารตกค้างที่
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ าของหน่วยงานกรมประมง โดยสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าจ านวน 
1 ตัวอย่าง/ฟาร์ม ตรวจ 2 ชนิดยาหรือสารเคมี ซึ่งผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน จีเอพี กรมประมงมีจ านวน 51 ฟาร์ม และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามมาตรฐานสินค  ้าเกษตร มกษ 7417-2559 การปฏิบัติทางการ
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เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ ามีจ านวน 1 ฟาร์ม โดยกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
สินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น (กมป.) ได้ให้การรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามมาตรฐาน จีเอพี กรมประมง ชนิดสัตว์น้ าคือ ปลานิล จ านวนรวมทั้งสิ้น 5 ฟาร์ม เป็นฟาร์มใหม่
จ านวน 2 ฟาร์ม และฟาร์มต่ออายุจ านวน 3 ฟาร์ม และให้การรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามมาตรฐานสินค ้าเกษตร มกษ 7417-2559 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์น้ า ชนิดสัตว์น้ าคือ ปลานิล ซึ่งเป็นฟาร์มใหม่จ านวน 1 ฟาร์ม นอกจากนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) ได้ให้การรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐาน จีเอพี กรมประมง ชนิดสัตว์น้ าได้แก่ กุ้งก้ามกราม, ปลาดุก, ปลาสลิดและปลาอ่ืนๆ จ านวนรวม
ทั้งสิ้น 18 ฟาร์ม เป็นฟาร์มใหม่จ านวน 10 ฟาร์ม และฟาร์มต่ออายุจ านวน 8 ฟาร์ม รายละเอียดผลการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างจากการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ ากิจกรรมตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน 
GAP แยกตามชนิดสัตว์น้ าปรากฏตามตารางที่ 1   

2) ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานระดับ safety level จ านวน 153 ฟาร์ม โดยด าเนินการสุ่มตัวอย่าง
สัตว์น้ าจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดซึ่งเป็นฟาร์มใหม่จ านวน 45% ของฟาร์มที่ตรวจประเมินทั้งหมด และฟาร์ม
ต่ออายุจ านวน 15% ของฟาร์มที่ตรวจประเมินทั้งหมด ส่งตรวจวิเคราะห์สารตกค้างที่ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ าของหน่วยงานกรมประมง โดยสุ่มตัวอย่างสัตว์จ านวน 1 ตัวอย่าง/ฟาร์ม ตรวจ 
1 ชนิดยาหรือสารเคมี โดยฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่ตรวจประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการ
ผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัยทั้งหมด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) ได้ให้การ
รับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานดังกล่าวจ านวนรวมทั้งสิ้น 153 ฟาร์ม 
ประกอบด้วย ฟาร์มใหม่จ านวน 60 ฟาร์ม และฟาร์มต่ออายุจ านวน 93 ฟาร์ม รายละเอียดผลการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างจากการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ ากิจกรรมตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตามมาตรฐาน  
safety level แยกตามชนิดสัตว์น้ าปรากฏตามตารางที่ 2 

การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าในกิจกรรมนี้ ส่งตรวจวิเคราะห์สารตกค้างกลุ่ม Tetracycline, Oxolinic acid, 
Chloramphenicol, Fluoroquinolone, Nitrofurans และ/หรือ Malachite green ที่ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ าของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 1 (พะเยา) และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)   

5.๒ กิจกรรมตรวจประเมินฟาร์มเพื่อติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานการตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดในปี 2561 และ 2562 จ านวนรวมทั้งสิ้น 181 ฟาร์ม ประกอบด้วย การตรวจติดตาม
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานระดับ GAP จ านวน 28 ฟาร์ม โดยด าเนินการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าจาก
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 100% ของฟาร์มที่ตรวจประเมินเพ่ือติดตามทั้งหมด และการตรวจติดตามฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานระดับ safety level จ านวน 153 ฟาร์ม โดยด าเนินการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าจาก
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดซึ่งเป็นฟาร์มใหม่จ านวน 10% ของฟาร์มที่ตรวจประเมินเพ่ือติดตามทั้งหมด คือ 
จ านวน 35 ฟาร์ม รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างจากการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ ากิจกรรมตรวจ
ประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน GAP และ safety level แยกตามชนิดสัตว์น้ าปรากฏตามตาราง
ที ่1 และ 2  
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  ตารางที่ 1  แสดงผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างจากการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ ากิจกรรมตรวจประเมิน
         ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน GAP แยกตามชนิดสัตว์น้ า 

ชนิดสัตว์น้ า 
แผน 

(ฟาร์ม) 

GAP : ผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างจากการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ า (ฟารม์) 
ฟาร์มใหม่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจติดตาม 

ผ่าน 
เกณฑ ์

ไม่ผ่าน 
เกณฑ ์

ผ่าน 
เกณฑ ์

ไม่ผ่าน 
เกณฑ ์

ผ่าน 
เกณฑ ์

ไม่ผ่าน 
เกณฑ ์

กุ้งก้ามกราม 2 2 - - - - - 
ปลาดุก 14 6 - 8 - - - 
ปลาสลิด 1 - - - - 1 - 

ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 32 3 - 3 - 26 - 
ปลาอื่นๆ 3 2 - - - 1 - 

รวม 52 13 - 11 - 28 - 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างจากการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ ากิจกรรมตรวจประเมินฟาร์ม 
       เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน safety level แยกตามชนิดสัตว์น้ า 

ชนิดสัตว์น้ า 
แผน  

(ฟาร์ม) 

safety level : ผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างจากการสุม่ตัวอย่างสัตว์น้ า (ฟาร์ม) 
ฟาร์มใหม่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจติดตาม 

ผ่าน 
เกณฑ ์

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่าน 
เกณฑ ์

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่าน 
เกณฑ ์

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ปลาดุก 2 2 - - - - - 
ปลานิล 56 19 - 17 - 20 - 
ปลาอื่นๆ 29 6 - 8 - 15 - 

รวม 87 27 - 25 - 35 - 

5.3 กิจกรรมตรวจประเมินและรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าจืด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) ได้ด าเนินการตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์

และอนุบาลสัตว์น้ าของหน่วยงานที่รับการตรวจประเมินคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 1 (พะเยา) เมื่อ
วันที่ 13 เดือน มีนาคม 2563 โดยคณะผู้ตรวจประเมินมีรายชื่อ ดังนี้ 
 1. นางสาวณัฐนีย์  ชุมแสงหิรัญ ต าแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
 2. นายเอกชัย  บัวเกตุ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ผู้ตรวจประเมิน 
 3. นายปรีชา  เกษสถิตย์  ต าแหน่ง นักวิชาการประมง  ผู้ตรวจประเมิน    
 ในการตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าดังกล่าวส่งตัวอย่างเนื้อสัตว์น้ าตรวจวิเคราะห์ยา
และสารตกค้างที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดน้ าจืดสุพรรณบุรี ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า มีการตกค้างของ
สาร Oxytetracycline ค่า 1.28 µg/g ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กรมประมงก าหนดไว้ที่ค่า 0.10 µg/g โดยสาร 
Oxytetracycline เป็นอนุพันธุ์ของสารกลุ่ม Tetracycline ที่กรมประมงอนุญาตให้ใช้ได้ หลังจากทราบผลการ
ตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวศูนย์ฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบและสืบค้นหาสาเหตุการตรวจพบสารตกค้างทันที โดยโรง
เพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าดังกล่าวไม่มีการใช้ยาและสารเคมีใดๆ นอกจาก เกลือ จึงอาจเป็นการปนเปื้อนเข้า
สู่ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด้วยสาเหตุอ่ืน หลังจากนั้นรายงานผลการด าเนินการตรวจสอบดังกล่าวและ
รายงานผลการตรวจประเมินซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าจืดตามมาตรฐาน จีเอพี 
กรมประมง ถึงกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดทราบและพิจารณาตามล าดับ  
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5.4 กิจกรรมการด าเนินการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี (RMP)  
ด าเนินการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าจากฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานระดับ GAP และ Safety Level ซึ่ง

ใบรับรองยังมีอายุ หรือจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่จะต่ออายุใบรับรองในปี 2563 จ านวนรวมทั้งสิ้น 30 
ตัวอย่าง กิจกรรมนี้มีการก าหนดช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่าง โดยเดือนธันวาคม 2562 สุ่มเก็บตัวอย่างจาก
ฟาร์มจ านวน 3 ฟาร์ม เดือนมกราคม - กันยายน 2563 สุ่มเก็บตัวอย่างจากฟาร์มจ านวน 27 ฟาร์ม ซึ่งในปีนี้
ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการสุ่มตัวอย่างปลาน้ าจืดจากฟาร์มตามมาตรฐานระดับ safety level ทั้งหมดจ านวน 30 
ฟาร์ม โดยสุ่มตัวอย่างจ านวน 1 ตัวอย่างสัตว์น้ า/ฟาร์ม ตรวจ 1 ชนิดยาหรือสารเคมี ส่งตรวจที่ ห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ าของหน่วยงานกรมประมง ดังนี้  
 1) ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 1 (พะเยา) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) เพ่ือตรวจวิเคราะห์สารตกค้างกลุ่ม Tetracycline, Oxolinic acid, 
Chloramphenicon, Fluoroquinelone, Nitrofurans, และ Malachite green 

2) ห้องปฏิบัติการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) เพ่ือตรวจสารตกค้างกลุ่ม Stilbenes, 
กลุ่มSteroids, กลุ่ม Nitroimidazoles, กลุ่ม Sulphonamide, กลุ่ม Chemical elements, กลุ่ม B2a และ
B2b, กลุ่ม Crystal violet (สีย้อม) และกลุ่ม Amoxicillin  
 3) ห้องปฏิบัติการของกลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนิเวศแหล่งน้ า กองวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืด เพ่ือตรวจโลหะหนักกลุ่ม Organochlorine อาทิ เช่น DDT & Metabolite, Endosulfan, 
PCBs เป็นต้น 
 รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี RMP แยกตามชนิดยาและ
สารเคมี ตามตารางท่ี 3  

ตารางที่ 3  แสดงผลการด าเนินงานตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี RMP แยกตามชนิดยา
      และสารเคมี 

ล าดับที ่ ชนิดยาและสารเคมีทีส่่งตรวจ แผน ผล 

1 TETRACYCLINE (Oxytetracycline,  Tetracycline,  Chlotetracycline) 2 2 
2 FLUOROQUINOLONE (Oxolinic Acid,  Enrofloxacin, Difloxacin, Sarafloxacin, 

Flumequine) 
4 4 

3 CHLORAMPHINICOL 2 2 
4 NITROFURANS 1 1 
5 MALCHITE GREEN (Malachite green/Luco malachite green) 3 3 
6 STILBENES (Diethylstilbestrol (DES)/Hexestrol (HEX)/ Dienestrol (DIEN)) 3 3 
7 STEROIDS (Methyl testosterone) 3 3 
8 NITROIMIDAZOLES (Dimetridazole/Metronidazole/Ronidazole/ Ipronidazole) 1 1 
9 SULPHONAMIDE (Sulfamonomethoxin/ Sulfamerezine/Trimetoprim) 2 2 

10 CHEMICAL ELEMENT (Cadmium(Cd), Lead(Pb), Mercury(Hg)) 2 2 
11 ORGANO CHLORINE (DDT & metabolite/Endosulfan, PCBs) 1 1 
12 กลุ่ม B2a (ยาถ่ายพยาธิ) 3 3 
13 กลุ่มB2b 1 1 
14 Amoxicillin 1 1 

รวม 30 30 
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5.5 กิจกรรมตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
ด าเนินการสุ่มตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่ใช้ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อาทิเช่น อาหารสัตว์น้ า อาหารเสริม 

ร า เป็นต้น เพ่ือตรวจสอบการปนเปื้อนของยาและสารเคมีโดยใช้ชุด Screening test (ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน
ของยาและสารเคมีกลุ่ม Tetracycline, กลุ่ม Nitrofurans และกลุ่มสารเคมีอ่ืนๆ เช่น Roxazone) โดยสุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยการผลิตจ านวน 1 ตัวอย่าง/ฟาร์ม ตรวจ 3 ชนิดยาหรือสารเคมี จ านวนรวมทั้งสิ้น 179 ตัวอย่าง 357 
ชนิดยาและสารเคมี ประกอบด้วย  

๑. ฟาร์มตามมาตรฐานระดับ GAP จ านวน 52 ตัวอย่าง 156 ชนิดยาและสารเคมี รายละเอียดผลการ
ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน GAP แยกตามชนิดสัตว์น้ า 
ตามตารางที่ 4   

2. ฟาร์มตามมาตรฐานระดับ safety level จ านวน 127 ตัวอย่าง 381 ชนิดยาและสารเคมี 
รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน safety level แยก
ตามชนิดสัตว์น้ าตามตารางที่ 5 

 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน GAP  
              แยกตามชนิดสัตว์น้ า 

ชนิดสัตว์น้ า 

แผน
(ชนิดยา

หรือ
สารเคมี) 

ชนิดอาหาร 

GAP : ผลการตรวจตัวอย่างปัจจัยการผลิต (ชนิดยาหรือสารเคมี) 
ฟาร์มใหม ่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจติดตาม 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม 6 อาหารเมด็ส าเร็จรูป 2 - - - - - 
ปลาดุก 42 อาหารเมด็ส าเร็จรูป 6 - 8 - - - 
ปลาสลิด 3 ร า อาหารเม็ดส าเร็จรูป - - - - 1 - 
ปลานิล 

(รับรองโดยกมป.) 
96 อาหารเมด็ส าเร็จรูป 3 - 9 - 20 - 

ปลาอื่นๆ 9 ร า อาหารเม็ดส าเร็จรูป 2 - - - 1 - 
รวม 156 - 13 - 17 - 22 - 

ตารางท่ี 5  แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน  
              safety level แยกตามชนิดสัตว์น้ า 

ชนิดสัตว์น้ า 

แผน
(ชนิดยา

หรือ
สารเคมี) 

ชนิดอาหาร 

safety level : ผลการตรวจตัวอย่างปัจจัยการผลิต  
(ชนิดยาหรือสารเคมี) 

ฟาร์มใหม ่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจติดตาม 
ผ่าน

เกณฑ์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ปลาดุก 6 อาหารเมด็ส าเร็จรูป 2 - - - - - 
ปลานิล 291 ร า อาหารเม็ดส าเร็จรูป 45 - 22 - 30 - 
ปลาอื่นๆ 84 ร า อาหารเม็ดส าเร็จรูป 13 - 8 - 7 - 

รวม 381 - 60 - 30 - 30 - 
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5.6 กิจกรรมการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยง 
 ด าเนินการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือตรวจวิเคราะห์สารตกค้างจ านวนรวมทั้งสิ้น 
193 ตัวอย่างชนิดยาหรือสารเคมีจากกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรมดังนี้ 
 1. กิจกรรมตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ด าเนินการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าจากฟาร์มที่ขอรับการ
รับรองตามมาตรฐานระดับ GAP และ safety level หรือจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่จะต่ออายุใบรับรองในปี 
2563 หากเป็นฟาร์มตามมาตรฐานระดับ GAP ด าเนินการสุ่มตัวอย่าง 1 ตัวอย่างสัตว์น้ า/ฟาร์ม ตรวจ 2 ชนิด
ยาหรือสารเคมี และหากเป็นฟาร์มตามมาตรฐานระดับ safety level  ด าเนินการสุ่มตัวอย่าง 1 ตัวอย่างสัตว์น้ า/
ฟาร์ม ตรวจ 1 ชนิดยาหรือสารเคมี รายละเอียดผลการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยงเพ่ือตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างแยกตามกิจกรรมตามตารางที่ 6  
 2. กิจกรรมควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยง (RMP) รายละเอียดตามหัวข้อ 5.4 
 3. กิจกรรมตรวจประเมินโรงเพาะและอนุบาลสัตว์น้ าของหน่วยงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ าในสังกัดกรมประมง 
ด าเนินการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าจากโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าของหน่วยงานที่รับการตรวจประเมิน โดยสุ่ม
ตัวอย่าง 1 ตัวอย่างสัตว์น้ า/ฟาร์ม ตรวจ 1 ชนิดยาหรือสารเคมี รายละเอียดผลการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าจาก
แหล่งเพาะเลี้ยงเพ่ือตรวจวิเคราะห์สารตกค้างแยกตามกิจกรรมตามตารางที่ 6 และรายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
หัวข้อ 5.3 
 4. กิจกรรมเฝ้าระวังฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ด าเนินการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าจากฟาร์มที่ได้รับรอง
มาตรฐานระดับ GAP และ Safety Level ซึ่งใบรับรองยังมีอายุ หรือจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่จะต่ออายุ
ใบรับรองในปี 2563 โดยสุ่มตัวอย่าง 1 ตัวอย่างสัตว์น้ า/ฟาร์ม ตรวจ 2 ชนิดยาหรือสารเคมี รายละเอียดผลการ
สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยงเพ่ือตรวจวิเคราะห์สารตกค้างแยกตามกิจกรรมตามตารางที ่6 
 5. กิจกรรมเฝ้าระวังฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุก ด าเนินการสุ่มตัวอย่างปลาดุกจากฟาร์มที่ขึ้นทะเบียนฟาร์ม
จากกรมประมง โดยสุ่มตัวอย่างปลาดุก 1 ตัวอย่าง/ฟาร์ม ตรวจ 2 ชนิดยาหรือสารเคมี รายละเอียดผลการสุ่ม
เก็บตัวอย่างสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยงเพ่ือตรวจวิเคราะห์สารตกค้างแยกตามกิจกรรมตามตารางที ่6      

ตารางท่ี 6  แสดงการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยงเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างแยกตาม       
  กิจกรรม 

ล าดบั
ที ่ กลุ่มยาหรือสารเคมี 

กิจ
กร

รม
ตร

วจ
ปร

ะเม
ินฟ

าร
์ม

เพ
าะ

เล
ี้ยง

สตั
ว์น

้ า 

กิจ
กร

รม
คว

บค
ุมส

าร
ตก

ค้า
งใ

น
สัต

ว์น
้ าจ

าก
กา

รเพ
าะ

เล
ีย้ง

 (R
M

P)
 

กิจ
กร

รม
ตร

วจ
ปร

ะเมิ
นโ

รง
เพ

าะ
แล

ะ
อน

ุบา
ลส

ัตว
์น้ า

ขอ
งห

น่ว
ยง

าน
ผล

ิต
พัน

ธุ์ส
ัตว

์น้ า
ใน

สัง
กัด

กร
มป

ระ
มง

 

กิจ
กร

รม
เฝ

้าร
ะว

ังฟ
าร

์มเ
พา

ะเล
ีย้ง

สัต
ว์น

้ าจ
ืด 

กิจ
กร

รม
เฝ

้าร
ะว

ังฟ
าร

์มเ
พา

ะเล
ีย้ง

ปล
าด

ุก 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1 Tetracycline group 28 29 2 2  1 1 1   
2 Oxolinic acid 28 28 2 2 1  1 1   
3 Fluoroquinolone 34 33 2 2   1 1   
4 Chloramphenicol 30 30 2 2   1 1   
5 Nitrofuran metabolites group 18 20 1 1     1 1 
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6 Malachite green group 18 16 3 3     1 1 
7 Stilbenes   3 3       
8 Steroids   3 3       
9 Sulphonamide   2 2       

10 Nitromidazoles   1 1       
11 Chemical element   2 2       
12 B2a   3 3       
13 B2b   1 1       
14 Crystal violet (สีย้อม)   1 1       
15 Amoxicillin   1 1       
16 Organochlorine   1 1       
17 Tetracycline group 28 29 2 2  1 1 1   

รวม 156 156 30 30 1 1 4 4 2 2 

6. งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 งบประมาณท่ีได้รับและเบิกจ่าย จ านวน  417,000  บาท 

7. ปัญหา/อุปสรรค 

 ด้านเกษตรกร  
1. เกษตรกรเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพียง

 อย่างเดียวและมีกิจธุระส่วนตัว ท าให้การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ า, ตัวอย่างปัจจัยการผลิตไม่เป็นไปตาม
 แผนที่ก าหนดไว้ และท าให้การเก็บหลักฐานหรือข้อมูลที่เก่ียวข้องไม่ครบถ้วน ต้องท าการนัดหมายใหม่
 และต้องเข้าพ้ืนที่เดิมซ้ าหลายครั้ง 

2. เกษตรกรบางส่วนที่เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย ไม่ทราบรายละเอียดของการเข้าร่วม
 โครงการฯ และเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วจะได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า 

8. ข้อเสนอแนะ - 
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ภำพกิจกรรม 
 

กิจกรรมตรวจประเมินและรับรองมำตรฐำนฟำร์มเพำะเลี ยงสัตว์น  ำจืด 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

  

  

กิจกรรมกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงสัตว์น  ำจำกแหล่งเพำะเลี ยง 

กิจกรรมตรวจเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
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6. กิจกรรมการตรวจวินจิฉัยโรคสตัว์น้ าในพื้นที่น้ าจืด 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 จากสภาวะอากาศโลกเปลี่ยนแปลง (Climate Change) ส่งผลกระทบให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ประสบกับปัญหาที่ไม่สามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ได้ขนาดและปริมาณที่ต้องการได้ และยังประสบปัญหาการ
เกิดโรคสัตว์น้ า ส่งผลให้อัตราการรอดต่ า ผลผลิตต่ า ต้นทุนการผลิตสูง และน ามาซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
การเกิดโรคสัตว์น้ าในปัจจุบัน พบในสัตว์น้ าหลายชนิดในหลายพ้ืนที่ พบได้ทุกขนาดทุกช่วงอายุ ระดับความ
รุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับการจัดการฟาร์ม การจัดการสุขภาพ และความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาของผู้
เพาะเลี้ยง ดังนั้นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจ าเป็นต้องทราบสาเหตุของการเกิดโรคที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปจะ
ทราบได้จากประสบการณ์การเลี้ยงและการส่งตัวอย่างสัตว์น้ าป่วยไปยังห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจวินิจฉัยโรค 
 ด้วยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในประเทศไทยได้พัฒนาเพ่ิมมากขึ้น พ้ืนที่การเลี้ยงกระจายอยู่ทั่วทุกภาค
ของประเทศ อีกทั้งหน่วยงานที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคโดยตรงมีจ ากัด เมื่อเกษตรกรประสบปัญหาด้านโรค
สัตว์น้ า กรมประมงไม่สามารถให้บริการได้ทันท่วงที ประกอบกับเกษตรกรเองไม่สามารถส่งตัวอย่างสัตว์น้ าป่วย
มาตรวจวินิจฉัยโรคที่ห้องปฏิบัติการส่วนกลางของกรมประมงได้ทุกครั้งไป กิจกรรมนี้จึงด าเนินการเพ่ือให้
บริการการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ าให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นท่ีซึ่งประสบปัญหาดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ าแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 

3. เป้าหมาย 
 ตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ าจ านวน 100 ตัวอย่าง 
 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 

5. งบประมาณ 20,000 บาท 
 

6. หน่วยงานด าเนินการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  – กันยายน 2563 
 

8. การด าเนินงาน 
 

 ๑. ตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ าให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่น าสัตว์น้ าป่วยมาขอรับบริการตรวจ
โรคสัตว์น้ า ณ สถานที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) 
 ๒. สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีความประสงค์
ขอรับบริการตรวจโรคสัตว์น้ าเพ่ือตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ าหรือเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ า 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้ทราบสาเหตุการป่วยของสัตว์น้ าในฟาร์ม และสามารถป้องกัน, จัดการ
ควบคุมและรักษาโรคสัตว์น้ าที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที 
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10. ผลสัมฤทธิ์ 
 ลดอัตราการตายของสัตว์น้ าและความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการเกิดโรคสัตว์น้ า 
 
1๑. ผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรมการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ า 
 ด าเนินการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ าเบื้องต้น โดยสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดของ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าซึ่งเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรเพ่ือเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ า
จ านวน 45 ราย ประกอบด้วย ตัวอย่างปลาจ านวน 8 ชนิด ได้แก่ ปลาดุกบิ๊กอุยจ านวน 25 ตัวอย่าง, ปลานิล
จ านวน 67 ตัวอย่าง, ปลาทับทิมจ านวน 1 ตัวอย่าง, ปลาหมอไทย 3 ตัวอย่าง, ปลาตะเพียนขาวจ านวน           
3 ตัวอย่าง, ปลาบ้าจ านวน 4 ตัวอย่าง, ปลายี่สกเทศจ านวน 3 ตัวอย่าง และปลาไนจ านวน 1 ตัวอย่าง 
จ านวนรวมทั้งสิ้น 110 ตัวอย่าง โดยการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ าเบื้องต้นตัวอย่างสัตว์น้ าทุกตัวอย่างมีสภาพ
ปกติ ดังนี้ 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ – นำมสกุล 
สถำนที่ตั งฟำรม์ 

วันที่ตรวจ
วินิจฉัยโรค 

ชนิดสัตว์น  ำ/
จ ำนวนตัวอย่ำง 

(ตัว) 

โรค 
สัตว์น  ำ 
ที่พบ 

เลขที ่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

1 นายธนิต  เนื้อรัตน ์ 14 6 ป่ำไหน่ พร้ำว เชียงใหม่ 18 พ.ค 63 ปลาดุกบิ๊กอุย(4) ไม่พบ 
2 นายณัฐพงศ์  ก้าวหนา้ 205 3 ป่ำไหน่ พร้ำว เชียงใหม่ 18 พ.ค 63 ปลาดุกบิ๊กอุย(4) ไม่พบ 
3 นายประเสริฐ  ชยัเงินสุวรรณ 8 5 ป่ำไหน่ พร้ำว เชียงใหม่ 18 พ.ค 63 ปลาดุกบิ๊กอุย(3) ไม่พบ 
4 นายประสิทธิ  ฟองสมุทร 31/1 1 เวียง ฝำง เชียงใหม่ 18 พ.ค 63 ปลานิล(2) ไม่พบ 
5 นายศรีทน  ดาวเรือง 346 9 เวียง ฝำง เชียงใหม่ 18 พ.ค 63 ปลานิล(2) ไม่พบ 
6 นายณรงค์  มุ่งดี 133 7 แม่สำว แม่อำย เชียงใหม่ 18 พ.ค 63 ปลานิล(2) ไม่พบ 

7 นางบัวเพชร  สารค า 29 5 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 1๙ พ.ค 63 ปลานิล(3) ไม่พบ 

8 นายวิศวโรจน์  กุศล 19/1 5 หนองจ๊อม สันทรำย เชียงใหม่ 1๙ พ.ค 63 ปลานิล(3) ไม่พบ 
9 นางสาวจันทนา  ไหลหลั่ง 67 6 ขี เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 1๙ พ.ค 63 ปลานิล(2) ไม่พบ 

10 นายวิศิษฐ  ปิงคะยอม 12 5 หนองตอง หำงดง เชียงใหม่ 1๙ พ.ค 63 ปลาทับทิม(1) ไม่พบ 
11 นายจ านงค์  ดวงชาทม 167 3 หนองตอง หำงดง เชียงใหม่ 1๙ พ.ค 63 ปลาหมอไทย(3) ไม่พบ 
12 นายสุวิช  แสงค า 250 5 ป่ำไผ่ สันทรำย เชียงใหม่ 20 พ.ค 63 ปลานิล(3) ไม่พบ 
13 นายประชัน  ระหงษ์ 36 5 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 20 พ.ค 63 ปลานิล(3) ไม่พบ 
14 นายบุญชว่ง  ศรีพวก 105/1 7 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 20 พ.ค 63 ปลานิล(๒) ไม่พบ 
15 นำยอินสวน  สมมิตร 161 5 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 21 พ.ค 63 ปลานิล(๒) ไม่พบ 
16 นายบุญทิม  นามัง  9 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 21 พ.ค 63 ปลานิล(๒) ไม่พบ 
17 นำยสุทัศน์  พิทักษ ์  4 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 21 พ.ค 63 ปลานิล(๒) ไม่พบ 
18 นายประเทศ  สีด า 63 5 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 2๒ พ.ค 63 ปลานิล(๑) ไม่พบ 
19 นำยแทน ไทยประเสริฐ 20 7 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 5 มิ.ย.63 ปลาไน(๑) ไม่พบ 
20 นำยพิชยั มั่งมูล 61 3 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 5 มิ.ย.63 ปลาตะเพียนขาว(1) ไม่พบ 
21 นำยสถำพร คิดไชย  5 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 9 มิ.ย.63 ปลานิล(3) ไม่พบ 
22 นำยสวงค์ แก้วเปยีง 112 6 บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 9 มิ.ย.63 ปลานิล(3) ไม่พบ 
23 นำยสวำ่ง อำษำ 174 9 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 9 มิ.ย.63 ปลานิล(3) ไม่พบ 
24 นำยสำยัญ นำมวงศ์ 65/1 4 หนองแฝก สำรภ ี เชียงใหม่ 10 มิ.ย.63 ปลานิล(3) ไม่พบ 
25 นำยสมพร สำนมณี 60 8 ชมภู สารภ ี เชียงใหม่ 17 มิ.ย.63 ปลาตะเพียนขาว(1) ไม่พบ 
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ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ – นำมสกุล 
สถำนที่ตั งฟำรม์ 

วันที่ตรวจ
วินิจฉัยโรค 

ชนิดสัตว์น  ำ/
จ ำนวนตัวอย่ำง 

(ตัว) 

โรค 
สัตว์น  ำ 
ที่พบ 

เลขที ่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

26 นำยสมบูรณ์ นันตำ 102 7 ไชยสถาน สารภ ี เชียงใหม่ 17 มิ.ย.63 ปลาดุกบิ๊กอุย(3) ไม่พบ 
27 นำยสงัด วงค์ปันยอง  1 สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม่ 17 มิ.ย.63 ปลาดุกบิ๊กอุย(2) ไม่พบ 
28 นำงธนัชพร ศรีโชค 317 3 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 22 มิ.ย.63 ปลาดุกบิ๊กอุย(2) ไม่พบ 
29 นำยเสถียร ใฝ่ค้ำ 1/1 2 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 23 มิ.ย.63 ปลานิล(๒) ไม่พบ 
30 นำยประมวล ค้ำตึก 13 5 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 23 มิ.ย.63 ปลานิล(๒) ไม่พบ 
31 นำยทองยุทธ  สิงห์แกว้ 252 7 สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ 30 มิ.ย.63 ปลาดุกบิ๊กอุย(3) ไม่พบ 
32 นางบัวผัน ปัญญาเถิง 211 2 มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ 30 มิ.ย.63 ปลาดุกบิ๊กอุย(2) ไม่พบ 
33 นายทองค า ปูใส 219/1 2 มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ 30 มิ.ย.63 ปลาดุกบิ๊กอุย(2) ไม่พบ 
34 นำยรัตนัย  พิทกัษ์  2 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 22 ก.ค.63 ปลานิล(๒) ไม่พบ 
35 นำยสมยศ  พิทักษ ์  2 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 22 ก.ค.63 ปลานิล(๒) ไม่พบ 
36 นำงอะสะมะ แซ่ฉึ่ง  4 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 3 ส.ค.63 ปลานิล(4) ไม่พบ 
37 นำยประหยัด  ปละมยั 119/1 14 แม่แฝกใหม ่ สันทราย เชียงใหม่ 4 ส.ค.63 ปลานิล(1) ไม่พบ 
38 นำงทิพวรรณ โกสยั 345/1 3 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 4 ส.ค.63 ปลานิล(1) ไม่พบ 
39 นางบุญทิม  ศรีธาเกิด  7 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 4 ส.ค.63 ปลานิล(1) ไม่พบ 
40 นายมงคล ใบสุขันธ ์  4 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 4 ส.ค.63 ปลาบ้า(4) ไม่พบ 
41 นำงขจรลักษณ์ ถนอมพงษ์ 77 1 สันป่ำยำง แม่แตง เชียงใหม่ 27 ส.ค.63 ปลานิล(3) ไม่พบ 

42 นำงปรำทิม ฆ้องเงิน 10 1 สันป่ำยำง แม่แตง เชียงใหม่ 27 ส.ค.63 ปลาตะเพียนขาว(1), 
ปลายี่สกเทศ(2) ไม่พบ 

43 นำงบัวจันทร์ สมมะนะ 42/2 1 สันป่ำยำง แม่แตง เชียงใหม่ 27 ส.ค.63 ปลานิล(1), 
ปลายี่สกเทศ(1) ไม่พบ 

44 นำงอ้ำพันธุ ์สวนโคตร 77 1 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 28 ส.ค.63 ปลานิล(๒) ไม่พบ 
45 นำยสุชำติ วีค้ำชยั  3 แม่แฝกใหม ่ สันทรำย เชียงใหม่ 28 ส.ค.63 ปลานิล(๒) ไม่พบ 

 

ภาพกิจกรรม 
 

  
 

การตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ าเบื้องต้น 
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7. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

1 หลักการและเหตุผล 

 เป้าหมายส าคัญในการพัฒนาประเทศท่ีรัฐบาลได้ก าหนดไว้ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งส่วนส าคัญที่สุดที่จะท าให้ประเทศ
บรรลุเป้าหมายที่ว่านี้ได้ก็คือ ทรัพยากรบุคคลหรืออาจกล่าวได้ว่าคนคือศูนย์กลางของการพัฒนา ทรัพยากร
บุคคลหรือประชากรสองในสามของประเทศไทยอยู่ในภาคเกษตร เกษตรกรรมจึงเป็นอาชีพพ้ืนฐานของคนใน
สังคมไทย ดังนั้นการพัฒนาประเทศสาขาการเกษตรจึงเป็นเป้าหมายที่ได้รับความส าคัญอย่างสูงในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบับ จนถึงปัจจุบันประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรในช่วง 5 ปี และ 20 ปี เพ่ือสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติดังกล่าว หนึ่งในแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่เป้าหมายเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่ า 
“เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งค่ัง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” คือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร Smart Farmer เป็นนโยบายหนึ่งในการพัฒนาเกษตรกรไทยของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ตามแผนพัฒนาการเกษตรที่มุ่งหมายให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะเป็นผู้ที่มีความรู้ใน
เรื่องที่ท าอยู่ สามารถใช้ข้อมูลที่มีประกอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร  

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นอาชีพเกษตรกรรมที่ในภาวะการณ์ปัจจุบันเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ายังประสบ
ปัญหาหลายด้าน อาทิเช่น ปัญหาต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสูง การเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป
การขาดความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหา
ที่กล่าวมานั้นสะท้อนให้เห็นว่าอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ายังต้องการการเสริมสร้างความรู้เพ่ือให้เกษตรกรมี
คุณลักษณะของ Smart Farmer ดังที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือน าพาตนเองและครอบครัวให้มีความอยู่ดีกินดี และ
เป็นเกษตรกรต้นแบบได้ นอกจากนี้การด าเนินงานโครงการนี้ยังท าให้ทราบถึงข้อมูลและสถานภาพของ
เกษตรกร ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการพัฒนาเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมได้ต่อไป  

2 วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Smart Farmer 
    2.2 เพ่ือพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสู่ Smart Farmer 
3. เป้าหมาย เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 127 ราย 
4. งบประมาณ  124,000 บาท 
5. หน่วยงานด าเนินการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต ๑ (เชียงใหม่)  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 256๒ – กันยายน 256๓ 
7. การด าเนินการ 

7.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
 7.1.1 จัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
 7.1.2 ด าเนินการประสานงานกับส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือก าหนดและจัดเตรียมสถานที่
  ในการฝึกอบรมเกษตรกร 
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จัดฝึกอบรม 
 

สถานที่ราชการ หรือสถานที่จัดประชุมภายในชุมชน ในพื้นที่ 10 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที่ 

วันที่จัดฝึกอบรม 
จ านวน

รุ่น 

จ านวน 
ผู้เข้าฝึกอบรม 

(ราย) 
พ้ืนที่ สถานที่จัดฝึกอบรม 

1 ๒3 มีนาคม 2563 1 20 อ าเภอสารภ ี บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 7 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี 
จ.เชียงใหม่ 

2 25 มีนาคม 2563 1 20 อ าเภอสันป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กา๊ อ.สันปา่ตอง 
จ.เชียงใหม่ 

3 31 มีนาคม 2563 1 20 อ าเภอไชยปราการ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอไชยปราการ           
จ.เชียงใหม่ 

4 13 กรกฎาคม 256๓ 1 10 อ าเภอแม่อาย ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ 

5 14 กรกฎาคม 256๓ 1 10 อ าเภอจอมทอง เทศบาลต าบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง            
จ.เชียงใหม่ 

๖ 15 กรกฎาคม 256๓ 1 10 อ าเภอเชียงดาว ศาลาวัดแม่ปา๋ม ม.๓ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว    
จ.เชียงใหม่ 

๗ 16 กรกฎาคม 256๓ 1 10 อ าเภอพร้าว 
ครัวลานคูนและลานคูณวิวดอยเฮ้าส์       
เลขที่ ๙๔ ม.๕ ต.ทุ่งหลวง อ.พรา้ว            
จ.เชียงใหม่  

๘ 17 กรกฎาคม 256๓ 1 10 อ าเภอแม่แตง ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ 

๙ 20 กรกฎาคม 256๓ 1 7 อ าเภอดอยเต่า องค์การบริหารส่วนต าบลดอยเต่า อ.ดอยเต่า 
จ.เชียงใหม่ 

๑๐ 21 กรกฎาคม 256๓ 1 10 อ าเภอสันก าแพง ศาลาประจ าหมู่บ้าน ม.๕ ต.ห้วยทราย        
อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 

รวม ๑๐  127 ๑๐ อ าเภอ   
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ เกษตรกรได้รับความรู้และสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็น Smart Farmer ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้ 
๘.๒ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเกิดขวัญและก าลังใจในการพัฒนาผลผลิตของตนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  
 

9. ผลการด าเนินโครงการ 
สรุปผลการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จ านวนทั้งสิ้น 127 ราย มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

        ล าดับ
ที ่

ชื่อ - นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน 
ที่อยู่ 

เลขที ่ หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1 นายแกว้ กาชัย 3501900145715 65 4 หนองแฝก สารภ ี เชียงใหม ่
2 นายประสิทธ์ิ ศรีสุบิน 3501900371791 59 5 ท่ากว้าง สารภ ี เชียงใหม ่
3 นางบัวค า มโนวรรณา 3510100316123 33/2 7 ท่ากว้าง สารภ ี เชียงใหม ่
4 นางสาวจิรฐา หินเดช 3501900480361 11/2 10 ท่าวังตาล สารภ ี เชียงใหม ่
5 นางล าดวน หินเดช 3501900480328 11/1 10 ท่าวังตาล สารภ ี เชียงใหม ่
6 นางบัวค า เขียวหงษ ์ 3501900453355 148/1 5 ท่าวังตาล สารภ ี เชียงใหม ่
7 นายทวี จีสัน 3510101262531 41 1 ท่ากว้าง สารภ ี เชียงใหม ่
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ - นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน 
ที่อยู่ 

เลขที ่ หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
8 นางพรรณี เปรมปราโมชย ์ 3509901475287 13 4 ท่ากว้าง สารภ ี เชียงใหม ่
9 นายวิชาญ ยารังฝั้น 3501900270901 33/1 3 ท่ากว้าง สารภ ี เชียงใหม ่

