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รายงานประจำปี 2563 ฉบับนี้ได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ในปีงบประมาณ 2563 
ซึง่เป็นผลการปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ประกอบด้วย งานการเงิน งานพัสดุ 
งานสารบรรณ งานมาตรฐานสินค้าประมง งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ งานสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้ำวังปลาและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ งานโครงการพิเศษ และงานตรวจประเมิน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ รายงานประจำปีฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้
เกิดความสะดวกในการติดตาม สืบค้นข้อมูลที่ต้องการสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
บุคคลทั่วไป 

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งต้องขอขอบคุณ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกท่านของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 
(พระนครศรีอยุธยา) ที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จนสำเร็จลุล่วง ตามแผนงานของกรมประมงทุกโครงการ 
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สารบัญ 

1 ประวตัิความเป็นมา 

3 การแบ่งส่วนราชการภายใน 

4 งานการเงิน 

7 งานพัสดุ 

9 งานสารบรรณ 

12 งานมาตรฐานสินค้าประมง 

  13 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

18 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 

  19 กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสตัว์น้ำ (ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ) 

  20 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปลาและสัตว์น้ำจดืของไทย 

  23 กิจกรรมเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธ์ุปลา พันธุ์กุ้ง และพันธ์ุสัตว์น้ำอ่ืนๆ 

  24 ศูนย์วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำเขต 8 

  26 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหมด่้านการประมง 

28 งานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลาและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

  29 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา 

  31 งานวิเคราะห์คณุภาพน้ำ 

  43 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

44 งานโครงการพิเศษ 

  45 พระตำหนักจติรลดารโหฐานพระราชวังดุสิต (โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา) 

  49 โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา) 

  57 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

64 งานตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

  65 กิจกรรมพัฒนาคณุภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

  67 กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรยี์ (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื) 

  69 กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

  72 กิจกรรมระบบส่งเสริมและบรหิารจัดการผลติและการแปรรูป (สตัว์น้ำควบคุม) 

  75 โครงการส่งเสริมการเลีย้งสัตว์น้ำในศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ ตำบลเกาะเกิด  

78 TICA/JICA Triangular Cooperation for Myanmar 
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ศนูยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น า้จืดเขต 8 

(พระนครศรอียธุยา)  
สังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

ตามโครงสร้างหน่วยราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559  
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• ศูนย์วิจ ัยและพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้ำจืดเขต 8 
(พระนครศรีอยุธยา) มาจากการปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ราชการตามกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ต ั ้งแต ่ว ันที่  
1 ตุลาคม 2559 โดยปรับเปลี่ยนสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืด เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล ี ้ยงส ัตว ์น ้ำจ ืด เก ิดจากการย ุบรวมหน่วยงาน 
2 หน่วยงาน ได้แก่  

    - สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด  
    - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา 

• สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด เดิมคือ สถาบันประมงน้ำจืด
แห่งชาติ สร้างแล้วเสร็จเมื ่อปี 2519 ด้วยความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลแคนาดา งบประมาณในการ
ก่อสร้างมูลค่า 40 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ ้น 3 ปี 
ประกอบไปด้วยตัวอาคารซึ ่งเป็นที ่ทำงาน ห้องทดลอง 
โรงเพาะฟัก และสถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด 

• ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา เดิม
คือ ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประวัติความเป็นมา สืบเนื ่องจากการที ่ ฯพณฯ พลเอก 
เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเยือน
ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 
ซึ่งในครั้งนั้น นาวาโท สว่าง เจริญผล ร.น. อดีตอธิบดีกรม
ประมง ได้ดำเนินการติดต่อขอความช่วยเหลือทางด้านการ
ประมงจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อขอความร่วมมือในการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตรัง และสุราษฎร์ธานี สำหรับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยานั้น กรมประมงได้รับโอนที่ดินในเขต
ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จำนวน 188 ไร่ 2 งาน 77 
ตารางวา จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ซึ่งได้รับ
พระราชทานมาเพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ราษฎร และ
ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นจำนวน 45.2 ล้านบาท 
และเงินงบประมาณของรัฐบาลไทยสมทบอีก จำนวน 13.7 
ล้านบาท ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2526 สมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ 
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วัตถุประสงค์ 

ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) กรมประมงประสงค์จะใช้เป็นสถานที่
สำหรับดำเนินการทดลอง ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ เพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น  

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อดำเนินการวิจัยประยุกต์ที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำจืด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหาร

สัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ คุณสมบัติของน้ำ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำจืด 
2. เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำจืดบางชนิดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยการเพาะพันธุ์และจำหน่ายจ่ายแจกเพื่อนำไปเลี้ยง 

หรือปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยการเป็นศูนย์กลางให้คำแนะนำถึงวิธีการและเทคนิคใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจ 
4. เพื่อเป็นที่จัดการฝึกอบรมแก่ผู้ที่สนใจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพรรณไม้น้ำจืดเพื่อนำเทคโนโลยีมาทดสอบ
ขยายผลภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพื้นที่จริง 

2. วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพรรณไม้น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ำหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของ
แต่ละท้องที่เพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 

3. ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืด พรรณไม้น้ำจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ท่ีหายากและใกล้สูญพันธุ์ 
4. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด พรรณไม้น้ำจืด โดยเน้นชนิดพันธุ์ท่ีเหมาะสมกับแหล่งน้ำปิด เพื่อเพิ่มผลผลิตและความ

อุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิด 
5. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พรรณไม้น้ำจืด และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับ

หน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับ ดูแล ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพรรณไม้น้ำจืด 
6. ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ำสวยงาม ในพื้นที่จังหวัด

ที่รับผิดชอบ 
7. เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำจืด 
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

 
 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 
 

สถานที่ต้ัง เลขท่ี 32 หมู่ 2 ตำบลโพแตง  
อำเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290 
 

โทรศัพท์ 0 3570 4171 
โทรสาร 0 3570 4170 

อีเมล ์ ifayutthaya@yahoo.com 
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การแบ่งส่วนราชการภายใน 

ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ออกเป็น  8 งาน 

      

งานการเงิน งานพัสด ุ งานสารบรรณ 

▪ งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ
ของศูนย์ฯ 

▪ การจัดซื้อจดัจ้าง การดูแล
ครุภณัฑ์ต่างๆ 

▪ งานสารบรรณ ร่างโตต้อบ
หนังสือ ธรุการ และงานบุคคล 

    

งานมาตรฐานสนิคา้ประมง งานผลิตพันธุส์ัตว์น า้ 

▪ โครงการพัฒนาคณุภาพสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพสินค้าประมง  

▪ กำกับดูแล การดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ
วิเคราะหส์ารตกค้างในเนื้อสตัว์น้ำให้
ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

 

▪ กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสตัว์น้ำ 
▪ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย  
▪ กิจกรรมเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธ์ุปลา พันธุ์กุ้ง 

และพันธุ์สตัว์น้ำอื่น ๆ  
▪ ดูแลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ
เขต 8 

▪ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะการประกอบอาชีพท้ัง
ในและนอกภาคเกษตร 
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

   

งานสถานแสดงพันธุ์สตัวน์ า้วงัปลาและวเิคราะหค์ุณภาพน า้  

▪ ดูแล รักษา และการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สตัว์น้ำวังปลา  
▪ การวิเคราะห์คณุภาพน้ำ เขตพระราชฐาน และงานในความรับผดิชอบดูแล

ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรอียุธยา) 
▪ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

 

     

งานโครงการพิเศษ งานตรวจประเมนิฟาร์มเพาะเลีย้งสตัวน์ า้ 

▪ รับผิดชอบ และสนับสนุนงานด้านประมงในเขต
พระราชฐาน  
- โครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดา พระตำหนัก
จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสติ 
 - โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
(วังทวีวัฒนา)  

▪ โครงการส่งเสริมเเละสร้างทักษะการประกอบ
อาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร  
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

▪ งานตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น้ำตามมาตรฐาน  
ISO/IEC 17065  

▪ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
▪ โครงการจัดระเบียบการประมงใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน 