10 นางสมยุทธ ทนันชัย 3500100275711 196/3 5 ท่าวังตาล สารภ ี เชียงใหม ่
11 นายเจรญิ สิงห์อินทร ์ 3501900454998 101 5 ท่าวังตาล สารภ ี เชียงใหม ่
12 นายแก้ว ไชยชนะ 3501900378264 51/2 7 ท่ากว้าง สารภ ี เชียงใหม ่
13 นางแก้วลูน ทนันชัย 3501900453363 31/1 5 ท่าวังตาล สารภ ี เชียงใหม ่
14 นางสร้อยสดุา ธรบาล 3501900360985 20 7 ท่ากว้าง สารภ ี เชียงใหม ่
15 นายอินถา หินสวน 3501900154671 52 5 ท่าวังตาล สารภ ี เชียงใหม ่
16 นายสุวิน หินสวน 3501900451701 113 5 ท่าวังตาล สารภ ี เชียงใหม ่
17 นางเพ็ญศรี วรรณอนันต ์ 3501900270935 34/2 3 ท่ากว้าง สารภ ี เชียงใหม ่
18 นายชุม ใจยาทา 3501900263963 59 1 ท่ากว้าง สารภ ี เชยีงใหม่ 
19 นายนิคม คุณจิตร ์ 3501900374153 73/2 3 ท่ากว้าง สารภ ี เชียงใหม ่
20 นายสวัสดิ์ ฟองมูล 3501900565447 38 9 ขัวมุง สารภ ี เชียงใหม ่
21 นายทองค า กิติด ี 3501200846516 62 10 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม ่
22 นายสวัสดิ์ สุขแยง 3501200844963 28/1 10 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม ่
23 นายอุดม ยาวิชัย 3501200829611 154/2 7 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม ่
24 นายชัย แก้วพิงค์ 3501200828101 128 7 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม ่
25 นายประทีป กิติวงศ์อ่ิน 3501200843304 4/1 10 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม ่
26 นายนิคม ต๊ะนะเป็ง 3501200794958 103 10 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม ่
27 นายอ านวย บุญศร ี 3501200823826 29/1 13 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม ่
28 นางศรีวรรณ์ สุขแยง 3501200844416 30 10 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม ่
29 นางชุติกาญจน์ กันทะธง 3501200844068 15 10 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 
30 นายโชคสกลุ มหาค้ารุ่ง 3550600110303 7 7 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม ่
31 นางนงค์วัย สุทะพรหมพิงค ์ 3501200817958 39/1 6 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม ่
32 นางละเอียด สุทะพรหมพิงค ์ 3501200840917 65/1 9 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม ่
33 นายโสภณ ยาชะวะนา 3501200842391 99 9 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม ่
34 นายชัยวัฒน์ พิมสาร 3501200843690 9 10 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม ่
35 นายอุบล สีพยา 3220300115604 107/1 9 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม ่
36 นางจุฑาพร อลิปรยิกุล 3510600089193 18 10 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม ่
37 นายจ ารสั อุดมสม 3501200847610 83 10 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม ่
38 นายสนั่น มะโนบุราพากร 3501200851480 34/1 11 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม ่
39 นายมา วงค์สวรรค ์ 3501200823508 24/2 13 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม ่
40 นายบุญเลา อลิปริยกุล 3501200849019 112/1 10 แม่กา๊ สันป่าตอง เชียงใหม ่
41 นายสุข นวลศร ี 3500900060921 336 3 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม ่
42 นายค า สุตั๋น 3500900060468 323 3 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม ่
43 นายสมพร กิมอ่อน 3500900493283 24 8 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม ่
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ - นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน 
ที่อยู่ 

เลขที ่ หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
44 นายประสาน ศีลา 3500900222573 385 3 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม ่
45 นายสุข ศรีบญุเรือง 3500900494522 74 8 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม ่
46 นายบุญทอง สุตั๋น 3500900060280 318 3 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 
47 นางซิวหยิน แซ่หลู ่ 8500473001218 97/1 8 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม ่
48 นางสายทอง ค ามา 3500933956003 14 8 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม ่
49 นายเกียรติศักดิ์ ไชยธง 3500900222662 388 3 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม ่
50 นายวิจิตร ไชยวงค์ 3500900493381 42 8 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม ่
51 นางเจฎจัน ศรีวิชัย 3500901040371 3/1 8 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม ่
52 นายทองวัน กิติแก้ว 3500900055621 208 3 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม ่
53 นางวิภาทิพย์ ธีรเลิศเกียรต ิ 3500900493518 90 8 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม ่
54 นายอินชัย สิทธิกุญ 3500900047739 33/1 3 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม ่
55 นายบุญตัน สิงห์แก้ว 3500900492929 103 8 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม ่
56 นางสาววนัชพร สมอินทร ์ 3500900492899 137 8 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม ่
57 นายไพฑูรย์ ชัยวรรณา 3500900450011 65 4 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม ่
58 นายวัฒนา ชัยนารถ 3500900450002 64 4 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม ่
59 นายวิวัฒน์ กุดแก้ว 3500900514892 124 1 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม ่
60 นายปรีชา ยาค า 3500900048247 90/1 4 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม ่
61 นางค า เป็งสุรินทร ์ ๓๕๐๑๐๐๐๐๕๖๒๖๑ ๓๑ ๑ แม่อาย แม่อาย เชียงใหม ่
62 นางทองใบ บุญเรือง ๓๕๐๑๐๐๐๐๕๒๐๖๑ ๑๑๐/๑ ๓ แม่อาย แม่อาย เชียงใหม ่
63 นายศรณัธรณ์ พรมมา ๓๕๐๑๐๐๐๑๘๖๖๐๑ ๔๐ ๓ แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม ่
64 นายสังวรณ์ นวลศร ี ๓๕๐๑๐๐๐๒๔๐๗๒๐ ๒๔/๑ ๕ แม่อาย แม่อาย เชียงใหม ่
65 นายวีระชัย จันทะนะ ๓๕๐๑๓๐๐๒๒๙๗๖๔ ๑๑๕ ๗ แม่อาย แม่อาย เชียงใหม ่
66 นางถนอมศรี อภิวงค์ ๓๕๐๑๐๐๐๑๓๗๔๖๕ ๙๒ ๖ แม่อาย แม่อาย เชียงใหม ่
67 นางสาวสุพัตรา ขันธิ ๓๕๐๑๐๐๐๐๒๐๙๑๖ ๒๓๑ ๒ แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม ่
68 นางจันทร์แก้ว ทรายแก้ว ๓๕๐๑๐๐๐๒๒๐๐๗๙ ๔๓ ๗ ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม ่
69 นายก าพล ทรายแก้ว ๓๕๐๑๐๐๐๒๒๒๐๒๑ ๗๙ ๗ ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม ่
70 นายอุ่นเรือน อาภา ๓๕๐๑๐๐๐๑๙๕๘๐๕ ๘๒ ๔ แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม ่
71 นายมังกร ธิวงษา ๓๕๐๐๒๐๐๖๑๕๓๗๘ ๑๖๙ ๘ สบเตีย๊ะ จอมทอง เชียงใหม ่
72 นางผ่องพรรณ ปะนันชัย ๓๕๐๐๒๐๐๕๘๙๑๘๑ ๕๓ ๕ สบเตีย๊ะ จอมทอง เชียงใหม ่
73 นายบุญยัง มณีวรรณ ์ ๓๕๐๐๒๐๐๙๔๓๖๐๐ ๘๗ ๑๔ สบเตีย๊ะ จอมทอง เชียงใหม ่
74 นางสาวพัชรินทร์ มินชัย ๓๕๐๐๒๐๐๙๔๕๔๘๓ ๑๗๙ ๑๑ สบเตีย๊ะ จอมทอง เชียงใหม ่
75 นายเจรญิ วีระพันธ์นันต ิ ๓๕๐๐๒๐๐๘๓๙๙๐๐ ๑๓๔ ๑๖ สบเตีย๊ะ จอมทอง เชียงใหม ่
76 นางจุรีรัตน์ สุปินนะ ๓๕๐๐๒๐๐๕๕๘๑๕๓ ๔๑ ๒๐ สบเตีย๊ะ จอมทอง เชียงใหม ่
77 นายสุชาติ สุว ี ๓๕๐๐๒๐๐๕๙๕๔๗๔ ๑ ๖ สบเตีย๊ะ จอมทอง เชียงใหม ่
78 นายมานพ จันทร์หอม ๕๕๐๐๒๐๐๐๐๖๘๕๘ ๓๐๙/๑ ๙ สบเตีย๊ะ จอมทอง เชียงใหม ่
79 นางสาวระวริักษ์ ตุ่มปามา ๓๕๐๐๒๐๐๕๔๖๒๒๘ ๙๓ ๒ สบเตีย๊ะ จอมทอง เชียงใหม ่



54 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน 
ที่อยู่ 

เลขที ่ หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
80 นายอุดม ดอกแก้ว ๓๕๐๐๒๐๐๘๓๒๘๑๖ ๑๖๙ ๘ สบเตีย๊ะ จอมทอง เชียงใหม ่
81 นายอุดม สุกันธา ๓๕๐๐๔๐๐๔๓๘๐๓๘ ๒๐ ๓ ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม ่
82 นายเสาร์ค า ใจอ้าย ๓๕๐๐๔๐๐๔๓๗๘๕๖ ๒๐๑ ๓ ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม ่
83 นางสมศรี เทศใต ้ ๓๕๐๐๔๐๐๔๔๑๐๓๙ ๑๑๙ ๓ ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม ่
84 นางมยุรี รุ่งเรือง ๓๕๐๐๙๐๐๓๕๓๖๔๓ ๑๘๕ ๓ ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม ่
85 นางเสาร์ค า ชมภ ู ๓๕๐๐๔๐๐๔๓๗๐๙๑ ๑ ๓ ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม ่
86 นายนพดล สุกะระ ๓๕๐๐๔๐๐๔๔๑๐๓๙ ๘๙ ๓ ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม ่
87 นายอาทิตย์ เขื่อนเพชร ๓๕๐๐๔๐๐๔๓๙๒๕๕ ๑๙๗ ๓ ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม ่
88 นางพิมพินิต แก้วเรือน ๓๕๐๐๔๐๐๔๓๗๔๓๑ ๘/๑ ๓ ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม ่
89 นางสาวนัยนา สุขกะละ ๓๕๐๐๑๐๐๐๑๖๐๕๗ ๒๒๗ ๓ ปิงโค้ง เชียงดาว เชยีงใหม่ 
90 นายประมวล ตะ๊ปวน ๓๕๐๐๔๐๐๔๔๒๔๗๗ ๑๒๗ ๓ ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม ่
91 นางพวงรัตน์ เสารเ์ปา ๓๕๐๑๑๐๐๓๑๑๖๖๑ ๒๐ ๗ แม่แวน พร้าว เชียงใหม ่
92 นางรัตนาภรณ์ เดชวงศ์ยา ๓๕๐๑๑๐๐๑๖๖๙๑๒ ๔๙ ๗ ป่าไหน ่ พร้าว เชียงใหม ่
93 นายณัฐพงศ์ ก้าวหน้า ๑๕๐๙๙๐๐๑๕๔๗๒๓ ๒๐๕ ๓ ป่าไหน ่ พร้าว เชียงใหม ่
94 นายนรินทร์ ทุนเกิด ๓๕๐๑๑๐๐๑๓๖๖๓๑ ๕๑ ๑๐ ป่าไหน ่ พร้าว เชียงใหม ่
95 นายมาชนะ พุ่มพวง ๓๔๐๑๘๐๐๓๗๖๖๐๑ ๑๙๙ ๑๐ แม่แวน พร้าว เชียงใหม ่
96 นายธนิต เนื้อรัตน ์ ๓๕๐๑๑๐๐๑๓๖๖๓๑ ๑๔ ๖ ป่าไหน ่ พร้าว เชียงใหม ่
97 นางกรรยา ชะนะ ๓๕๐๑๑๐๐๑๒๖๙๑๑ ๑๑๓ ๔ ป่าไหน ่ พร้าว เชียงใหม ่
98 นายประเสริฐ ชัยเงินสุวรรณ ๓๕๐๑๑๐๐๑๒๙๖๐๐ ๘ ๕ ป่าไหน ่ พร้าว เชียงใหม ่
99 นายนิคม อุตตมงค์ ๓๕๐๑๑๐๐๑๓๕๕๖๑ ๙๒ ๖ ป่าไหน ่ พร้าว เชียงใหม ่

100 นางสุพัตรา เนรวรรณ ์ ๓๕๐๑๑๐๐๑๒๗๕๐๐ ๔๑ ๔ ป่าไหน ่ พร้าว เชียงใหม ่
101 นางอนันต์ ศรีสุวรรณ ๓๔๑๐๑๐๒๔๙๒๕๙๑ 171 13 ป่าไผ ่ สันทราย เชียงใหม ่
102 นางจันสด ศรีวิชัย ๓๔๑๒๐๐๐๑๘๖๘๖๗ 43 6 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
103 นางสาวดวงสมร พยาเทพ ๓๕๐๐๖๐๐๑๙๐๐๖๔ 47 7 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม ่
104 นายอร่าม เหล็กกิจ ๓๕๐๐๖๐๐๖๑๒๑๕๕ 27 2 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่
105 นายประเสริฐ มณ ี ๓๕๐๑๔๐๐๒๙๑๖๐๗ 92 6 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม ่
106 นางสาวประทุม สุริยา ๓๕๐๙๙๐๐๙๔๗๗๘๙ 236 2 สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม ่
107 นายสมศักดิ์ กันยะติบ๊ ๓๕๐๐๖๐๐๔๖๖๗๙๕ ๔๙/๒ 5 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม ่
108 นายสวิง จามิตร ๓๕๐๐๖๐๐๑๔๔๔๐๒ ๘/๑ 5 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่
109 นายสอาด ดอนแก้ว ๓๕๐๐๖๐๐๓๑๒๓๔๘ 14 8 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
110 นายเอกชัย ม่วงเล็ก ๓๕๐๐๖๐๐๐๕๕๖๖๓ ๑๑/๒ 4 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่
111 นายสกล ก๋องตา ๓๕๐๑๗๐๐๒๑๗๐๕๔ ๙๖ ๖ ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม ่
112 นายภร โปทา ๓๕๐๑๗๐๐๑๐๒๙๖๖ ๓๘๐ ๑ ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม ่
113 นายเหลา เปียงใจ ๓๕๐๑๗๐๐๑๙๕๓๒๘ ๑๗๘ ๑๐ ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม ่
114 นายสุทัศน์ ใจผุย ๓๕๐๑๗๐๐๑๓๖๑๒๗ ๒๕/๑ ๓ มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม ่
115 นายฉัตรชัย ผลเพิม่ทรัพย ์ ๓๕๐๑๗๐๐๑๘๕๔๓๘ ๔๖๑ ๑๐ ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม ่
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ - นามสกลุ เลขท่ีบัตรประชาชน 
ที่อยู่ 

เลขท่ี หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
116 นางพยอม น าปุ๊ด ๓๕๖๐๓๐๐๕๘๙๑๐๗ ๙๑ ๒ ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม ่
117 นางสาวสุนันท์ น าปุ๊ด ๓๕๐๑๗๐๐๑๒๐๑๖๖ ๓๗๓ ๒ ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม ่
118 นายเข็มชาย วงค์ค าแดง ๓๕๐๑๓๐๐๓๒๔๖๗๘ ๗๒/๑ ๕ ห้วยทราย สันก าแพง เชียงใหม ่
119 นางสุมาลี วงค์ค าแดง ๓๕๐๑๓๐๐๓๒๘๔๑๐ ๔ ๕ ห้วยทราย สันก าแพง เชียงใหม ่
120 นายสุค า จันทรต์าเงิน ๓๕๐๑๓๐๐๓๒๐๐๙๕ ๑๕/๒ ๕ ห้วยทราย สันก าแพง เชียงใหม ่
121 นายจ ารสั ปิงบุญ ๓๕๐๑๓๐๐๓๑๙๔๔๕ ๙ ๕ ห้วยทราย สันก าแพง เชียงใหม ่
122 นายขยัน นิติธีรพงศ ์ ๓๕๐๑๓๐๐๓๒๑๑๙๙ ๓๑/๑ ๕ ห้วยทราย สันก าแพง เชียงใหม ่
123 นางอรพิน ปันแก้ว ๓๕๐๑๓๐๐๓๒๓๖๗๑ ๖๐/๑ ๕ ห้วยทราย สันก าแพง เชียงใหม ่
124 นางจันทร์เพ็ญ จันตาเงิน ๕๕๐๑๓๐๐๐๐๑๐๒๖ ๘ ๕ ห้วยทราย สันก าแพง เชียงใหม ่
125 นางสุพัฒน์ ตานะอาจ ๓๕๐๑๓๐๐๓๒๗๔๓๐ ๑๐๘/๕ ๕ ห้วยทราย สนัก าแพง เชียงใหม ่
126 นายถนอม จันทร์ฟอง ๓๕๐๑๓๐๐๑๕๗๖๘๒ ๑๔/๓ ๕ ห้วยทราย สันก าแพง เชียงใหม ่
127 นายค าดี ปาทา ๓๕๐๑๓๐๐๓๑๙๑๐๑ ๓/๕ ๕ ห้วยทราย สันก าแพง เชียงใหม ่

  

ภาพกิจกรรม 
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8. โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคมุ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประมง “พระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยในหมวด 6 มาตรา 76 แห่งพระราชก าหนดดังกล่าวบัญญัติว่า เพ่ือ
ประโยชน์ในการก ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้มีคุณภาพป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อ
ผู้บริโภค หรือต่อกิจการของบุคคลอ่ืน ให้ออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดหรือลักษณะของสัตว์น้ า หรือประเภท 
รูปแบบ ขนาด หรือวัตถุประสงค์ของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงควบคุมได้ และ
กฎกระทรวง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ให้กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าดังต่อไปนี้ เป็นกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 1. การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 2. การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช อเมริกัน 
(Procambarus clarkia) 3. การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax 
spp.) 4. การเพาะเลี้ยงจระเข้ 5. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง 6. การเพาะเลี้ยงหอยทะเล 
 กรมประมงจึงมอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ด าเนินงานโครงการจัดระบบ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาค
การเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิต
สินค้าประมง เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องและเพ่ือติดตาม เฝ้าระวัง ก ากับ ดูแล การด าเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุมให้เป็นไปตาม พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
 ในส่วนของสัตว์น้ าควบคุมที่เก่ียวข้องกับกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
 การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กุ้งทะเลที่มีการเพาะเลี้ยงกันเป็นจ านวนมากในปัจจุบัน คือ กุ้งขาวแวนนาไมล์ 
ซึ่งเป็นกุ้งที่สามารถเลี้ยงได้ในสภาพความเค็มต่ า ท าให้มีการขยายพ้ืนที่ไปในเขตพ้ืนที่น้ าจืด ทั้งในบริเวณภาค
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยในปี 2561 มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจ านวนทั้งสิ้น 
18,087 ราย ในพ้ืนที่ 35 จังหวัด ซึ่งหลายจังหวัดเป็นพื้นที่ในเขตพ้ืนที่น้ าจืด 
 การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช Procambarus charkii หรือ Cherax spp. กรมประมงได้
มีประกาศ เรื่องก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช 
Procambarus charkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ก าหนดให้ผู้
ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช Procambarus charkii หรือ 
Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2) ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ฉบับที่ 3 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 
และฉบับที่ 4 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 โดยตัวเลขเกษตรกรที่มีการจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าควบคุมกับกรมประมง จ านวนกว่า 76,000 ราย ในพ้ืนที่ 75 จังหวัด 
 การเพาะเลี้ยงจระเข้ จระเข้เป็นสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
และได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ตามกฎกระทรวงก าหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้
เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. 2546 และอยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) โดยมีการขึ้นทะเบียนอนุญาตจ านวนทั้งสิ้น 1,277 ราย ในพ้ืนที่ 75 จังหวัด 
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชังเป็นอาชีพเกษตรกรรมที่มีความส าคัญ
เนื่องจากให้ผลผลิตและผลตอบแทนต่อพ้ืนที่ค่อนข้างสูง ท าให้มีเกษตรกรให้ความสนใจและเพาะเลี้ยงกัน
จ านวนมาก อย่างไรก็ดีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชังอาจท าให้ระบบนิเวศของแหล่งน้ าเปลี่ยนแปลงไปหากไม่
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ค านึงถึงปริมาณกระชัง และความเหมาะสมของล าน้ า อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ าและการด ารงชีวิตของ
สัตว์น้ าในธรรมชาติ ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชังที่ท าการ
เพาะเลี้ยงในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินต้องด าเนินการขออนุญาตตามมาตรา 79 ซึ่ง
ภายหลังพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกาศใช้ ได้มีบทเฉพาะกาลให้ผู้ท าการเพาะเลี้ยงในที่จับ
สัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 175 โดยพบมีเกษตรกรยื่นขอรับ
ใบอนุญาต จ านวน 8,883 ราย จากพ้ืนที่ 51 จังหวัด มีจ านวนกระชังรวมทั้งสิ้น 126,735 กระชัง พ้ืนที่รวม 
2,801,940.13 ตารางเมตร 
 ส่วนของการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช Procambarus charkii หรือ Cherax spp. ที่
กรมประมงได้มีประกาศ เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งก้ามแดง หรือ กุ้ง
เครย์ฟิช Procambarus charkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติแล้วจ านวน 4 ฉบับ ซึ่งต้องมีการด าเนินการ
ให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ประกอบการได้ทราบถึงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้อง รายละเอียดที่ต้องปฏิบัติ รวมทั้ง
บทลงโทษต่าง ๆ และด าเนินการติดตามเฝ้าระวังให้ผู้ประกอบการด าเนินการได้ตามประกาศก าหนดตาม
มาตรา 78 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และในส่วนของการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล การเพาะเลี้ยง
จระเข้ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการออกประกาศกรมประมงตามมาตรา 
78 นั้น ควรมีการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการเฝ้าระวังในส่วนของน้ าทิ้งที่เป็นข้อต้องปฏิบัติตามมาตรา 
78 (5) ที่ระบุว่า “ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดการน้ าทิ้งหรือของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า” เพ่ือให้หน่วยงานมีความพร้อมและน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการควบคุมด้านการเพาะเลี้ยง โดย
มีการเฝ้าระวังในจุดที่เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมประเภทต่าง ๆ ในส่วนของส านักงานประมงจังหวัดก็ต้องมี
ขั้นตอนการจดแจ้ง การอนุญาต รวมทั้งมีการก ากับ ดูแล การด าเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมให้
เป็นไปตามประกาศก าหนดในทุกประกาศต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า    
ควบคุมด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องตามพระราชก าหนดการประมงพ.ศ. 2558 
    2.2 เพ่ือติดตาม เฝ้าระวัง การด าเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
 

3. เป้าหมาย 
    3.1 ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม รับทราบมาตรการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
รวมทั้งทราบถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 จ านวนเพิ่มขึ้น 
    3.2 พ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งเครย์ฟิช) ได้รับการตรวจติดตาม เฝ้าระวังให้ด าเนินการให้เป็นไป
ตามประกาศก าหนด ด าเนินการได้เพ่ิมข้ึน 
    3.3 พ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมได้รับการตรวจติดตามเฝ้าระวังในเรื่องน้ าทิ้ง 
 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 

5. งบประมาณ 15,200 บาท 
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6. หน่วยงานด าเนินการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 256๒ – กันยายน 256๓ 
 

8. การด าเนินงาน 
 ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชี้แจงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ให้กับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (ทุกกิจการ)  
 ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการติดตาม เฝ้าระวัง การด าเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม
ของผู้ประกอบกิจการ (กุ้งเครย์ฟิช) ให้เป็นไปตามประกาศก าหนด  
 3. ติดตามเฝ้าระวังในเรื่องคุณภาพน้ าทิ้งในพ้ืนที่ทีมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (ทุกกิจการ) รับทราบมาตรการและแนวทางการ
ปฏิบัติ 
 2. ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งเครย์ฟิช) ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ
ก าหนด 
 3. พื้นที่ท่ีมีการเลี้ยงสัตว์น้ าได้รับการตรวจติดตาม เฝ้าระวังในเรื่องน้ าทิ้ง 
 

10. ผลสัมฤทธิ์ 
 ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม มีความรู้ความเข้าใจถึงมาตรการและแนวทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมแต่ละประเภท และสามารถด าเนินการเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และ
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาว 
 

1๑. ผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
 ด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมแก่ผู้ประกอบการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชังจ านวน 15 ราย ดังนี้ 

ล ำดับที ่ ชื่อ – นำมสกุล 
ที่อยู่ 

ได้รับกำรชี แจงเมื่อวันที ่
เลขที ่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

1 นางสายสุณีย์ มหาวงค์  206 7 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
2 นางสาวรัตฑณา จันทร์ค า 45 4 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
3 นายวิศิษฐ ปิงคะยอม 12 5 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
4 นายสุภาพ ชัยชนันต ์ 8/2 5 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
5 นายเสน่ห ์มาเรือน 102 5 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
6 นายอนันต ์ค าสร้อย 100 8 ขุนคง หางดง เชียงใหม่ 16 มีนาคม 2563 
7 นางพรรณ ีชมพูน้อย 159 6 สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่ 17 มีนาคม 2563 
8 นางวิลัย วงค์ปัญญา 11/1 6 สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่ 17 มีนาคม 2563 
9 นายสุวรรณ ชะเงา 82/2 7 ขุนคง หางดง เชียงใหม่ 18 มีนาคม 2563 

10 นายพิชยัพงษ ์อินก๋วย 64 5 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 18 มีนาคม 2563 
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ล ำดับที ่ ชื่อ – นำมสกุล 
ที่อยู่ 

ได้รับกำรชี แจงเมื่อวันที ่
เลขที ่   เลขที ่  

11 นายกมล สุขปิง 81 12 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 30 กรกฎาคม 2563 
12 นายกฤษฎา วงค์ขันค า 63 8 ขุนคง หางดง เชียงใหม่ 30 กรกฎาคม 2563 
13 นายกอ๋งแก้ว กุณะ 411 6 สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่ 30 กรกฎาคม 2563 
14 นางนงนุช กันธิยะ 32 6 สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่ 30 กรกฎาคม 2563 
15 นางแก้ว ชมพูน้อย 195 6 สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่ 30 กรกฎาคม 2563 

 

 กิจกรรมการตรวจติดตามเฝ้าระวังฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
ด าเนินการตรวจติดตามเฝ้าระวังฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งเครย์ฟิช) จ านวน  2 รายรายละ        

2 ครั้ง ดังนี้ 
ล ำดับ

ที่ 
ชื่อ – นำมสกุล 

ที่อยู่ ได้รับกำรตรวจตดิตำมเมื่อวันที่ 
เลขที ่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ครั งที่ ๑ ครั งที่ ๒ 

1 
นายรัชวัฒน์ จักรค า 
บริษัทอะกรีไวซ์จ ากัด 

90 2 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 26 มิถุนายน 256๓ 1 กันยายน 2563 

๒ นายชูกจิ สมเกต ุ 44 4 หนองแฝก สารภ ี เชียงใหม่ 29 มิถุนายน 256๓ 31 สิงหาคม 2563 

  

 กิจกรรมติดตามเฝ้าระวังในเรื่องคุณภาพน้ าทิ้งในพื้นที่ทีมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
ด าเนินการวิเคราะห์คุณภาพน้ า เพื่อตรวจติดตามเฝ้าระวังในเรื่องน้ าท้ิง จ านวน 1 แหล่งคือ แหล่งการ

เลี้ยงปลาในกระชัง แหล่งละ  3 จุดจุดละ 2 ครั้ง ดังนี้ 

ล ำดับที ่ ชื่อแหล่ง/จุดเก็บ 
พิกัด 

วัน/เดือน/ปี 

เวลำเก็บ ประเภทสัตว์น้ าในกระชัง 

Latitude Longitude น. pH 
DO 

(mg/l) 
NH3-N 

(mg-N/l) 

 ครั้งที่ 1        

1 
กระชังปลา/บ้านวังปาน 
หมู่ที่ 12 ต.สบเต๊ียะ 
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

18.41023 98.707025 23 ธันวาคม 
2562 

8:00  7 1.24 0 

2 
กระชังปลา/บ้านวังขามป้อม  
หมู่ที่ 7 ต.ดอยหล่อ  
อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่

18.44332 98.771302 23 ธันวาคม 
2562 

9:00  7.5 2.89 2.5 

3 
กระชังปลา/บ้านเกาะ 
หมู่ที่ 5 ต.หนองตอง 
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

18.62088 98.953535 23 ธันวาคม 
2562 

8:00 7.5 3.07 0 

 ครั้งที่ 2        

1 
กระชังปลา/บ้านวังปาน 
หมู่ที่ 12 ต.สบเต๊ียะ 
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

18.41023 98.707025 12 กุมภาพันธ์ 
2563 

8:00 7 2.3 0 

2 
กระชังปลา/บ้านวังขามป้อม  
หมู่ที่ 7 ต.ดอยหล่อ  
อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่

18.44332 98.771302 12 กุมภาพันธ์ 
2563 

9:00 7 1.78 0 
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ล ำดับที ่ ชื่อแหล่ง/จุดเก็บ 
พิกัด 

วัน/เดือน/ปี 

เวลำเก็บ ประเภทสัตว์น้ าในกระชัง 

Latitude Longitude น. pH 
DO 

(mg/l) 
NH3-N 

(mg-N/l) 

3 
กระชังปลา/บ้านเกาะ 
หมู่ที่ 5 ต.หนองตอง 
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

18.62088 98.953535 13 กุมภาพันธ์ 
2563 

8:00 7 2.53 0.25 

 
 

ภาพกิจกรรม 
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9. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ าจืด) 
 
1. เตรียมการ 

1.1 ข้อมูลรายบุคคล/รายแปลง 
ข้อมูลพื้นฐาน 
1.1)ชื่อแปลง กลุ่มชมรมเครือข่ายผู้เลี้ยงปลานิลแม่ปิงเชียงใหม่.แปลงด าเนินการปี2561 
1.2)ชนิดสัตว์น้ า  ปลานิล 
1.3) ที่ตั้ง.บ้ำนเลขที่ 167   หมู่ที่ 5  ต้ำบล สันทรำยหลวง อ้ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 
1.4)พื้นที่การเลี้ยง 221.5 ไร ่
1.5)จ านวนเกษตรกร 30 ราย 
1.6)ชื่อกลุ่มเกษตรกร กลุ่มชมรมเครือข่ายผู้เลี้ยงปลานิลแม่ปิงเชียงใหม่ 
1.7)ผลผลิตเฉลี่ย…………4,747.32………………….กิโลกรัม/ไร่ 
1.7)ผู้จัดการแปลงภาคราชการ 
       ชื่อ – นามสกุล  นายประสาน  พรโสภิณ  .ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่)  สังกัด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
1.8)  ผู้จัดการแปลงภาคเอกชน 
       ชื่อ - นามสกุล นายอนันต์    โกเสส 
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ผลด าเนินการปี 63 
 
1. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) เข้าพ้ืนที่จัดท าแผนการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลค่าและจ าหน่ายผลผลิต ให้แก่เกษตรกรจ านวน 1 แปลง 30ราย  
การสนับสนุนปัจจัย 

ปีงบประมาณ 2563 
1) มอบปัจจัยการผลิต จุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรกร จ านวน 30 รายๆ รายละ 20 ซอง 
2) มอบสมุดบันทึกพร้อมคู่มือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกร

จ านวน 30 ราย  

การรวมกลุ่ม 
 - ผู้จัดการแปลง(ภาคราชการ) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้จัดการแปลง (ภาค

เกษตรกร) แทนผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ) โดยกลุ่มเกษตรกรร่วมกันคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมมาเป็นผู้จัดการแปลง 

 - ผู้จัดการแปลง(ภาคราชการ) ให้ความรู้ด้านประเมินผลผลิตสัตว์น้ าในแต่ละแปลงให้
เกษตรกรร่วมกันประเมินผลผลิตเพ่ือมาวางแผนการตลาด 

 - สมาชิกกลุ่มระดมความคิดเห็นแนวทางการลดต้นทุนแลกเปลี่ยนความรู้การเพ่ิมผลผลิต 
 

เทคนิค/วิธีการลดต้นทุนการผลิต  
1. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด จัดท าคู่มือการเพ่ิมประสิทธิภาพและลด

ต้นทุนการเพาะเลี้ยงปลานิลและจัดส่งให้แก่ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ) แจกจ่ายแก่เกษตรกร  
  2. การใช้จุลินทรีย์ ปม.1 ในการบ าบัดพ้ืนบ่อเพ่ือป้องกันน้ าเน่าเสียและการเกิดโรคแทนการ
ใช้ยาและสารเคมีในการปรับสภาพน้ า 
  3. สร้างอาหารธรรมชาติโดยใช้ฟางข้าวเพ่ือลดต้นทุนอาหารสัตว์น้ า 
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2.การจัดท าแผนพัฒนารายแปลง 
2.1  การจัดท าแผนพัฒนารายแปลงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  เพ่ิมมูลค่า และจ าหน่ายผลผลิต 
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ตารางท่ี 5 การสนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 
ล าดับ  ที่ตั้งฟาร์ม พื้นที่ 

เล้ียง 
จ านวน
บ่อเล้ียง 

จ านวนจุลินทรยี์ปม.1(ซอง) วัน/เดือน/ปี ที่ส่งมอบ 
ชื่อ – นามสกุล เกษตรกร เลขทะเบียนฟาร์ม เลขที่  หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด สูตรผง รวมทั้งหมด 

    1 นายประมวล   ค าตกึ 5001096322 13 5 หนองจอ๊ม สันทราย เชียงใหม่ 4 2 สุตรผง       20 19 กุมภาพันธ์  2563 
2 นายวิศวโรจน ์ กุศล 5001099371 19/21 5 หนองจอ๊ม  สันทราย เชียงใหม่ 1.75 2 สูตรผง 20 19 กุมภาพันธ์  2563 
3 นายวิชัย  เขือ่นแกว้  5001103400 205 3  สันทรายหลวง  สันทราย เชียงใหม่ 4 2 สูตรผง 20 19 กุมภาพันธ์  2563 
4 นายถวิล  แกว้กลม 5001096317 216 8 ป่าไผ ่ สันทราย เชียงใหม่ 4 2 สูตรผง 20 19 กุมภาพันธ์  2563 
5 นายธีระพงษ์  ขอดแก้ว 5001095839 52 5 สันทรายหลวง  สันทราย เชียงใหม่ 5 2 สูตรผง 20 19 กุมภาพันธ์  2563 
6 นายธ ารงค์  ใคร้ยงค์ 5001098903 91  6  ขี้เหล็ก แม่รมิ ชียงใหม่ 10 2 สูตรผง 20 19 กุมภาพันธ์  2563 
7 นางศรกีุล  ระหงษ์ 5001103572 72  7  หนองจอ๊ม สันทราย เชียงใหม่ 1 1 สูตรผง 20 19 กุมภาพันธ์  2563 
8 นายสุวิช  แสงค า 5001101196  250  5 ป่าไผ ่ สันทราย เชียงใหม่ 4 1 สูตรผง 20 19 กุมภาพันธ์  2563 
9 นายมานพ  เมฆวงค ์ 5001096823  74  9 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 5 1 สูตรผง 20 19 กุมภาพันธ์  2563 

10 น.ส. จนัทนา ใหลหลั่ง 5001101089  67 6  ขี้เหล็ก แม่รมิ เชียงใหม่ 6 1 สูตรผง 20 19 กุมภาพันธ์  2563 
11 นายเสถียร   ใฝ่ค า 5001096870  1/1  2  บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 6 8 สูตรผง 20 10 มีนาคม  2563 
12 นายกิตติพงษ์  อินศวร 5001095070  6/1 2  บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 1.50 1 สูตรผง 20 10 มีนาคม  2563 
13 นางบัวเพชร  สารค า 5001095838  29 5 หนองจอ๊ม  สันทราย เชียงใหม่ 2 1 สูตรผง 20 10 มีนาคม  2563 
14 นายสมบัติ  กอบแก้ว 5001103831  46 9 หนองจอ๊ม  สันทราย เชียงใหม่ 7 3 สูตรผง 20 10 มีนาคม  2563 
15 นายสมยศ  พิทกัษ์  5001103395 141/1 3 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 3.75 1 สูตรผง 20 10 มีนาคม  2563 
16 นายสุทัศน์  พิทกัษ์ 5001103397 - 4 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 4.30 1 สูตรผง 20 10 มีนาคม  2563 
17 นายประชัน   ระหงษ์ 5001096324 36 5 หนองจอ๊ม  สันทราย เชียงใหม่ 2 2 สูตรผง 20 10 มีนาคม  2563 
18 นายอินสวน  สมมิตร 5001099369 161 5 หนองจอ๊ม  สันทราย เชียงใหม่ 11 3 สูตรผง 20 11 มีนาคม  2563 
19 นายสมศักดิ ์ เขือ่นแก้ว 5001103829 12 3 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ 13 2 สูตรผง 20 11 มีนาคม  2563 

  20 นายบุญช่วง  ศรีพวก 5001100850 105/1 7 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 2 1 สูตรผง 20 11 มีนาคม  2563 
21 นายรัตนัย   พิทกัษ์ 5001103396 - 2 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 9.50 2 สูตรผง 20 11 มีนาคม  2563 
22 นายสิงห์แก้ว สิงห์ทร 5001096318 44/1 3 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 19 6 สูตรผง 20 11 มีนาคม  2563 
23 นายบุญทิม  นามัง 5001103830 - 9 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 5 1 สูตรผง 20 11 มีนาคม  2563 
24 นายอนนัต์  โกเสส 5001101749 - 2 ชอ่แล แม่แตง เชียงใหม่ 30 23 สูตรผง 20 12 มีนาคม  2563 
25 นางอ าพนัธ์  สวนโคตร 5001101014 77 1 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 7 3 สูตรผง 20 12 มีนาคม  2563 
26 นายบุญธรรม  เขือ่นแก้ว 5001102671 131 1 เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่ 4 2 สูตรผง 20 12 มีนาคม  2563 
27 นายเกษม  กุศล  5001103566 - 5 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 2.5 2 สูตรผง 20 12 มีนาคม  2563 
28 จ.ส.ต.สทุิน   บุญสม 5001103565 47 1 เหมืองแก้ว แม่แตง เชียงใหม่ 1.50 2 สูตรผง 20 12 มีนาคม  2563 
29 นายอุดม  สืบวงค ์ 5001102149 45 3   หนองจ๊อม  สันทราย เชียงใหม่ 5 3 สูตรผง 20 12 มีนาคม  2563 
30 นายเกษม  กุศล 5001103565 - 5 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 2.5 2 สูตรผง 20 12 มีนาคม  2563 
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2.2 การสนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.3 การส่งเสริมการตลาด 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
     น้ำผลผลิตสัตว์น ้ำออกจ้ำหน่ำยในตลำดแม่มำลัย ตลำดแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเชื่อมโยง 
     ด้ำนกำรตลำด 
 
 
 
 
 
 

เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
จืดเขต 1 (เชียงใหม่) เข้าพ้ืนที่สนับสนุนจุลินทรีย์ปม.1 รายละ 20 ซอง ให้เกษตรกร
โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) ของชมรมเครือข่ายผู้เลี้ยงปลานิลแม่ปิง
เชียงใหม่ ใน อ าเภอสันทราย อ าเภอแม่ริม และ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
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กำรส่งเสริมกำรวำงแผนกำรตลำด (ส่งเสริมกำรวำงแผนกำรตลำด/เชื่อมโยงตลำด/กระจำยสินค้ำ) 
โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น  ำจืด) 

รำยกำร รำยละเอียด 

ชื่อแปลงใหญ่ ชื่อแปลง.....กลุ่มชมรมเครือข่ำยผู้เลี ยงปลำนิลแม่ปิงเชียงใหม่ (แปลงปี 2561) 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำจืดเขต 1(เชียงใหม่) 

ชื่อผู้จัดกำรแปลง 
และโทรศัพท์ติดต่อ 

นำยอนันต์  โกเสส   
เบอร์โทรศัพท์  081-022-8345 

ผลผลิตของแปลง 
(กิโลกรัม/ปี) 

สมำชิกทั งหมด  30 รำย ผลผลิตเฉลี่ย 20,640 กิโลกรัม/ปี ( 20.6 ตัน/ปี) 

วิธีกำรด้ำเนินงำน -กลุ่มมีกำรวำงแผนกำรผลิตปลำนิลตั งแต่ต้น เน้นปล่อยลูกปลำตัวใหญ่เพ่ือลด
ควำมเสี่ยงและต้นทุนกำรผลิต ส่งผลให้รอบกำรผลิตและก้ำไรต่อหน่วยเพิ่มขึ น 
โดยเน้นควำมต้องกำรของผู้บริโภคในตลำดชุมชน ที่ด้ำเนินกำรส่งปลำนิลเป็น
ประจ้ำ 
-กลุ่มมีกำรสุ่มตรวจขนำดของปลำนิลสมำชิกในแต่ละรำยเพ่ือประเมินระยะเวลำ
กำรเลี ยงให้สอดคล้องกับวำมต้องกำรของตลำด เพ่ือท้ำแผนกำรจับผลผลิตปลำ
นิลสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้เกิดกับพ่อค้ำแม่ค้ำในตลำดของชุมชน 
-กลุ่มมีสมำชิกท้ำหน้ำที่จับปลำนิลจำกปำกบ่อ และเป็นพ่อค้ำคนกลำงขนส่ง 
ปลำนิลไปยังตลำดชุมชนใกล้เคียงในอ้ำเภอแม่แตงอ้ำเภอแม่ริม อ้ำเภอพร้ำวเช่น 
ตลำดสดแม่มำลัยตลำดสดป่ำเหมือดตลำดสดแม่โจ้ เป็นต้น 

ผลกำรด้ำเนินงำน   -กลุ่มมีกำรส่งเสริมให้สมำชิกภำยในกลุ่มปล่อยลูกพันธ์สัตว์น ้ำที่มีขนำดใหญ่ขึ น 
โดยกำรน้ำมำอนุบำลไว้ก่อน1-2 เดือนหรือมำกกว่ำก่อนท้ำกำรปล่อยเพ่ือลด
ควำมเสี่ยงจำกปัญหำกำรตำยของสัตว์น ้ำและเน้นเพิ่มรอบผลผลิตให้มำกกว่ำปี
ละ 2 ครั ง เพื่อลดต้นทุนและผลก้ำไรต่อหน่วยเพ่ิมขึ น 

ผลสัมฤทธิ์ 
(รำยได้จำกำรด้ำเนินงำน 

ของกลุ่ม และควำมต่อเนื่อง) 

จำกที่กลุ่มเกษตรกรได้รวมกลุ่มขึ นเลี ยงปลำนิลที่มีคุณภำพและได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำที่ดี (GAP) กรมประมงท้ำให้กลุ่มมีผลผลิตที่ออก
สู่ตลำดอย่ำงสม่้ำเสมอ ในตลำดชุมชนมีควำมเชื่อม่ันในคุณภำพสินค้ำ ประกอบ
กับกำรจัดกำรบริหำรกำรผลิตของกลุ่มท่ีเข็มแข็งท้ำให้มีต้นทุนกำรผลิตที่ลดลงมี
ก้ำไรต่อหน่วยกำรผลิตที่เพ่ิมขึ นเท่ำตัว จึงท้ำให้มีกำรรวมกลุ่มมีควำมเข็มแข็ง 
ท้ำให้หน่วยงำนภำครัฐถอนตัวจำกในฐำนะผู้จัดกำรแปลง เป็นหน่วยงำน
สนับสนุนได้  

ปัญหำและอุปสรรค -  
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ข้อมูลรายละเอียดแปลงใหญ่สัตว์น้ าจืด, ปลานิล,   179 ม. 1 ต. สันทรายหลวง อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 
 

ประเด็น รายละเอียด 
1. กรม/ หน่วยงาน/ จังหวัด   
    ผู้รับผิดชอบ 

กรมประมง/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 
(เชียงใหม่)  

2. ชื่อแปลง/ ที่ตั้ง  
 

กลุ่มชมรมผู้เลี้ยงปลานิลแม่ปิงเชียงใหม่ 

3. ประวัติความเป็นของแปลง
โดยสังเขป 
 
 
 
 
 

-ชื่อเดิม กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ในปี 
2548 -2549 นายอนันต์ โกเสส ได้ร่วมกันตั้งกลุ่มเริ่มจากสมาชิก 7 
คนที่สนใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและมีจ านวนสมาชิกเพ่ิมมากขึ้นใน
พ้ืนที่ อ.สันทราย อ.แม่ริม  
อ.แม่แตง รวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่จังหวัดเชียงใหม่ 
  - กลุ่มมีการส่งขายปลาสดกิโลละ 60 บาท โดยสมาชิกภายในกลุ่ม
เป็นผู้ลากปลาและมีสมาชิกในกลุ่มเป็นพ่อค้าคนกลางกระจายผลลลิต
ไปตามตลาดต่างใน อ.สันทราย อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.พร้าว ในจังหวัด
เชียงใหม่และบริเวณตลาดใกล้เคียงในจังหวัดเชียงใหม่  
  -  ปี 25561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ 
น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่)  ได้น ากลุ่มชมรมผู้เลี้ยงปลานิลแม่ปิงเชียงใหม่
เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการพัฒนาวางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ าลดต้นทุนการ
ผลิตเพ่ิมผลลผลิตสัตว์น้ าสมาชิกกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
กรมประมงแล้วทุกราย สนับสนุนและผลักดันให้มีการผลิตสินค้าไปขาย
ในตลาดชุมชน ตลาดเกษตรกรตลาดประชารัฐ หรือจ าหน่ายในห้าง
โมเดิร์นเทรด (แม็คโคร)  

4. ความสอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เรื่อง
การลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิต) 
 
 
 
 

กลุ่มมีการวางแผนการผลิตเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค  และวิเคราะห์ลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้การด าเนินการผลิต
ของเกษตรกรที่ร่วมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่เกิดกิจกรรมการลดต้นทุน
ผลผลิตตามท่ีก าหนดและสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้เป็นรูปธรรม 
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ประเด็น รายละเอียด 
5. ความสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาเกษตร (เรื่อง.ส่งเสริม
การเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน  
การค้า การลงทุนสู่สากล) / ความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
เชียงใหม่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

สอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน  การค้า การ
ลงทุนสู่สากล 
แนวทางการพัฒนา 
ข้อ 1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ข้อ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมในการ
ยกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ารวมทั้งมีการตระหนักสิ่งแวดล้อม 
ข้อ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่องโยงตลาดการผลิตออกสู่กลุ่มผู้บริโภค 
  

6. กิจกรรมที่เป็นจุดเด่น (กรณีเป็น
จุดดูงาน) 

1. ความเข็มแข็งของสมาชิกภายในกลุ่ม 
2. มีการวางแผนบริหารจัดการการผลิต การตลาด 

7. ความส าเร็จของจุดดูงาน (จ านวน
สมาชิก รายได้สมาชิก ปริมาณ
ผลผลิต ปริมาณการส่งออก คู้ค่า 
ฯลฯ) 
 
 
 
 

1.ลดต้นทุนการผลิตจากเดิมเฉลี่ย 39.79 บาท/กกเป็น  33.80 
บาท/กก  

2.สามารถผลผลิตได้จากเดิม เฉลี่ย 4,747.32 กก/ไร่ หรือร้อยละ 
7.2  
3.เป็นจุดเรียนรู้ของชุมชน ของมหาวิทยาลัยต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่
และผู้ที่มีความสนใจจากทั่วประเทศเข้ามาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
4. สมาชิกทุกรายได้รับการรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี
ของกรมประมง (GAP)  

8. การสนับสนุนโดยกรม/ 
ส านักงานงบประมาณ/ ปัจจัยการ
ผลิต/ ฝึกอบรมตลาด/ ฯลฯ 
 
 
 

1.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2561-2563 (แปลงด าเนินการ 3 ปี) 
- กิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ 
- กิจกรรมสนับสนุนลูกปลานิลพันธุ์ดึ 
-กิจกรรมสาธิต/สนับสนุน จุลิทรีย์ ปม.1  
- กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เชื่อมโยงตลาด 
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10. โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กจิกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์(ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด) 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลได้วางเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาประเทศไว้คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งในการพัฒนาได้เน้นหลักการให้คนเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา เพ่ือน าประเทศไทยให้พ้นจาก “กับดักประเทศปานกลาง”และความไม่สมดุลในการ
พัฒนาและความเหลื่อมล้ าของความมั่งคั่ง สู่ประเทศไทย 4.0 โดยภาคเกษตรเป็นภาคส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญ
ในการผลักดันให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรในช่วง 5 ปี และ 20 ปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมุ่งการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนาเกษตร
ระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศ “เกษตรกรยั่งยืน ภาคเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน”โดยมีแนวทางไปสู่
เป้าหมายด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1)สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 2)เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้า 3 )เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4)การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  5)
พัฒนาการบริหารภาครัฐ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร อีกทั้งมุ่งเน้นการส่งเสริมการท า
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาค
การเกษตรมั่งค่ัง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” 
 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสัตว์น้ าให้เป็นไปตามมาตรฐานอินทรีย์ เป็นส่วนส าคัญในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าสัตว์น้ าของไทย และเพ่ิมช่องทางในการแข่งขันทางการค้า ซึ่งเป็นการผลักดันไปสู่
เป้าหมาย “ประเทศไทยเป็นผู้น าในระดับภูมิภาค ด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการ 
เกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” อีกทั้งในปัจจุบันผู้บริโภคอาหารแบบคลีน มี
ความปลอดภัย และสินค้าที่ผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์ ซึ่งผลผลิตสัตว์น้ าที่ ได้รับรองมาตรฐานอินทรีย์มีอยู่
ค่อนข้างน้อย และอยู่ในวงจ ากัด ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องขยาย และสร้างแหล่งผลิตสัตว์น้ าที่ด าเนินการ
ผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์ให้เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีการด าเนินการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าที่สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ นับว่าเป็นแกนหลักหนึ่งที่จะท าให้เกษตรกรมีความ
ยั่งยืน และยังเป็นการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์หลัก 
    2.1 เกษตรกรมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น 
    2.2 เพ่ิมแหล่งผลิตผลสัตว์น้ าอินทรีย์ 
    3.3 เพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรกร 
 

3. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

4. การด าเนินงานของโครงการ 
 1. ส านักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.) 
    - คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
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    - ประชุม/อบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (ศพจ.) 
    - ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
    - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าแก่เกษตรกร 
    - ให้ความรู้ทางวิชาการเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานอินทรีย์ 
 3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (ศพจ.) ส านักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.) 
    - ติดตามผล/เก็บข้อมูลการเลี้ยง 
 4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (ศพจ.) 

   - คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมเพ่ือยื่นขอรับการรับรองยื่นค าขอรับการรับรองเข้าระบบ 
     ของ กมป. 

 5. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กปม.) 
    - รับค าขอ/ตรวจประเมิน/ให้การรับรอง 
 6. ผู้ตรวจประเมินสังกัด ศพจ./ศปจ./ศพช./กพจ./กมป. ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าตรวจประเมิน 

   - ไม่ผ่าน แจ้งศพจ.และสนง.ปจ.ที่เป็นผู้ส่งเสริม เข้าให้ความรู้ในประเด็นที่เกษตรกรต้องแก้ไข 
     และปรับปรุง 
    - ผ่าน กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น (กมป.) ให้
การรับรอง 
 

5. ผลการด าเนินงาน 

 จากการด าเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์  ขอสรุปผล
การด าเนินงาน โดยแยกเป็นกิจกรรมได้ดังนี้ 
 5.1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
                ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) ได้
ด าเนินการ กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานอินทรีย์ในเขตพ้ืนที่นาข้าวแก่
เกษตรกร จ านวน 5 ราย ได้แก่ ปลานิลแดง จ านวนทั้งหมด 5,200 ตัว  
          5.2. กิจกรรมสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ 

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) ได้ด าเนินการสร้างเสริมองค์
ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์แก่เกษตรกร จ านวน 5 ราย 

 

ตารางกิจกรรมสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์แก่เกษตรกร 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล 
ที่อยู่ วันทีส่ร้ำงเสริม

องค์ควำมรู้ บ้ำนเลขที ่ หมู ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
1 นำยพิชัย  วิภำบรรพต 47 7 ยำงเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 16 มกรำคม 63 

2 นำยหนุ่ยแคว  ปฐมบวรทัต 221 7 ยำงเปียง อมก๋อย เชียงใหม ่ 20 กุมภำพันธ ์63 

3 นำยอำนันท์  คูหว่ำง 165 7 ยำงเปียง อมก๋อย เชียงใหม ่ 23 มีนำคม 63 
4 นำงสำวศิรลิักษณ์  ปัญญำแก้ว 254 7 ยำงเปียง อมก๋อย เชียงใหม ่ 12 พฤษภำคม 63 
5 นำยค้ำมำ  จอืผล 258 7 ยำงเปียง อมก๋อย เชียงใหม ่ 19 มิถุนำยน 63 
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          5.3 กิจกรรมเกษตรกรยื่นค าขอรับการรับรอง 
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) ได้รับค าขอรับการรับรองมาตรฐาน

อินทรีย์ของของเกษตรกรจ านวน 3 ราย ได้แก่ 1.นายอานันท์ คูหว่าง บ้านเลขท่ี 165 หมู่ที่ 7 ต.ยางเปียง อ.อม
ก๋อย จ.เชียงใหม่  ขนาดพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์น้ า 0.375 ไร่ วันที่ยื่นค าขอ 19 มิถุนายน 2563 2.นางศิริลักษณ์ 
ปัญญาแก้ว บ้านเลขที่ 254 หมู่ที่ 7 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์น้ า 0.375 ไร่วันที่ยื่นค า
ขอ 19 มิถุนายน 2563 3.นายค ามา จือผล บ้านเลขที่ 258 หมู่ที่ 7 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  พ้ืนที่
เลี้ยงสัตว์น้ า 0.375 ไร่ วันที่ยื่นค าขอ 19 มิถุนายน 2563 

 

6. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 
 6.1 พ้ืนที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกรมีความลึกค่อนข้างมาก 2.5-4 เมตร ท าให้จับผลผลิตสัตว์น้ า
ได้ค่อนข้างยาก 
 6.2 บ่อเกษตรกรไม่มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับเปลี่ยนถ่ายน้ าในบ่อได้ ต้องรอน้ าจากฝนอย่างเดียว 
 
 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำอินทรีย์ในเขตพื นที่นำข้ำวแก่เกษตรกร 
นำยค้ำมำ จือผล บ้ำนเลขที่ 258 หมู่ที่ 7 ต.ยำงเปียง อ. อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์แก่เกษตรกร จ านวน 5 ราย 

มอบใบรับรองระยะปรับเปลี่ยนการเข้าสู่มาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
นายพิชัย วิภาบรรพตบ้ำนเลขที่ 47 หมู่ที่ 7 ต.ยำงเปียง อ. อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 
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11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ า 
      ประจ าเขต ๑ 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 ๑. ด าเนินการเพื่อให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามและพรรณ
ไม้น้ าประจ าเขต เป็นศูนย์ให้บริการทางวิชาการ สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและส่งออกสัตว์น้ า
สวยงามและพรรณไม้น้ า ให้แก่สถาบันต่างๆ ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ า 
เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ 
 ๒. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามเชิงพาณิชย์ 
ชีววิทยาและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าสวยงาม โรคและการผลิตสัตว์น้ าสวยงามปลอดโรค อาหารสัตว์น้ า
สวยงาม การล าเลียงขนส่งและการอนุรักษ์สายพันธุ์พื้นเมือง 
 ๓. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามเชิงพาณิชย์ และ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ชีววิทยาและการปรับปรุงพันธุ์พรรณไม้น้ า โรค ศัตรูพรรณไม้น้ าและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการเก็บรักษาพรรณไม้น้ าในระดับเซลล์และเนื้อเยื้อ การจัดการหลังการ
เก็บเก่ียวและเทคโนโลยีด้านการขนส่ง 
 ๔. เพาะและขยายพันธุ์สัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ าให้เพียงพอ เพื่อน าไปเผยแพร่และจัดแสดงใน
งานนิทรรศการต่างๆ 
 
2. หน่วยงานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเขต ๑ (เชียงใหม่) 
 
3. งบประมาณที่ได้รับ 
 จ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 
4. รายงานผลการด าเนินงาน 
 
 

ล าดับ กิจกรรม/ด าเนินงาน วันเดือนปี 
๑ ด าเนินการเพาะและอนุบาลพันธุ์ปลาสวยงามเศรษฐกิจ ปลากัด   

ปลาซิวควาย ปลาซิวเจ็ดสี ปลาพลวงหิน  
เดือนกรกฎาคม 2562 
ถึงกันยายน 2563 

2 แจกพันธุ์ปลาสวยงาม(ปลากัด)แก่ประชาชนที่สนใจ จ านวน 150 ตัว ใน
โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้านทุ่งยาว 
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

ตลอดทั้งเดือน
พฤศจิกายน 2562 

3 สนับสนุนพันธุ์ปลาซิวควายจ านวน 10,000 ตัว แก่ ศพจ.ข. 1 
(เชียงใหม่) โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าเขตพ้ืนที่อมก๋อย อ.อมก๋อย   
จ.เชียงใหม่ 

วันที่ 24 เดือน 
ธันวาคม 2562 

4 สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม(ปลากัด) จ านวน 110 ตวัและพันธุ์ปลาหาง
นกยูง จ านวน 500 ตัว แก่ ศพจ.ข 1 (ล าพูน) สนับสนุนแจกงานวันเด็ก 

วันที่ 10 เดือน
มกราคม 2563 
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ล าดับ กิจกรรม/ด าเนินงาน วันเดือนปี 
5 สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม(ปลากัด ) จ านวน 200 ตัว ส านักงานประมง

จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนแจกงานวันเด็ก ณ.งานฤดูหนาวเชียงใหม่ 
วันที่ 11 เดือน
มกราคม2563 

6 สนับสนุนพันธุ์ปลาซิวควายจ านวน 10,000 ตัว แก่ ศพจ.ข 1 
(เชียงใหม่) โครงการพัฒนาลุ่มน้ าแม่ลอบ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

วันที่ 22 เดือน
มกราคม2563 

7 แจกพันธุ์ปลาสวยงาม(ปลากัด)แก่ประชาชนที่สนใจ จ านวน 100 ตัว ใน
โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่  

วันที่ 23 เดือน 
มกราคม ๒๕๖3 

8 แจกพันธุ์ปลาสวยงาม(ปลากัด)แก่ประชาชนที่สนใจ จ านวน 50 ตัว 
ในโครงการผู้ว่าพบประชาชน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

วันที่ 23 เดือน 
มกราคม ๒๕๖3 

9 สนับสนุนพันธุ์ปลาซิวควายจ านวน 3,300 ตัว แก่ ศพจ.ข. 1 (เชียงใหม่) 
โครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

วันที่ 28 เดือน 
มกราคม 2563 

10 แจกพันธุ์ปลาสวยงาม(ปลากัด)แก่ประมงอ าเภอสารภี จ านวน 50 ตัว วันที่ 3 เดือน 
กุมภาพันธ์ 2563 

11 สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม(ปลากัด )จ านวน50ตัวส านักงานประมง
จังหวัดเชียงใหม่ โครงการผู้ว่าพบประชาชน ณ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 

วันที่ 20 เดือน 
กุมภาพันธ์ 2563 

12 สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม(ปลาหางนกยูง) จ านวน 50 ตัวส านักงาน
ประมงจังหวัดล าพูน 

วันที่ 20 เดือน 
มีนาคม 2563 

13 แจกพันธุ์ปลาสวยงาม(ปลากัด)แก่ประชาชนที่สนใจ จ านวน 2 ตัว วันที่ 20 เดือน 
มีนาคม 2563 

14 แจกพันธุ์ปลาสวยงาม(ปลากัด)จ านวน 31 ตัว และ(ปลาหางนกยูง) 
จ านวน 50 ตัว แก่ประชาชนที่สนใจ  

วันที่ 20 เดือน 
เมษายน 2563 

15 แจกพันธุ์ปลาสวยงาม(ปลาสอดน้ าเงิน)แก่ประชาชนที่สนใจ จ านวน 20
ตัว 

วันที่ 21 เดือน 
พฤษภาคม 2563 

16 สนับสนุนพันธุ์ปลาซิวควายจ านวน 3,500 ตัว และปลาซิวเจ็ดสีจ านวน 
6500 ตัว แก่ ศพจ.ข.1 (เชียงใหม่)โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
และเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ 

วันที่ 29 เดือน 
พฤษภาคม 2563 

17 แจกพันธุ์ปลาสวยงาม(ปลาสอดน้ าเงิน)จ านวน 20ตัวและปลาสวยงาม
(ปลากัด)จ านวน 11 ตัวแก่ประชาชนที่สนใจ  

วันที่ 28 เดือน 
พฤษภาคม 2563 

18 สนับสนุนพันธุ์ปลาซิวเจ็ดสีจ านวน 2,000 ตัว แก่ ศพจ.ข.1 (เชียงใหม่)
โครงการพัฒนาการเกษตรพ้ืนที่สูงบ้านเสาแดง อ.กัลยาณิวัฒณา จ.
เชียงใหม่ 

วันที่ 4 เดือน 
มิถุนายน 2563 

19 สนับสนุนพันธุ์ปลาซิวควายจ านวน 2,000 ตัว แก่ ศพจ.ข1(เชียงใหม่)
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะจ.
เชียงใหม่ 

วันที่ 23 เดือน 
มิถุนายน 2563 

20 สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม(ปลากัด )จ านวน50ตัวส านักงานประมง
จังหวัดเชียงใหม่ โครงการผู้ว่าพบประชาชน ณ อ.ดอยเต่า  จ.เชียงใหม่ 
 

วันที่ 26 เดือน 
มิถุนายน 2563 
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ล าดับ กิจกรรม/ด าเนินงาน วันเดือนปี 
21 แจกพันธุ์ปลาสวยงาม(ปลากัด)จ านวน 58 ตัว แก่ประชาชนที่สนใจ วันที่ 18 เดือน 

กรกฎาคม 2563 
22 สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม(ปลากัด )จ านวน 50 ตัวส านักงานประมง

จังหวัดเชียงใหม่ โครงการผู้ว่าพบประชาชน ณ อ.เวียงแหง  จ.เชียงใหม่ 
วันที่ 16 เดือน 
กรกฎาคม 2563 

23 แจกพันธุ์ปลาสวยงาม(ปลากัด)แก่ประชาชนที่สนใจ จ านวน 50 ตัว ใน
โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

วันที่ 23 เดือน 
กรกฎาคม 2563 

24 แจกพันธุ์ปลาสวยงาม(ปลากัด)จ านวน 25 ตัว แก่ประชาชนที่สนใจ วันที่ 27 เดือน 
สิงหาคม 2563 

25 สนับสนุนพันธุ์ปลาซิวควายจ านวน 3,000 ตัว แก่ ศพจ.ข.1 (เชียงใหม่) โครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูงดอยม่อนล้าน ต.ปา่ไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่
 

วันที่ 7 เดือน 
สิงหาคม 2563 

 

จ านวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ า 
 เดือน ตุลาคม 2562 - เดือน สิงหาคม 2563 มีประชาชนทั่วไปที่สนใจเยี่ยมชมและขอรับการปรึกษา
เกี่ยวกับปลาสวยงาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ า 
ประจ าเขต 1 มีจ านวนทั้งหมด  172 ราย 
 

สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม 
             ศูนย์วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ า ประจ าเขต 1 
ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงามให้กับราษฎรและโครงการต่าง ๆ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เขต 1 (เชียงใหม่) รับผิดชอบ  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - เดือน สิงหาคม 2563 ทั้งหมด 41,916 ตัว 
 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 

ด าเนินการเพาะและอนุบาลสัตว์น้ าสวยงามเศรษฐกิจ 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงามให้กับโครงการต่าง ๆ  
ที่ ศนูย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แจกพันธุ์ปลาสวยงามให้แก่ประชาชนที่สนใจ 
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12. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า  เพ่ือทดแทนการ
ลดลงของสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งน้ าชุมชนขนาดเล็กให้มีผลผลิ ตสัตว์น้ าจืดเพียงพอต่อ
ความต้องการบริโภคสัตว์น้ า สร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของประชากรไทยเป็นแหล่งอาหาร
โปรตีนราคาถูกและมีคุณค่าทางโภชนาการและสร้างรายได้ในครัวเรือน 

กรมประมง โดย กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจเกี่ยวกับ
การศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าจืดและให้บริการด้านความรู้และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เพ่ือฟ้ืนฟูเพ่ิมทรัพยากรสัตว์น้ า ตลอดจน
พัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศและสามารถส่งออกแข่งขันในตลาดโลกได้โดย
มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านผลผลิตสัตว์น้ า ความมั่นคงของอาหารน้ าจืดผ่านการด าเนิน
โครงการพัฒนาต่างๆ เช่น การผลิตสัตว์น้ าเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรน าไปเลี้ยงและปล่อยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์
น้ าทีมีเพียงพอต่อการบริโภค และสร้างรายได้ของประชากรในท้องถิ่นตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแก่ เกษตรกร ซึ่งเป็นการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้สมดุลและยั่งยืน 

ในปีงบประมาณ  2563 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ด าเนินโครงการส่งเสริมและ
สร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดให้ผู้สนใจได้มีโอกาสฝึกทักษะการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดให้ตรงกับคามต้องการเหมาะสมและสอดคล้องกับ
พ้ืนฐานและวิถีชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละพ้ืนที่มีการติดตามประเมินผลการน าองค์ความรู้ไปใช้หลังจาก
การเข้าร่วมโครงการฯตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงระหว่างเครือข่ายผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) จึงจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการฯ ดังกล่าว จ านวน
ทั้งสิ้น 60 ราย 
 

2. วัตถุประสงค ์
     2.1 เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
     2.2 เพ่ือให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้น าองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
     2.3 เพ่ือส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้คนในชุมชนพ้ืนที่เป้าหมายให้มีสัตว์น้ าจืดเพียงพอต่อการ 

   บริโภค 
 

3.เป้าหมาย 
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 60 ราย 
 

4. ระยะเวลา 
วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2563 และ 17-19 กรกฎาคม 2563 
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5. สถานที่จัดฝึกอบรม 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
 

6. วิทยาการ 
วิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 

 

7. รายละเอียดหลักสูตร 
1. การคัดแยกพ่อแม่พันธุ์ การเพาะพันธุ์ปลา และการจัดการลูกพันธุ์สัตว์น้ า 
2. การรักษาบ่อ ยาและการรักษาโรค และการบริหารการจัดการเพื่อลดรายจ่ายภายในฟาร์ม 
3. การผลิตอาหารส าเร็จรูปอย่างง่าย อาหารสัตว์น้ ามีชีวิต และการสร้างที่กักขังสัตว์น้ า 
4. การจัดการบ่อเลี้ยงปลา และเครื่องมือภายในฟาร์ม 
5. การวิเคราะห์คุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า 

 

8. วิธีการด าเนินการ 
1. การบรรยาย 
2. การฝึกปฏิบัติ 

 

9. งบประมาณด าเนินการ 
ค่าใช้จ่ายในระหว่างการจัดการฝึกอบรม เป็นเงินจ านวน 88,400 (แปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

โดยเบิกจ่ายจากแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะใน
การประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
ของศูนย์วิจัยและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) โดยผู้จัดการฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 
2. ค่าอาหารกลางวัน 
3. ค่าอาหารว่าง 
4. ค่าเดินทางของเกษตรกร 
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
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10. ผู้จัดการฝึกอบรม 
1. นายฐาปนพันธ์   สุรจิต               นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 
2. นางสาวธัณย์สิตา  กุลศิริเมธานนท์  นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ) 
                    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 
3. นายวรศักดิ์  มะโนใจ                  นักวชิาการประมง(พนักงานราชการ) 
                                               ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 
 

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสมารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพได้ 
3. คนในชุมชนพ้ืนที่เป้าหมายมีสัตว์น้ าจืดเพียงพอต่อการบริโภค 
 

12. ตัวชี้วัด 
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดในจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 60 ราย 
 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 
2. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
 

14. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร  
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอสรุปผลการด าเนินงาน โดยแยกเป็นกิจกรรม
ได้ดังนี้ 
      14.1 จัดฝึกอบรม 

     ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) ได้
ด าเนินการจดัฝึกอบรมจ านวน 2 รุ่น จ านวน 60 คน แบ่งเป็นรุ่นละ30 คน รุ่นที่ 1 จัดฝึกอบรมวันที่10-12 
กรกฎาคม 2563 และรุ่นที่ 2 จัดฝึกอบรมวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2563 
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               14.1.1 รายชื่อเกษตรกรที่เข้ารับการจัดฝึกอบรมทั้ง 2 รุ่น 
รายชื่อรุ่นที่ 1 จัดฝึกอบรมวันที่10-12 กรกฎาคม 2563 
 

ล าดับ
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ่

1 นางบัวไหล ตาวงค ์ 6/1 หมู่ที่ 11 ต.ยหุว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
2 นายสุรเกียรติ ปัญญามูล 46/1 หมู่ที่ 11 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
3 นายเสนีย์  ชัยวงค ์ 42 หมู่ที่ 11 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
4 นายสมศักดิ์  เรือนค า 19 หมู่ที่ 6 ต.ยุหวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
5 นางชุติมา  อุปนันท์ 1/1 หมู่ที่ 7 ต.ยุหว่า อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 
6 นางชโลทร  เสรีชัยพร 67 หมู่ที่ 12 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
7 นายจรรยงค ์ เพ็ญสละพันธ ์ 227  หมู่ที่ 11 ต.ยหุว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

8 นางจันทร์ทิพย์  ผดุงทรัพย ์ 99/3 หมู่ที่ 11 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
9 นายธนากร  วงค์เสือ 43/4 หมู่ 3 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

10 นางสาวบุญมี  จ าปาศร ี 103 หมู่ 3 ต.โป่งแยง อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ 
11 นายอภิชาติ  สปันนา 3/2 หมู่ 3 ต.โป่งแยง อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ 
12 นางตะวัน โซโลม่อน ¼ ซ.1 ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม ่
13 นางสาวมลิวลัย์  มูลปานันท์ 66 หมู่ 3 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
14 นายสุทัศน์  ขันเลข 130/1 หมู่ 1 ต.ดอนแก้ว อ.แมร่มิ จ.เชียงใหม ่
15 นายศักดิ์  มหาวัน 197 หมู่ 6 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
16 นายเธเนตร  ดาร ี 199/3 หมู่ 8 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
17 นายนุกุล  บัวค าปัน 67 หมู่ 6 ต.ขี้เหล็กหลวง อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ 
18 นายสุทธิพงค์ ริโปนยอง 239/43 ถ.ห้วยแก้ว ต.สเุทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
19 นายสิงห์ทอง วิระค า 336/142 หมู่ 7 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
20 นายบุญฤทธ์ิ ศรีไชยวงค ์ 148 หมู่ 7 ต.หนองหาร ต.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
21 น.ส.สุพรพรรณ์  ไชยเฉพาะ 31/1 หมู่ 3 ต.ส าราญราษฏร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
22 นายกฤษณะพันธ์  รุ่งเรืองพูนสุข 36/1 หมู่ 1 ต.สบเปิง อ.แม่แตง เชียงใหม ่
23 นายประสงค์  จองค า 145/1 หมู่ 9 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
24 นางนงคราญ  จองค า 145/1 หมู่ 9 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
25 นางสาวอังคณา แก้วกาวิน 1 หมุ่ 5 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
26 นายวิสิทธิ์  วานิชกมลนันท์ 38 หมู่ 8 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
27 นายกันตภณ  สิทธินวล 33 หมู่ 6 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.เชียงใหม่ 
28 นางนงนุช  ส่ารค าติ๊บ 362 หมู่ 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
29 นางดารารตัน์  ธรรมลังกา 15 ซ.1 ต.วดัเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม ่
30 นางชวชษา  ชัยวงค์ 42 หมู่ 11 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  
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รายชื่อรุ่นที่ 2 จัดฝึกอบรมวันที่ 17-19 กรกฏาคม 2563 
 

ล าดับ
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ่

1 นายศุภชัย  แซ่พู ่ 51/3 หมู่ 10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่
2 น.ส.ประภสัสร  แซ่หลิว 51/3 หมู่ 10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่
3 นายรภัทร  พิทักษ์ 31 หมู่ 3 ต.ส าราญราษฏร์ อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม่ 
4 นายสายณัห์  นามวงศ ์ 65/1 หมู่ 4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
5 นายเชย  แสงรัตน ์ 71 หมู่ 3 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
6 นายมงคล สุทธิกลุ 175  หมู่ 8 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
7 นายชุมพล  ก าจัด 117/2 หมู่ 2 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
8 นายแก้ว  กาวิชัย 65 หมู่ 4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
9 นางชุติมณฑน์ บุรรีักษ ์ 62/3 หมู่ 8 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

10 นายวาฤทธ์ิ  ค าปันวงค์ 137/1 หมู่ 2 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
11 นายวัลชัย  กัลมา 77  หมู่ 2 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
12 นายดวงจันทร์  เรือนหน่อ 135 หมู่ 4 ต.หนองแฝก อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 
13 นายอนุชา  ใจมา 47  หมู่ 9  ต.หนองแฝก อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 
14 นายสุรชาติ  พันธุราษฎร ์ 236 หมู่ 9  ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
15 นายปิยะศักดิ์  ใจทอง 5  หมู่ 4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
16 นายศรยุทธ  บุญสูง 142 หมู่ 4 ต.หนองแฝก อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 
17 นายสว่าง  เงาธรรม 61 หมู่ 3 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
18 นางพรพรรณ์  นามวงศ์ 65/1 หมู่ 4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
19 นายบุญลภ  สุตา๋ 111  หมู่ 4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
20 นายยงยุทธ  ปะระมะ 75 หมู่ 12 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
21 นายบุญมา  สมใจ 205 หมู่ 2 ต.หนองแฝก อ.สารภ ีจ.เชียงใหม ่
22 นายนิพนธ์  จันตัน 204 หมู่ 9 ต.หนองแฝก อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 
23 นายสุพัฒน์  นามวงศ ์ 8 หมู่ 3 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
24 นายอภิชาติ ค าบุญช ู 157 หมู่ 4 ต.หนองแฝก อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 
25 นายพิจิตร์  สมปาน 35/48 หมู่ 7 ต.หนองหอย อ.เมอืง จ.เชียงใหม่ 
26 นายสมาน  แสงใส 93 หมู่ 5 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
27 นายอลงกรณ์  ทิพย์เนตร 144 หมู่ 5 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
28 นายมงคล  สังกิจ 90 หมู่ 10 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
29 นายบุญลือ  เอี่ยมใย 179 หมู่ 6 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
30 นางโสภณิ  ชัยลักษณส์กุล 7/1 หมู่ 6 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

 

       14.2 แจกพันธุ์สัตว์น้ าให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม 
       ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) ได้

ด าเนินการแจกพันธุ์สัตว์น้ าให้แก่เกษตรกรจ านวน 60 คน คนละ 2,000 ตัว เกษตรกรส่วนใหญ่มีบ่อขนาด 
0.25-0.5 ไร่ โดยรุ่นที่ 1 ได้รับพันธุ์ปลายี่สกเทศขนาดตัว 3-5 เซนติเมตร จ านวน 60,000 ตัวและรุ่นที่ 2 
ได้รับพันธุ์ปลานิลแปลงเพศขนาด 3-5 เซนติเมตร จ านวน 60,000 ตัว 
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 14.3 สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 

ผลการประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ในการได้รับความรู้
และสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและหัวข้ออ่ืนๆคิดเป็นร้อยละตามตารางที่
ได้ก าหนดมานี้  

แบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ 

 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเขา้ใจ/การน าความรู้ไปใช้ 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

1.โครงการฯ มีประโยชน์ต่อท่าน 79.41% 17.65% 2.94% 0 0 

2.ได้รับความรู้และสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

61.77% 35.29% 2.94% 0 0 

3.สามารถแก้ไขปัญหาที่พบจากการท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดย
ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

46.32% 46.32% 6.90% 0 0 

4.สามารถลดต้นทุนการผลิตในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 40.35% 37.47% 22.18% 0 0 

5.มีผลผลิตสัตว์น้ าเพื่อบริโภค 49.11% 39.18% 11.71% 0 0 

6.มีรายได้จากการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น 35.29% 47.06% 17.65% 0 0 

7.ปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา)ที่ได้รับ มีความเหมาะสมทั้งชนิดและ
จ านวน 

49.27% 32.78% 17.95% 0 0 
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      14.4 ตรวจติดตาม 
      ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) ได้

ด าเนินการตรวจติดตามบ่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 รุ่นโดยรุ่นที่ 1 ได้ตรวจติดตามเมื่อวันที่10-11 
สิงหาคม 2563 และ วันที่24-25 สิงหาคม 2563 รุ่นที่ 2 ได้ตรวจติดตามเมื่อวันที่ 8-11 กันยายน 2563 

14.6.1ตารางขนาดบ่อของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ขนาดบ่อ 

1 นางบัวไหล ตาวงค ์ 6/1 หมู่ที่ 11 ต.ยหุว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 1 ไร ่
2 นายสุรเกียรติ ปัญญามูล 46/1 หมู่ที่ 11 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 1 ไร ่
3 นายเสนีย์  ชัยวงค ์ 42 หมู่ที่ 11 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
4 นายสมศักดิ์  เรือนค า 19 หมู่ที่ 6 ต.ยุหวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
5 นางชุติมา  อุปนันท์ 1/1 หมู่ที่ 7 ต.ยุหว่า อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
6 นางชโลทร  เสรีชัยพร 67 หมู่ที่ 12 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
7 นายจรรยงค ์ เพ็ญสละพันธ ์ 227  หมู่ที่ 11 ต.ยหุว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
8 นางจันทร์ทิพย์  ผดุงทรัพย ์ 99/3 หมู่ที่ 11 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
9 นายธนากร  วงค์เสือ 43/4 หมู่ 3 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1.25 ไร ่

10 นางสาวบุญมี  จ าปาศร ี 103 หมู่ 3 ต.โป่งแยง อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
11 นายอภิชาติ  สปันนา 3/2 หมู่ 3 ต.โป่งแยง อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
12 นางตะวัน โซโลม่อน ¼ ซ.1 ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม ่ 0.25 ไร ่
13 นางสาวมลิวลัย์  มูลปานันท์ 66 หมู่ 3 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 0.50 ไร ่
14 นายสุทัศน์  ขันเลข 130/1 หมู่ 1 ต.ดอนแก้ว อ.แมร่มิ จ.เชียงใหม ่ 0.50 ไร ่
15 นายศักดิ์  มหาวัน 197 หมู่ 6 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1 ไร ่
16 นายเธเนตร  ดาร ี 199/3 หมู่ 8 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่ 0.25 ไร ่
17 นายนุกุล  บัวค าปัน 67 หมู่ 6 ต.ขี้เหล็กหลวง อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ 1 ไร ่
18 นายสุทธิพงค์ ริโปนยอง 239/43 ถ.ห้วยแก้ว ต.สเุทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1 ไร ่
19 นายสิงห์ทอง วิระค า 336/142 หมู่ 7 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่ 1 ไร ่
20 นายบุญฤทธ์ิ ศรีไชยวงค ์ 148 หมู่ 7 ต.หนองหาร ต.สันทราย จ.เชียงใหม่ 0.50 ไร ่
21 น.ส.สุพรพรรณ์  ไชยเฉพาะ 31/1 หมู่ 3 ต.ส าราญราษฏร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 1 ไร ่
22 นายกฤษณะพันธ์  รุ่งเรืองพูนสุข 36/1 หมู่ 1 ต.สบเปิง อ.แม่แตง เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
23 นายประสงค์  จองค า 145/1 หมู่ 9 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 0.50 ไร ่
24 นางนงคราญ  จองค า 145/1 หมู่ 9 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 0.50 ไร ่
25 นางสาวอังคณา แก้วกาวิน 1 หมุ่ 5 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
26 นายวิสิทธิ์  วานิชกมลนันท์ 38 หมู่ 8 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 1 ไร ่
27 นายกันตภณ  สิทธินวล 33 หมู่ 6 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
28 นางนงนุช  ส่ารค าติ๊บ 362 หมู่ 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
29 นางดารารตัน์  ธรรมลังกา 15 ซ.1 ต.วดัเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม ่ 0.25 ไร ่
30 นางชวชษา  ชัยวงค์ 42 หมู่ 11 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  0.50 ไร ่
31 นายศุภชัย  แซ่พู ่ 51/3 หมู่ 10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่ 1 ไร ่
32 น.ส.ประภสัสร  แซ่หลิว 51/3 หมู่ 10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่ 1 ไร ่
33 นายรภัทร  พิทักษ ์ 31 หมู่ 3 ต.ส าราญราษฏร์ อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม่ 1 ไร ่
34 นายสายณัห์  นามวงศ ์ 65/1 หมู่ 4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 1 ไร ่
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ขนาดบ่อ 