(สัตว์นำ้ควบคมุ) 
▪ โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  
▪ โครงการส่งเสรมิการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
(โครงการส่งเสรมิการเลี้ยงสัตว์นำ้ในศูนย์ศลิปาชีพแห่งใหม่ 
ตำบลเกาะเกดิ อำเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
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งบประมาณ 

ได้รับจัดสรรทั้งหมด 

2563 

17,762,645.65 

17,652,688.84 

รวมเบิกจ่าย 

บาท 

บาท 

แผนงาน 

รายการ 

ผลผลติ 

โครงการ 

6 

1 

1 

9 
• โครงการจดัระเบียบทำการประมง 
• โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
• โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง 
• โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
• โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
• โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
• โครงการส่งเสริมการดำเนินอันเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ
• โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ 
• โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 

• บุคลากรภาครัฐ 
• พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
• ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า 
• ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
• ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
• บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

• ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืนและเสรมิสร้างความแข็งแรงของ
เกษตรกรอยา่งเป็นระบบ 

• ผลผลติพัฒนาศักยภาพด้านการประมง 
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 ไดร้บัจดัสรร เบิกจา่ย คงเหลอื 

    
• บุคลากรภาครัฐด้านประมง 5,782,920.00 5,792,162.56 2,007.44 
• บุคลากรภาครัฐด้านประมง (กคพ.) 250,000.00 237,550.00 12,450.00 
• พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 279,000.00 183,963.36 95,036.64 
• ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 239,500.00 239,500.00  
• ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 104,000.00 104,000.00  
• พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสตัว์น้ำ (ครุภัณฑ์ รถจักรยานยนต์) 54,400.00 54,400.00  
• พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ  

(ซ่อมแซมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา) 
933,000.00 933,000.00  

• พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ (ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ) 505,600.00 505,600.00  
• พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ (ค่าสาธารณูปโภค) 2,189,035.65 2,189,035.65  
• พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ  

(สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา) 
866,400.00 866,400.00  

• จัดระเบียบการทำประมง (รักษาของกลาง) 5,000.00 5,000.00  
• พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 78,000.00 78,000.00  
• ส่งเสริมและบริหารจัดการผลิตและแปรรูป (ปลาสวยงาม) 81,600.00 81,600.00  
• ส่งเสริมและบริหารจัดการผลติและแปรรูป (ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์หลัก) 4,000.00 4,000.00  
• พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 3,330,200.00 3,330,200.00  
• ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 780,940.00 780,477.27 462.73 
• วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการประมง 200,000.00 200,000.00  
• สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

(โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่  
ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

170,200.00 170,200.00  

• สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
(พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ) 

1,700,000.00 1,700,000.00  

• สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
(โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสตัว์น้ำจืดของไทย) 

197,600.00 197,600.00  

กิจกรรม 
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ผลการด าเนินงาน 

 

1. จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน 
1.1 จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ใบสั ่งซื ้อ 32/2563 ลงวันที่  

20 มีนาคม 2563 จำนวนเงิน 54,400 บาท (ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) กับบริษัท จ.เจริญชัยมอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 
1.2 จัดจ้างก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (วังปลา) ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สัญญาจ้าง เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กับบริษัท โรจนะ กรุ๊ป จำกัด 
จำนวนเงิน 933,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน 

 
 
2. จัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.1 ค่าใช้สอย 
 จำนวนเงิน  
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 182,532.90 บาท 
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 361,950.21 บาท 
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 599,847.45 บาท 
- ค่าจ้างเหมาบริการ 1,071,700.44 บาท 

รวม 2,216,031.00 บาท 
2.2 ค่าวัสดุ 

 จำนวนเงิน  
- วัสดุสำนักงาน 195,947.54 บาท 
- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 393,246.00 บาท 
- วัสดุก่อสร้าง 315,567.77 บาท 
- วัสดุงานบ้านงานครัว 159,325.94 บาท 
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,404.91 บาท 
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,840,985.01 บาท 
- วัสดุคอมพิวเตอร์ 165,250.80 บาท 
- วัสดุการเกษตร 1,848,470.56 บาท 