35 นายเชย  แสงรัตน ์ 71 หมู่ 3 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 0.50 ไร ่
36 นายมงคล สุทธิกลุ 175  หมู่ 8 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
37 นายชุมพล  ก าจัด 117/2 หมู่ 2 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
38 นายแก้ว  กาวิชัย 65 หมู่ 4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
39 นางชุติมณฑน์ บุรรีักษ ์ 62/3 หมู่ 8 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม ่ 1 ไร ่
40 นายวาฤทธ์ิ  ค าปันวงค์ 137/1 หมู่ 2 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
41 นายวัลชัย  กัลมา 77  หมู่ 2 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 0.50 ไร ่
42 นายดวงจันทร์  เรือนหน่อ 135 หมู่ 4 ต.หนองแฝก อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 1 ไร ่
43 นายอนุชา  ใจมา 47  หมู่ 9  ต.หนองแฝก อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 0.5 ไร ่
44 นายสุรชาติ  พันธุราษฎร ์ 236 หมู่ 9  ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 1 ไร ่
45 นายปิยะศักดิ์  ใจทอง 5  หมู่ 4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
46 นายศรยุทธ  บุญสูง 142 หมู่ 4 ต.หนองแฝก อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
47 นายสว่าง  เงาธรรม 61 หมู่ 3 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
48 นางพรพรรณ์  นามวงศ์ 65/1 หมู่ 4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 1 ไร ่
49 นายบุญลภ  สุตา๋ 111  หมู่ 4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 0.50 ไร ่
50 นายยงยทุธ  ปะระมะ 75 หมู่ 12 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
51 นายบุญมา  สมใจ 205 หมู่ 2 ต.หนองแฝก อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
52 นายนิพนธ์  จันตัน 204 หมู่ 9 ต.หนองแฝก อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 0.50 ไร ่
53 นายสุพัฒน์  นามวงศ ์ 8 หมู่ 3 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
54 นายอภิชาติ ค าบุญช ู 157 หมู่ 4 ต.หนองแฝก อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
55 นายพิจิตร์  สมปาน 35/48 หมู่ 7 ต.หนองหอย อ.เมอืง จ.เชียงใหม่ 2 ไร ่
56 นายสมาน  แสงใส 93 หมู่ 5 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
57 นายอลงกรณ์  ทิพย์เนตร 144 หมู่ 5 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 0.50 ไร ่
58 นายมงคล  สังกิจ 90 หมู่ 10 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 1ไร ่
59 นายบุญลือ  เอี่ยมใย 179 หมู่ 6 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 0.50 ไร ่
60 นางโสภณิ  ชัยลักษณส์กุล 7/1 หมู่ 6 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 0.25 ไร ่
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ภาพกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ประจ าปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 

เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2563 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ประจ าปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 2 

เมื่อวันที่ 17-19 กรกฏาคม 2563 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจกพันธุ์สัตว์น้ าให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้ง 
ในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตรวจติดตามบ่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ประจ าปีงบประมาณ 2563  
รุ่นที่ 1 ได้ตรวจติดตามเมื่อวันที่10-11 สิงหาคม 2563 และ วันที่24-25 สิงหาคม 2563 
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13. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมสี่วนร่วม) 
 

๑. ควำมเป็นมำของโครงกำร 
         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตกำรเกษตร เพ่ือให้ชุมชน
เกษตรกรในแต่ละ พื นที่มีควำมเข้มแข็งสำมำรถบริหำรจัดกำรสินผลผลิตกำรเกษตรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือ
สนองต่อควำมมั่นคง ด้ำนอำหำรและสร้ำงรำยได้ในครัวเรือน จึงมีนโยบำยให้ดำเนินโครงกำรธนำคำรสินค้ำ
เกษตร เพ่ือเป็นเครื่องมือ ในกำรบริหำรผลผลิตด้ำนกำรเกษตร ดังนั น เพ่ือตอบสนองนโยบำยกระทรวงฯ 
ดังกล่ำว กรมประมงจึงได้ด้ำเนินงำน โครงกำรธนำคำรสินค้ำเกษตร (สนับสนุนธนำคำรผลผลิ ตสัตว์น ้ำแบบมี
ส่วนร่วม) โดยกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำร ผ่ำนระบบธนำคำรสินค้ำเกษตร เพ่ือให้ชุมชนเกษตรกร
สำมำรถบริหำรจัดกำรผลผลิตสัตว์น ้ำ แลก ยืมคืน ผลผลิตจำกสัตว์น ้ำ หรือรำยได้ที่เกิดจำกโครงกำรฯ ให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด กำรด้ำเนินงำนโครงกำรธนำคำรสินค้ำเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนำคำรผลผลิตสัตว์น ้ำ
แบบมีส่วนร่วม) ด้ำเนินกำรโดยอำศัยแหล่งน ้ำชุมชนเป็นศูนย์กลำงในกำร บริหำรจัดกำร โดยควำมร่วมมือของ
ชุมชนในพื นที่เป้ำหมำย เน้นกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ และกำรปล่อย เลี ยงในแหล่งน ้ำชุมชน
เป้ำหมำยโครงกำรฯ เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอำหำรสัตว์น ้ำของชุมชน ให้มีเพียงพอต่อบริโภค และสร้ำง รำยได้ เพ่ือ
ควำมมั่นคงทำงอำหำรให้กับชุมชนและกำรด้ำรงชีวิตของรำษฎรให้อยู่ดีกินดี ชุมชนมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง และ 
ยั่งยืน โดยในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ มีเป้ำหมำยดำเนินกำรโครงกำรฯ ทั งหมด ๖๐ แห่ง โดยแบ่งเป็นดำเนินกำร
ในแหล่ง น ้ำใหม่ จ้ำนวน ๒๐ และติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำรฯเพ่ือให้เกิดควำมควำมต่อเนื่องในแหล่งน ้ำ
เก่ำปี ๒๕๖๑ จ้ำนวน ๒๐ แห่ง และในแหล่งน ้ำเก่ำปี ๒๕๖๐ จ้ำนวน ๒๐ แห่ง 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 

    2.๑ เพ่ือให้ราษฎรในชุมชนเป้าหมายโครงการมีผลผลิตสัตว์น้ าเพียงพอต่อการบริโภค สามารถสร้างรายได้ 
และลดรายจ่ายในครัวเรือน 
    2.๒ เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ าในชุมชนในการ
เพ่ิม ผลผลิตสัตว์น้ าจืด และเป็นธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม 
    2.๓ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการบริหารแหล่งน้ าชุมชนเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
สัตว์น้ าจืด และการ ทางานร่วมกับชุมชนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 

 

3. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 

    3.๑ สุ่มชั่งวัดลูกปลาก่อนปล่อยอนุบาลหรือเลี้ยงจ าหน่ายเป็นรายได้เข้าโครงการฯ 
    3.๒ สุ่มชั่งวัดขนาดลูกปลาหลังอนุบาลปลาหรือเลี้ยงเพ่ือจ าหน่ายเป็นรายได้เข้าโครงการฯ 
    ๓.3 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าแหล่งน้ าเป้าหมาย จ านวน  ๘0,000  ตัว 
    3.๔ ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ าที่ปล่อยในแหล่งน้ าชุมชนเป้าหมาย  จ านวน   ๒  ครั้ง  
    3.๕ ประเมินผลผลิตสัตวน์้ าและมูลค่าสัตว์น้ าที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าชุมชนเป้าหมาย จ านวน 1 ครั้ง 
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4. ผลกำรด ำเนินงำน 
แผนและผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรธนำคำรสนิค้ำเกษตร  

(สนับสนุนธนำคำรผลผลิตสัตว์น  ำแบบมีส่วนร่วม)ประจ าปีงบประมาณ 2563 
แก้มลิงหนองแฝก หมู่ 1 ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 

กิจกรรม หน่วยวัด แผนการ
ด าเนินงาน 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คิดเป็น% 
ชองแผน
ทั้งหมด 

1. ประเมินผลผลผลิตการปล่อยในแหล่งน้ า
เป้าหมาย 
2. สุ่มชั่งวัดลูกปลาก่อนปล่อยอนุบาลหรือเลี้ยง
จ าหน่ายเป็นรายได้เข้าโครงการฯ 
3. สุ่มชั่งวัดขนาดลูกปลาหลังอนุบาลปลาหรือ
เลี้ยงเพ่ือจ าหน่ายเป็นรายได้เข้าโครงการฯ 
4. ผลิและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเพ่ิมผลผลิตสัตว์
น้ าในแหล่งน้ าชุมชนเป้าหมาย 
5.ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ าที่ปล่อยใน
แหล่งน้ าชุมชนเป้าหมาย 
6.ประเมินผลผลิตสัตว์น้ าและมูลค่าสัตว์น้ าที่จับ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าชุมชนเป้าหมาย 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 
 

ตัว 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 

1 
 

1 
 

1 
 
 

80,000 
 

 

2 
 

1 

1 
 

1 
 

1 
 
 

82,000 
 

2 
 

1 

100% 
 

100% 
 

100% 
 
 

103% 
 

100% 
 

100% 
 

4.1 สุ่มชั่งวัดลูกปลำก่อนปล่อยอนุบำลหรือเลี ยงจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เข้ำโครงกำรฯ  

   ข้อมูลก่อนปล่อยอนุบำล  

 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิดปลำ น  ำหนักเฉลี่ย 
(กรัม) 

ควำมยำวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

จ ำนวนทั งหมดที่ปล่อย 
อนุบำล 

1.ปลาบ้า 0.64 4.43 3,000 
2.ปลาสร้อยขาว 0.81 3.96 7,000 

รวม 10,000 

สุ่มชั่งวัดลูกปลำก่อนปล่อยอนุบำล
กระชัง 
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      4.2  สุ่มชั่งวัดขนำดลูกปลำหลังอนุบำลปลำหรือเลี ยงเพื่อจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เข้ำโครงกำรฯ    
 

                   ข้อมูลหลังกำรอนุบำล  
ชนิดปลำ น  ำหนักเฉลี่ย 

(กรัม) 
ควำมยำวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

จ ำนวนทั งหมด 
หลังกำรอนุบำล  

% อัตรำกำรรอดตำย
หลังกำรอนุบำล  

1.ปลาบ้า 1.61 5.19 25,000 - 
2.ปลาสร้อยขาว 1.67 5.82 47,000 - 

รวม 72,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      4.3 ปล่อยพันธุ์สัตว์น  ำในอ่ำงเก็บน  ำเป้ำหมำย  
                  กำรปล่อยพันธุ์สัตว์น ้ำลงแก้มลิงหนองแฝก 

ชนิดปลำที่ปล่อย จ ำนวน (ตัว) ขนำดปลำที่ปล่อย (เซนติเมตร) 

3.ปลาบ้า 25,000 5.19 
4.ปลาสร้อยขาว 47,000 5.82 
รวม 72,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สุ่มชั่งวัดลูกปลำก่อนน้ำไปปล่อยในแหล่งน ้ำ
เป้ำหมำย 

ปล่อยพันธุ์ปลำที่ผ่ำนกำรอนุบำลลงแก้มลิงหนอง
แฝก    
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      ๔.๔ ติดตำมกำรเจริญเติบโตของสัตว์น  ำที่ปล่อยในแหล่งน  ำชุมชนเป้ำหมำย 
  ท าการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่ายที่มีช่องตาต่างกัน 6 ขนาด ได้แก่ 2.0, 3.0, 4.0, 5.5, 7.0 

และ 9.0 เซนติเมตร ความยาวข่ายผืนละ 20-25 เมตร และความลึกระหว่าง 1.5-2.0 เมตร จานวน 1 ชุด 
ผูกเรียงต่อกันเป็นเส้นตรงวางบริเวณที่คาด ว่ามีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม วางข่ายทิ้งไว้ประมาณ 2 -3 ชั่วโมง 
ในเวลากลางวัน 
 

             กำรติดตำมผลกำรเจริญเติบโตสัตว์น  ำหลังปล่อย 
ชนิดปลำ สุ่มครั งที่ ๑ สุ่มครั งที่ ๒ 

น  ำหนัก
เฉลี่ย 
( g ) 

ควำมยำวเฉลี่ย 
( cm ) 

จ ำนวน
ที่สุม่ได้ 

น  ำหนัก
เฉลี่ย 
( g ) 

ควำมยำวเฉลี่ย 
( cm ) 

จ ำนวน
ที่สุ่มได้ 

บ้ำ - - - 108.83 22.08 28 
สร้อยขำว - - - 47.54 15.99 15 
ตะเพียนขำว 222.58 22.80 7 252 26 1 
สร้อยนกเขำ 50.89 15.29 9 93.67 18.67 3 
กระสูบขีด 68.20 17.19 25 39.50 15.75 6 
หมอช้ำงเหยียบ 96.67 15.60 3 47.17 13.42 6 
แก้มช ้ำ 44.38 15.69 8 - - - 
เข็ม 18.93 21.27 13 - - - 
สร้อยซ่ำ 98 20.2 1 - - - 
กด 41 17.3 1 - - - 
แป้นแก้ว 6 8 1 - - - 
นวลจันทร์เทศ - - - 386 32 1 
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กิจกรรมลงข่ำยสุ่มประเมินกำรเจริญเติบโตของพันธุ์ปลำที่ปล่อยลงแก้มลิงหนอง
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ตารางจ าแนกชนิดปลาที่จับได้หลังการปล่อย สุ่มครั้งที่ 1 
 

ชนิดปลำ 
น  ำหนัก (กรัม) ควำมยำว (ซม.) 

ต่ า สูง เฉลี่ย ต่ า สูง เฉลี่ย 
ปลำบ้ำ 59 142 108.83 19 24 22.08 
ปลำสร้อยขำว 37 56 47.54 15 17 15.99 
ปลำกระสูบขีด 22 75 39.50 12.5 19.5 15.75 
ปลำหมอช้ำงเหยียบ 38 51 47.17 12.5 14 13.42 
ปลำสร้อยนกเขำ 55 143 93.67 16.5 21.5 18.67 
ปลำนวลจันทร์เทศ 386 386 386 32 32 32 
ปลำตะเพียนขำว 252 252 252 26 26 26 

 

ตารางจ าแนกชนิดปลาที่จับได้หลังการปล่อย สุ่มครั้งที่ 2 
 

ชนิดปลำ 
น  ำหนัก (กรัม) ควำมยำว (ซม.) 

ต่ า สูง เฉลี่ย ต่ า สูง เฉลี่ย 
สร้อยนกเขา 24 120 50.89 12.6 20.4 15.29 
กระสูบขีด 3 281 68.2 9 28.5 17.19 
แก้มช้ า 30 116 44.38 13.6 20.8 15.69 
เข็ม 15 24 18.93 19.5 22.6 21.27 
ตะเพียนขาว 35 574 222.58 15 32 22.8 
หมอช้างเหยียบ 36 198 96.67 11.8 21 15.6 
แป้นแก้ว 6 6 6 8 8 8 
สร้อยซ่า 98 98 98 20.2 20.2 20.2 
กด 41 41 41 17.3 17.3 17.3 

 
หมายเหตุ : ปลาแก้มช้ า, ปลานวลจันทร์เทศ, ปลากระสูบขีด,ปลาหมอช้างเหยียบ,ปลาเข็ม,ปลาสร้อยนกเขา, 
ปลาสร้อยซ่า, ปลากด, ปลาแป้นแก้วและปลาตะเพียนขาว ไม่ใช่พันธุ์ปลาที่ปล่อยในโครงการฯ แต่เป็นปลาที่มี
อยู่ในแหล่งน้ าก่อนแล้ว ปลาที่จับได้ที่มีขนาดใหญ่มีความเป็นไปได้ว่าเป็นปลาเก่าในแก้มลิงหนองแฝก 
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แผนและผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรธนำคำรสนิค้ำเกษตร  
(สนับสนุนธนำคำรผลผลิตสัตว์น  ำแบบมีส่วนร่วม) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (แหล่งน้ าเก่า ปี 2562) 
อ่างเก็บน้ าแม่นาป้าก หมู่ 6 ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

กิจกรรม หน่วย
วัด 

แผนการ
ด าเนินงาน 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คิดเป็น% 
ชองแผนทั้งหมด 

1. จับสัตว์น้ าขึ้นใช้ประโยชน์ โดยมีการ
ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ าที่จับใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ าชุมชนเป้าหมายโครงการฯ 
2.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าใน
แหล่งน้ าชุมชนเป้าหมายโครงการฯ 
3.จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ
ประจ าปีของแหล่งน้ าชุมชนเป้าหมายประจ าปี
งบประมาณ 2563 

ครั้ง 
 

 
ตัว 
 

ฉบับ 
 

1 
 

 
20,000 

 
1 

1 
 

 
20,000 

 
1 
 

100% 
 

 
100% 

 
100% 

 

 
ปล่อยพันธุ์สัตว์น  ำในอ่ำงเก็บน  ำเป้ำหมำยเดิม (อ่ำงเก็บน  ำแม่นำป้ำก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลำตะเพียนขำว ๒๐,๐๐๐ ตัว พร้อมท้ำอำหำรเสริมในแหล่งน ้ำเป้ำหมำยเดิม 
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กำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งน  ำ 
 

กิจกรรม จ ำนวน 
(กก. หรือ ตัว) 

รำคำต่อหน่วย 
(บำท) 

รำยได้ (บำท) 

  ค่ำบัตรตกปลำ ก.ย.62 – ก.พ.63 - 20 113,960 
รวม 113,960 

 

ปีงบประมำณ 2563  เปิดให้ผู้สนใจเข้ำตกปลำในอ่ำงเก็บน  ำแม่นำป้ำกเพื่อหำรำยได้เข้ำโครงกำรฯ 
โดยเริ่มกิจกรรมตั งแต่ วันที่ ๑ กันยำยน ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพกิจกรรมร่วมประชุมเพื่อจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าแหล่งน้ าใหม่และเก่า ประจ าปี 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
งานประชุมสัมมนา ประจ าปี 2563 วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 25 
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14. โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจดัการเชิงรุก (Agri-     
      Map)ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายการบริหารจักการพ้ืนที่เกษตรกรรม หรือ “เกษตรโซนนิ่ง (Zoning by 

Agri-Map) โดยมีเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาในภาคการเกษตรของไทย เช่น ราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ า การขาด
แคลนน้ า เป็นต้น รัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาข้าวเข้าสู่กิจกรรมอ่ืนๆให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และ
สนับสนุนข้อมูลให้เกษตรกรใช้ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหาในภาคการเกษตรไทย โดย
ใช้แนวทางการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่กับชนิดพืชผลทาง
การเกษตรที่จะปลูกว่าสอดคล้องเหมาะสมหรือไม่ หากไม่เหมาะสมจะสามารถเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ
ได้อย่างไรซึ่งให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องเข้ามาช่วยเสนอแนวทางเลือกใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ต่อไป 

ด้วยเหตุนี้ กรมประมงจึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับการท า
นาข้าวเพ่ือทดลองปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ าและส่งเสริมให้เป็นอาชีพทางเลือกแก่เกษตรกรที่
สนใจเข้าร่วมโครงการ 

2. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวปรับเปลี่ยนกิจกรรมสู่การเลี้ยงสัตว์น้ า 
     ๒.๒ เพ่ือสร้างอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกร 

3. ผลการด าเนินงาน 
แผนและผลการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตร 

ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
กิจกรรม หน่วยวัด แผนการ

ด าเนินงาน 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
คิดเป็น% 

 
1.ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า ครั้งที่ 1 
 
2.ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า ครั้งที่ 2 
 
3.สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม 
 

ครั้ง 
ราย 

 
ครั้ง 

   ราย 
 

ราย 

1 
30 

 
1 

30 
 

30 
 

1 
30 

 
1 

30 
 

30 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
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ภาพกิจกรรมให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าและสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
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15. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 22 โครงการ ได้แก่ 
 

      15.1  โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพ้ืนที่อ าเภออมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
      15.2  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
      15.3  โครงการเบ็ดเสร็จลุ่มน้ าสาขาแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราด าริ       
      15.4  โครงการเพาะเลี้ยงกบ  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
      15.5  โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง (บ้านแม่ตุงติง, บ้านขุนแตะ) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
      15.6  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ฟ้าห่มปก)  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
      15.7  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ดอยด า)  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
      15.8  โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
      15.9  โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยแม่เกี๋ยง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
     15.10 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ ดอยม่อนล้าน    
     15.11 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ บ้านห้วยเมืองงาม     
     15.12 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ บ้านลีซอเสาแดง     
     15.13 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ บ้านนาเกียน    
     15.14 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ ดอยอมพาย       
     15.15 โครงการพัฒนาพ้ืนที่อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่     
     15.16 โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่     
     15.17 โครงการศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
     15.18 โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดินพ้ืนทีลุ่่มน้ าปิงน้อย อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
     15.19 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย           
     15.20 โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ าแม่ลอบ ตามพระราชด าริ 
     15.21 โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ 
     15.22 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ความมั่นคงชายแดน  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  วันที่ 9-10 มกราคม 2563 ให้การต้อนรับท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการตรวจติดตาม  
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชด าริดอยด า 
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แผนและผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ปีงบประมาณ 2563 

 

กิจกรรม หน่วยนับ 
แผน ผล 

การด าเนินงาน การด าเนินงาน 
1. งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
    1.1  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าลงในแหล่งน้ า      
    1.2  แจกจ่ายพันธุ์สัตว์น้ าให้กับเกษตรกร 
2. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
    การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
3. งานประมงโรงเรียน 
4. เพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ า 
5. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
    - การเลี้ยงปลาสเตอร์เจียน 
    - การเพาะเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์ 
   - การเลี้ยงปลากดหลวง 
   - การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
   - การเพาะเลี้ยงกบ 
6. งานติดตามผลการด าเนินงาน 

ตัว 
ตัว 
ตัว 
ราย 

  
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 
 
 
 
 

ครั้ง 

5,700,000 
4,352,300 
1,347,700 

935 
 

9 
6 
5 
 
 
 
 
 

155 

5,732,755 
4,378,000 
1,354,755 

964 
 

9 
6 
5 
 
 
 
 
 

155 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพคิวอาร์โค๊ตรายละเอียดรายงานประจ าปี 2563 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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 16. โครงการที่ให้ค าแนะน าปรึกษา 

      16.1 โครงฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ บ้านดงเย็น 
              ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

1. ความเป็นมา 

               สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชด าริกับ
นายสหัส บุญญาวิวัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 เมื่อ
คราวเสด็จเยี่ยมราษฎร ณ บ้านห้วยสะแพด หมู่ที่ 9 ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้จัดหา
พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงเพ่ือสร้างอาชีพให้ราษฎรที่มีฐานะยากจนได้มีงานท า ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
ร่วมกับ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้ส ารวจคัดเลือกพ้ืนที่ บริเวณ
ป่าสงวนชาติ ป่าท่าธารบ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 
300 ไร่ และให้จัดตั้ง โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ บ้านดงเย็น ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ขึ้นเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมที่อยู่ในท้องที่อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนหมู่บ้านชาวไทย
พ้ืนเมือง จ านวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดงเย็น บ้านท่ากอม่วง บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย และบ้านบวกห้า  เป็นชุมชน
หมู่บ้านชาวไทยกะเหรี่ยง จ านวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยสะแพด ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตร 
 

2. ที่ตั้งโครงการและข้อมูลพื้นฐาน 

    ท้องที่            บ้านดงเย็น  หมู่ที ่ 15  ต าบลบ้านแปะ  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  
    พิกัด             466660 E2008269 N 
    ระดับความสูง  จากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ  320-360  เมตร 
 

3. ภูมิประเทศ  

    สภาพป่า พ้ืนที่ป่าไม้บริเวณรอบพ้ืนที่โครงการฯส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ บ้างเล็กน้อย              

                บริเวณหุบห้วยสองข้างล าห้วย  

    สภาพหมู่บ้าน ชุมชนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่โครงการฯส่วนใหญ่ จะตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบ เป็นที่อยู่อาศัย 

                และพ้ืนที่ท ากิน(ท าการเกษตร) ได้แก่ บ้านดงเย็น บ้านท่ากอม่วง บ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายและบ้าน   
                บวกห้า ส าหรับหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ชิดติดพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวนหนึ่งหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยสะแพด  
                มีพ้ืนที่ท ากิน ตั้งแต่บริเวณพ้ืนที่ราบจนถึงพ้ืนที่ใกล้ชิดติดเขตป่า 
    สภาพที่ประกอบอาชีพ พ้ืนที่ท ากินของราษฎร(ท าการเกษตร)ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบและเป็นพ้ืนที่เนิน 
                เขาบ้างเล็กน้อย เป็นพ้ืนที่ที่ราษฎรครอบครองท ากินมานานแล้วและทางราชการได้ด าเนินการ 
                ส ารวจจัดแปลงที่ดินท ากินให้      

4. สภาพอากาศ  
    สภาพอากาศของพ้ืนที่โครงการฯส่วนใหญ่มีสภาพร้อนและแห้งแล้งมีอุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 11 องศา
เซลเซียส และสูงสุด  40 เซลเซียส  



101 

 

5. ประชากร  
                -ครัวเรือน   จ านวน      576   ครัวเรือน  
                -ประชากร  จ านวน    2,109   ครัวเรือน 
 

6. การคมนาคม  
                การเดินทางจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่ไปตามถนนสายเชียงใหม-่ฮอด ผ่านอ าเภอหางดง อ าเภอสัน
ป่าตอง  อ าเภอดอยหล่อ  และอ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  จนกระทั้งถึง กม.ที่ 86 (บริเวณบ้านท่าข้าม)
เลี้ยวซ้ายผ่านบ้านท่ากอม่วง  บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย  บ้านบวกห้า  ไปตามเส้นทางไปบ้านห้วยสะแพด     ก่อนถึง
บ้านห้วยสะแพด เลี้ยวขวาเข้าโครงการฯ โดยมีระยะทางเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ  98 
กิโลเมตร จากอ าเภอจอมทอง ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร จากทางแยกถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.ที่ 86 ระยะ 
ทางประมาณ 12 กิโลเมตร 
-กลุ่ม องค์กร         คณะกรรมการชุดอนุรักษ์ป่าประจ าหมู่บ้าน  
-สภาพปัญหา       สภาพพ้ืนที่แห้งแล้ง ปริมาณฝนตกน้อย สภาพดินเป็นดินลูกรัง จ าเป็นจะต้องปรับปรุง
สภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และผันน้ ามาจากอ่างน้ า และบ่อน้ าบ่าดาล เนื่องจากราษฎรบางส่วนมีพ้ืนที่ท า
กินใกล้ชิดติดกับเขตพ้ืนที่ป่าไม้เป็นล่อแหลมต่อการแผ้วถางขยายพ้ืนที่ท ากิน 
 

ภาพกิจกรรม 

 

           

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 19 ธันวาคม 2562  รว่มต้อนรับคณะติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
น าโดย นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  มาตรวจเยี่ยมราษฎร มอบถุงพระราชทาน และติดตามผล

การด าเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านดงเย็นฯ ต. บ้านแปะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ 
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ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2563  ร่วมต้อนรับคณะตรวจติดตามงาน โคก หนอง นา โมเดล  
ภายในฟาร์มตัวอย่างบ้านดงเย็นฯ  น าโดย พลโท ฉลองชัย  ชัยยะค า แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ 

วันที่ 19 มิถุนายน 2563  สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาวและปลานิล จ านวน 5,000 ตัว  
เพ่ือปล่อยลงในหนองน้ าที่ 1  ภายในฟาร์มตัวอย่างบ้านดงเย็นฯ  

วันที่ 19 มิถุนายน 2563  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง หลักการเลี้ยงสัตว์น้ า  
และการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง  ให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 60 คน 
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ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563  ร่วมต้อนรับคณะตรวจติดตามความก้าวหน้าโมเดล โคก หนอง นา      
น าโดย พล.ร.อ.ประวิตร  รุจิเทศ  ผอ.จอส. พระราชทาน  ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านดงเย็นฯ  

และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จ านวน 2,000 ตัว ลงในหนองที่ 1  



104 

 

17. โครงการพิเศษ 
       17.1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ  
 
แผนงำน กลุ่มงำนศึกษำและพัฒนำประมง 
 

โครงกำร ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำจืดเชียงใหม่ 
 กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำจืด 
     

สถำนที่ด ำเนินงำน ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำจืดเชียงใหม่ 
 อ้ำเภอสันทรำย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ 
 อ้ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 

พระรำชด ำริ 
 

 เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2527  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลที่ 9  ได้เสด็จพระรำชด้ำเนิน
ทอดพระเนตรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ พระรำชทำนพระรำชด้ำริเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับด้ำนกำรประมง ควำมว่ำ "…ควรจะศึกษาการวางระเบียบการจับปลาในอ่างเก็บน้้า รวมทั้งเทคนิค
ควบคุมการจับปลาด้วย เพ่ือให้ราษฎรได้รับประโยชน์จากปลาในอ่างอย่างแท้จริงและในเวลาเดียวกันกับที่มี
การจับปลาก็ควรมีการลงทุนเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงปลาต่อไปด้วย ถ้าสามารถศึกษาและท้าให้การจับปลา เป็น
ระเบียบเรียบร้อยได้โดยไม่มีการแก่งแย่งกัน เอาเปรียบกัน ไม่ท้าลายพันธุ์ปลา ปลาก็จะไม่สูญพันธุ์   สามารถ
จับได้ตลอดไปก็จะเป็นทางที่เหมาะสม และจะได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส้าหรับอ่างเก็บน้้าแห่ง อ่ืนๆ  ต่อไป " 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมงในอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 7 ให้รำษฎรได้รับประโยชน์อย่ำงแท้จริง 

 2. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำ และแหล่งน ้ำสำธำรณะประจ้ำหมู่บ้ำนในพื นท่ีเป้ำหมำย 
3. เพื่อสำธิตกำรเลี ยงปลำในรูปแบบต่ำงๆ ที่เกษตรกรสำมำรถเลือกรูปแบบที่เหมำะสมน้ำไปปฏิบัติได้

จริงในพื นที่ของตนเอง 
4. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรเลี ยงปลำให้กับเกษตรกรในพื นที่เป้ำหมำยให้มีอำหำรโปรตีนบริโภค

ในครัวเรือนและยังสำมำรถประกอบเป็นอำชีพได้ 
5. เพื่อฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำจืดให้แก่เกษตรกรในพื นที่ นักเรียน

และบุคคลทั่วไปผู้สนใจ 
6. เพื่อน้ำผลกำรศึกษำท่ีประสบผลส้ำเร็จไปขยำยผลสู่พื นที่เป้ำหมำยและพื นที่อ่ืนๆ ต่อไป 
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เป้ำหมำย 
1. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมงในอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ที่ 7 โดยกำรตั งคณะอนุกรรมกำร   

บริหำรอ่ำงเก็บน ้ำ และจัดฝึกอบรมคณะอนุกรรมกำรบริหำรอ่ำงเก็บน ้ำ   
2. เพ่ิมผลผลิตในอ่ำงเก็บน ้ำภำยในศูนย์ฯ แหล่งน ้ำสำธำรณะประจ้ำหมู่บ้ำนในพื นท่ีเป้ำหมำย   
3. สำธิตกำรเลี ยงปลำในรูปแบบต่ำงๆ  ได้แก่ กำรเลี ยงปลำในกระชังกำรเลี ยงปลำในบ่อซีเมนต์น ้ำ

ไหล และกำรเลี ยงปลำในบ่อขนำดเล็กเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
4. สนับสนุนพันธุ์สัตว์น ้ำให้แก่เกษตรกร และโรงเรียนในโครงกำรประมงโรงเรียนเพ่ือเป็นอำหำรกลำงวัน 
5. ด้ำเนินกำรฝึกอบรมด้ำนกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำจืดให้แก่เกษตรกรในพื นที่ฯ นักเรียนและบุคคลทั่วไป 
6. ขยำยผลกำรศึกษำที่ประสบผลส้ำเร็จ ไปสู่พื นที่เป้ำหมำยและพื นที่อ่ืนๆ 

 
งบประมำณ 
 กลุ่มงำนศึกษำและพัฒนำประมงได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ ประจ้ำปี พ.ศ.  2563 จำกส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ (ส้ำนักงำน กปร.) จ้ำนวนเงินทั งสิ น 
599,432 บำท (ห้ำแสนเก้ำหมื่นเก้ำพันสี่ร้อยสำมสิบสองบำทถ้วน) ดังนี   

1. ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ  (งบกลำงศูนย์) 
จ้ำนวนเงินทั งสิ น 300,000.00 บำท (สำมแสนบำทถ้วน) 

2. กำรส้ำรวจนิเวศวิทยำในอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 7 ปีที่ 2 จ้ำนวนเงินทั งสิ น 80,000 บำท (แปดหมื่น
บำทถ้วน) 

3. สำธิตกำรเพำะเลี ยงปลำกดหลวงในกระชังและบ่อคอนกรีตกลม จ้ำนวนเงินทั งสิ น 130,000 บำท (หนึ่ง
แสนสำมหมื่นบำทถ้วน) 

4. กำรแปรรูปสัตว์น ้ำ จ้ำนวนเงินทั งสิ น 89,432 บำท (แปดหมื่นเก้ำพันสี่ร้อยสำมสิบสองบำทถ้วน) 
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ผลการด าเนินงานในปี 2563 
ระหว่างเดือน ตลุาคม 2562 ถึง เดอืนกันยายน 2563 

 
1. โครงกำรบริหำรทรัพยำกรประมงในอ่ำงเก็บน  ำห้วยฮ่องไคร้ 7 
กลุ่มงำนศึกษำและพัฒนำประมงด้ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมผลลิตสัตว์น ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 7 โดยมี
กิจกรรมต่ำงๆ ดังนี   

1.1 เพ่ิมผลผลิตสัตว์น ้ำ ด้วยกำรอนุบำลลูกปลำก่อนปล่อยลงแหล่งน ้ำโดยอนุบำลลูกปลำในกระชัง   
จนมีขนำด 5-7 เซนติเมตร ชนิดพันธุ์สัตว์น ้ำ 5 ชนิด ได้แก่ ปลำกำด้ำ,ปลำยี่สกเทศ,ปลำบ้ำ,ตะเพียนขำว และ
ปลำสร้อยขำว จ้ำนวนทั งสิ น 200,000 ตัว (ตำรำงท่ี 1)     
 
ตำรำงท่ี 1 ชนิดและจ้ำนวนสัตว์น ้ำที่ปล่อยในอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 7 

แหล่งน ้ำ 
ชนิดและจ้ำนวนสัตว์น ้ำ (ตัว) 

ยี่สก กำด้ำ บ้ำ ตะเพียนขำว สร้อยขำว รวม (ตัว) 

อ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ที่ 7 20,000 30,000 30,000 50,000 70,000 200,000 

 

  

ภำพที่ 1 ปล่อยลูกปลำลงอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 7 ได้แก่ ปลำกำด้ำ จ้ำนวน 30,000 และปลำสร้อยขำว  
จ้ำนวน 70,000 ตัว 

 
1.2 กำรสร้ำงแหล่งที่อยู่อำศัยและแหล่งอนุบำลสัตว์น ้ำวัยอ่อน จ้ำนวน 3 จุด เพ่ือนเป็นที่หลบซ่อนของ

สัตว์น ้ำขนำดเล็ก จำกศัตรูต่ำงๆ โดยน้ำไม้ไผ่ปักลงพื นอ่ำงเก็บน ้ำให้มีพื นที่ขนำด 10-20 เมตร (ภำพท่ี 2) 
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ภำพที่ 2 กำรสร้ำงแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์น ้ำวัยอ่อน (กร่้ำ) 
 
1.3 กำรจัดตั งกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ทำงกำรประมงในอ่ำงเก็บน  ำห้วยฮ่องไคร้ 7 

จัดตั งกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ทำงกำรประมง ด้วยเครื่องมือประมงประเภทข่ำย ประกอบด้วยสมำชิกใน
หมู่บ้ำนรอบศูนย์ จ้ำนวน 10 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ 1 บ้ำนตลำดขี เหล็ก หมู่ 2 บ้ำนป่ำไผ่ หมู่ 3 บ้ำนห้วยบอน หมู่ 
4 บ้ำนแม่โป่ง หมู่ 5 บ้ำนแม่โป่งหลวง หมู่ 6 บ้ำนห้วยอ่ำง หมู่ 7 บ้ำนต้นผึ ง หมู่ 8 บ้ำนแม่ฮ่องไคร้ หมู่ 9  
บ้ำนป่ำไม้แดง และหมู่ 10 บ้ำนห้วยบ่อท่อ ปัจจุบันมีสมำชิกจ้ำนวน 34 รำย โดยจัดตั งกลุ่มสมำชิกผู้ลงข่ำย  
(ตำรำงท่ี 2) 
 
ตำรำงท่ี 2 รำยชื่อคณะกรรมกำร กลุ่มผู้ท้ำกำรประมง ด้วยเครื่องมือประเภทข่ำย  

ชื่อ- สกุล ต ำแหน่ง 

นำยบุญตำ  ขุนใหญ่ ประธำนคณะกรรมกำร 

นำยมำนพ  พรมค้ำติ๊บ รองประธำนคณะกรรมกำร 

นำงยุวลี พวงโพพันธ์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำร 

นำยเอกลักษณ์  วงปุ๊ด เหรัญญิก 
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ผลผลิตกำรจับปลำโดยเครื่องมือประมงประเภทข่ำย ตั งแต่วันที่ 2 4 กันยำยน 2562 ถึงวันที่  
9 เมษำยน 2563 จ้ำนวน 14 ครั ง  มีผลผลิตทั งสิ น 6 ,764.65 กิ โลกรัม จ้ำนวนปลำ 5 ,576 ตัว  
ผ ล ผ ลิ ต สู ง สุ ด เ ดื อ น  กุ ม ภ ำ พั น ธ์  2 5 6 2  จ้ ำ น ว น  2 ,0 9 7  ตั ว  น ้ ำ ห นั ก  2 ,3 8 2 .2 5  กิ โ ล ก รั ม  
ผลผลิตต่้ำสุดเดือน เมษำยน 2563 จ้ำนวน 268 ตัว น ้ำหนัก 362.40 กิโลกรัม สมำชิกลงข่ำยทั งสิ น จ้ำนวน  
34 รำย ชนิดพันธุ์ปลำที่จับได้ ได้แก่ ปลำนิลร้อยละ 80.51 รำคำจ้ำหน่ำยปลำสดกิโลกรัมละ 60 – 70 บำท  
คิดเป็นมูลค่ำผลผลิตทั งสิ น 452,724.5 บำท (ตำรำงที่ 3) 

 
ตำรำงท่ี 3 ผลผลิตสัตว์น ้ำโดยเครื่องมือประเภทข่ำย ปี 2563 

เดือน จ ำนวนพันธุ์ปลำ (ตัว) น  ำหนัก (กิโลกรัม) 

 กันยำยน 2562 777 962.30 

 ตุลำคม 2562 908 972.86 

 พฤศจิกำยน 2562 432 442.72 

 ธันวำคม 2562 600 727.34 

 มกรำคม 2563 643 822.05 

 กุมภำพันธ์ 2563 2,097 2,382.25 

 มีนำคม 2563 852 2,204.74 

 เมษำยน 2563 268 362.40 

รวม 5,576 6,764.65 
 

 
ภำพที่ 3 สัดส่วนชนิดสัตว์น ้ำโดยเครื่องมือประเภทข่ำยเดือนกันยำยน 2562 – เมษำยน 2563 
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ตำรำงท่ี 4 ชนิดพันธุ์สัตว์น ้ำที่จับได้โดยเครื่องมือประเภทข่ำย ปี 2563 

ชนิด จ ำนวน (ตัว) น  ำหนัก (กิโลกรัม) 

ปลำนิล 4,489 4952.20 

ปลำนวลจันทร์เทศ 434 845.55 

ปลำยี่สกเทศ 362 661.66 

ปลำตะเพียนขำว 82 59.50 

ปลำตะเพียนทอง 5 1.90 

ปลำบ้ำ 42 25.87 

ปลำกำด้ำ 129 144.08 

ปลำชะโด 15 40.70 

ปลำไน 2 17.20 

ปลำสร้อยขำว 2 1.40 

ปลำบู่ 7 6.30 

ปลำช่อน 3 2.90 

ปลำสร้อยนกเขำ 1 0.14 

ปลำสวำย 1 5.00 

ปลำซ่ำ 1 0.05 

ปลำกรำย 1 0.20 

เฉลี่ย 5576.00 6764.65 
 

 
ภำพที่ 4 ผลผลิตสัตว์น ้ำโดยเครื่องมือประเภทข่ำยเดือนกันยำยน 2562 – เมษำยน 2563 
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ภำพที่ 5 กิจกรรมกำรลงข่ำยตั งแต่ กันยำยน 2562 – เมษำยน 2563 
 

1.4 ผู้ใช้ประโยชน์จำกกำรประมง ด้วยเครื่องมือประมงประเภทเบ็ด  
         บุคคลทั่วไปสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรประมง ด้วยเครื่องมือประมงประเภทเบ็ดโดยก้ำหนดพื นที่
บริเวณสันอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 7 มีผู้สนใจใช้เบ็ดตกปลำจ้ำนวน 251 รำยเป็นประชำชนในพื นที่อ้ำเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่มำกที่สุด ร้อยละ 47.8 (ภำพที่ 6) มีจ้ำนวนประชำชนที่มำตกปลำมำกที่สุดในเดือน 
กันยำยน 2562 จ้ำนวน 109 คน (ภำพที่ 6) ซึ่งมีชนิดพันธุ์สัตว์น ้ำที่จับได้จำกกำรประมง ด้วยเครื่องมือประมง
ประเภทเบ็ด ได้แก่ ปลำตะเพียนขำว ปลำนิล ปลำนวลจันทร์เทศ ปลำยี่สกเทศ ปลำกำด้ำ ปลำสร้อยขำว ปลำ
ชะโด ปลำสวำย ปลำบู่ ปลำกระแห และปลำบ้ำ จ้ำนวนทั งหมด 863 ตัว น ้ำหนัก 695.32 กิโลกรัม  
(ตำรำงท่ี 5) 

 

 
 

ภำพที่ 6 สัดส่วนกำรตกปลำบริเวณสันอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 7 ประจ้ำปี 2563 
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ภำพที่ 7 จ ำนวนบุคคลทั่วไปที่ตกปลำบริเวณสันอ่ำงเก็บน  ำห้วยฮ่องไคร้ที่ 7 ระหว่ำงเดือนกันยำยน 

2562 ถึง พฤษภำคม 2563 
 

ตำรำงท่ี 5 จ ำนวน และน  ำหนักสัตว์น  ำจำกกำรประมงด้วยเครื่องมือประมงประเภทเบ็ด  

ปี เดือน จ ำนวน (ตัว) น  ำหนักรวม (กิโลกรัม) 

2562 กันยำยน 219 110.29 

2562 ตุลำคม 264 112.75 

2562 พฤศจิกำยน 76 83.58 

2562 ธันวำคม 66 6.11 

2563 มกรำคม 55 22.40 

2563 กุมภำพันธ์ 26 26.20 

2563 มีนำคม 20 17.20 

2563 เมษำยน 55 100.60 

2563 พฤษภำคม 82 216.20 

รวม 863 695.32 
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ภำพที่ 8 กิจกรรมกำรตกปลำบริเวณสันอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 7 ประจ้ำปี 2563 
 
1.5 กำรพัฒนำท้ำควำมสะอำดอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 7 งำนศึกษำและพัฒนำประมง และสมำชิกกลุ่มผู้ท้ำ

กำรประมงร่วมกันท้ำควำมสะอำดบริเวณอ่ำงเก็บน ้ำ ก่อนเปิดท้ำกำรประมง และเก็บขยะ สัปดำห์ละ  
1 ครั ง เพื่อรักษำควำมสะอำดเรียบร้อย 

 

  

ภำพที่ 9 ท้ำควำมสะอำดสันอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ที่ 7 
 
1.6  กำรปล่อยพันธุ์สัตว์น ้ำในแหล่งน ้ำสำธำรณะ ตลอดจนแหล่งน ้ำธรรมชำติ และแหล่งน ้ำสำธำรณะ

หมู่บ้ำน บริเวณหมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ ในพื นที่โครงกำรฯ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น ้ำในแหล่งน ้ำเพ่ือเป็นแหล่งอำหำร
โปรตีนไว้บริโภค และสร้ำงรำยได้จำกกำรท้ำกำรประมงให้กับชุมชน ได้แก่ ปลำบ้ำ จ้ำนวนปลำทั งสิ น จ้ำนวน 
300,000 ตัว (ตำรำงท่ี 6 ) 
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ตำรำงที่ 6 จ้ำนวนสัตว์น ้ำที่ปล่อยในอ่ำงเก็บน ้ำแหล่งน ้ำสำธำรณะประจ้ำหมู่บ้ำนและแหล่งน ้ำอ่ืนๆ  
ประจ้ำปี 2563 

แหล่งน  ำ 
ที่ตั ง 

หมู่ หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด รวม (ตัว) 

อ่ำงเก็บน ้ำห้วยกล้ำ 1 ตลำดขี เหล็ก แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50,000 

ล้ำน ้ำแม่โป่ง จุดที่ 1 2 ป่ำไผ่ แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50,000 

ล้ำน ้ำแม่โป่ง จุดที่ 2 2 ป่ำไผ่ แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 18,000 

ล้ำน ้ำแม่โป่ง จุดที่ 3 2 ป่ำไผ่ แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 12,000 

ฝำยน ้ำล้นขัวลอย 3 ป่ำไผ่ แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 20,000 

ล้ำน ้ำแม่โป่ง จุดที่ 4 4 แม่โป่งหลวง แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50,000 

ล้ำน ้ำแม่โป่ง จุดที่ 5 5 แม่โป่งพระนอน แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50,000 

ล้ำน ้ำแม่โป่ง จุดที่ 6 2 แม่ฮ้อยเงิน แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50,000 

รวม           300,000 

 
 

  

ภำพที่ 10 ปล่อยลูกปลำในแหล่งน ้ำหมู่บ้ำนรอบศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ฯ 
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1.7 กำรตรวจติดตำมควำมเรียบร้อยในอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 7 งำนศึกษำและพัฒนำประมง ได้รับกำร
สนับสนุนจำกหน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน ้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ และชุดปฏิบัติกำรผำลำด  
จ้ำนวน 12 ครั งในกำรตรวจติดตำมผู้ท้ำกำรประมงและกำรกระท้ำผิดกฎระเบียบกำรประมงของอ่ำงเก็บน ้ำ
ห้วยฮ่องไคร้ 7 

 

 
 

 

 
 

 

ภำพที่ 11 ตรวจติดตำมควำมเรียบร้อยกำรลักลอบลงข่ำยช่วงฤดูปลำวำงไข่ 
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2. โครงกำรส ำรวจนิเวศวิทยำอ่ำงเก็บน  ำห้วยฮ่องไคร้ 7 ปีท่ี 2 
2.1 กำรส้ำรวจระบบนิเวศทำงน ้ำ จ้ำนวน 3 ครั ง ฤดูกำลละ 1 ครั ง ได้แก่ เดือนธันวำคม 2562 เดือน

เมษำยน 2563 และเดือนกรกฎำคม 2563 ด้ำเนินกำรศึกษำชนิด และปริมำณพันธุ์ปลำ แพลงก์ตอนพืช  
แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้ำดิน เพื่อเป็นข้อมูลพื นฐำน ประกอบกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรประมง และ
ประเมินกำรเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทำงน ้ำ เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ นจำกควำมไม่สมดุลของ
ระบบนิเวศได้ ผลกำรด้ำเนินงำนดังนี   

 
2.1.1 ส้ำรวจชนิด และปริมำณสัตว์น ้ำ  

จำกกำรส้ำรวจ 3 ครั งประจ้ำปี 2563 พบสัตว์น ้ำทั งสิ น 4 อันดับ (Order) 7 วงศ์ (Family) 20 ชนิด 
(species) สัตว์น ้ำขนำดใหญ่ที่สุดที่จับได้ คือ ปลำยี่สกเทศ มีขนำดควำมยำว 75.7 เซนติเมตร น ้ำหนัก 7,500 
กรัม พบที่จุดส้ำรวจที่ 2 บริเวณงำนศึกษำและทดสอบกำรปลูกพืช ชนิดสัตว์น ้ำที่พบมำกที่สุดในกำรส้ำรวจ คือ 
ปลำแป้นแก้ว จ้ำนวน 221 ตัว (ตำรำงท่ี 7) 
 
ตำรำงท่ี 7 ชนิดของสัตว์น ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ที่ 7  ปี 2563 

Order Family ชื่อวิทยำศำสตร์ ชื่อไทย 

Cypriniformes Cyprinidae Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1850)       ปลำกำด้ำ 

  
Systomus orphoides (Valenciennes,1842)  ปลำแก้มช ้ำ 

  
Labiobarbus siamensis ปลำซ่ำ 

  
Rosbora tornieri (Ahl, 1922) ปลำซิวควำยแถบด้ำ 

  
Barbodes gonionotus ปลำตะเพียนขำว 

  
Puntius brevis (Bleeker,1850) ปลำตะเพียนทรำย 

  
Barbodes altus (Gunther, 1868) ปลำตะเพียนทอง 

  
Henicorhynchus siamensis (Sauvage, 1849)     ปลำสร้อยขำว 

  
Osteochilus vittatus ปลำสร้อยนกเขำ 

  
Chylocheilichthys apogon ปลำหนำมหลัง 

  
Leptobarbus hoevenii (Bleeker, 1851)    ปลำบ้ำ 

  
Cirrhinus cirrhosus (Bloch, 1795) ปลำนวลจันทร์เทศ 

  
Labeo rohita (Hamilton, 1822) ปลำยี่สกเทศ 

Osteoglossiformes Notopteridae  Notopterus notopterus ปลำสลำด 

Perciformes  Ambassidae Parambassis siamensis (Fowler, 1937)  ปลำแป้นแก้ว 

https://www.fishbase.org/summary/OrdersSummary.php?order=Perciformes
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Order Family ชื่อวิทยำศำสตร์ ชื่อไทย 

 
Cichlidae Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)  ปลำนิล 

  
Oreochromis mossambicus (Peters, 1852)       ปลำหมอเทศ 

 
Eleotridae Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852) ปลำบู่ 

 
Osphronemidae Trichopodus trichopterus (Pallas, 1770) ปลำกระดี่หม้อ 

Siluriformes Clariidae  Clarias batrachus ปลำดุกด้ำน 

 
 
ประสิทธิภำพอัตรำกำรจับสัตว์น  ำของเครื่องมือประมง (CPUE)  

ประสิทธิภำพอัตรำกำรจับสัตว์น ้ำโดยเครื่องมือข่ำย มีค่ำเฉลี่ย 2,327.6 กรัมต่อพื นที่ข่ำย 100 ตำรำง
เมตรต่อคืน โดยมีค่ำสูงสุด 2,495.1 กรัมต่อพื นที่ข่ำย 100 ตำรำงเมตรต่อคืน ในฤดูร้อน และต่้ำสุด 2,073.8 
กรัมต่อพื นที่ข่ำย 100 ตำรำงเมตรต่อคืน ในช่วงฤดูหนำว (ตำรำงท่ี 8 และภำพที่ 12) 

 
ตำรำงท่ี 8  ประสิทธิภำพอัตรำกำรจับสัตว์น ้ำของเครื่องมือประมงในอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 7 ปี 2563 

ฤดู ปริมำณสัตว์น ้ำ  (กรัม/พื นที่ข่ำย 100 ตร.ม.)    

หนำว 2,073.8 

ร้อน 2,495.1 

ฝน 2,414.0 

เฉลี่ย 2,327.6 
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ภำพที่ 12 เปรียบเทียบประสิทธิภำพอัตรำกำรจับสัตว์น ้ำของเครื่องมือประมง ในอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 7  
ปี 2563 
 

2.1.2 ส้ำรวจชนิด และปริมำณสัตว์หน้ำดิน 
จำกกำรส้ำรวจพบสัตว์หน้ำดิน 2 ไฟลัม 3 ชั น 5 อันดับ 5 วงศ ์และ 6 ชนิด ปริมำณเฉลี่ย 37.3 

ตัวต่อตำรำงเมตร พบกลุ่มของอำร์โทรพอดมำกท่ีสุด (Arthopoda) (ตำรำงท่ี 9)  
 
ตำรำงท่ี 9 สัตว์หน้ำดินที่พบในอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 7 ปี 2563 

Phylum Class Order Family Species 

Arthropoda Crustacea Caridea Palaemonidae Macrobrachium lanchesteri 

 
Insecta Diptera Chironomidae Chironomus sp. 

  
Odonata Libellulidae Crocothemis sp. 

    
Dragonfly Nymphs 

Mollusca Gastropoda Architaenioglossa Viviparidae Filopaludina sp. 

    Cerithimorpha Thiaridae Melanoides sp. 

 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Insect
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2.1.3 แพลงก์ตอน 
จำกกำรส้ำรวจพบแพลงก์ตอน 61 ชนิด ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช 7 ไฟลัม 44  ชนิด  

มีควำมหนำแน่น 12,221.3 หน่วยต่อลิตร แพลงก์ตอนสัตว์ 2 ไฟลัม 17 ชนิด มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย 1,576.4 ตัว
ต่อลิตร    

กำรส้ำรวจนิเวศวิทยำทำงน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 7 ปี 2563 เป็นกำรศึกษำทรัพยำกรประมงใน
อ่ำงเก็บน ้ำ พบสัตว์น ้ำ 20 ชนิด ประสิทธิภำพอัตรำกำรจับสัตว์น ้ำของเครื่องมือประมงประเภทข่ำย มีค่ำเฉลี่ย 
2,327.6 กรัมต่อพื นที่ข่ำย 100 ตำรำงเมตร พบสัตว์หน้ำดิน 6 ชนิด ปริมำณ 37.5 ตัวต่อตำรำงเมตร  
แพลงก์ตอน 61 ชนิด แบ่งเป็นแพลงก์ตอนพืช 44 ชนิด ปริมำณ 12,221.3 หน่วยต่อลิตร และ แพลงก์ตอน
สัตว์ 17 ชนิด ปริมำณ 1,567.4 ตัวต่อลิตร  

เมื่อพิจำรณำระบบนิเวศได้ดังนี  ผู้ผลิตหรือ producer ประกอบไปด้วยแพลงก์ตอนพืช 44 ชนิด 
ผู้บริโภคขั นที่ 1 หรือ primary consumer 23 ชนิด ประกอบด้วย แพลงก์ตอนสัตว์ 17 ชนิด และสัตว์หน้ำดิน 
6 ชนิด และผู้บริโภคขั นที่ 2 คือสัตว์น ้ำ 20 ชนิด  
 

 
 

ภำพที่ 13 ปิรำมิดแสดงสัดส่วนผู้ผลิตและผู้บริโภคในระบบนิเวศอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 7 ปี 2563 

 

 

ผู้บริโภคขั นที่ 2   

20 ชนิด 

ผู้บริโภคขั นที่ 1   

23 ชนิด 

ผู้ผลิต 44 ชนิด 
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3. โครงกำรสำธิตกำรเพำะเลี ยงปลำกดหลวงในกระชัง และบ่อซีเมนต์กลม 
ในปี 2563 พบแม่ปลำวำงไข่ทั งสิ น 15 รัง แยกเป็นในกระชัง 10 รัง ในบ่อซีเมนต์ระบบน ้ำไหลผ่ำน 5 

รัง อัตรำวำงไข่ 44.1 เปอร์เซ็นต์ จ้ำนวนไข่ดี 5 รัง คิดเป็น 33.3 เปอร์เซ็นต์ จ้ำนวนลูกปลำ 64,288 ตัว 
ซึ่งด้ำเนินกำรสำธิตกำรเพำะเลี ยงปลำกดหลวงในกระชัง และบ่อซีเมนต์กลมในระบบย ้ำไหลผ่ำน เพ่ือเป็น
ต้นแบบให้เกษตรกรหรือประชำชนผู้สนใจสำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมในกำรประกอบอำชีพได้ดังนี  

3.1 งำนสำธิตกำรเลี ยงปลำกดหลวงในกระชัง 
คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลำกดหลวงที่ใช้ส้ำหรับกำรเพำะพันธุ์ในกระชัง ขนำด 5X5X2 เมตร  คัดเลือก 

พ่อแม่พันธุ์ปลำกดหลวงที่มีลักษณะสมบูรณ์จ้ำนวน 4 คู่ พร้อมกล่องวำงไข่ 4 ลัง ในปี 2563 พบแม่ปลำวำงไข่ 
ในกระชังทั งหมด 10 รัง และแม่ปลำวำงไข่ท่ีอุณหภูมิน ้ำ 23.0-23.4 องศำเซลเซียส 

  

 
ภำพที่ 14 ลักษณะต่ิงเพศปลำกดหลวงเพศผู้ และเพศเมีย 

วันที่ 27 ธันวำคม 2562 น้ำพ่อแม่พันธุ์ปลำกดหลวงลงเพำะพันธุ์ในกระชัง อัตรำส่วนเพศผู้ 1 : เมีย 2 
ซึ่งกำรเพำะพันธุ์ปลำกดหลวงในกระชังนั น เป็นกำรทดสอบว่ำพ่อแม่พันธุ์ปลำกดหลวงที่คัดไว้ส้ำหรับเพำะพันธุ์
นั นมีควำมพร้อมส้ำหรับกำรเพำะพันธุ์ปลำกดหลวงในกระชังแล้ว โดยจำกกำรสังเกตเป็นระยะเวลำ 24 วัน  

กำรเพำะพันธุ์ปลำกดหลวงได้น้ำพ่อแม่พันธุ์ปลำกดหลวงที่คัดไว้ส้ำหรับเพำะพันธุ์ลงเลี ยงใน กระชัง
จ้ำนวน 3 กระชัง ในอัตรำส่วนกำรเพำะพันธุ์ ผู้ 1 : เมีย 2 โดยเตรียมกล่องวำงไข่แขวนไว้ข้ำงกระชังเพ่ือให้แม่
พันธุ์ปลำกดหลวงมำวำงไข่ จำกกำรเพำะเลี ยงปลำกดหลวงในกระชังทั งหมดจ้ำนวน 2 ชุด 

ชุดที่ 1 รอบที่ 1 พบว่ำ ปลำกดหลวง กระชังที่ 1 วำงไข่ในรังระยะที่สำมำรถน้ำมำอนุบำลในระบบ
เพำะฟักในกระชังได้ส้ำเร็จ และกระชังที่ 2 พบว่ำ ในวันแรกที่พบไข่ปลำกดหลวง ไข่ปลำมีลักษณะสีเหลืองอ่อน 
และมีเชื อรำขึ นบำงส่วน และเสียทั งหมด 

รอบที่ 2 พบว่ำ ปลำกดหลวง กระชังที่ 1 และ 2 ปลำวำงไข่ในรัง  ไข่ปลำมีลักษณะสีเหลืองอ่อน   
ไม่มีไข่เสีย แต่ก็ถูกพ่อแม่ปลำกดหลวงกินไข่ปลำจนหมด ซึ่งกระชังที่ 27 วันแรกที่พบไข่ ได้บันทึกภำพ และเก็บ
ข้อมูลของไข่ปลำ ผ่ำนไป 2 วัน ได้บันทึกภำพ และเก็บข้อมูลของไข่ปลำอีกครั ง และวันถัดไปพบว่ำไข่ปลำถูก
พ่อแม่พันธุ์ปลำกดหลวงกินทั งหมด สำเหตุอำจเกิดจำกกำรถูกรบกวนจำกสิ่งแวดล้อมภำยนอก  

ส่วนกระชังที่ 2 วันแรกที่พบไข่ ได้บันทึกภำพและเก็บข้อมูลของไข่ปลำ ผ่ำนไป 4 วัน ได้บันทึกภ ำพ 
และเก็บข้อมูลของไข่ปลำอีกครั ง และอีก 3 วันต่อมำ ไข่ปลำกดหลวงถูกพ่อแม่ปลำกดหลวงกินหมดแล้ว 

ติ่งเพศผู้ ติ่งเพศเมีย 
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ชุดที่ 2 รอบที่ 1 พบว่ำ ปลำกดหลวงวำงไข่ในรังทุกกระชัง ซึ่งกระชังที่ 2 ไข่ปลำมีลักษณะสีเหลือง
อ่อน และมีไข่เสียเล็กน้อยระยะเวลำฟักไข่ 5 วัน และน้ำมำอนุบำลในระบบเพำะฟักลูกปลำในกระชัง  
แต่เนื่องจำกไข่ปลำที่น้ำมำอนุบำลในระบบเพำะฟักติดโรคโอโอดิเนียม จึงท้ำให้ลูกปลำมีอัตรำกำรรอดน้อย 
กระชังที่ 2 ไข่ปลำมีลักษณะสีเหลืองอ่อน ไม่พบไข่เสีย ระยะเวลำฝัง 4 -6 วันและได้น้ำไปอนุบำลที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนำกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำจืดเชียงใหม่ จ้ำนวน 21,000 ตัว ส่วนกระชังที่ 27 วันแรกที่พบไข่ปลำ ไข่ปลำ
มีลักษณะสีเหลืองอ่อน และมีไข่เสียเล็กน้อย โดยได้บันทึกภำพ และเก็บข้อมูลของไข่ปลำ และในวันถัดไปพ่อ
แม่พันธุ์ปลำกดหลวงได้กินไข่จนหมด 

รอบท่ี 2 พบว่ำ ปลำกระชังที่ 2 วันแรกที่พบไข่ ได้บันทึกภำพและเก็บข้อมูลของไข่ปลำ ผ่ำนไป 4 วัน 
ได้บันทึกภำพ และเก็บข้อมูลของไข่ปลำอีกครั ง ซึ่งไข่ปลำมีเชื อรำ และไข่ปลำมีสีขำวขุ่น และวันถัดไปไข่
ปลำกดหลวงถูกพ่อแม่พันธุ์ปลำกดหลวงกินหมดแล้ว กระชังที่ 3 ไข่ปลำมีลักษณะสีเหลืองอ่อน ไม่มีไข่เสีย
ระยะเวลำฟักไข่ 5 วัน และได้น้ำไปอนุบำลที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำจืดเชียงใหม่ ส่วนกระชัง
ที่ 4 ไม่พบปลำกดหลวงมำวำงไข่ในรัง 
 

ตำรำงท่ี 10 ลักษณะไข่ปลำกดหลวงที่เพำะเลี ยงในกระชังในอ่ำงเก็บน ้ำที่ 2 

วันเดือนป ี กระชังที่ ลักษณะของไข่ 
ภำพที่ได้จำกกำรสังเกตไข่ปลำกดหลวง 

หมำยเหต ุ
วันแรก วันสุดท้ำย 

20/2/2563 3 
ไข่มีสีขำวขุ่น 
เชื อรำเกำะ 

ติดไข่ 

 

 
ไข่ทั งหมดเสีย 

ไม่สำมำรถฟักเป็นตัวได ้

24/2/2563 1 
ไข่มีสีเหลืองใส มีไข่

เสียเล็กน้อย 

 

 

ระยะเวลำฟักไข ่
24 - 31 ม.ค. 63 
ระยะเวลำ 8 วัน 

น้ำมำอนุบำลระบบเพำะ
ฟักไข่ในกระชัง จ้ำนวน 

3,600 ตัว 

3/2/2563 2 
ไข่มีสีเหลืองอ่อนๆ มี
ไข่เสียและมีเชื อรำ

บำงส่วน 

 

 

ระยะเวลำฟักไข ่
3 – 6 ก.พ. 63 
ระยะเวลำ 4 วัน 

ไข่เป็นเชื อรำเสียทั งหมด 
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วันเดือนป ี กระชังที่ ลักษณะของไข่ 
ภำพที่ได้จำกกำรสังเกตไข่ปลำกดหลวง 

หมำยเหต ุ
วันแรก วันสุดท้ำย 

11/2/63 1 
ไข่มีสีเหลืองอ่อน 

ไม่มีไข่เสีย 

 

 

ระยะฟกัไข่ 
12 - 13 ก.พ. 63 
ระยะเวลำ3 วัน 

ไข่ปลำถูกพ่อแม่ปลำกิน
ไปทั งหมด 

วันที่ 24/02/63 

17/2/63 2 
ไข่มีสีเหลืองใสอ่อน 

ไม่มีไข่เสีย 

 

 

ระยะฟกัไข่ 
17 – 21 ก.พ. 63 
ระยะเวลำ 5 วัน  

ไข่ปลำถูกพ่อแม่ปลำกิน
ไปทั งหมด  

วันที่ 24/02/63 

24/2/63 1 
ไข่มีสีเหลืองอ่อน 

และ 
มีไข่เสียเล็กน้อย 

 

 

ระยะฟกัไข่ 
24 - 28 ก.พ. 63 
ระยะเวลำ 5 วัน 

น้ำมำอนุบำลระบบเพำะฟัก
ไข่ในกระชัง 

จ้ำนวน 25,588 ตัวและติด

โรคโอโอดเินียม 

28/2/63 2 
ไข่มีสีเหลืองอ่อน 

ไม่พบไข่เสีย 

 

 

ระยะฟกัไข่ 
28 ก.พ. – 2 มี.ค. 63 
จ้ำนวน 21,000 ตัว 

น้ำไปอนุบำลที่ ศพจ. เขต 
1 

28/2/63 3 
ไข่มีสีเหลืองอ่อน 

และ 
มีไข่เสียเล็กน้อย 

 

 ไข่ถูกกินจนหมด 

09/3/63 1 
ไข่สีเหลืองอ่อน 

มีไข่เสีย 
และมีเชื อรำบำงส่วน 

  

ระยะฟกัไข่ 
9 – 23 มี.ค. 63 

ไข่มีเชื อรำ และมีสีขำว
ขุ่น ไข่ปลำถูกพ่อแมป่ลำ

กินไปทั งหมด 
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วันเดือนป ี กระชังที่ ลักษณะของไข่ 
ภำพที่ได้จำกกำรสังเกตไข่ปลำกดหลวง 

หมำยเหต ุ
วันแรก วันสุดท้ำย 

09/3/63 2 
ไข่มีสีเหลืองอ่อน 

ไม่มีไข่เสีย 

  

ระยะฟกัไข่ 
9 – 13 มี.ค. 63 

น้ำไปอนุบำลที่ ศพจ. เขต 
1 

 
3.2 งำนสำธิตกำรเลี ยงปลำกดหลวงในบ่อซีเมนต์กลมระบบน ้ำไหลผ่ำน 

ด้ำเนินกำรสำธิตกำรเลี ยงปลำกดหลวงในบ่อคอนกรีตระบบน ้ำไหลผ่ำน  บริเวณอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่อง
ไคร้ 2 โดยกำรศึกษำกำรเลี ยงปลำในระบบน ้ำไหลผ่ำน เป็นกำรใช้ประโยชน์จำกน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำที่ 2 ที่มีระดับ
น ้ำสูงเหนือบ่อเลี ยงปลำ โดยกำรลักน ้ำตกลงบ่อเลี ยงปลำและไหลผ่ำนออกไปเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนในน ้ำบ่อเลี ยง 
ซึ่งปัจจุบันบ่อซีเมนต์กลมระบบน ้ำไหลผ่ำนเป็นแหล่งรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลำส้ำหรับกำรเพำะพันธุ์และ
ขยำยพันธุ์เพ่ือทดสอบ และถ่ำยทอดให้กับผู้สนใจทั่วไป วันที่ 21 มกรำคม 2563 น้ำพ่อแม่พันธุ์ปลำกดหลวง
เพำะพันธุ์ในบ่อคอนกรีตระบบน ้ำไหลผ่ำน จ้ำนวน 3 บ่อ ขนำดบ่อเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 5 เมตร ระน ้ำลึก 0.7 
เมตร โดยปล่อยพ่อแม่พันธุ์ทั งหมด 3 คู่ พร้อมกล่องวำงไข่ 3 ลัง และพบแม่ปลำวำงไข่ทั งหมด 5 รัง ซึ่งเป็นไข่
เสียทั งหมด โดยอัตรำส่วนกำรเพำะพันธุ์ ผู้ 1 : เมีย 2 โดยเตรียมกล่องวำงไข่แขวนไว้ข้ำงบ่อซีเมนต์เพ่ือให้แม่
พันธุ์ปลำกดหลวงมำวำงไข่ในรัง จำกกำรเพำะเลี ยงปลำกดหลวงในกระชังจ้ำนวน 2 ชุด  

ชุดที่  1 รอบที่ 1 พบว่ำ บ่อที่  และ บ่อที่ 2 แม่พันธุ์ปลำกดหลวงมำวำงไข่ในรัง ซึ่งบ่อที่ 1 ได้น้ำไข่
ปลำกดหลวงมำอนุบำลระบบเพำะฟักในกระชัง แต่ไข่ปลำไม่ฟักเป็นตัว และเป็นไข่เสียในที่สุด บ่อที่ 2 วันแรก
ที่พบไข่ ได้บันทึกภำพและเก็บข้อมูลของไข่ปลำผ่ำนไป 3 วัน ได้บันทึกภำพ และเก็บข้อมูลของไข่ปลำอีกครั ง 
ซึ่งไข่ปลำมีเชื อรำ และไข่ปลำมีสีขำวขุ่น และวันถัดไปไข่ปลำกดหลวงถูกพ่อแม่พันธุ์ปลำกดหลวงกินหมดแล้ว  
ส่วนบ่อที่ 3 พ่อแม่พันธุ์ปลำกดหลวงไม่วำงไข่ สำเหตุอำจจะเกิดจำกควำมพร้อมในกำรเพำะพันธุ์ไม่สมบูรณ์ 
และอำจจะมีปัจจัยทั งภำยนอกและภำยในร่วมด้วย 

รอบที่ 2 พบว่ำ บ่อที่ 2 วันแรกที่พบไข่ ได้บันทึกภำพและเก็บข้อมูลของไข่ปลำ ผ่ำนไป 3 วัน  
ได้บันทึกภำพ และเก็บข้อมูลของไข่ปลำอีกครั ง ไข่ปลำมีลักษณะขำวขุ่น และวันถัดไปไข่ปลำกดหลวงถูกพ่อแม่
พันธุ์ปลำกดหลวงกินหมดแล้ว ส่วนบ่อท่ี 2 และ บ่อท่ี 3 พ่อแม่พันธุ์ปลำกดหลวงไม่มีกำรวำงไข่ในรอบที่ 2 
ชุดที่  2  รอบที่  1 พบว่ำ  บ่อที่  2 ไข่มีลักษณะสี เหลืองขุ่น และมี ไข่ เสียบำงส่วน และวันถัดไ ปไข ่
ปลำกดหลวงถูกพ่อแม่พันธุ์ปลำกดหลวงกินหมดแล้ว ส่วนบ่อที่ 1 และ 3 พ่อแม่พันธุ์ปลำกดหลวงไม่มีกำร
วำงไข่ รอบที่ 2 พบว่ำ บ่อที่ 2 ไข่มีลักษณะสีเหลืองขุ่น และมีไข่เสียบำงส่วน และวันถัดไปไข่ปลำกดหลวงถูก
พ่อแม่พันธุ์ปลำกดหลวงกินจนหมด ส่วนบ่อท่ี 1 และ 3 พ่อแม่พันธุ์ปลำกดหลวงไม่มีกำรวำงไข่ 
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ตำรำงท่ี 11 ลักษณะไข่ปลำกดหลวงที่เพำะเลี ยงในบ่อซีเมนต์กลมระบบน ้ำไหลผ่ำน 

วันเดือนป ี บ่อที่ ลักษณะของไข่ 
ภำพที่ได้จำกกำรสังเกตไข่ปลำกดหลวง 

หมำยเหต ุ
วันแรก วันสุดท้ำย 

11/2/2563 1 
ไข่มีสีเหลืองใส 

ไข่บำงส่วนบวมน ้ำ 

 

 

ไข่ไม่เกำะรัง จึงน้ำมำ
อนุบำลระบบเพำะฟกั
ในกระชัง แต่ไข่ปลำไม่

ฟักเป็นตัว 

14/2/2563 2 ไข่มีสีขำวขุ่น 

 
 

ระยะฟกัไข่ 
14 – 17 ก.พ. 63 

และ ไข่ปลำถกูพ่อแม่
ปลำกินไปทั งหมด 

03/3/2563 1 
ไข่มีสีเหลืองขุ่น 
มีไข่เสียเล็กน้อย 

  

ระยะฟกัไข่ 
3 – 6 ก.พ. 63 

และ ไข่ปลำถกูพ่อแม่
ปลำกินไปทั งหมด 

10/3/2563 2 
ไข่มีสีเหลืองขุ่น 
มีไข่เสียบำงส่วน 

 

 
ไข่ปลำถูกพ่อแม่ปลำ

กินไปทั งหมด 

16/3/2563 2 
ไข่มีสีเหลืองขุ่น 
มีไข่เสียบำงส่วน 

 

 
ไข่ปลำถูกพ่อแม่ปลำ

กินไปทั งหมด 

 
3.3 ระยะของไข่ปลำกดหลวง  

จำกกำรสังเกตสีของไข่ปลำกดหลวงพบกำรพัฒนำระยะต่ำงๆสำมำรถสังเกตจำกสีไข่ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ดังนี  ระยะไข่ปลำกดหลวงมทีั งหมด 8 ระยะ ที่อุณหภูมิน ้ำ 23.0-23.4 องศำเซลเซียส (ภำพท่ี 15) 
 



124 

 

 
ระยะที่ 2           ระยะที ่2           ระยะที่ 3            ระยะที่ 4             ระยะที่ 5            ระยะที่ 6              ระยะที่ 7            ระยะที่ 8     
23.2 °C            23.2 °C             23.0 °C              23.2 °C               23.4 °C     23.2 °C                23.2 °C             23.2 °C 

 
ภำพที่ 15 ระยะของไข่ปลำกดหลวงระยะของไข่ในแต่ละช่วงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงช้ำเร็วขึ นอยู่กับอุณหภูมิ
ของน ้ำ 23.0-23.4 องศำเซลเซียส 
 

3.4 ขั นตอนกำรอนุบำลลูกปลำหลวง 
ลูกปลำที่ได้จำกกำรฟักไข่ของปลำกดหลวง น้ำมำอนุบำลในระบบเพำะฟักบริเวณกระชังอ่ำงเก็บน ้ำ

ห้วยฮ่องไคร้ 2 ซึ่งเป็นระบบน ้ำไหลผ่ำนตลอด และมีปริมำณออกซิเจนเพียงพอต่อกำรอนุบำลลูกปลำกดหลวง 

 
1. ระบบอนุบำลลูกปลำในกระชัง 

 
2. นับลูกปลำกดหลวงลงเลี ยงใน

ระบบอนุบำล 

 
3. ลูกปลำกดหลวงที่ใช้ลงเลี ยงใน

ระบบอนุบำล 
ภำพที่ 16 ขั นตอนกำรอนุบำลลูกปลำกดหลวง 

 
3.5 อำหำรของลูกปลำกดหลวง 

หลังจำกที่ถุงไข่แดงของลูกปลำกดหลวงยุบ ประมำณ 3 – 5 วัน เริ่มให้ไรแดง ระยะเวลำ 7 - 15 วัน 
แล้วเริ่มให้อำหำรผง เป็นระยะเวลำ 1 เดือน หลังจำกนั นเริ่มให้อำหำรส้ำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้ำส้ำหรับสัตว์น ้ำ
วัยอ่อน 

 
  1. ไรแดง           

 
2. อำหำรกุ้งผงวัยอ่อนแบบผง 

 
3. อำหำรเม็ดส ำหรับปลำวัยอ่อน 

ภำพที่ 17 อำหำรปลำกดหลวง 
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3.6 กำรวิเครำะห์คุณภำพน  ำ 
กำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำในกำรอนุบำลลูกปลำกดหลวง ตั งแต่เดือน มกรำคม 2563 ถึงเดือนมีนำคม 

2563 เป็นระยะเวลำ 3 เดือน คุณภำพน ้ำระหว่ำเดือนมกรำคมถึงเดือนมีนำคม 2563 มีดังนี  คุณภำพน ้ำมีค่ำอยู่
ในช่วง 23.3.0-26.4 องศำเซลเซียส ปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน ้ำมีค่ำเฉลี่ ย 6.95 มิลลิกรัมต่อลิตร  
ควำมเป็นกรดเป็นด่ำงมีค่ำ 7.0-7.5 ควำมเป็นด่ำงมีค่ำเฉลี่ย 164.3 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคำร์บอเนต 
ควำมกระด้ำงมีค่ำเฉลี่ย 165.0 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคำร์บอเนต แอมโมเนีย และไนไตรท์มีค่ำเฉลี่ย 
0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ตำรำงที่ 14 ) 

ตำรำงท่ี 12 คุณสมบัติของน ้ำในกำรอนุบำลลูกปลำกดหลวง 

เดือน 

คุณสมบัตขิองน  ำในกำรอนุบำลลูกปลำกดหลวง 

อุณหภูมิอำกำศ  
(°C)  

อุณหภูมิน  ำ 
 (°C) 

DO.  
 (mg/l) 

ควำมเป็น
กรดเป็น

ด่ำง 

ควำมเป็น
ด่ำง (mg/l 
as CaCO3) 

ควำมกระด้ำง 
(mg/l as 
CaCO3) 

แอมโมเนีย 
(mg/l)    

ไนไตรท์ 
(mg/l)        

มกรำคม 2563 24.0 23.3 7.15 7.0 170.0 175.0 0.00 0.00 

กุมภำพันธ ์2563 27.6 24.6 7.45 7.5 153.0 162.5 0.00 0.00 

มีนำคม 2563 30.7 26.4 6.25 7.0 170.0 157.5 0.00 0.00 

เฉลี่ย 27.4 24.8 6.95 7.2 164.3 165.0 0.00 0.00 

ค่ำมำกสุด 30.7 26.4 7.45 7.5 170.0 175.0 0.00 0.00 

ค่ำน้อยสุด 24.0 23.3 6.25 7.0 153.0 157.5 0.00 0.00 

 
3.6 โรค และวิธีกำรรักษำโรค 

ในกำรเลี ยงปลำนั น มีโรคปลำที่สำมำรถเกิดขึ นในตลอดระยะเวลำกำรเลี ยงปลำ ประกอบด้วยปัจจัย
ต่ำงๆ ได้แก่ โรค สิ่งแวดล้อม และควำมแข็งแรงของปลำ กำรดูแลรักษำปลำโดยทั่วไปควรมีกำรจัดกำร 
ที่ดี ทำงด้ำนอำหำร และสภำพแวดล้อมในน ้ำ กำรใช้ยำและสำรเคมีที่เหมำะสมในกำรรักษำปลำระหว่ำงกำร
อนุบำลลูกปลำกดหลวงพบโรคที่เกิดจำกพยำธิภำยนอก ได้แก่ โรคที่เกิดจำกปรสิต ได้แก่ เห็บระฆัง  
และโอโอดิเมียม (Oodinium) 