รวม 4,938,198.53 บาท 
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มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ ร่างและ
โต้ตอบหนังสือราชการต่าง ๆ เก็บรวบรวมหนังสือ
ราชการและเอกสารต่าง ๆ จัดเป็นหมวดหมู่ ประมวล
รายงานต่าง ๆ ส่งกรมประมง และหน่วยงานอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ดูแล จัดเอกสารเพื่อการสืบค้น ตรวจ
การลงเวลาปฏิบัติราชการ รวมทั้งการลากิจ ลาป่วย 
ลาพักผ่อนประจำปี การขาดงาน การมาสายของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและ
ลูกจ้าง 
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อัตราก าลังบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

นายวชิระ กิติมศักดิ ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 

(พระนครศรีอยุธยา) 

นักวิชาการประมงชำนาญการ 

นางสาววีรวรรณ ชินอักษร 
นายประเสริฐ สิงห์สุวรรณ 
นายเรวัตร ยอดสุรางค์ 

นักวิชาการประมงปฏบิัติการ 

นางสาวพัทธ์ธีรา สิทธิธ์นานันท ์

นายวัฒนะ คล้ายสุบรรณ 

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน 

นางเพลินจิตต์ ไวยโภคา 

นายปยิะพจน ์เบราวะนะกุล 

เจ้าพนักงานประมงปฏบิัตงิาน 

นายประภัทร์ ทองด ี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

นายประดิษฐ มีมงคล 

นางสาวอุรุอาริยา บุญนำมา 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน 

นางสาวไปรมา ใสยา 

นักวิชาการประมง 

นายปราโมทย์ เจริญมาก 

นายปรีชา จำแนกวุธ 

นายชาญชยั อ่องสันเทียะ 

นางชญาณ์พิมพ์ พิมพาลยั 

นางสาวจิราภรณ์ ชัยภูม ิ

นางสาวชนิดา มัณยานนท์ (กคพ.) 

เจ้าพนักงานประมง 

นายสมชาย ไวยโภคา 

นายจกัรกฤษณ์ ปุ่มเกวยีน 

นายจิระวิทย ์พิลา 

นายวรรณพงษ์ ศรีพุกทอง 

นักวิทยาศาสตร ์

นางสาวบุญเลิศ พุฒซ้อน 

พนักงานห้องทดลอง 

นางสุวรรณี ศรีขันแก้ว 

พนักงานผู้ช่วยประมง 

นางมะลิ จันทร์ปุย 

นายไพโรจน ์โมกงาม 

นางทองใบ โพธิจ์ันทร์ 
นางสายทอง สันต ิ

นางมาลี วาทะพกุกณะ 

นายสุรชัย สารวิกโยธิน 

นางจันทร์เพ็ญ บุญอาจ 

นางนิตยา ณ มณ ี

นายสมมาตร ไทรเกิดศรี 
นายสุพจน ์ใบกุหลาบ 

นายพิชานันต์ ชาแสน 

นายจกัรพงษ์ ทดกลาง 

นายอำนาจ จันทร์ปุย 

นายไววิทย์ โมกงาม 

นายบุญม ีศรีเดช 

นายจำลอง พิกุลทอง 

นายปยิะ มาตราเงิน 

นายจิระยุทธ นพพันธ์ (กคพ.) 
 เจ้าหน้าทีป่ระมง 

นางมณีรัตน์ มาตหนองจอก (ลาออก ก.พ. 63) 
นายวัฒนา วัฒนพิศิษฐ์  

พนกังานราชการ 

พนักงานการประมง 

นายสุนทร ทาสีดำ 

นางบุบผา รัตนะ 

ลกูจา้งประจ า 

พนักงานรักษาความปลอดภัย 

นายเจริญ ชวนโพธิ ์

ช่างเหล็ก 

นายสมศักดิ์ วัฒนะพิศิษฐ ์

ช่างไฟฟ้า 

นายสถาพร วาทะพกุกะณะ 

พนักงานธุรการ 

นางชุติมา เต็มคำพร 

พนักงานพัสดุ 

นายสมโชค แจ้งชะไว 

พนักงานขับรถยนต ์

นายบุญเสริม ด้วงแสง 

ช่างปูน 

นายประกอบ ดีเมืองโขง 

นายเกษม ภวูะสุวรรณ ์

37 
คน 

19 
คน 

ข้าราชการ 

ข้าราชการ, 
12

ลูกจ้างประจ า
, 10

พนักงานราชการ, 31

ลูกจ้างชั่วคราว, 3

คนงาน 

นายประสิทธิ์ อินทร์เล็ก 

นายสมคิด ทาสีดำ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

นางสาวนิตยา ฤกษ์สุขกาย 

ลกูจา้งชัว่คราว ชาย 

หญิง 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ 
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ผลการด าเนินงาน ด้านงานสารบรรณ 