 

1. เห็บระฆัง Trichodina sp. 
อำกำร ล้ำตัวสีคล ้ำ ครีบหลัง หรือครีบหำงเปลือย เหงือกซีด 
วิธีรักษำ ใช้ฟอมำลีน อัตรำส่วน 30 ppm แช่ 24 ชั่วโมง เป็น
ระยะเวลำ 3 วัน 

 

ภำพที่ 18 เห็บระฆัง 
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2. โรคสนิมเหล็ก หรือโรคโอโอดิเมียม (Oodinium)  
อำกำร  ลูกปลำซึม ว่ำยน ้ำผิดปกติ แล้วทยอยตำย อยู่  2-3 วัน ถ้ำ
ไม่ได้รับกำรตรวจและรักษำอย่ำงทันท่วงทีปลำจะตำยหมดภำยใน 
2-3 วัน 
วิธีรักษำ  ใช้เกลือ 2-5 กิโลกรัม ต่อน ้ำ 1,000 ลิตร 
 

ภำพที่ 19 โรคสนิมเหล็ก 
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4. โครงกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ 

โครงกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ำ โดยน้ำสัตว์น ้ำจำกำรสำธิตกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำที่มีกำรเจริญเติบโต
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ จ้ำนวน 7 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์จำกปลำกดหลวง ได้แก่ ปลำกดหลวงรมควัน 
ปลำกดหลวงหยอง น ้ำพริกปลำกดหลวงหยอง ปลำกดหลวงอบแห้ง และผลิตภัณฑ์จำกปลำนิล ซึ่งได้แก่  
ปลำนิลหยอง น ้ำพริกปลำนิลหยอง 

4.1 ปลำกดหลวงรมควัน 
วัตถุดิบ                                                               

1. ปลำกดหลวง ขนำด 300 - 350 กรัม 
2. เกลือป่น  
3. อ้อยสดที่สับแล้ว เพ่ือเตรียมไว้รมควัน 
 

ขั นตอนกำรท้ำ  
 1. น้ำปลำกดหลวงมำหั่นส่วนหัว และเอำไส้ออก                ภำพที่ 20 ปลำกดหลวงรมควัน 
 2. ล้ำงน ้ำให้สะอำด 
 3. ใช้เข็มจิ มบริเวณครีบของปลำ เพ่ือให้ควำมเค็มเข้ำถึงเนื อปลำ 
 4. แช่น ้ำเกลือเป็นเวลำ 15 นำที 
 5. น้ำปลำกดหลวงที่แช่น ้ำเกลือแล้ว มำตำกลมเพื่อให้หนังปลำตึง                                                                        

 
ขั นตอนกำรรมควัน 

1. ก่อนเริ่มกำรรมควัน ต้องใช้ไฟแรง โดยใส่ถ่ำนปริมำณมำก 
2. น้ำปลำกดหลวงมำวำงเรียงไว้บนตะแกรง แล้วใส่ในตู้รมควันเตำถ่ำน 
3. น้ำอ้อยที่สับแล้วใส่ลงไปในเตำถ่ำน จนกระท่ังอ้อยเริ่มไหม้หมดแล้ว 
4. น้ำถ่ำนใส่ครั งละ 2- 3 ก้อน และรักษำอุณหภูมิควำมร้อนให้อยู่ระดับ 50 - 60 0C 
5. เมื่อถ่ำนหมด ก็น้ำถ่ำนก้อนใหม่มำใส่ครั งละ 2 – 3 ก้อน ท้ำแบบนี ไปเรื่อย ๆ จนกว่ำปลำกดหลวง

ใกล้สุก 
6. เมื่อปลำกดหลวงใกล้สุก น้ำอ้อยที่สับแล้วมำใส่เตำถ่ำน เพ่ือให้ปลำมีกลิ่นหอมของควันอ้อย และ

รมควันต่อจนปลำกดหลวงสุก 
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4.2 น ้ำพริกปลำนิลหยอง 

วัตถุดิบ 
1. เนื อปลำ   
2. ซีอ๊ิวขำว   
3. น ้ำตำลก้อน   
4. น ้ำเปล่ำ                                                          
5. น ้ำมะขำม                                                                
6. หอมเจียว                                                   ภำพที่ 21 น ้ำพริกปลนิลหยอง           
7. กระเทียมเจียว 
8. พริกป่น 
9. ใบมะกรูดทอด 
 

ขั นตอนกำรท้ำน ้ำพริกปลำนิลหยอง 
1. ผ่ำท้อง และน้ำไส้ปลำออก และล้ำงให้สะอำด 
2. ล้ำงน ้ำให้สะอำด 
3. น้ำปลำไปนึ่ง ประมำณ 30-45 นำท ี
4. แกะเนื อออก และไม่ควรมีหนังปลำติดลงไปในเนื อปลำ 
5. น้ำเนื อปลำมำต้ำให้ละเอียด 
6. น้ำส่วนผสมที่เตรียมไว้แล้ว คนในกระทะด้วยไฟอ่อนๆ ให้ส่วนผสมละลำยเข้ำกัน 
7. น้ำเนื อปลำมำใส่ในกระทะที่มีส่วนผสม แล้วใส่เนื อปลำลงกระทะคุกเคล้ำกับส่วนผสม 
8. คนเนื อปลำไปเรื่อย ๆ จนเนื อปลำแห้ง และฟู โดยใช้ไฟกลำง และไฟอ่อน สลับกัน 

 
4.3 ปลำหยองนิลหยอง 

วัตถุดิบ 
1. เนื อปลำ 
2. ซีอ๊ิวขำว 
3. น ้ำตำลก้อน 
4. น ้ำเปล่ำ 

                                                                            ภำพที่ 22 ปลำนิลหยอง 
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ขั นตอนกำรท้ำปลำหยอง                                                          
1. น้ำปลำขึ นมำช้ำแหละ ผ่ำท้อง และน้ำไส้ออก 
2. ล้ำงน ้ำให้สะอำด 
3. น้ำปลำไปนึ่ง ประมำณ 30-45 นำท ี
4. น้ำปลำมำแกะเนื อออก และไม่ควรมีหนังปลำติดลงไปในเนื อปลำ 
5. น้ำเนื อปลำมำต้ำให้ละเอียด 
6. น้ำส่วนผสมที่เตรียมไว้แล้ว มำใส่ในกระทะแล้วคนด้วยไฟอ่อนๆ ให้ส่วนผสมละลำยเข้ำกัน 
7. น้ำเนื อปลำมำใส่ในกระทะที่มีส่วนผสม แล้วคนเนื อปลำให้เข้ำกับส่วนผสม 
8. คนเนื อปลำไปเรื่อย ๆ จนเนื อปลำแห้ง และฟู โดยใช้ไฟกลำง และไฟอ่อน สลับกัน 

 
4.4 ปลำกดหลวงอบแห้ง 

วัตถุดิบ 
1. ปลำกดหลวงขนำด 200 – 300 กรัม 
2. เกลือป่น 

 
ขั นตอนกำรท้ำ 

2. น้ำปลำกดหลวงมำผ่ำครึ่ง และเอำไส้ออก 
2. ล้ำงน ้ำให้สะอำด                                                     ภำพที่ 23 ปลำกดหลวงอบแห้ง 
3. ใส่เกลือลงไป และคลุกเคล้ำให้เกลือเข้ำไปในเนื อปลำ 
 

ขั นตอนกำรอบแห้ง 
1. ก่อนเริ่มกำรอบแห้ง ต้องใช้ไฟแรง โดยใส่ถ่ำนปริมำณมำก 
2. น้ำปลำกดหลวงมำวำงเรียงไว้บนตะแกรง แล้วใส่ในตู้อบแห้ง แบบเตำถ่ำน 
3. ใช้ไฟกลำง ตลอดกำรอบแห้ง และต้องหมั่นมำดูไฟ ทุกๆ 30 – 45 นำที 
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5. ตัวชี วัดกำรเปลี่ยนแปลงของคุณภำพน  ำและตะกอนดินในพื นที่เพำะเลี ยงสัตว์น  ำในกระชังอ่ำงเก็บน  ำ  
ห้วยฮ่องไคร้ 2  
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

1. เพ่ือศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพของน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำ 2 ในรอบปี                                               

2. เพ่ือศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงทำงเคมีของน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำ 2 ในรอบปี 

3. เพ่ือศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงของตะกอนดินในอ่ำงเก็บน ้ำ 2 ในรอบปี 

4. เพ่ือศึกษำจุดวำงกระชังที่เหมำะสม 

เป้ำหมำยแนวทำงกำรน้ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ได้ข้อมูลลักษณะคุณภำพน ้ำทำงกำยภำพและทำงเคมี และตะกอนดินตลอดทั งปีครบ 3 ฤดูกำล 
ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนำว 

2. น้ำข้อมูลที่ได้ไปวำงแผนกำรก้ำหนดต้ำแหน่งวำงกระชังและจ้ำนวนกระชังเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำใน 
อ่ำงเก็บน ้ำ 

3. เป็นข้อมูลประกอบตัวชี วัด กำรด้ำเนินงำนของโครงกำรฯ 
 
5.1 กำรวำงแผนกำรส้ำรวจ ด้ำเนินกำรศึกษำโดยกำรวำงแผนและก้ำหนดจุดส้ำรวจในอ่ำงเก็บน ้ำห้วย

ฮ่องไคร้ 2  จ้ำนวน 3 จุดส้ำรวจ  ดังนี  จุดส้ำรวจที่ 1 บริเวณกระชังเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ จุดส้ำรวจที่ 2 และ 3 
บริเวณ ฝั่งตรงข้ำมแนวเส้นสำมเหลี่ยมด้ำนเท่ำ (ภำพที่ 24) ระยะเวลำในกำรเก็บตัวอย่ำงในรอบปี ฤดูกำล 
ละ 1 ครั ง จ้ำแนกตำมเดือนที่ส้ำรวจโดยท้ำกำรเก็บตัวอย่ำงน ้ำและตะกอนดิน 3 ครั งส้ำรวจ ได้แก่ เดือน
มกรำคม 2563 เป็นตัวแทนในฤดูหนำว เดือนเมษำยน 2563 เป็นตัวแทนในฤดูร้อน และเดือนกรกฎำคม 2563 
เป็นตัวแทนในฤดูฝน เพ่ือศึกษำลักษณะทำงกำยภำพและเคมีของน ้ำและตะกอนดิน 

 
5.2 กำรรวบรวมข้อมูล ด้ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงน ้ำเพ่ือศึกษำคุณภำพของน ้ำทำงกำยภำพและทำงเคมี  โดย

เก็บตัวอย่ำงน ้ำ ในแหล่งน ้ำแต่ละจุดส้ำรวจ ทีร่ะดับผิวน ้ำ กลำงน ้ำ และพื นท้องน ้ำ โดยใช้ขวด BOD เก็บตัวอย่ำง
น ้ำ จุดส้ำรวจละ 3 ขวด เพ่ือวิเครำะห์คุณภำพน ้ำในภำคสนำม และขวด polyethylene ขนำด 1 ลิตร จุด
ส้ำรวจละ 3 ขวด เก็บรักษำตัวอย่ำงน ้ำโดยเติมกรดซัลฟูริกในอัตรำ 2 มิลลิลิตรต่อน ้ำตัวอย่ำง 1 ลิตร หรือ
จนกว่ำน ้ำตัวอย่ำงมีควำมเป็นกรดเป็นด่ำงประมำณ 2 แช่ในถังเก็บตัวอย่ำงที่ปิดฝำแน่นสนิท และควบคุม
อุณหภูมิไม่เกิน 4 องศำ เซลเซียส เพ่ือน้ำกลับไปวิเครำะห์คุณภำพน ้ำในห้องปฏิบัติกำรตำมกำรวิเครำะห์
คุณภำพน ้ำวิธีมำตรฐำนส้ำหรับกำรตรวจสอบน ้ำเสียและน ้ำทั่วไป APHA AWWA and WPCF, 1992 และตำม
วิธีของไมตรี และจำรุวรรณ (2528)  
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กำรเก็บตัวอย่ำงน ้ำเพื่อตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ำ มีดังนี   
  1. ตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ำสัปดำห์ละครั ง ได้แก่ ควำมเป็นกรดเป็นด่ำง  ควำมเป็นด่ำง  ควำม

กระด้ำง  คำร์บอนไดออกไซด์อิสระ และแอมโมเนียไนโตรเจน  
2. ตรวจวิเครำะห์ค่ำออกซิเจนที่ละลำยในน ้ำเวลำ 08.30 น. และเวลำ 14.30 น.  
3. ตรวจวิเครำะห์ตะกอนดิน จ้ำนวน 3 ครั งส้ำรวจ ในรอบปี  เวลำ 08.00 น.  

 
 
ภำพที่ 24 จุดเก็บตัวอย่ำงบริเวณอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 2 

 
ค่ำเฉลี่ยคุณภำพน ้ำ 3 จุดส้ำรวจระหว่ำงเดือนธันวำคม 2562 ถึงเดือนกั นยำยน 2563 มีดังนี    

ควำมเป็นกรดเป็นด่ำงมีค่ำ 7.00-7.75 ควำมเป็นด่ำงมีค่ำ 100.58-182.75 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คำร์บอเนต ควำมกระด้ำงมีค่ำ 133.33-200.00 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคำร์บอเนต คำร์บอนไดออกไซด์
อิสระมีค่ำ 0.00-0.63 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนีย และไนไตรท์มีค่ำ 0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตำรำงท่ี 15) 
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ตำรำงที่ 15 ค่ำเฉลี่ยควำมเป็นกรดด่ำง ควำมเป็นด่ำง ควำมกระด้ำง คำร์บอนไดออกไซด์อิสระ 
แอมโมเนียและไนไตรท์ ในอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 2 ระหว่ำงเดือนธันวำคม 2562 ถึงเดือนกันยำยน 2563 

เดือน 
จุดเก็บ
ตัวอย่ำง 

คุณสมบัตขิองน  ำ 

ควำมเป็น
กรดเป็นดำ่ง 

ควำมเป็นดำ่ง
(mg/l as 
CaCO3) 

ควำมกระด้ำง 
(mg/l as 
CaCO3) 

คำร์บอนไดออกไซด์ 
อิสระในน  ำ  

(mg/l) 

แอมโมเนีย 
(mg/l)    

ไนไตรท์ 
(mg/l)        

ธันวำคม 
2562 

จุดที่ 1  7.13±0.25 102.00±19.63 183.33±23.57 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

จุดที่ 2 7.13±0.25 114.75±19.29 162.50±20.97 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

จุดที่ 3 7.13±0.25 116.17±13.19 200.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

มกรำคม 
2563 

จุดที่ 1  7.38±0.48 100.58±25.50 187.50±34.36 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

จุดที่ 2 7.13±0.25 100.58±20.88 183.33±27.22 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

จุดที่ 3 7.13±0.25 102.00±18.51 175.00±16.67 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

กุมภำพันธ์ 
2563 

จุดที่ 1  7.50±0.58 147.33±36.72 145.83±8.33 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

จุดที่ 2 7.50±0.58 148.75±24.65 170.83±25.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

จุดที่ 3 7.50±0.58 148.75±31.51 175.00±21.52 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

มีนำคม  
2563 

จุดที่ 1  7.75±0.50 170.00±13.88 133.33±23.57 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

จุดที่ 2 7.75±0.50 167.17±9.81 158.33±16.67 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

จุดที่ 3 7.75±0.50 174.25±18.14 141.67±16.67 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

เมษำยน 
2563 

จุดที่ 1  7.00±0.00 157.25±8.50 162.50±25.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.025±0.05 

จุดที่ 2 7.13±0.25 161.50±9.81 162.50±25.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.275±0.49 

จุดที่ 3 7.13±0.25 165.75±16.28 162.50±25.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

พฤษภำคม 
2563 

จุดที่ 1  7.00±0.00 182.75±7.69 187.50±22.61 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

จุดที่ 2 7.00±0.00 153.00±19.35 187.50±22.62 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

จุดที่ 3 7.00±0.00 162.75±7.79 200.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

มิถุนำยน 
2564 

จุดที่ 1  7.13±0.23 153.00±0.00 162.50±22.61 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

จุดที่ 2 7.13±0.23 153.00±12.56 162.50±22.61 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

จุดที่ 3 7.00±0.00 153.00±0.00 162.50±22.61 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

กรกฎำคม 
2563 

จุดที่ 1  7.00±0.00 148.75±19.35 162.50±22.61 0.63±1.13 0.00±0.00 0.00±0.00 

จุดที่ 2 7.00±0.00 144.50±8.88 187.50±22.61 0.631.13 0.00±0.00 0.00±0.00 

จุดที่ 3 7.00±0.00 131.75±29.11 175.00±26.11 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 
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เดือน 
จุดเก็บ
ตัวอย่ำง 

คุณสมบัตขิองน  ำ 

ควำมเป็น
กรดเป็นดำ่ง 

ควำมเป็นดำ่ง
(mg/l as 
CaCO3) 

ควำมกระด้ำง 
(mg/l as 
CaCO3) 

คำร์บอนไดออกไซด์ 
อิสระในน  ำ  

(mg/l) 

แอมโมเนีย 
(mg/l)    

ไนไตรท์ 
(mg/l)        

สิงหำคม 
2563 

จุดที่ 1  7.00±0.00 119.00±0.00 150.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

จุดที่ 2 7.00±0.00 119.00±25.11 150.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

จุดที่ 3 7.00±0.00 119.00±0.00 162.50±22.61 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

กันยำยน 
2563 

จุดที่ 1  7.00±0.00 127.5±8.88 150.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

จุดที่ 2 7.00±0.00 127.5±8.88 150.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

จุดที่ 3 7.00±0.00 127.5±8.88 150.00±0.01 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

 

    

ภำพที่ 25 ค่ำเฉลี่ยเปรียบเทียบ ควำมเป็นกรดด่ำง ควำมเป็นด่ำง ควำมกระด้ำง คำร์บอนไดออกไซด์อิสระ 
แอมโมเนียและไนไตรท์ ในอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 2 ระหว่ำงเดือนธันวำคม 2562 ถึงเดือนกันยำยน 2563 
 

ปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน ้ำช่วงเวลำ 08.30 น. และ เวลำ 14.30 น. บริเวณกระชังเลี ยงปลำ  
3 จุด และนอกกระชัง 1 จุด อ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 2 ระหว่ำงเดือนธันวำคม 2562 ถึงเดือนกันยำยน 2563  
มีดังนี   ออกซิเจนที่ละลำยในน ้ำช่วงเช้ำมีค่ำ 3.03-7.90 มิลลิกรัมต่อลิตร และออกซิเจนที่ละลำยในน ้ำช่วงบ่ำย
มีค่ำ 4.28-8.37 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตำรำงท่ี 16) (ภำพท่ี 26) 
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ตำรำงท่ี 16 ค่ำเฉลี่ยปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน ้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร) เวลำ 08.30 น. และ เวลำ 14.30 น. 
บริเวณกระชังเลี ยงปลำ 3 จุด และนอกกระชัง 1 จุด อ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 2 ระหว่ำงเดือนธันวำคม 2562 
ถึงเดือนกันยำยน 2563 

เดือน จุดเก็บตัวอย่ำง 
ปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน  ำ (mg/l) 

เช้ำ เวลำ 08.30 น. บ่ำย เวลำ 14.30 น. 

ธันวำคม 2562 

1 4.40±0.60 5.90±0.65 

2 4.84±0.62 5.95±0.46 

3 4.35±0.61 5.49±0.50 

นอกกะชัง 4.57±0.28 5.93±0.26 

มกรำคม 2563 

1 7.14±0.65 7.52±0.58 

2 7.35±0.58 7.59±0.62 

3 7.06±0.45 7.42±0.47 

นอกกะชัง 7.20±0.20 7.48±0.09 

กุมภำพันธ์ 2563 

1 7.74±0.43 8.22±0.42 

2 7.90±0.37 8.37±0.45 

3 7.43±0.46 7.56±0.48 

นอกกะชัง 7.74±0.16 8.13±0.19 

มีนำคม 2563 

1 7.35±0.77 7.67±0.31 

2 7.50±0.78 7.69±0.41 

3 7.44±0.89 7.66±0.33 

นอกกะชัง 7.25±0.17 7.63±0.05 

เมษำยน 2563 

1 7.42±0.50 7.27±0.35 

2 7.50±0.46 7.53±0.40 

3 7.27±0.50 7.40±0.37 

นอกกะชัง 7.40±0.22 7.49±0.04 

พฤษภำคม 2563 1 3.72±0.66 6.07±1.02 
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เดือน จุดเก็บตัวอย่ำง 
ปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน  ำ (mg/l) 

เช้ำ เวลำ 08.30 น. บ่ำย เวลำ 14.30 น. 

2 3.66±0.48 6.05±1.09 

3 3.60±0.56 5.35±0.84 

นอกกะชัง 3.61±0.19 5.88±0.11 

มิถุนำยน 2563 

1 3.03±0.82 5.62±1.48 

2 3.44±1.09 5.83±1.71 

3 3.05±1.10 5.18±1.41 

นอกกะชัง 3.14±1.00 5.57±1.47 

กรกฎำคม 2563 

1 3.63±0.50 6.70±1.16 

2 4.46±1.19 6.96±1.25 

3 3.55±0.65 5.97±1.04 

นอกกะชัง 3.86±0.76 6.77±1.32 

สิงหำคม 2563 

1 3.55±1.02 4.83±1.09 

2 3.86±1.41 5.19±1.12 

3 3.45±1.04 4.66±1.05 

นอกกะชัง 3.68±1.27 4.92±1.08 

กันยำยน 2563 

1 3.38±0.63 4.53±0.82 

2 3.47±0.55 4.61±0.72 

3 3.37±0.64 4.28±0.76 

นอกกะชัง 3.30±0.07 4.40±0.21 
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ภำพที่ 26 กรำฟเปรียบเทียบปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน ้ำในบริเวณกระชังเลี ยงปลำ และนอกกระชังเลี ยง
ปลำ ระหว่ำงเดือนธันวำคม 2562 ถึงเดือนกันยำยน 2563 

 
ค่ำเฉลี่ยอุณหภูมิน ้ำ เวลำ 08.30 น. และ เวลำ 14.30 น. ในอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 2 ระหว่ำงเดือน

ธันวำคม 2562 ถึงเดือนกันยำยน 2563 ดังนี  อุณหภูมิน ้ำช่วงเช้ำมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในช่วง 22.82-31.69 องศำ
เซลเซียส และอุณหภูมิน ้ำช่วงบ่ำยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในช่วง 24.78-33.46 องศำเซลเซียส (ตำรำงท่ี17) (ภำพท่ี 27) 
 
ตำรำงท่ี 17  ค่ำเฉลี่ยอุณหภูมิน ้ำ เวลำ 08.30 น. และ เวลำ 14.30 น. ในอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 2 ระหว่ำง
เดือนธันวำคม 2562 ถึงเดือนกันยำยน 2563 

เดือน 
  อุณหภูมิน  ำ (องศำเซลเซียส) 

  เช้ำ เวลำ 08.30 น. บ่ำย เวลำ 14.30 น. 

ธันวำคม 2562 

ค่ำเฉลี่ย 23.46±0.11 25.61±0.28 

ค่ำต่้ำสุด 21.50 23.00 

ค่ำสูงสุด 28.40 29.00 

มกรำคม 2563 

ค่ำเฉลี่ย 22.82±0.13 25.42±0.24 

ค่ำต่้ำสุด 21.00 23.50 

ค่ำสูงสุด 24.30 28.20 
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เดือน 
  อุณหภูมิน  ำ (องศำเซลเซียส) 

  เช้ำ เวลำ 08.30 น. บ่ำย เวลำ 14.30 น. 

กุมภำพันธ์ 2563 

ค่ำเฉลี่ย 23.29±0.12 24.78±0.17 

ค่ำต่้ำสุด 21.62 22.60 

ค่ำสูงสุด 24.90 26.60 

มีนำคม 2563 

ค่ำเฉลี่ย 25.25±0.07 27.40±0.09 

ค่ำต่้ำสุด 24.50 26.10 

ค่ำสูงสุด 25.80 28.20 

เมษำยน 2563 

ค่ำเฉลี่ย 28.07±0.10 28.72±0.11 

ค่ำต่้ำสุด 26.10 27.00 

ค่ำสูงสุด 29.80 30.60 

พฤษภำคม 2563 

ค่ำเฉลี่ย 31.69±0.35 32.97±0.82 

ค่ำต่้ำสุด 23.10 31.37 

ค่ำสูงสุด 32.19 34.45 

มิถุนำยน 2564 

ค่ำเฉลี่ย 31.23±0.58 33.46±1.27 

ค่ำต่้ำสุด 29.92 30.60 

ค่ำสูงสุด 31.90 34.98 

กรกฎำคม 2563 

ค่ำเฉลี่ย 30.55±0.63 32.72±0.58 

ค่ำต่้ำสุด 29.65 31.45 

ค่ำสูงสุด 31.85 33.67 

สิงหำคม 2563 

ค่ำเฉลี่ย 29.14±0.70 30.45±0.83 

ค่ำต่้ำสุด 27.92 29.32 

ค่ำสูงสุด 30.47 32.07 

กันยำยน 2563 

ค่ำเฉลี่ย 29.14±0.70 30.45±0.83 

ค่ำต่้ำสุด 27.92 29.32 

ค่ำสูงสุด 30.47 32.07 
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ภำพที่ 27 ค่ำเฉลี่ยอุณหภูมิน ้ำ เวลำ 08.30 น. และ เวลำ 14.30 น. ในอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 2 ระหว่ำง
เดือนธันวำคม 2562 ถึงเดือนกันยำยน 2563 

 

ผลกำรวิเครำะห์สำรละลำยจำกตะกอนดิน ใต้กระชังจ้ำนวน 3 จุดส้ำรวจ ในเดือนมกรำคมถึง 
เดือนสิงหำคม 2563 มีค่ำเฉลี่ยดังนี  ค่ำเฉลี่ยควำมเป็นกรดเป็นด่ำงอยู่ในช่วง 7.00 -8.00 แอมโมเนียมีค่ำเฉลี่ย
อยู่ในช่วง 0.00-0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร และไนไตรท์มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.05 -0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร  
(ตำรำงท่ี 18) (ภำพท่ี 28) 
 
ตำรำงที่ 18  ค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง แอมโมเนีย และไนไตรท์ ที่วิเครำะห์ได้จำกตะกอนดินพื นอ่ำงเก็บน ้ำ
ห้วยฮ่องไคร้ 2 ประจ้ำปี 2563 

เดือน จุดเก็บตัวอย่ำง ควำมเป็นกรดเป็นดำ่ง แอมโมเนีย (mg/l) ไนไตรท์ (mg/l) 

มกรำคม 2563 

1 8.00±0.00 0.03±0.00 0.10±0.00 

2 8.00±0.00 0.00±0.00 0.10±0.00 

3 8.00±0.00 0.03±0.00 0.10±0.00 

เมษำยน 2563 

1 7.00±0.00 0.01±0.00 0.10±0.00 

2 7.00±0.00 0.00±0.00 0.10±0.00 

3 7.00±0.00 0.01±0.00 0.10±0.00 

สิงหำคม 2563 

1 7.00±0.00 0.01±0.01 0.05±0.00 

2 7.00±0.00 0.00±0.00 0.10±0.00 

3 7.00±0.00 0.01±0.00 0.10±0.00 



139 

 

 

ภำพที่ 28 ค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง แอมโมเนีย และไนไตรท์ ที่วิเครำะห์ได้จำกตะกอนดินพื นอ่ำงเก็บน ้ำห้วย
ฮ่องไคร้ 2 ประจ้ำปี 2563 
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6. คุณสมบัติของน  ำในอ่ำงเก็บน  ำห้วยฮ่องไคร้ 
  ด้ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 1 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 2 อ่ำงเก็บน ้ำห้วย

ฮ่องไคร้ 3 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 4 และอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 7 ในปี 2563 ระหว่ำงเดือน พฤศจิกำยน 
2562 ถึงกันยำยน 2563 เพ่ือศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน ้ำ ได้แก่ อุณหภูมิอำกำศ อุณหภูมิน ้ำ 
ปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน ้ำ ควำมเป็นกรดเป็นด่ำง ควำมเป็นด่ำง ควำมกระด้ำงของน ้ำ แอมโมเนีย และไน
ไตรท ์

6.1 คุณสมบัติของน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 1 
ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 1 ปี 2563 มีดังนี  อุณหภูมิอำกำศมีค่ำอยู่

ในช่วง 22.9-32.8 องศำเซลเซียส อุณหภูมิน ้ำมีค่ำ 22.8-31.9 องศำเซลเซียส ปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน ้ำ
มีค่ำ 5.80-9.65 มิลลิกรัมต่อลิตร ควำมเป็นกรดเป็นด่ำงมีค่ำ 5.3-7.0 ควำมเป็นด่ำงของน ้ำมีค่ำเฉลี่ย 40.3 
มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคำร์บอเนต ควำมกระด้ำงของน ้ำมีค่ำเฉลี่ย 67.0 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คำร์บอเนต แอมโมเนีย และไนไตรท์มีค่ำ 0.00-0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตำรำงท่ี 19) 
ตำรำงท่ี 19 ค่ำคุณสมบัติของน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 1 

เดือน 

คุณสมบัตขิองน  ำอ่ำงเกบ็น  ำห้วยฮ่องไคร้ที่ 1 ปีงบประมำณ 2563 

อุณหภูมิอำกำศ  
(°C)  

อุณหภูมิน  ำ  
(°C) 

DO.   
(mg/l) 

ควำมเป็นกรด
เป็นด่ำง 

ควำมเป็นดำ่ง 
(mg/l as 
CaCO3) 

ควำมกระด้ำง 
(mg/l as 
CaCO3) 

แอมโมเนีย 
(mg/l)    

ไนไตรท์ 
(mg/l)        

พฤศจิกำยน 2562 27.1 27.6 7.70 6.0 34.0 75.0 0.00 0.00 

ธันวำคม 2562 22.9 24.1 6.78 6.6 38.3 50.0 0.00 0.00 

มกรำคม 2563 23.8 22.8 8.55 6.3 53.3 50.0 0.00 0.00 

กุมภำพันธ ์2563 27.8 24.4 9.65 7.0 54.0 50.0 0.00 0.00 

มีนำคม 2563 30.5 26.9 7.05 6.5 51.0 112.5 0.00 0.00 

เมษำยน 2563 29.5 28.0 6.75 6.0 38.3 50.0 0.00 0.00 

พฤษภำคม 2563 32.8 31.9 5.98 5.5 38.3 87.5 0.00 0.00 

มิถุนำยน 2563 27.6 28.9 6.05 5.6 29.8 62.5 0.00 0.01 

กรกฎำคม 2563 29.9 30.2 5.80 5.4 34.0 62.5 0.01 0.01 

สิงหำคม 2563 27.3 28.2 6.05 5.3 38.3 87.5 0.00 0.01 

กันยำยน 2563 29.0 31.4 6.85 5.9 34.0 50.0 0.00 0.01 

เฉลี่ย 28.0 27.7 7.02 6.0 40.3 67.0 0.00 0.00 

ค่ำมำกสุด 32.8 31.9 9.65 7.0 54.0 112.5 0.01 0.01 

ค่ำน้อยสุด 22.9 22.8 5.80 5.3 29.8 50.0 0.00 0.00 
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1.1 คุณสมบัติของน  ำอ่ำงเก็บน  ำห้วยฮ่องไคร้ 2 
ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 2 ปี 2563 มีดังนี  อุณหภูมิอำกำศมีค่ำอยู่

ในช่วง 23.6-31.4 องศำเซลเซียส อุณหภูมิน ้ำมีค่ำ 23.3-32.2 องศำเซลเซียส ปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน ้ำ
มีค่ำ 4.85-7.90 มิลลิกรัมต่อลิตร ควำมเป็นกรดเป็นด่ำงมีค่ำ 6.8-7.5 ควำมเป็นด่ำงของน ้ำมีค่ำเฉลี่ย 150.1 
มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคำร์บอเนต ควำมกระด้ำงของน ้ำมีค่ำเฉลี่ย 176.8 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คำร์บอเนต แอมโมเนีย และไนไตรท์มีค่ำ 0.00-0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตำรำงท่ี 20) 
ตำรำงท่ี 20 ค่ำคุณสมบัติของน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 2 

เดือน 

คุณสมบัตขิองน  ำอ่ำงเกบ็น  ำห้วยฮ่องไคร้ที่ 2 ปีงบประมำณ 2563 

อุณหภูมิอำกำศ  
(°C)  

อุณหภูมิน  ำ  
(°C) 

DO.   
(mg/l) 

ควำมเป็น
กรดเป็นดำ่ง 

ควำมเป็นดำ่ง 
(mg/l as 
CaCO3) 

ควำมกระด้ำง 
(mg/l as 
CaCO3) 

แอมโมเนีย 
(mg/l)    

ไนไตรท์ 
(mg/l)        

พฤศจิกำยน 2562 26.0 27.5 6.25 7.0 140.3 162.5 0.00 0.00 

ธันวำคม 2562 23.6 24.1 5.61 7.0 153.0 187.5 0.00 0.00 

มกรำคม 2563 24.0 23.3 7.15 7.0 170.0 175.0 0.00 0.00 

กุมภำพันธ ์2563 27.6 24.6 7.45 7.5 161.5 162.5 0.00 0.00 

มีนำคม 2563 30.7 25.9 6.25 7.0 191.3 157.5 0.00 0.00 

เมษำยน 2563 28.7 27.8 7.40 7.5 155.5 212.5 0.00 0.00 

พฤษภำคม 2563 31.4 32.2 7.90 7.0 148.8 200.0 0.00 0.00 

มิถุนำยน 2563 26.6 30.8 4.85 7.0 153.0 187.5 0.00 0.00 

กรกฎำคม 2563 29.0 31.3 6.05 7.3 136.0 175.0 0.00 0.00 

สิงหำคม 2563 27.8 29.0 6.18 6.8 114.8 175.0 0.00 0.01 

กันยำยน 2563 29.3 30.9 5.05 6.8 127.5 150.0 0.01 0.01 

เฉลี่ย 27.7 27.9 6.38 7.1 150.1 176.8 0.00 0.00 

ค่ำมำกสุด 31.4 32.2 7.90 7.5 191.3 212.5 0.01 0.01 

ค่ำน้อยสุด 23.6 23.3 4.85 6.8 114.8 150.0 0.00 0.00 
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1.1 คุณสมบัติของน  ำอ่ำงเก็บน  ำห้วยฮ่องไคร้ 3 
ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 3 ปี 2563 มีดังนี  อุณหภูมิอำกำศมีค่ำอยู่

ในช่วง 22.6-31.8 องศำเซลเซียส อุณหภูมิน ้ำมีค่ำ 22.8-32.0 องศำเซลเซียส ปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน ้ำ
มีค่ำ 4.20-7.35 มิลลิกรัมต่อลิตร ควำมเป็นกรดเป็นด่ำงมี 6.6-7.5 ควำมเป็นด่ำงของน ้ำมีค่ำเฉลี่ย 161.9 
มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคำร์บอเนต ควำมกระด้ำงของน ้ำมีค่ำเฉลี่ย 188.2 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คำร์บอเนต แอมโมเนีย และไนไตรท์มีค่ำ 0.00-0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตำรำงท่ี 21) 
ตำรำงท่ี 21 ค่ำคุณสมบัติของน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 3 

เดือน 

คุณสมบัตขิองน  ำอ่ำงเกบ็น  ำห้วยฮ่องไคร้ที่ 3 ปีงบประมำณ 2563 

อุณหภูมิอำกำศ 
(°C)  

อุณหภูมิน  ำ  
(°C) 

DO.  
 (mg/l) 

ควำมเป็นกรด
เป็นด่ำง 

ควำมเป็นดำ่ง 
(mg/l as 
CaCO3) 

ควำมกระด้ำง 
(mg/l as 
CaCO3) 

แอมโมเนีย 
(mg/l)    

ไนไตรท์ 
(mg/l)        

พฤศจิกำยน 2562 26.1 27.2 5.58 7.0 170.0 187.5 0.00 0.00 

ธันวำคม 2562 22.6 22.8 5.27 7.0 170.0 200.0 0.00 0.00 

มกรำคม 2563 23.9 23.0 7.05 7.0 178.5 175.0 0.00 0.00 

กุมภำพันธ ์2563 28.1 24.6 7.35 7.5 182.8 175.0 0.00 0.00 

มีนำคม 2563 31.5 27.2 6.50 7.0 174.3 182.5 0.00 0.00 

เมษำยน 2563 28.0 28.9 6.20 7.5 174.3 212.5 0.00 0.00 

พฤษภำคม 2563 31.8 32.0 5.45 7.0 157.3 212.5 0.00 0.00 

มิถุนำยน 2563 28.0 30.7 5.00 7.0 153.0 187.5 0.00 0.00 

กรกฎำคม 2563 29.1 31.1 4.50 7.5 148.8 175.0 0.00 0.00 

สิงหำคม 2563 27.9 28.8 4.20 7.0 123.3 175.0 0.00 0.00 

กันยำยน 2563 30.7 30.8 4.80 6.6 148.8 187.5 0.00 0.01 

เฉลี่ย 28.0 27.9 5.63 7.1 161.9 188.2 0.00 0.00 

ค่ำมำกสุด 31.8 32.0 7.35 7.5 182.8 212.5 0.00 0.01 

ค่ำน้อยสุด 22.6 22.8 4.20 6.6 123.3 175.0 0.00 0.00 
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1.1 คุณสมบัติของน  ำอ่ำงเก็บน  ำห้วยฮ่องไคร้ 4 
ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 4 ปี 2563 มีดังนี  อุณหภูมิอำกำศมีค่ำอยู่

ในช่วง 21.5-31.0 องศำเซลเซียส อุณหภูมิน ้ำมีค่ำ 23.2-32.1 องศำเซลเซียส ปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน ้ำ
มีค่ำ 3.75-7.55 มิลลิกรัมต่อลิตร ควำมเป็นกรดเป็นด่ำงมี 6.8-7.5 ควำมเป็นด่ำงของน ้ำมีค่ำเฉลี่ย 145.9 
มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคำร์บอเนต ควำมกระด้ำงของน ้ำมีค่ำเฉลี่ย 168.3 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คำร์บอเนต แอมโมเนีย และไนไตรท์มีค่ำ 0.00-0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตำรำงท่ี 22) 
ตำรำงที่ 22 ค่ำคุณสมบัติของน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 4 

เดือน 

คุณสมบัตขิองน  ำอ่ำงเกบ็น  ำห้วยฮ่องไคร้ที่ 4 ปีงบประมำณ 2563 

อุณหภูมิอำกำศ  
(°C)  

อุณหภูมิน  ำ  
(°C) 

DO.   
(mg/l) 

ควำมเป็นกรด
เป็นด่ำง 

ควำมเป็นดำ่ง 
(mg/l as 
CaCO3) 

ควำมกระด้ำง 
(mg/l as 
CaCO3) 

แอมโมเนีย 
(mg/l)    

ไนไตรท์ 
(mg/l)        