 

 

หนังสือ จำนวน
(ฉบับ) 

1. หนังสือรับภายนอกระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัด 
2. หนังสือรับภายนอกระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมประมง 
3. หนังสือรับภายนอกศูนย์ฯ 
4. หนังสือรับภายในศูนย์ฯ 
4. หนังสือส่งภายนอก 
5. หนังสือส่งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
6. หนังสือลับ 

556 
3,166 

318 
1,225 

264 
1,219 

5 
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ยุทธศาสตร์การเกษตรสรา้งมูลค่า 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง 
 
 
 

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ รับผดิชอบงาน
ตรวจวิเคราะหส์ารตกค้างในเนื้อสตัว์น้ำจากฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการของกรมประมง โดยมีงานตรวจประเมินฟาร์มสังกัดกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และกอง
วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เป็นผู้เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อทดสอบยา
ปฏิชีวนะและสารเคม ี
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โครงการระบบส่งเสริม

เกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 
ผลการปฏิบัติงาน 

394 
ตัวอย่างยา 

√  382  ตัวอย่างยา 

x    12  ตัวอย่างยา 

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 
แผนการปฏิบัติงาน 

3,383 
 ตัวอย่างยา 

 
ผลการปฏิบัติงาน 

3,506 
ตัวอย่างยา 

√  3,486 ตัวอย่างยา 

x        20 ตัวอย่างยา 

o กลุม่เตตรา้ซยัคลนิ 

o ออกโซลนิคิ แอซดิ 

o คลอแรมฟินคิอล 

o กลุม่ฟลอูอโรควโินโลน 

o กลุม่ไนโตรฟูแรนส ์

o มาลาไคท ์กรนี 
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การรับรองมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2554 
29 มิถุนายน 

• กลุ่มเตตร้าซัยคลิน (Tetracycline) ในเนื้อปลา 

2556 26 กันยายน 
ขยายขอบข่าย 

• กลุ่มเตตร้าซัยคลิน (Tetracycline)  

• ออกโซลินิค แอซิด (Oxolinic acid) 

• กลุ่มฟลูออโรควิโนโลน  
ในเนื้อปลา เนื้อกุ้ง เนื้อกบ เนื้อจระเข้ เนื้อ
ตะพาบน้ำ ลูกปลา และลูกกุ้ง 

2562 26 ธันวาคม 

• กลุ่มเตตร้าซัยคลิน (Tetracycline)  

• ออกโซลินิค แอซิด (Oxolinic acid) 

• กลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolone) 
ในเนื้อปลา เนื้อกุ้ง  
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ปี 2563  

รับการตรวจติดตามมาตรฐานฯ 
จากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี 

ปี 2563  

 ร ับการตรวจประเม ิ นการ
ปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการทดสอบ
ยาและสารตกค้าง โดยกองพัฒนาระบบ
การรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสืบค้น 
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เจ้าหน้าท่ีของ ศพจ.เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) เข้าร่วมเป็นคณะผู้ตรวจตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบยา

และสารตกค้างของกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น เข้าตรวจประเมินการ
ปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการต่างๆ ของกรมประมง 

 

 

   

  
 
  

ม.ิย. 63

• 25 ห้องปฏิบัติการฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าชายฝัง่เขต 2 (สมุทรสาคร)
• 26 ห้องปฏิบัติการฯ สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

ก.ค. 63

• 13-14 ห้องปฏิบัติการฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี
• 23-24 ห้องปฏิบัติการฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.จันทบุรี
• 30 ห้องปฏิบัติการฯ ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ าชลบุรี
• 31 ห้องปฏิบัติการฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าชายฝัง่เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