พฤศจิกำยน 2562 25.3 26.8 4.35 7.0 121.5 150.0 0.00 0.00 

ธันวำคม 2562 21.5 23.8 4.87 7.0 140.3 212.5 0.00 0.00 

มกรำคม 2563 24.6 23.2 6.70 7.0 187.0 150.0 0.00 0.00 

กุมภำพันธ ์2563 27.8 24.6 7.03 7.3 161.5 137.5 0.00 0.00 

มีนำคม 2563 30.5 27.4 6.50 7.0 174.3 151.3 0.00 0.00 

เมษำยน 2563 27.2 28.7 7.55 7.5 148.8 200.0 0.00 0.00 

พฤษภำคม 2563 31.0 32.1 6.55 7.0 153.0 212.5 0.00 0.00 

มิถุนำยน 2563 26.6 30.7 5.10 7.0 153.0 162.5 0.00 0.00 

กรกฎำคม 2563 27.5 30.9 5.05 7.0 140.3 162.5 0.00 0.00 

สิงหำคม 2563 26.7 28.6 3.95 6.8 89.3 150.0 0.00 0.01 

กันยำยน 2563 29.6 30.5 3.75 6.8 136.0 162.5 0.00 0.01 

เฉลี่ย 27.1 27.9 5.58 7.0 145.9 168.3 0.00 0.00 

ค่ำมำกสุด 31.0 32.1 7.55 7.5 187.0 212.5 0.00 0.01 

ค่ำน้อยสุด 21.5 23.2 3.75 6.8 89.3 137.5 0.00 0.00 

 
 
 

 
 
 



144 

 

1.1 คุณสมบัติของน  ำอ่ำงเก็บน  ำห้วยฮ่องไคร้ 7 
ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 7 ปี 2563 มีดังนี  อุณหภูมิอำกำศมีค่ำอยู่

ในช่วง 20.8-32.6 องศำเซลเซียส อุณหภูมิน ้ำมีค่ำ 22.4-32.1 องศำเซลเซียส ปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน ้ำ
มีค่ำ 5.70-9.95 มิลลิกรัมต่อลิตร ควำมเป็นกรดเป็นด่ำงมี 6.6-8.3 ควำมเป็นด่ำงของน ้ำมีค่ำเฉลี่ย 138.9 
มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคำร์บอเนต ควำมกระด้ำงของน ้ำมีค่ำเฉลี่ย 160.0 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คำร์บอเนต แอมโมเนีย และไนไตรท์มีค่ำ 0.00-0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตำรำงท่ี 23) 
ตำรำงท่ี 23 ค่ำคุณสมบัติของน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 7 

เดือน 

คุณสมบัตขิองน  ำอ่ำงเกบ็น  ำห้วยฮ่องไคร้ที่ 7 ปีงบประมำณ 2563 

อุณหภูมิอำกำศ 
(°C)  

อุณหภูมิน  ำ 
(°C) 

DO.  
(mg/l) 

ควำมเป็นกรด
เป็นด่ำง 

ควำมเป็นดำ่ง 
(mg/l as 
CaCO3) 

ควำมกระด้ำง 
(mg/l as 
CaCO3) 

แอมโมเนีย 
(mg/l)    

ไนไตรท์ 
(mg/l)        

พฤศจิกำยน 2562 25.2 27.4 5.70 7.3 131.8 150.0 0.00 0.00 

ธันวำคม 2562 20.8 24.3 6.64 7.0 140.3 212.5 0.00 0.00 

มกรำคม 2563 23.3 22.4 8.15 7.0 161.5 150.0 0.00 0.00 

กุมภำพันธ ์2563 27.1 24.6 9.25 8.1 153.0 150.0 0.00 0.00 

มีนำคม 2563 30.8 27.6 9.83 7.8 157.3 147.5 0.00 0.00 

เมษำยน 2563 28.2 28.3 9.95 8.0 148.8 162.5 0.00 0.00 

พฤษภำคม 2563 32.6 32.1 9.75 8.3 125.8 175.0 0.00 0.00 

มิถุนำยน 2563 26.5 30.5 8.20 7.5 136.0 150.0 0.00 0.00 

กรกฎำคม 2563 28.5 31.1 6.00 7.3 144.5 162.5 0.00 0.00 

สิงหำคม 2563 26.9 29.1 6.58 6.8 110.5 150.0 0.00 0.01 

กันยำยน 2563 28.5 30.4 7.20 6.6 119.0 150.0 0.01 0.01 

เฉลี่ย       27.1 28.0 7.93 7.4 138.9 160.0 0.00 0.00 

ค่ำมำกสุด       32.6 32.1 9.95 8.3 161.5 212.5 0.01 0.01 

ค่ำน้อยสุด      20.8 22.4 5.70 6.6 110.5 147.5 0.00 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 



145 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ภำพกิจกรรม กำรสร้ำงแหล่งที่อยู่อำศัยและแหล่งอนุบำลสัตว์น ้ำวัยอ่อน  (กร่้ำ) 
 
 

 
 

 

ภำพกิจกรรม เพ่ิมผลผลิตสัตว์น ้ำโดยกำรอนุบำลลูกปลำในกระชัง เพ่ือน้ำไปปล่อยในอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 7 
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ภำพกิจกรรม  ลงข่ำยบริเวณอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 7 ซึ่งเป็นผู้ที่อำศัยบริเวณหมู่บ้ำนรอบศูนย์ และได้
ลงทะเบียนเป็นสมำชิกภำยใต้กำรดูแลงำนศึกษำและพัฒนำประมง 
 

 
 

ภำพกิจกรรม กำรพัฒนำท้ำควำมสะอำดอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 7 
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ภำพกิจกรรม กำรตรวจติดตำมควำมเรียบร้อยในอ่ำงเก็บน ้ำห้วยฮ่องไคร้ 7 
 
 

 
   

 

 
 

 
 

ภำพกิจกรรม กำรเพ่ิมผลผลิตสัตว์น ้ำในแหล่งน ้ำหมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ 
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ภำพกิจกรรม ตกปลำบริเวณสันอ่ำงเก็บน ้ำ 7 
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ภำพกิจกรรม กำรส้ำรวจระบบนิเวศทำงน ้ำ จ้ำนวน 3 ครั ง ฤดูกำลละ 2 ครั ง เดือนธันวำคม 2562 เดือน
เมษำยน 2563 และเดือนกรกฎำคม 2563 ด้ำเนินกำรศึกษำชนิด และปริมำณพันธุ์ปลำ แพลงก์ตอนพืช  
แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้ำดิน 
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ชนิดพันธุ์สัตว์น  ำ 
 

 
ปลำกำด้ำ 

Labeo chrysophekadion 
 

 
ปลำแก้มช ้ำ 

Systomus orphoides  

 
ปลำซ่ำ 

Labiobarbus siamensis 
 

 
ปลำซิวควำยแถบด้ำ 
Rosbora tornieri 

 
ปลำตะเพียนขำว 

Barbodes gonionotus 
 

 
ปลำตะเพียนทรำย 
Puntius brevis 

 
ปลำตะเพียนทอง 
Barbodes altus 

 
ปลำสร้อยขำว 

Henicorhynchus siamensis 

 
ภำพที่ 29 ชนิดสัตว์น ้ำที่ส้ำรวจพบปี 2563 
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ปลำสร้อยนกเขำ 

Osteochilus vittatus 
 

 
ปลำหนำมหลัง 

Chylocheilichthys apogon 

 
ปลำบ้ำ 

Leptobarbus hoevenii 
 

 
ปลำนวลจันทร์เทศ 

Cirrhinus cirrhosus 

 
ปลำยี่สกเทศ 

Labeo rohita 
 

 
ปลำสลำด 

Notopterus notopterus 

 
ปลำแป้นแก้ว 

Parambassis siamensis 

 
ปลำนิล 

Oreochromis niloticus 
 
ภำพที่ 29 ชนิดสัตว์น ้ำที่ส้ำรวจพบปี 2563  (ต่อ) 
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ปลำหมอเทศ 

Oreochromis mossambicus 
 

 
ปลำบู่ 

Oxyeleotris marmorata 

 
ปลำกระดี่หม้อ 

Trichopodus trichopterus 

 
ปลำดุกด้ำน 

Clarias batrachus 
 
ภำพที่ 29 ชนิดสัตว์น ้ำที่ส้ำรวจพบปี 2563  (ต่อ) 
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สัตว์หน้ำดิน 
 

Phylum Artropoda 

 
Macrobrachium lanchesteri

กุ้งฝอย 

 
Chironomus sp. 

หนอนแดง 

 
Crocothemis sp. 
ตัวอ่อนแมลงปอ 

 
Dragonfly Nymphs 

  

 
Phylum Mollusca 

 
Filopaludina sp. 

หอยฝำเดียว 2 

 
Melanoides sp. 
หอยฝำเดียว 2 

 

 
 
ภำพที่ 30 ชนิดสัตว์หน้ำดินที่ส้ำรวจพบปี 2563 
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แพลงก์ตอนพืช 
Phylum Bacillariophyta 

Cyclotella 
 

Navicula 
 

Nitzschia 

 
Rhizosolenia 

 
Synedra 

 

 

Phylum Chlorophyta 

 
Actinastrum 

 
Ankistrodesmus 

 
Botryococcus 

 
Carteria 

 
Chlorella 

 
Coelastrum 

 
Cosmarium 

 
Crucigenia 

 
Dictyosphaerium 

ภำพที่ 31 ชนิดแพลงก์ตอนพืชที่ส้ำรวจพบปี 2563 
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Didymocystis 
 

Eudorina 
 

Golenkinia 

 
Micractinium 

 
Monoraphidium 

 
Pediastrum 

 
Scenedesmus 

 
Staurastrum 

 
Tetraedron 

 
Phylum Chrysophyta 

 
Mollomonas 

 
Centritractus 

 
Cryptomonas 

 

 
Rhodomonas 

  

ภำพที่ 31 ชนิดแพลงก์ตอนพืชที่ส้ำรวจพบปี 2563 (ต่อ) 
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Phylum Cyanophyta 

 
Aphanacapsa 

 
Arthrospira 

 
Chroococcidiopsis 

 
Chroococcus 

 
Coelomoron 

 
Cylindrospermopsis 

 
Cylindrospermum 

 
Merismopedia 

 
Microcystis 

 
Oscillatoria 

 
Phormidium 

 
Planktolyngbya 

 
Pseudanabaena 

  

ภำพที่ 31 ชนิดแพลงก์ตอนพืชที่ส้ำรวจพบปี 2563 (ต่อ) 
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Phylum Euglenophyta 

 
Euglena 

 
Phacus 

 
Trachelomonas 

 
Phylum Pyrrhophyta 

 
Peridinium 

  

 
แพลงก์ตอนสัตว์ 

Phylum Arthropoda 

 
Alona 

 
Chydorus 

 
Copepodid larva 

 
Cyclopoida 

 
Diaphanosama 

 
Nauplius larva 

ภำพที่ 32 ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีส ำรวจพบปี 2563  
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Phylum Rotifera 

 
Asplanchna 

 
Brachionus angularis 

 
Brachionus calyciflorus 

 
Brachionus caudatus 

 
Brachionus diversicornis 

 
Brachionus folcatus 

 
Brachionus forficula 

 
Keratella 

 
Lecane 

 
Polyarthra 

 
Testudinella 

 

 
ภำพที่ 32 ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีส ำรวจพบปี 2563 (ต่อ) 
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ภำพกิจกรรม กำรเพำะพันธุ์ปลำกดหลวง ปี 2563 
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ภำพกิจกรรม กำรฟักไข่ปลำกดหลวง 
 
 

 
 
ภำพกิจกรรม กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลำกดหลวงรมควัน 
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ภำพกิจกรรม กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลำกดหลวงอบแห้ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 



162 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภำพกิจกรรม กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์น ้ำพริกปลำนิล 
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ภำพกิจกรรม กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลำนิลหยอง 
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ภำพที่ 33 คิวอำร์โค้ดฐำนข้อมูลตกปลำบริเวณอ่ำงเก็บน  ำห้วยฮ่องไคร้ 7 

 

 
ภำพที่ 34 คิวอำร์โค้ดฐำนข้อมูลกำรลงข่ำยอ่ำงเก็บน  ำห้วยฮ่องไคร้ 7 

 

 
ภำพที่ 35 คิวอำร์โค้ดตัวชี วัดกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพน  ำอ่ำงเก็บน  ำห้วยฮ่องไคร้ 2 
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       17.2 โครงการสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง 
 

               17.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 

 พ้ืนที่สูงภาคเหนือของประเทศไทยในอดีตมีปัญหาเรื่องการปลูกพืชเสพติด การบุกรุกป่าของราษฎรท า
ไร่เลื่อนลอยเพ่ือเลี้ยงชีพเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขในปี 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงจัดตั้ง
โครงการหลวงขึ้นโดยอาศัยบุคลากรจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาด าเนินการวิจัยหาพืชต่างๆ มาให้ราษฎรปลูก
ทดแทนฝิ่น เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน สามารถประกอบอาชีพ
เป็นหลักแหล่งไม่บุกรุกท าลายป่าเพื่อท าไร่เลื่อนลอยในการเลี้ยงชีพ ต่อมาในปี 2535 พระบาทสมเด็จ     
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการหลวงจดทะเบียนเป็นมูลนิธิโครงการหลวง เพ่ือให้มี
สถานะเป็นองค์กรนิติบุคคล มีกฎหมายรองรับ มีการบริหารงานภายในคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน รัฐบาลให้การสนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง โดยจัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
และประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง (กอป.) และจัดตั้งกองพัฒนาเกษตรที่สูง ในส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับมูลนิธิโครงการหลวงโดยก าหนดเป็นงานพัฒนาเกษตรที่สูง 
 

 การด าเนินงานของกองพัฒนาเกษตรที่สูงร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงเริ่มจากปี พ.ศ. 2536 ได้จัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ผลการด าเนินงานสามารถแก้ไข
ปัญหาการปลูกพืชเสพติด และการบุกรุกท าลายป่าเพ่ือท าไร่เลื่อนลอยในพ้ืนที่โครงการหลวงลดลงจนหมดสิ้นแล้ว 
ราษฎรสามารถประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง และหันกลับมารวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มและเครือข่าย เพ่ือด าเนินการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าล าธารในรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลการด าเนินงานของงานพัฒนาเกษตรที่สูง
ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงจึงเป็นแม่แบบที่รัฐบาลมุ่งหวังจะน าไปขยายผลในพ้ืนที่สูงของทุกจังหวัด  

กรมประมงได้ด าเนินงานโครงการสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง เพ่ือสนับสนุนงานมูลนิธิ
โครงการหลวง ในด้านการจัดการทรัพยากรประมงในพ้ืนที่สูงให้มีการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ส่งเสริมสาธิตให้เกิดอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ าบนพื้นที่สูงรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเอง 
เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบนพ้ืนที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพเป็นหลัก
แหล่ง ไม่บุกรุกท าลายป่ารวมทั้งมีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ าล าธาร การด าเนินงานด้านการประมง 
ภายใต้แผนแม่บท ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงได้ด าเนินงานใน  
3 แนวทาง คือ แนวทางการการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตร แนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการหลวงต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์
     2.1 เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ าในพื้นที่สูงให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎร 
     2.2 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในพ้ืนที่สูง 
     2.3 เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์แหล่งน้ า เพื่อการประมงอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
     2.๔ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อการบริโภคและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
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3. เป้าหมาย 
     3.1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าที่มีความเฉพาะกับพ้ืนที่สูงเพ่ือปล่อยคืนสู่แหล่งน้ าล าธาร ภูเขา จ านวน 5 ชนิด ได้แก่       
           ปลาพลวงหิน ปลาเลียหิน ปลาแก้มช้ า กบเปอะ  และ ปาดอินทนนท์ จ านวนรวม 220,000 ตัว 
     3.2 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเพ่ิมผลผลิตลงสู่แหล่งน้ าที่มีความเหมาะสม รวม 9 แห่ง 
     3.3 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวง 27 แห่ง มีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 
 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
 
5. แนวทางและวิธีด าเนินการ 
     5.1 คัดเลือกพ้ืนที่แหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าโดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ต่างๆ  
            พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
     5.๒ ส ารวจโครงสร้างทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของระบบนิเวศทางประมงของแหล่งน้ า 
     5.๓ ให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแก่ราษฎรในโครงการ 
     5.๔ ติดตามให้ค าแนะน าการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
 
6. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จ านวน 27 แห่ง 

๑. พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ 
๒. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
๓. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
๔. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 
๕. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
๖. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
๗. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
๘. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
๙. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
๑๐. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

 ๑๑. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
 ๑๒. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
 ๑๓. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
 ๑๔. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
 ๑๕. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
 ๑๖. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  
 ๑๗. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
 ๑๘. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
 1๙. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
 ๒0. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
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 ๒๑. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
 ๒๒. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
 ๒๓. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 ๒๔. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ 
 ๒๕. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
 ๒๖. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
 27. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ 
 
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 
 
8. งบประมาณในการด าเนินการปี 2563 
 ภายใต้แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง งบประมาณ 985,730 บาท 
  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ราษฎรในพ้ืนที่สูงมีความอยู่ดีกินดีสามารถจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า ที่
จะก่อให้มีแหล่งอาหารประเภทโปรตีนในพ้ืนที่ และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน ท าให้วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงได้บรรลุ
ตามเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ 
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สรุปแผนและผลการด าเนินงานโครงการสนับสนนุโครงการหลวงภายใต้แผนแม่บทโครงการหลวง 
 
 

ยุทธศาสตร์แนวทาง/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

แผน ผลการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรภายใต้ระบบอาหารปลอดภัยและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   

แผนงานท่ี 1.1  การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรภายใต้ระบบ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย 

   

โครงการหลักท่ี 7 การพัฒนาและส่งเสริมระบบเลี้ยงสัตว์และประมงเพื่อ
สร้างรายได้ในครัวเรือน  

  

๑. โครงการ ถ่ายทอดความรู้การประมงแก่ชุมชน แห่ง/ราย 9/90 9/141 
2. โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาประมงเพื่อการบริโภคและสร้าง

รายได้ 
ราย/ตัว 90/45,000 141/50,900 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

   

แผนงาน 2.1  การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต 

   

โครงการหลักท่ี 14  ส่งเสริมการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติ  

   

๑.  ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง แห่ง 9 9 

          2. สนับสนุนพันธุ์น้ าศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ตัว 4,500 7,100 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   

แผนงาน 3.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ าล าธารและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

   

โครงการหลักท่ี 32  พัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นท่ีสูง 

   

๑.  โครงการ ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากร
ประมง 

   

      กิจกรรมท่ี 1 ผลิตสัตว์น้ าและปล่อยฟื้นฟูแหล่งน้ า ตัว 220,000 237,050 
      กิจกรรมท่ี 2 คัดเลือกแหล่งน้ าเพื่อปล่อยสัตว์น้ า แห่ง 9 10 
      กิจกรรมท่ี 3 ส ารวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ า แห่ง/ครั้ง 1/3 1/3 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    
แผนงานท่ี 5.1 การอ านวยการประสานงานบูรณาการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

   

โครงการหลักท่ี 44 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน    

       กิจกรรมท่ี 1 ติดตามผลการด าเนินงานและให้ค าแนะน า แห่ง/ครั้ง 27/54 27/61 
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ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
          1.ราษฎรในพ้ืนที่โครงการมีแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ าเพ่ิมขึ้น จากการเลี้ยงสัตว์น้ าไว้เพ่ือบริโภค
ในครัวเรือนเฉลี่ย 15.35 กิโลกรัมต่อครัวเรือน โดยน้ าหนักสัตว์น้ าต่ าสุดที่ 6.6 กิโลกรัมต่อครัวเรือน และ
น้ าหนักสูงสุด 36 กิโลกรัมต่อครัวเรือน ส่วนผลผลิตจากศูนย์เรียนรู้มีน้ าหนักต่ าสุดที่ 9 กิโลกรัม และน้ าหนัก
สัตว์น้ าสูงสุดที่ 42 กิโลกรัม เฉลี่ย 23.63 กิโลกรัม (ข้อมูลการชั่งวัดน้ าหนักเดือนมกราคม 2563) 
          2.การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ราษฎรสนใจเข้าศึกษาแนวทางและวิธีการ
เลี้ยงสัตว์น้ าอย่างเหมาะสม แล้วน าไปพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ าในครัวเรือนได้ 
          3.การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ า ราษฎรในพื้นที่โครงการมีความตระหนักถึงการ
อนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ าชุมชน ก่อให้เกิดการจัดตั้งเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า โดยมีกฎ
ข้อบังคับในการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ า ชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ชุมชนละ 1 แห่ง รวม 9 ชุมชน 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรภายใต้ระบบอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนงานที่ 1.1  การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
โครงการหลักท่ี 7 การพัฒนาและส่งเสริมระบบเลี้ยงสัตว์และประมงเพ่ือสร้างรายได้ในครัวเรือน 
 1. โครงการ ถ่ายทอดความรู้การประมงแก่ชุมชน  
  - ถ่ายทอดความรู้การประมงราษฎรในพ้ืนที่โครงการ จ านวน 9 แห่ง 141 ราย 
2. โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาประมงเพ่ือการบริโภคและสร้างรายได้ 
  - สนับสนุนพันธุ์ให้กับราษฎรในพื้นที่โครงการเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ในครัวเรือน รวม 
50,900 ตัว ได้แก่ ปลานิล 45,400 ตัว จ านวน 130 ราย และกบนา 5,500 ตัว จ านวน 11 ราย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงาน 2.1  การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  
โครงการหลักท่ี 14  ส่งเสริมการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ  
 ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 9 แห่ง 
                   - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าให้กับศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการประมง    รวม 
7,100 ตัว ได้แก่ ปลานิล 5,100 ตัว ปลาหมอไทย 1,000 ตัว และกบนา 1,000 ตัว  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน 3.2 การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ าล าธารและความหลากหลายทางชีวภาพ 
โครงการหลักท่ี 32  การฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง 

1.  ฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง 
1.1  ผลิตสัตว์น้ าและปล่อยฟ้ืนฟูแหล่งน้ า จ านวน 237,050 ตัว 

ชนิดสัตว์น้ าที่ผลิต ได้แก ่ 
ปาดอินทนนท์ จ านวน 85,000 ตัว 
ปลาเลียหิน จ านวน 50,000 ตัว 
ปลาจาด จ านวน 50,000 ตัว 
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ปลาแก้มช้ า จ านวน 22,000 ตัว 
กบอ๋อง จ านวน 10,000 ตัว 
กบเปอะ จ านวน 10,000 ตัว 
ปลาพลวงหิน จ านวน   5,050 ตัว 
กบนา จ านวน   5,000 ตัว 

    
1.2 คัดเลือกแหล่งน้ าธรรมชาติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 10 แห่ง  
 -  แหล่งน้ าที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ได้แก่ 
 

1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ล าห้วยแม่ลายน้อย ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน 
2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด ล าห้วยบ้านแม่หลอด ต.สบเปิง อ.แม่แตง 
3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ล าห้วยแม่แจ่ม ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา 
4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ล าห้วยบ้านนอแล ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง 
5. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา ล าห้วยทุ่งเรา ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง 
6. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม 
7. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง 

ล าห้วยท่าศาลา ต.ท่าตอน อ.แม่อาย 
ล าห้วยฮ้อม ต.บ้านปง อ.หางดง 

8. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว 
9. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ 
10.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ 

ล าห้วยเสี้ยว ต.บ้านปง อ.หางดง 
ล าห้วยแจ่มน้อย ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม 
อ่างเก็บน้ าพระมหาธาตุนภเมทนีดล 
นภพลภูมิสิริ ต.บ้านกลาง อ.จอมทอง 

  

1.3  ส ารวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ า 
-  ส ารวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ า ได้แก ่บริเวณล าห้วยส้าน ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 

จ านวน 3 ครั้ง ได้พบชนิดพันธุ์สัตว์น้ าจ านวน 9 ชนิด  
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ปลำค้อ 

Schistura  sp. 
  

ปลำน  ำหมึกลำยใหญ ่

Opsarius  
pulchellus  

ปลำมุงหมำย 

Systomus 
stolitezkae 

ปลำซิวใบไผ่ 

Brachydanio 
aldolineatus 

ปลำซิวใบไผ่เจ็ดส ี

Danio albolineatus  

ปลำบู่น  ำตก 

Rhinogobius 
chiebgmaiensis 

ปลำอีดหำงจุด 

Lepidocephalichthy
s  thermalis 

ปูล ำธำรภูเขำ 
วงศ์ย่อย Parathelphusinae  

 
สัตว์น้ าที่พบจากการส ารวจในล าห้วยล าห้วยส้าน ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ส ารวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ า 

ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ธันวาคม 2562  (ส ารวจฤดูหนาว) 
ครั้งที่ 2 วันที่ 6 มีนาคม  2563  (ส ารวจฤดูร้อน) 
ครั้งที่ 3 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  (ส ารวจฤดูฝน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลำก้ำง 

Channa  gachua  
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-  การวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ า บริเวณล าห้วยส้าน ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
โดยด าเนินการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ าทั้ง 3 ฤดู พบว่าคุณสมบัติของน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

สัตว์น้ าสามารถอาศัยและด ารงชีวิตอยู่ได้โดยปกติ 
 
 

ผลการวิเคราะหค์ุณสมบัติของน้ าในบริเวณล าห้วยส้าน ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
แผนงานที่ 5.1 การอ านวยการประสานงานบูรณาการ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
โครงการหลักท่ี 44 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
            -  กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงานและให้ค าแนะน า 27 แห่ง จ านวน 61 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พารามิเตอร์ 
คุณสมบัติของน้ า 

ฤดูหนาว 
คุณสมบัติของน้ า 

ฤดูร้อน 
คุณสมบัตน้ิ า 

ฤดูฝน 
อุณหภูมิน้ า (องศาเซลเซียส) 18 25 23 
อุณหภูมิอากาศ (องศาเซลเซียส) 21 31 24 
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต) 50 50 50 
ความกระด้าง (มิลลกิรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต) 60 80 60 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6 6 5 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (มิลลิกรัมต่อลิตร) 8 8.6 6.5 
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระในน้ า (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0 2 0 
ค่าแอมโมเนีย (มิลลิกรัม/ลิตร) 0 0.5 1 
ความกวา้งของล าหว้ยเฉลีย่ (เมตร) 2.7 2.2 3.2 
อัตราการไหลของน้ า (เมตร/นาที) 8.9 13.9 18.5 
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ภาพกิจกรรม 
 

ถ่ายทอดความรู้การประมง และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าแก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ จ านวน 9 แห่ง 141 ราย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง              ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา 
 
 
 
 
 
 
 

     ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแมแ่ฮ            ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว 
 
 
 
 
 
 
 

      ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา            ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตนีตก 
 
 
 
 
 
 
 
               ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม            ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ 
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ภาพกิจกรรม 
 

ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าลงแหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวน 237,050 ตัว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         อ่างเก็บน้ าพระมหาธาตุนภเมทนีดล,นภพลภูมสิิริ        ล าห้วยบ้านแม่หลอด 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              ล าห้วยแม่แจ่ม                    ล าห้วยแม่ลายน้อย 
 

 

ส ารวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ า 1 แห่ง 3 ครั้ง บริเวณล าห้วยสา้น ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
           ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย                             ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแมท่าเหนือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ                                ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ่าเมี่ยง 
 

 

ติดตามผลการด าเนินงานและให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ จ านวน 27 แห่ง 61 ครั้ง 
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      17.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พ้ืนที่สูงภาคเหนือของประเทศไทยในอดีตมีปัญหาเรื่องการปลูกพืชเสพติด การบุกรุกป่าของราษฎรท าไร่
เลื่อนลอยเพ่ือเลี้ยงชีพเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขในปี  2512  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงจัดตั้ง
โครงการหลวงขึ้นโดยอาศัยบุคลากรจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาด าเนินการวิจัยหาพืชต่างๆ มาให้ราษฎรปลูกทดแทน
ฝิ่น เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบนพ้ืนที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพเป็นหลัก
แหล่งไม่บุกรุกท าลายป่าเพ่ือท าไร่เลื่อนลอยในการเลี้ยงชีพ ต่อมาในปี 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการหลวงจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ โครงการหลวง เพ่ือให้มีสถานะเป็นองค์กรนิติบุคคล 
มีกฎหมายรองรับ มีการบริหารงานภายในคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รัฐบาลให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง โดยจัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการและประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง 
(กอป.) และจัดตั้งกองพัฒนาเกษตรที่สูง ในส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือท าหน้าที่ประสานงาน
กับมูลนิธิโครงการหลวงโดยก าหนดเป็นงานพัฒนาเกษตรที่สูง 
 

 การด าเนินงานของกองพัฒนาเกษตรที่สูงร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงเริ่มจากปี พ.ศ. 2536 ได้จัดตั้งศูนย์
พัฒนาโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงผลการด าเนินงานสามารถแก้ไขปัญหาการปลูก
พืชเสพติด และการบุกรุกท าลายป่าเพ่ือท าไร่เลื่อนลอยในพ้ืนที่โครงการหลวงลดลง จนหมดสิ้นแล้ว ราษฎรสามารถ
ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง และหันกลับมารวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มและเครือข่าย เพ่ือด าเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ป่าต้นน้ าล าธารในรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลการด าเนินงานของงานพัฒนาเกษตรที่สูงร่วมกับมูลนิธิโครงการ
หลวงจึงเป็นแม่แบบที่รัฐบาลมุ่งหวังจะน าไปขยายผลในพ้ืนที่สูงของทุกจังหวัด  

กรมประมงได้ด าเนินงานโครงการสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง  เพ่ือสนับสนุนงานมูลนิธิ
โครงการหลวงในด้านการจัดการทรัพยากรประมงในพ้ืนที่สูง ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ส่งเสริมสาธิตให้เกิดอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ าบนพื้นที่สูง รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนอง
เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบนพ้ืนทีสู่งให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพเป็นหลัก
แหล่ง ไม่บุกรุกท าลายป่ารวมทั้งมีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ าล าธาร การด าเนินงานด้านการประมง 
ภายใต้แผนแม่บท ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงได้ด าเนินงานใน  
๓ แนวทาง คอื แนวทางการการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตร แนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการหลวงต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
     2.1 เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ าในพื้นที่สูงให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎร 

     2.2 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในพ้ืนที่สูง 

     2.3 เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์แหล่งน้ า เพื่อการประมงอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
     2.๔ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อการบริโภคและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
 

3. เป้าหมาย 
     3.1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าที่มีความเฉพาะกับพ้ืนที่สูงเพื่อปล่อยคืนสู่แหล่งน้ าล าธาร ภูเขา จ านวน 6 ชนิด ได้แก่  
          ปลาพลวงหิน ปลาเลียหิน ปลาจาด ปลาแก้มช้ า กบเปอะ และปาดอินทนนท์ จ านวนรวม 200,000 ตัว 
     3.2 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเพ่ิมผลผลิตลงสู่แหล่งน้ าที่มีความเหมาะสม รวม 4 แห่ง 
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     3.3 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 11 แห่ง มีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ า 
          และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
 

5. แนวทางและวิธีด าเนินการ 
    5.1 คัดเลือกพ้ืนที่แหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าโดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ต่างๆ  
          พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
    5.๒ ส ารวจโครงสร้างทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของระบบนิเวศทางประมงของแหล่งน้ า 
    5.๓ ให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแก่ราษฎรในโครงการ 
    5.๔ ติดตามให้ค าแนะน าการด าเนินงานในพื้นที ่
 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
 โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงจ านวน 11 แห่ง 
 ๑. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

๒. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
๓. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
๔. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
๕. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
๖. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
๗. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  
๘. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

 ๙. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
 ๑0. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
 1๑. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 
 

8. งบประมาณในการด าเนินการปี 2563 
 ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง งบประมาณ 431,770 บาท 
  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ราษฎรในพ้ืนที่สูงมีความอยู่ดีกินดี สามารถจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 
ที่จะกอ่ให้มีแหล่งอาหารประเภทโปรตีนในพ้ืนที่ และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน ท าให้วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงได้บรรลุ
ตามเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ 
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สรุปแผนและผลการด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 
 
 

ยุทธศาสตร์แนวทาง/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อาชีพบนฐานความรู ้    
แผนงานท่ี 1.3  เลี้ยงสตัว์ภายใตร้ะบบมาตรฐานฟาร์มบนพ้ืนท่ีสูง 
และเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน 

   

โครงการหลักท่ี 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์และประมง    

1. ส่งเสริมการพัฒนาประมงและสนับสนุนพันธุ์สตัว์น้ าเพื่อเลี้ยง
บริโภคลาร้างรายได ้

ราย/ตัว 40/40,000 64/43,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนา
ด้านการตลาด 

   

แผนงานท่ี 2.1 ส่งเสริมการน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในระดับชุมชน 

   

โครงการหลักท่ี 1  น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตัิ
ในระดับชุมชน 

   

1. การถ่ายทอดความรู้การประมงแก่ชุมชนพื้นที่โครงการ
พัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 

แห่ง 4/40 4/64 

2. ส่งเสริมการพัฒนาศูนยเ์รียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง แห่ง 4 5 
3. สนับสนุนพันธุ์น้ าศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ตัว 4,000 5,300 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ    
แผนงานท่ี 3.4   การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชน และพืชท้องถิ่นของชุมชน 

   

โครงการหลักท่ี 2 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ าจืดในแหล่งน้ าธรรมชาติ    

1. การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากร
ประมง    

          1.1. ผลติพันธ์ุสัตว์น้ าจืดเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ตัว 200,000 216,000 
      1.2. คัดเลือกแหล่งน้ าธรรมชาติและปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า แห่ง 4 4 
      1.3. ส ารวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ า แห่ง/ครั้ง 1/3 1/3 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    
แผนงาน 5.1  อ านวยการประสานงาน บูรณาการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการการประสานงานและบูรณาการ
ปฏิบัติงาน 

   

โครงการหลักท่ี 4 อ านวยการประสานงาน การนิเทศและตดิตาม
งาน 

   

1 ติดตามผลการด าเนินงานและให้ค าแนะน า ครั้ง 11/22 11/23 
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ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
          1.ราษฎรในพ้ืนที่โครงการมีแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น จากการเลี้ยงสัตว์น้ าไว้เพื่อบริโภค
ในครัวเรือนเฉลี่ย 27.78 กิโลกรัมต่อครัวเรือน โดยน้ าหนักสัตว์น้ าต่ าสุดที่ 13.71 กิโลกรัมต่อครัวเรือน และ
สูงสุดที่ 45.15 กิโลกรัมต่อครัวเรือน ส่วนผลผลิตจากศูนย์เรียนรู้สัตว์น้ ามีน้ าหนักต่ าสุดที่ 24.33 กิโลกรัม 
และสูงสุดที่ 46.95 กิโลกรัม เฉลี่ย 36.2 กิโลกรัม (ข้อมูลการชั่งวัดน้ าหนักเดือนมกราคม 2563) 
          2.การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ราษฎรสนใจเข้าศึกษาแนวทางและวิธีการ
เลี้ยงสัตว์น้ าอย่างเหมาะสม แล้วน าไปพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ าในครัวเรือนได้ 
          3.การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ า ราษฎรในพื้นที่โครงการมีความตระหนักถึงการ
อนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ าชุมชน ก่อให้เกิดการจัดตั้งเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า โดยมีกฎ
ข้อบังคับในการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ า ชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ชุมชนละ 1 แห่ง รวม 4 ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 อาชีพบนฐานความรู้ 
แผนงานที่ 1.3 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มบนพ้ืนที่สูง เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของชุมชน 
โครงการหลักท่ี 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์และประมง 
 1. ส่งเสริมการพัฒนาประมงและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเลี้ยงบริโภคและสร้างรายได้ 
                 - ส่งเสริมการพัฒนาประมงและสนับสนุนเพื่อเลี้ยงบริโภคและสร้างรายได้ รวม 43,500 ตัว ได้แก่ 
ปลานิล 41,000 ตัว จ านวน 59 ราย และกบนา 2,500 ตัว จ านวน 5 ราย 
                  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด 
แผนงานที่ 2.1 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน 
โครงการหลักท่ี 1  น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน 
 1. การถ่ายทอดความรู้การประมงแก่ชุมชนพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 
  - ถ่ายทอดความรู้การประมงราษฎรพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง จ านวน 
4 แห่ง 64 ราย 
           2. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 5 แห่ง 
  - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง รวม 5,300 ตัว ได้แก่ ปลานิล 
3,000 ตัว ปลาหมอไทย 1,000 ตัว ปลากดหลวง 500 ตัว และกบนา 800 ตัว  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
แผนงานที่ 3.4   การฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน  
และพืชท้องถิ่นของชุมชน 
โครงการหลักท่ี 2 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ าจืดในแหล่งน้ าธรรมชาติ 

1.  การฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง 
1.1  ผลิตสัตว์น้ าจืดเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวน 216,000 ตัว 

-  ชนิดสัตว์น้ าที่ผลิต ได้แก ่
ปลาจาด จ านวน 60,000 ตัว 
ปาดอินทนนท์ จ านวน 60,000 ตัว 
ปลาเลียหิน จ านวน 50,000 ตัว 
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ปลำก้ำง 

Channa  gachua  
  

ปลำค้อ 

Schistura  sp. 
  