ส.ค. 63

• 6-7 ห้องปฏิบัติการฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดเขต 6 (ขอนแก่น)
• 13-14 ห้องปฏิบัติการฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 1 (พะเยา)
• 19-20 ห้องปฏิบัติการฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 3 (พิจิตร)
• 25-26 ห้องปฏิบัติการฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 4 (อุบลราชธาน)ี 
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แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการ 

ทรัพยากรสัตว์น ้า (ผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น ้า) 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 
ได้ดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาและพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อน าไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ 
และแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเพิ่มผลผลิตสัตวน้ำในแหลงน้ำธรรมชาติ โดยมีพื้นที่ในการ
ดำเนินการ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนนทบุรี รวมถึงการ
สนับสนุนพันธุปลาให้กับสวนราชการ และการใหบริการทางวิชาการแกเกษตรกรในด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจดื  

 
 
 

กิจกรรม หน่วย แผน ผล 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด (พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ)    

1.1 พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ตัว 3,760,000 4,641,000 

1.2 พันธุ์ปลาตะเพียนทอง ตัว 220,000 320,000 

1.3 พันธุ์ปลาบ้า(โพง) ตัว 220,000 225,000 

1.4 พันธุ์กุ้งก้ามกราม ตัว 2,000,000 1,014,000 

รวม ตัว 6,200,000 6,200,000 

    

กิจกรรม หน่วย แผน ผล 

- สนับสนนุพันธุส์ัตว์น้ำให้กับจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย    

- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัว 2,000,000 2,103,000 

- จังหวัดนนทบุรี ตัว 2,000,000 2,000,000 

รวม ตัว 4,000,000 4,103,000 
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โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

โครงการฟื้ นฟูทรัพยากรปลา 

และสัตว์น ้าจืดของไทย 
 

ระหว่างพุทธศักราช 2533 - 2534 สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร 
วัดไชยวัฒนารามและโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทรงสนพระราชหฤทัยพระนิพนธบ์ทเห่เรือชมปลาของเจ้าฟ้า
ธรรมาธิเบศมาก ในระหว่างที่ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปล่อย
ปลาในแหล่งน้ำตา่ง ๆ ทรงสดับรายงานจากกรมประมงเกี่ยวกับ
โครงการพัฒนาอาชีพของกรมประมง หลายโครงการซึ่งใช้พันธุ์
ปลาต่างประเทศเป็นหลัก เช่น ปลาจีน จากประเทศจีน  
ปลายีส่กเทศ ปลาหมอเทศ ปลากระโหเ้ทศ ปลานวลจันทร์เทศ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาจากประเทศอนิเดีย ทรงสงสยัและมีพระ
ราชปรารภเป็นคำถามว่า “ปลาไทยหายไหนหมด” จึงมี
พระราชดำริให้กรมประมงฟ้ืนฟูปลาไทยกลับมาใหม้ีจำนวนมาก

ขึ้นและอนุรักษ์ปลาหายากไว้ กรมประมงรับสนองพระราชดำริถือเปน็โครงการหลัก และยึดถือว่าถ้าปล่อยลงในแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ต้องเป็นปลาไทยเท่านั้น ถ้าเป็นปลาต่างประเทศต้องมีการเจริญเติบโตเร็ว เลี้ยงง่าย ออกลูกหลานได้เองซึ่งเหมาะสำหรับ
คนยากจนในการนำมารับประทานและขาย ให้ปล่อยในแหล่งน้ำ เช่น บึง บ่อน้ำท่ีสร้างขึ้น รวมถึงแม่น้ำ ลำคลอง 

 
กรมประมงได้รับสนองพระราชดำริจัดโครงการฟื้นฟูปลาไทยเป็นโครงการต่อเนื่อง ดำเนินการสำเรจ็ในการเพาะเลี้ยง

ปลาไทยไดเ้กือบทุกชนิด โดยเฉพาะปลาไทยตามกาพย์เหเ่รือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธเิบศ ท้ัง ๑๗ ชนิด ได้แก ่
 
 

 