ปลำค้ำงคำว 

Oreoglanis  
siamensis 

ปูล ำธำรภูเขำ                      
วงศ์ย่อย Parathelphusinae  

ปลำมอน 

Scaphiodonichthys  
canthopterus   

ปลาแก้มช้ า จ านวน 15,000 ตัว 
ปลาพลวงหิน จ านวน 10,000 ตัว 
กบอ๋อง จ านวน 10,000 ตัว 
กบเปอะ จ านวน 6,000 ตัว 
กบนา จ านวน 5,000 ตัว 

1.2 คัดเลือกแหล่งน้ าธรรมชาติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 4 แห่ง  
  - แหล่งน้ าที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ได้แก่ 
 

1. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน ล าห้วยปางหินฝน ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม 
2. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย ล าห้วยดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง 
3. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย ล าห้วยขนุน ต.แม่สอย อ.จอมทอง 
4. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด ล าห้วยแม่สายป่าเมี่ยง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว 

 

1.3  ส ารวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ า 
-  ส ารวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ า ได้แก ่ล าห้วยปางหินฝน ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม  

จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง จ านวน 3 ครั้ง ได้พบชนิดพันธุ์สัตว์น้ าจ านวน 5 ชนิด 
  

สัตว์น้ าที่พบจากการส ารวจล าห้วยปางหินฝน ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ  ส ารวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ า 

ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2562  (ส ารวจฤดูหนาว) 
ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มีนาคม  2563  (ส ารวจฤดูร้อน) 
ครั้งที่ 3 วันที่  23 กรกฎาคม 2563  (ส ารวจฤดูฝน) 
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- การวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ า ล าห้วยปางหินฝน ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
โดยด าเนินการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ าทั้ง 3 ฤดู พบว่าคุณสมบัติของน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
สัตว์น้ าสามารถอาศัยและด ารงชีวิตอยู่ได้โดยปกติ 

 
 

ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ าในบริเวณล าห้วยปางหินฝน ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
แผนงาน 5.1  อ านวยการประสานงาน บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการประสานงาน
และบูรณาการปฏิบัติงาน  
โครงการหลักท่ี 4 อ านวยการประสานงาน การนิเทศและติดตามงาน 
  - ติดตามผลการด าเนินงานและให้ค าแนะน า 11 แห่ง 23 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พารามิเตอร์ 
คุณสมบัติของน้ า 

ฤดูหนาว 
คุณสมบัติของน้ า 

ฤดูร้อน 
คุณสมบัติของน้ า 

ฤดูฝน 
อุณหภูมิน้ า (องศาเซลเซียส) 16 25 18 
อุณหภูมิอากาศ (องศาเซลเซียส) 18 30 24 
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต) 30 40 40 
ความกระด้าง (มิลลกิรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต) 40 50 40 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6 5 6 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (มิลลิกรัมต่อลิตร) 7 8 7 
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระในน้ า (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0 0 0 
ค่าแอมโมเนีย (มิลลิกรัม/ลิตร) 0 0 0 
ความกวา้งของล าหว้ยเฉลีย่ (เมตร) 2.15 2 3.4 
อัตราการไหลของน้ า (เมตร/นาที) 18.9 10 23.2 
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ภาพกิจกรรม 
 

ถ่ายทอดความรู้การประมง และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าแก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ จ านวน 4 แห่ง 64 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

       โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย             โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด 
 
 
 
 
 
 
 
 

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน              โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย 
 
 
 

 
 
 
 
 
       โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย             โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด 
 
 
 
 
 
 

 
     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน              โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย 
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ภาพกิจกรรม 
 

ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าลงแหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวน 216,000 ตัว 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

                            ล าห้วยปางหินฝน                                                           ล าห้วยขนุน 
 

 
ส ารวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ า 1 แห่ง 3 ครั้ง บริเวณล าห้วยปางหินฝนต.ปางหินฝน  

อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
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ภาพกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                               
                                                                                โครงการพัฒนาพืน้ท่ีสูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ               
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า 
 

ติดตามผลการด าเนินงานและให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ จ านวน 11 แห่ง 23 ครั้ง 
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      17.3 หน่วยวจิัยประมงบนพื้นที่สงูดอยอินทนนท์ 
 

1. ประวัติความเป็นมา 
 “โดยที่มีการเข้าใจผิดบ่อย ๆ ว่าโครงการหลวงเป็นโครงการตามพระราชด าริ  จึงสมควรชี้แจงว่า เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นว่าน่าจะท าอะไร
ก็ตามท่ีชาวบ้านขอพระราชทาน หรือควรสร้างอ่างเก็บน้ าเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรแล้ว ก็จะทรงมี
พระราชด าริแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ้าเป็นเรื่องชลประทานแล้ว ก็จะพระราชทานรายละเอียด เช่น ควร
สร้างฝายตรงไหนอีกด้วย หน่วยงานนั้น ๆ จะพิจารณารายละเอียดให้ลึกซึ้งขึ้นอีก ซึ่งถ้าน่าจะด าเนินการแล้วก็จะ
จัดการต่อไปโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน หรือถ้าเป็นเรื่องเร่ งด่วนไม่ควรรอ ก็จะขอเงินจาก กปร. 
(คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) ซึ่งได้งบประมาณพิเศษจากรัฐบาล
ปีละหลายล้านบาท โครงการเช่นนี้เป็นโครงการของรัฐบาล และเรียกสั้น ๆ ว่า โครงการตามพระราชด าริ 
 ส่วนโครงการหลวงนั้นเป็นของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ใช้พระราชทรัพย์เพิ่มพูนด้วยเงินสนับสนุนจากราษฎรและรัฐบาลไทยและต่างประเทศ พระราช
ทรัพย์นั้นส่วนหนึ่งจะมาจาก กปร. แต่วันหนึ่งทรงชี้มาทางผู้เขียน แล้วรับสั่งกับ Mr. Y.Y. Kim แห่ง UNDP ว่า 
“He sends me the bills” 
 โครงการหลวงทูลเกล้าฯ ถวายรายงานโดยตรงต่อพระประมุขโครงการ และมีที่ท างานเป็นสัดเป็นส่วน
ในส านักงานเกษตรภาคเหนือ พนักงานของโครงการซึ่งท างานประจ าทั้งปีมีอยู่ 250 คน ไม่นับข้าราชการซึ่ง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าสังกัดให้ท างานถวายเป็นครั้งเป็นคราวหรือเป็นประจ า 
 แต่งานของโครงการหลวงบางส่วนถือได้ว่าเคยเป็นโครงการตามพระราชด าริ เช่น โครงการเห็ดหอม 
ซึ่งโครงการหลวงเริ่มท าเป็นรายแรกในประเทศไทย โดยผ่านสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย แล้วต่อไปสถาบันได้เงินโดยตรงจาก กปร. เพื่อสร้างโรงผลิตเชื้อเห็ด อย่างไรก็ตาม โครงการหลวง
ท างานได้สะดวกจนบังเกิดผล เช่น ผลแอปเปิล ท้อ พลับ ก็เพราะ กปร. ทูลเกล้าฯ ถวายเงินส่วนหนึ่งที่
พระราชทาน โครงการหลวงจึงยินดีขอกล่าวขอบพระคุณมาในที่นี้ด้วย” (ภีศเดช, 2551) 
 โครงการหลวง เป็นโครงการส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512 เนื่องจากทรงทราบถึงปัญหาการ
ปลูกฝิ่นที่กระจายอยู่ทั่วไป ชาวไทยภูเขาไม่มีรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกจากฝิ่นแต่ยากจนและมีการถางป่าเพ่ือท า
ไร่เลื่อนลอย จึงต้องมีการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน และพ้ืนที่ท ากินอยู่ตลอด อีกทั้งยังมีปัญหาด้านความมั่นคงใน
พ้ืนที่ตามแนวชายแดน ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชด าริในการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพโครงการหลวง โดยจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพ่ือให้เป็นองค์กรนิติบุคคล มีกฎหมายรองรับ 
และด าเนินงานด้วยความเป็นปึกแผ่นสืบไป ดังนั้น โครงการหลวงจึงได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิโครงการหลวง 
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2535 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์ มีหม่อมเจ้า
ภีศเดช  รัชนี เป็นประธาน และ ดร.จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา  เป็นเลขาธิการมูลนิธิฯ 
 มูลนิธิโครงการหลวง มุ่งส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา โดยการน าเอาพันธุ์พืช
และสัตว์ที่ผ่านการวิจัยเป็นผลส าเร็จ และมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ เทคโนโลยีการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ 
และการจัดการหลังการเก็บเก่ียวไปสู่เกษตรกร ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคม เพ่ือให้เกิดการ
พ่ึงพาตนเอง และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าล าธาร สิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรท้องถิ่น และหน่วยราชการ
ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด  ซึ่งพ้ืนที่ปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวงครอบคลุมพ้ืนที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย  
แม่ฮ่องสอน  ล าพูน และพะเยา 
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 กรมประมง ได้สนองแนวทางการพัฒนาเกษตรที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง โดยในปี 2516 ได้
พยายามคัดเลือกพันธุ์ปลาน้ าจืดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่สูง ซึ่งได้น าปลาเรนโบว์เทราต์จากประเทศแคนาดามาทดลอง
เลี้ยงที่สถานีกสิกรรมฝาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการทดลองในขณะนั้นสรุปว่าอุณหภูมิของน้ าที่สถานี
ทดลองสูงเกิน ไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาชนิดนี้ ต่อมาวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2518 จึงได้น ามาศึกษา
ทดลองอีกครั้งที่ดอยอินทนนท์ บริเวณระดับความสูงประมาณ 1,293 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง (ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของหน่วยวิจัยประมงบนพ้ืนที่สูงในปัจจุบัน)  ผลการทดลอง พบว่า มีปลาเหลือรอด 56 ตัว และตัวที่
มีน้ าหนักสูงสุดจากการทดลองครั้งนี้ มีน้ าหนัก 475 กรัม จ านวน 1 ตัว (Whitaker, 1975) อย่างไรก็ตาม 
การทดลองเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์ได้หยุดไปนาน โดยในระหว่างนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เขต 1 (เชียงใหม่)  ได้สนับสนุนโครงการหลวงในด้านส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตามโครงการเกษตรที่สูงตลอด
มา จนกระท่ังในปี  2540 การทดลองเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์ได้เริ่มขึ้นใหม่ เมื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้ส่งหนังสือที่ กษ 0201/37253 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2540 ถึงอธิบดีกรมประมง แจ้งว่าหม่อมเจ้าภีศ
เดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง มีพระประสงค์ให้มีการทดลองเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์ขึ้นมาใหม่ 
โดยได้ประทานเงินทุนส าหรับการทดลองมาตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา และโครงการเพาะเลี้ยงปลาเรนโบว์เท
ราต์ของหน่วยวิจัยประมงบนพ้ืนที่สูงดอยอินทนนท์ ได้พัฒนาจนเป็นผลส าเร็จในปัจจุบัน 
 จากผลส าเร็จที่ผ่านมา เพ่ือให้งานพัฒนาประมงบนพ้ืนที่สูงตอบสนองต่อเป้าหมายของมูลนิธิโครงการหลวง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง หน่วยวิจัยประมงบนพ้ืนที่สูงดอยอินทนนท์ จึงก าหนดแนวทางหลักในการ
ปฏิบัติงานไว้สองแนวทาง คือ มุ่งเน้นศึกษาวิจัยค้นหาสัตว์น้ าที่สามารถพัฒนาเพ่ือเป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจบนพ้ืนที่สูง 
เช่น ปลาเรนโบว์เทราต์ กุ้งก้ามแดง ปลาไซบีเรี่ยน สเตอร์เจียน ปูขน ปลาพลวงหิน ปลาซิวใบไผ่เจ็ดสี ปลาซิว
ใบไผ่แม่แตง และปลาเวียน เป็นต้น ส่วนอีกแนวทาง คือ มุ่ งเน้นศึกษาวิจัยสัตว์น้ าท้องถิ่นหายาก ใกล้สูญพันธุ์ 
เช่น ปาดอินทนนท์ กะท่าง ปลาล าธารภูเขาท่ีหายากทั้งหมดที่อาศัยในล าธารภูเขา เป็นต้น เพ่ือด ารงไว้ซึ่งชนิด
พันธุ์สัตว์น้ าบนพื้นที่สูงให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 

2. สถานที่ตั้ง บ้านขุนกลาง  ต าบลบ้านหลวง  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

3. ต าแหน่งที่ตั้ง กม.31 ที่ระดับความสูง 1,293 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง  ภายในเขตอุทยาน    
                     แห่งชาติดอยอินทนนท์  ห่างจากอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 85 กิโลเมตร  
 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
หน่วยวิจัยประมงบนพื้นที่สูงดอยอินทนนท์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบนพ้ืนที่สูง โดยมีหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ การ

ศึกษาวิจัยสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพ้ืนที่สูง และศึกษาวิจัยการเพาะ อนุบาล และเลี้ยงสัตว์น้ าหาย าก 
ใกล้สูญพันธุ์บนพื้นที่สูง เพ่ือการอนุรักษ์เผ่าพันธุ์ 

2. การผลิตพันธุ์สัตว์น้ าบนพ้ืนที่สูงเพ่ือปล่อยตามพ้ืนที่ด าเนินการโครงการหลวง โครงการพัฒนา
เกษตรที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพระราชด าริต่าง ๆ เพ่ือเป็นแหล่งอาหารโปรตีนส าหรับราษฎรใน
พ้ืนที่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงได้อย่างยั่งยืนและเป็นดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

3. เป็นหน่วยสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบนพ้ืนที่สูง เผยแพร่ข้อมูลและเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้าน
ประมงบนพื้นที่สูงของนักเรียน นักศึกษา องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และประชาชนทั่วไป 
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แผนและผลการด าเนินงาน 
 

1. งานวิจัย 
งานวิจัยประจ าปี 2563 มีจ านวน 2 เรื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
1.1  การศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะส าคัญทางการสืบพันธุ์ของประชากรปลาเรนโบว์เท

ราต์ภูฏานที่เลี้ยงบนดอยอินทนนท์ ประเทศไทย 
ผลการวิจัย 
1. จัดเตรียมพันธุ์ปลาเรนโบว์เทราต์ 

เตรียมพันธุ์ปลาเรนโบว์เทราต์ 2 กลุ่มประชากร ได้แก่ กลุ่มประชากรภูฏานและกลุ่มประชากรอินทนนท์
เดิม (F7) จ านวนเท่ากัน กลุ่มประชากรละ 3 บ่อๆ ละ 48 ตัว รวมปลาทดลองทั้งสิ้น 288 ตัว ปลาทดลองมี
น้ าหนักเริ่มต้น 600-800 กรัม ความยาวเริ่มต้น 35-40 เซนติเมตร 
                   
 
 
 
 
 
 
 
                         ปลาทดลอง                                     บ่อทดลอง   

 
 
 
 
 
 
 

 
ปริมาณน้ าไหลเข้าบ่อ 

 
 
 
2. อาหารและการให้อาหารทดลอง 

ให้อาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ าระดับโปรตีนไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ และระดับไขมันไม่น้อยกว่า 
7 เปอร์เซ็นต์ ผสมน้ ามันปลา 5 เปอร์เซ็นต์ สไปรูไลน่า 1 เปอร์เซ็นต์ และแอสตร้าแซนทิน 200 ppm วันละ 1 
ครั้ง เวลา 09.00 น. ค านวณการให้อาหารตาม Leitritz and Lewis (1976) 
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3. การเจริญเติบโต 
ด าเนินการตรวจสอบการเจริญเติบโตของปลาเรนโบว์เทราต์ทั้งกลุ่มประชากรภูฏานและกลุ่ม

ประชากรอินทนนท์เดิม (F7) โดยการชั่งน้ าหนักและวัดความยาว 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มการทดลอง
เดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 มีผลการทดลองดังนี้ ด้านน้ าหนักปลาเพศผู้ มีน้ าหนักเฉลี่ย
เ ท่ า กั บ  858.58±52.28 แ ล ะ  936.79±203.28 ก รั ม  ป ล า เ พศ เ มี ย  มี น้ า ห นั ก เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ 
1,050.83±53.41 และ 1,036.34±120.74 กรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ด้านความยาวปลาเพศผู้ มี
ความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 40.63±2.26 และ 41.83±1.66 เซนติเมตร ปลาเพศเมีย มีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 
42.34±1.07 และ 43.54±0.57 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) น้ าหนัก (กรัม) ของปลาเรนโบว์เทราต์กลุ่มประชากรภูฏานและกลุ่มประชากร 
             อินทนนท์ (F7) ที่เลี้ยงในบ่อคอนกรีตน้ าไหลผ่านตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 

เดือน 
น ้ำหนัก (กรัม) 

เพศผู้ เพศเมีย 
ภูฎำน อินทนนท์ (F7) ภูฎำน อินทนนท์ (F7) 

ธันวำคม 2562 750.76±93.72a 758.53±54.28a 742.25±27.82a 788.43±33.11a 
กุมภำพันธ์ 2563 873.75±33.47a 887.20±30.59a 847.99±86.41a  892.61±106.62a 
เมษำยน 2563 828.38±54.98a   847.28±102.76a  870.27±148.75a 955.05±62.15a 
มิถุนำยน 2563 858.58±52.28a 936.79±203.28a 1050.83±53.41a 1036.34±120.74a 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตวัอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที ่
              ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ความยาว (เซนติเมตร) ของปลาเรนโบว์เทราต์กลุ่มประชากรภูฏานและ 
      กลุ่มประชากรอินทนนท์ (F7) ที่เลี้ยงในบ่อคอนกรีตน้ าไหลผ่านตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึง 

     เดือนมิถุนายน 2563               

เดือน 
ควำมยำว (เซนติเมตร) 

เพศผู้ เพศเมีย 
ภูฎำน อินทนนท์ (F7) ภูฎำน อินทนนท์ (F7) 

ธันวำคม 2562 37.22±0.24 38.69±1.46 37.56±0.31 39.99±0.35 
กุมภำพันธ์ 2563 40.18±1.46 41.98±0.76 40.01±0.67 41.91±0.81 
เมษำยน 2563 40.38±1.09 41.45±2.09 40.69±1.58 43.00±0.54 
มิถุนำยน 2563 40.63±2.26 41.83±1.66 42.34±1.07 43.54±0.57 
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4. อัตรารอดตาย 
ระหว่างการทดลอง บันทึกข้อมูลการตายของปลาที่พบ และตรวจนับจ านวนปลาทดลองในบ่อ 2 

เดือนต่อครั้ง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 พบว่าในเดือนมิถุนายน กลุ่มประชากร
ภูฏานมีปลาเพศผู้ตายจ านวน 2 ตัว เมื่อวิ เคราะห์อัตรารอดตายของกลุ่มประชากรภูฏาน เท่ากับ 
98.61±2.41 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มประชากรอินทนนท์เดิม (F7) เท่ากับ 100.00±0.00 เปอร์เซ็นต์ (ตาราง
ที่ 3) 
 
ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์) ของปลาเรนโบว์เทราต์กลุ่มประชากรภูฏานและ 
              กลุ่มประชากรอินทนนท์เดิม (F7) ที่เลี้ยงในบ่อคอนกรีตน้ าไหลผ่านตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึง 
               เดือนมิถุนายน 2563 

เดือน 
อัตรำรอดตำย (เปอร์เซ็นต์) 

กลุ่มประชำกรภูฎำน กลุ่มประชำกรอินทนนท์เดิม (F7) 
กุมภำพันธ์ 2563 100.00±0.00 100.00±0.00 
เมษำยน 2563 100.00±0.00 100.00±0.00 
มิถุนำยน 2563 98.61±2.41 100.00±0.00 

 
5. คุณภาพน้ า 

คุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์กลุ่มประชากรภูฏานและกลุ่มประชากรอินทนนท์เดิม 
(F7) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้ ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า, อุณหภูมิ
น้ า, ความเป็นกรดเป็นด่าง, ความเป็นด่าง, ความกระด้าง, ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระในน้ า, แอมโมเนีย 
และไนไตรท์  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 6.70 - 8.47 มิลลิกรัมต่อลิตร, 10.60 - 22.00 องศาเซลเซียส, 6.00,  
21.00 – 30.23 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต, 20.00 - 42.00 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คาร์บอเนต, 2.57 - 4.83 มิลลิกรัมต่อลิตร, 0.003 - 0.006 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 0.000 - 0.073 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ 
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1.2  การเลี้ยงปลาไซบีเรี่ยน สเตอร์เจียนรุ่นลูก (F1) เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในสภาพการเลี้ยงบน
ดอยอินทนนท์ ประเทศไทย 

ผลการวิจัย 
การทดลองเลี้ยงปลาไซบีเรี่ยน สเตอร์เจียนรุ่นลูก (F1) เพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์ในสภาพการเลี้ยงบนดอย

อินทนนท์ ประเทศไทย ปลาทดลองได้จากปลาไซบีเรี่ยน สเตอร์เจียน รุ่นลูก (F1) อายุ 5 ปี เลี้ยงปลาทดลอง
จ านวน 12 บ่อ ๆ ละ 180 ตัว เป็นเพศเมีย 100 ตัว และเพศผู้ 80 ตัว รวมจ านวนปลาทดลองทั้งหมด 2,160 
ตัว โดยให้อาหารแตกต่างกัน 3 ชุดทดลอง ได้แก่ ชุดการทดลองที่ 1 ให้อาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดจมน้ า ระดับ
โปรตีนไม่น้อยกว่า 44.0 % และระดับไขมันไม่น้อยกว่า 12.0 %  ชุดการทดลองที่ 2 ให้อาหารส าเร็จรูปชนิด
เม็ดจมน้ า ระดับโปรตีนไม่น้อยกว่า 44.0% และระดับไขมันไม่น้อยกว่า 12.0 % เสริมด้วยน้ ามันปลา 1 % + สไป
รูไลน่า 1 % โดยน้ าหนักแห้ง ชุดการทดลองที่ 3 ให้อาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดจมน้ า ระดับโปรตีนไม่น้อยกว่า 
44.0 % และระดับไขมันไม่น้อยกว่า 12.0 % เสริมด้วยน้ ามันปลา 1 % + สไปรูไลน่า 3 % โดยน้ าหนักแห้ง 
เริ่มต้นการทดลองเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ผลการทดลองเลี้ยงสรุปดังนี้ 

1. การเจริญเติบโต 
สุ่มชั่งน ้ำหนักและวัดควำมยำวปลำจ้ำนวนบ่อละ 36 ตัว (20%) ของปลำในแต่ละบ่อทุกสองเดือนโดย

ปลำชุดกำรทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีน ้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 4,824.60±225.34, 4,747.13±122.32 และ 
4,711.78±62.63 กรัม ควำมยำวเริ่มต้นเฉลี่ย 105.47±0.98, 105.20±0.44 และ 107.53±1.58 เซนติเมตร 
ตำมล้ำดับ เมื่อสิ นสุดกำรเลี ยง 120 วัน ในเดือนกรกฎำคม 2563 พบว่ำ มีน ้ำหนักเฉลี่ย 4,974.60±34.78, 
4,928.52±71.50 และ 4,901.73±40.78 กรัม ตำมล้ำดับ เมื่อวิเครำะห์ทำงสถิติพบว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มี
นัยส้ำคัญทำงสถิติ (p>0.05) (ตำรำงที ่4) 

ควำมยำวเริ่มต้นเฉลี่ย 105.47±0.98, 105.20±0.44 และ 107.53±1.58 เซนติเมตร ตำมล้ำดับ เมื่อ
สิ นสุดกำรเลี ยง 120 วัน ในเดือนกรกฎำคม 2563 พบว่ำ มีควำมยำวเฉลี่ย 106.70±0.93, 106.83±0.67 และ 
108.22±0.53 เซนติเมตร ตำมล้ำดับ เมื่อวิเครำะห์ทำงสถิติพบว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส้ำคัญทำงสถิติ 
(p>0.05) (ตำรำงที ่4) 

น ้ำหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน เมื่อสิ นสุดกำรเลี ยง 120 วัน ในเดือนกรกฎำคม 2563 พบว่ำมีน ้ำหนักเพ่ิม
เฉลี่ยต่อวัน 1.91±1.90, 2.50±1.24 และ 3.17±0.43 กรัม ตำมล้ำดับ เมื่อวิเครำะห์ทำงสถิติพบว่ำแตกต่ำงกัน
อย่ำงไม่มีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (p>0.05) (ตำรำงที ่4)  

อัตรำกำรเจริญเติบโตจ้ำเพำะเฉลี่ยต่อวัน เมื่อสิ นสุดกำรเลี ยง 120 วัน ในเดือนกรกฎำคม 2563 พบว่ำ
มีอัตรำกำรเจริญเติบโตจ้ำเพำะเฉลี่ยต่อวัน 1.25±0.619, 1.51±0.915 และ 1.58±0.214 เปอร์เซ็นต์ ตำมล้ำดับ 
เมื่อวิเครำะห์ทำงสถิติพบว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (p>0.05) (ตำรำงที ่4) 
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2.  อัตราการรอดตาย 
กำรตรวจสอบอัตรำกำรรอดตำยของปลำทดลองจำกกำรเลี ยงระยะเวลำ 120 วัน ในเดือนกรกฎำคม 

2563 พบว่ำปลำชุดกำรทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีอัตรำกำรรอดตำยเฉลี่ย 100, 99.86±0.28 และ 100 เปอร์เซ็นต์ 
ตำมล้ำดับ เมื่อวิเครำะห์ทำงสถิติพบว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (p>0.05) (ตำรำงที ่4) 
 
ตำรำงท่ี 4 กำรเจริญเติบโต และอัตรำกำรรอดตำย (เปอร์เซ็นต์) ของปลำไซบีเรี่ยน สเตอร์เจียนรุ่นลูก (F1) 

เลี ยงเพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์ในสภำพกำรเลี ยงบนดอยอินทนนท์  
ระยะเวลำเลี ยง ชุดกำรทดลองท่ี 1 ชุดกำรทดลองท่ี 2 ชุดกำรทดลองท่ี 3 

น ้ำหนักเฉลี่ย (กรัม)    
เริ่มกำรทดลอง (มีนำคม 2563)  4,824.67±39.50a 4,747.13±112.32a 4,711.78±62.32a 
60 วัน (พฤษภำคม 2563)  4,923.15±106.96a 4,867.02±39.52a 4,904.88±82.66a 
120 วัน (กรกฎำคม 2563)  4,974.60±34.78a 4,928.52±71.50a 4,901.73±40.78a 
ควำมยำวเฉลี่ย (เซนติเมตร)    
เริ่มกำรทดลอง (มีนำคม 2563)  105.47±0.98a 105.20±0.44a 107.53±1.58a 
60 วัน (พฤษภำคม 2563)  106.57±1.13a 107.52±1.50a 110.07±0.78a 
120 วัน (กรกฎำคม 2563)  106.70±0.93a 106.83±0.67a 108.22±0.53a 
น ้ำหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน (กรัม)    
60 วัน (พฤษภำคม 2563)  1.64±1.277a 2.00±1.259a 3.22±0.495a 
120 วัน (กรกฎำคม 2563)  1.25±0.619a 1.51±0.915a 1.58±0.214a 
อัตรำกำรเจริญเติบโตจ้ำเพำะเฉลี่ยต่อวัน (%)  
60 วัน (พฤษภำคม 2563)  0.03±0.026a 0.04±0.027a 0.03±0.026a 
120 วัน (กรกฎำคม 2563)  0.03±0.013a 0.03±0.019a 0.03±0.013a 
อัตรำรอดตำย (เปอร์เซ็นต์)    
120 วัน (กรกฎำคม 2563)  100.00±0.00a 99.86±0.28a 100.00±0.00a 
หมำยเหตุ  ค่ำเฉลี่ยที่ก้ำกับด้วยตวัอักษรภำษำอังกฤษท่ีต่ำงในแนวนอน แสดงว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคญัทำงสถิติที ่
              ระดับควำมเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
 

3. คุณสมบัติของน้ าบ่อทดลอง 
   คุณสมบัติของน้ าบ่อทดลองเลี้ยงปลาไซบีเรี่ยน สเตอร์เจียนรุ่นลูก (F1) เพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์ในสภาพ

การเลี้ยงบนดอยอินทนนท์ มีค่าอุณหภูมิน้ า, ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า, ความเป็นกรดเป็นด่าง, ความ
เป็นด่าง, ความกระด้าง, แอมโมเนียรวม และคาร์บอนไดอิสระที่ละลายในน้ า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 20.2 – 
22.0 องศาเซลเซียส, 7.0 – 7.2 มิลลิกรัมต่อลิตร, 6.0, 42.00 – 52.00 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คาร์บอเนต, 37.00 – 53.50 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต, 0.0045 – 0.0080 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และ 8.25 – 14.50 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ (ตารางที่ 5) 
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ตารางท่ี 5  คุณภาพน้ าบ่อทดลองเลี้ยงปลาไซบีเรี่ยน สเตอร์เจียนรุ่นลูก (F1) เพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์ในสภาพ 
              การเลี้ยงบนดอยอินทนนท์ 

 ชุดกำรทดลองที ่
 1 2 3 
อุณหภูมิน ำ้ (องศำเซลเซียส)    

มีนำคม 2563  18.7±0.44 18.6±0.50 18.6±0.48 
เมษำยน 2563  20.3±0.25 20.3±0.24 20.2±0.21 
พฤษภำคม 2563  21.9±0.73 22.0±0.42 22.0±0.47 
มิถุนำยน 2563  21.3±0.38 21.2±0.34 21.3±0.33 
กรกฎำคม 2563  21.1±0.45 21.0±0.43 21.1±0.45 

ปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน ้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)    
มีนำคม 2563  7.1±0.04 7.2±0.04 7.1±0.03 
เมษำยน 2563  7.1±0.34 7.1±0.19 7.1±0.07 
พฤษภำคม 2563  7.1±0.04 7.1±0.04 7.0±0.06 
มิถุนำยน 2563  7.1±0.04 7.2±0.06 7.1±0.03 
กรกฎำคม 2563  7.1±0.02 7.2±0.02 7.1±0.03 

ควำมเป็นกรดเป็นดำ่ง    
มีนำคม 2563 6.0±0.00 6.0±0.00 6.0±0.00 
เมษำยน 2563 6.0±0.00 6.0±0.00 6.0±0.00 
พฤษภำคม 2563 6.0±0.00 6.0±0.00 6.0±0.00 
มิถุนำยน 2563 6.0±0.00 6.0±0.00 6.0±0.00 
กรกฎำคม 2563 6.0±0.00 6.0±0.00 6.0±0.00 

ควำมเป็นด่ำง (มลิลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคำร์บอเนต)     
มีนำคม 2563 47.00±2.58 47.00±3.46 48.00±2.83 
เมษำยน 2563 50.00±2.83 49.00±2.00 52.00±1.63 
พฤษภำคม 2563 47.00±2.58 45.00±2.00 46.50±1.91 
มิถุนำยน 2563 44.00±2.31 42.00±1.63 43.50±1.00 
กรกฎำคม 2563 43.00±2.58 44.50±2.52 44.00±1.63 

ควำมกระด้ำง (มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคำร์บอเนต)   
มีนำคม 2563 41.00±3.83 41.50±3.00 41.50±3.00 
เมษำยน 2563 50.50±1.00 53.50±1.00 52.50±3.00 
พฤษภำคม 2563 45.00±2.58 45.50±1.91 46.50±3.42 
มิถุนำยน 2563 38.50±4.43 39.00±3.46 37.00±3.46 
กรกฎำคม 2563 37.50±1.91 45.00±1.15 46.50±1.91 
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ตำรำงที ่5 (ต่อ)  
 ชุดกำรทดลองที ่
 1 2 3 
แอมโมเนียรวม (มลิลิกรัมต่อลิตร)    

มีนำคม 2563 0.0080±0.20 0.0060±0.20 0.0070±0.30 
เมษำยน 2563 0.0050±0.20 0.0050±0.20 0.0050±0.20 
พฤษภำคม 2563 0.0055±0.03 0.0045±0.02 0.0080±0.02 
มิถุนำยน 2563 0.0045±0.02 0.0065±0.04 0.0055±0.03 
กรกฎำคม 2563 0.0063±0.03 0.0063±0.03 0.0055±0.03 

คำร์บอนไดออกไชด์อิสระในน ้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)    
มีนำคม 2563 14.50±1.00 13.50±1.29 13.50±1.29 
เมษำยน 2563 8.25±0.96 8.75±0.96 8.25±1.26 
พฤษภำคม 2563 14.50±1.29 12.80±0.96 13.30±0.96 
มิถุนำยน 2563 9.00±0.82 8.50±1.00 8.25±0.52 
กรกฎำคม 2563 8.25±0.96 8.75±1.89 8.25±0.96 

 

2. งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ าท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการปล่อยในโครงการพระราชด าริต่าง ๆ 
 2.1 ปาดอินทนนท์ 
  ผลิตพันธุ์ปาดอินทนนท์ปล่อยฟ้ืนฟูตามโครงการต่าง ๆ จ านวน 200,000 ตัวต่อปี 
 
 

 
 
 
 
 

 
                              พ่อแม่พันธุ์ปำดอินทนนท์               ไข่ปำดอินทนนท์ 
 
 
 
   

 
                    
                             ลูกอ๊อดปำดอินทนนท์        ลูกปำดอินทนนท์ 
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 2.2 ปลาซิวใบไผ่เจ็ดสี 
  ผลิตลูกปลาซิวใบไผ่เจ็ดสีปล่อยฟื้นฟูปีละไม่น้อยกว่า 100,000 ตัวต่อปี  
 
 
 
 
 
 
             พ่อแม่พันธุ์ปลำซิวใบไผ่เจ็ดสี      ปล่อยลูกปลำซิวใบไผ่เจ็ดสีลงในแหล่งน ้ำธรรมชำติ 
 

3. งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีประมงบนพื้นที่สูง 
 ในรอบปี 2563 มีคณะมาเยี่ยมชมหน่วยวิจัยประมงบนพ้ืนที่สูงดอยอินทนนท์ จ านวนทั้งสิ้น 9 คณะ 
268 คน โดยสถิติผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีย้อนหลัง 10 ปี มีจ านวนทั้งสิ้น 122 คณะ 3,601 คน 
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4. งานดูแลสัตว์น้ าของกลาง 
 ดูแลพันธุ์กะท่างหรือจั๊กก้ิมน้ า (Tylototriton verrucocus)  จ านวน 628 ตัว ดังนี้ 

- พ่อพันธุ์กะท่างอายุ 2-4 ปี จ านวน 227 ตัว 
- แม่พันธุ์กะท่างอายุ 2-4 ปี จ านวน 150 ตัว 
- ลูกกะท่างอายุ 4 เดือน จ านวน 251 ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. งานกองทุนโครงการประมง มูลนิธิโครงการหลวง 
5.1 การผลิตปลาเรนโบว์เทราต์ในรูปแบบปลาสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ปลารมควันร้อน 

และเรดคาร์เวีย เพื่อส่งตลาด โดยมีแผนส่งผลผลิตไม่น้อยกว่า 8,500 กิโลกรัมต่อปี ส าหรับผลการด าเนินงาน
ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 ได้ส่งผลผลิตปลาเรนโบว์เทราต์ทั้งสิ้น 5,112 ตัว คิดเป็น 
1,486 กิโลกรัม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปลำเรนโบว์เทรำต์สด กำรส่งผลผลิตสู่ตลำด 

พ่อแม่พันธุ์กะท่ำง  ไขก่ะท่ำง  

ลูกอ๊อดกะท่ำง  ลูกกะท่ำง  
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5.2 การผลิตปลาไซบีเรี่ยน สเตอร์เจียนในรูปแบบปลาสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ปลารมควัน
ร้อน และคาร์เวีย เพื่อส่งตลาด โดยมีผลการด าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 
ได้ส่งผลผลิตปลาไซบีเรี่ยน สเตอร์เจียน ไปแล้วทั้งสิ้น 1,033 ตัว คิดเป็น 1,415.40 กิโลกรัม และได้ส่งผล
ผลิตคาร์เวียไปแล้วทั้งสิ้น 15,900 กรัม จ านวน 159 ขวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ปลำไซบีเรี่ยน สเตอร์เจียน              คำร์เวีย 
 

5.3 การผลิตกุ้งก้ามแดง ได้วางแผนการผลิตกุ้งก้ามแดงมีชีวิตสู่ตลาดปีละไม่น้อยกว่า 1,300 
กิโลกรัม โดยผลการด าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 ได้ส่งผลผลิตกุ้งก้ามแดง
ไปแล้วทั้งสิ้น 6,332 ตัว คิดเป็น 429.30 กิโลกรัม  

 
 

กุ้งก้ำมแดง 
 
 
 
 

กุ้งก้ามแดง 

ปลำเรนโบว์เทรำต์รมควันร้อน 
(Hot smoke trout) 
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5.4  ผลผลิตจากงานวิจัยการเลี้ยงปูขน 
โดยในระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 ได้ส่งผลผลิตปูขนไปแล้วทั้งสิ้น 10 ตัว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปูขน 
 
6. งบประมาณด าเนินการ 
 6.1 งบดูแลและเก็บรักษาของกลาง (กรมประมง) 
 6.2 งบผลิตตามโครงการพระราชด าริ (กรมประมง) 
 6.3 งบกองทุนโครงการประมง (มูลนิธิโครงการหลวง) 
 6.4 งบวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)) 
 6.5 กรมประมงสนับสนุนบุคลากร ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และบุคลากร 
 
7. งานอ่ืน ๆ 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่นกับกรมประมง 
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18. กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ  
       17.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พบปะประชาชน  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือปล่อยในแหล่งน้ า จ านวน  360,000  ตัว 

 

      17.2 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

             ออกให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงแก่เกษตรกร จ านวน 4 ครัง้  ได้แก่ 
 

  ครั้งที่ 1   วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การบริการส่วนต าบลโป่งแยง ต าบลโป่งแยง    
                          อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
    ครั้งที่ 2   วันที่ 12 มกราคม 2563 ณ ที่ว่าการอ าเภออมก๋อย ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย   
                          จังหวัดเชียงใหม่ 
    ครั้งที่ 3   วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต าบลข่วงเปา อ าเภอ 
                           จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
    ครั้งที่ 4   วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ที่ว่าการอ าเภอแม่อาย ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย  
                           จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมโครงการคลินิกเคลื่อนที่ฯ ในพ้ืนที่อ าเภอแม่ริม และอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการ
สนับสนุนลุกพันธุ์สัตว์น้ า ให้ค าปรึกษาเรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ า และตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
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19. เงินทุนหมุนเวียน 
 

รายงานการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าประจ าปีงบประมาณ  2563 
งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอื่น ๆ 

 

ล ำดับที ่
 
        ชนิด 

 
ขนำด 

 
รำคำ 

จ ำนวนปลำ 
(ตัว) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

 
หมำยเหตุ 

1 ปลำตะเพียนขำว 2-3 ซม. 0.2     
2 ปลำตะเพียนขำว 3-5 ซม. 0.25     
3 ปลำตะเพียนขำว 5-7 ซม. 0.35     
4 ปลำนิล 7  วัน 0.05    
5 ปลำนิล  2-3 ซม. 0.15     
6 ปลำนิล  3-5 ซม. 0.2     
7 ปลำนิล 5-7 ซม. 0.3    
8 ปลำนิลแดง 2-3 ซม. 0.2     
9 ปลำนิลแดง 3-5 ซม. 0.4     
10 ปลำนิลแปลงเพศ  2-3 ซม. 0.3 891,600 267,480.00  
11 ปลำนิลแปลงเพศ  3-5 ซม. 0.5 251,850 125,925.00   
12 ปลำนิลแปลงเพศ  5-7 ซม. 0.8     
13 ปลำนิลแปลงเพศ  13-15 ซม. 2.5     
14 ปลำนิลแดงแปลงเพศ 2-3 ซม. 0.4 152,600 61,040.00   
15 ปลำนิลแดงแปลงเพศ 3-5 ซม. 0.6 24,200 14,520.00   
16 ปลำนิลแดงแปลงเพศ 5-7 ซม. 1     
17 ปลำสวำย 2-3 ซม. 0.2 44,500 8,900.00   
18 ปลำสวำย 3-5 ซม. 0.4 43,100 17,240.00   
19 ปลำสวำย 5-7 ซม. 1     
20 ปลำไน 2-3 ซม. 0.1     
21 ปลำไน 3-5 ซม. 0.2     
22 ปลำยีส่กเทศ 2-3 ซม. 0.2     
23 ปลำยีส่กเทศ 3-5 ซม. 0.25     
24 ปลำยีส่กเทศ 5-7 ซม. 0.5     
25 ปลำยีส่กเทศ 7-10 ซม. 1    
26 ปลำกดหลวง 1-2 นิ ว 3.5 15,000 52,500.00   
27 ปลำกดหลวง 2-3 นิ ว 3 280,650 1,122,600.00  
28 ปลำกดหลวง 3-4 นิ ว 4.5    
29 ปลำกดเหลือง 3 วัน 0.25    
30 ปลำกดเหลือง 2-3          ซม. 0.5    
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ล ำดับที ่
 
        ชนิด 

 
     ขนำด 

 
รำคำ 

จ ำนวนปลำ 
(ตัว) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

 
หมำยเหตุ 

31 ปลำกดเหลือง   3-5     ซม. 0.75    
32 ปลำกดคัง   2-3     ซม. 1    
33 ปลำกดคัง   3-5     ซม. 2    
34 ปลำนวลจันทร์เทศ   2-3     ซม. 0.1    
35 ปลำนวลจันทร์เทศ   3-5     ซม. 0.2    
36 ปลำนวลจันทร์เทศ   5-7     ซม. 0.3    
37 ปลำนวลจันทร์เทศ  7-10    ซม.   0.5    
38 ปลำบึก 2-3 นิ ว 40 1,246 49,840.00   
39 ปลำบึก 3-5 นิ ว 60     
40 ปลำบึก 5-7 นิ ว 80     
41 ปลำบึก 7-10 นิ ว 100     
42 ปลำกำด้ำ 2-3 ซม. 0.25     
43 ปลำกำด้ำ 3-5 ซม. 0.5     
44 ปลำจำระเมด็ 2-3 ซม. 5     
45 ปลำเทพำ 1-2 นิ ว 5     
46 กบนำ 30 วัน 1 4,500 4,500.00   
47 กบนำ 45 วัน 1.5     
48 ปลำหมอสำยพันธ์ุชุมพร1 2-3 ซม. 0.4 20,000 8,000.00   
49 ปลำหมอสำยพันธ์ุชุมพร1 3-5 ซม. 0.55 65,300 35,915.00  
 รวมปลำ    1,794,546 1,768,460.00  

51 ไรแดง กก.  100.-    
 รวมไรแดง       

 รวมเงินทั งสิ น    1,794,546 1,768,460.00  
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ศูนย์จ้า 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดเชียงใหม่ 
เลขที่ 90 หมู่ 12 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
โทรศัพท์ : 0-5349-8428  โทรสาร : 0-5349-8556 
Website : www4.Fisheries.go.th/rfa-ifchiangmai 

Email address : if-chiangmai@hotmail.com  