▪ ปลานวลจันทร์ 

▪ ปลาคางเบือน 

▪ ปลาตะเพียนทอง 

▪ ปลากระแห 

▪ ปลาแก้มช ้า 

▪ ปลาทุก 

▪ ปลาน ้าเงิน 

▪ ปลากราย 

▪ ปลาหางไก่ 

▪ ปลาสร้อย 

▪ ปลาเนื้ออ่อน 

▪ ปลาเสือ 

▪ ปลาแมลงภู่ 

▪ ปลาหวีเกศ 

▪ ปลาชะเวง 

▪ ปลาชะวาด 

▪ ปลาแปบ 
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ยกเว้นปลาหวเีกศซึ่งสญูพันธ์ุไปแล้ว เนื่องจากมีแห่ง
เดียวในโลก คือในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำท่ีสำคัญของ
ประเทศไทย ในอดีตเคยเป็นแหล่งที่มีพันธุ์สัตว์น้ำต่าง ๆ เช่น 
ปลายีส่ก ปลากา ปลาบ้า ปลาสวาย ผลจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ไม่เอือ้อำนวยต่อการแพร่
ขยายพันธุ์ของปลาและสัตว์น้ำจืดตามธรรมชาติ ประกอบกับ
การทำการประมงเกินกำลังผลิตของแหล่งน้ำ ตลอดจนภัย
ธรรมชาติ ส่งผลกระทบเสียหายอย่างรุนแรงต่อชนิดและ
ปริมาณสตัว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติ กล่าวคือพันธุ์ปลา 
น้ำจืดของไทยบางชนิดได้สญูพันธ์ุไป นอกจากนี้พันธุ์ปลา 
น้ำจืดของไทยอีกหลายชนิดมีปริมาณลดลง จนกระทั่งอยู่ใน
สภาวะน่าวติกต่อการสูญพันธ์ุ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์

ปลาและสตัว์น้ำจืดของไทย เป็นโครงการพระราชดำริ
โครงการหนึ่งซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาวจิัยการเพาะเลีย้งปลาและ
สัตว์นำ้จดืของไทยท่ีหายาก หรือมโีอกาสสญูพันธ์ุ แล้วนำไป
ปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อทดแทนปริมาณสตัว์น้ำท่ีถูก
ทำลาย ซึ่งการเพิม่ผลผลิตของปลาในแหล่งน้ำยังเป็นการเพิ่ม
รายได้และเพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนแก่ราษฎรผู้ยากไร้ใน
ชนบท นอกจากนี้ยังส่งเสริมใหเ้กิดการเพาะเลีย้งในเชิง
การค้า ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลติปลาไทยจากการเลี้ยง และ
สามารถเพิ่มรายได้ ตลอดจนสามารถคืนความหลากหลาย
ของชนิดปลาซึ่งจะรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของ
แหล่งน้ำ อันจะนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรสตัว์น้ำอย่างยั่งยืน
ตลอดไป 
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วัตถุประสงค์ 

• เพื่อเพาะพันธ์ุปลาและสัตว์น้ำจดืของไทย 

• เพื่อศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาและสตัว์น้ำจืดของไทยท่ีหายากใกลสู้ญพันธ์ุ 

• เพื่อเพ่ิมผลผลิตพันธ์ุปลาและสัตวน์้ำจืดของไทยในแหล่งน้ำธรรมชาติ 

• เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเป็นอาชีพสำหรับพันธุ์ปลาทีม่ีศักยภาพในการผลิตและเป็นท่ีต้องการของตลาด 
 
 
การด าเนินงานของโครงการ 

ผลิตเพาะพันธ์ุ จำนวน 1,000,000 ตัว  

• พันธุ์ปลาตะเพียนขาว 600,000 ตัว 

• พันธุ์ปลาตะเพียนทอง 200,000 ตัว 

• พันธุ์ปลาบ้า (ปลาโพง) 200,000 ตัว 
 

ปล่อยพันธุ ์ปลาเพื ่อเพิ ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติต ่าง ๆ ที ่เหมาะสมในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนนทบุรี โดยให้เกษตรกรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อสร้างจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำของไทยไม่ให้สูญพันธุ์ต่อไป 

 
วันที ่ แหล่งน้ำ จังหวัด ตะเพียนขาว 

(ตัว) 
ตะเพียนทอง 

(ตัว) 
บ้า (โพง) 

(ตัว) 
รวม 
(ตัว) 

24 ธ.ค. 62 เจ้าพระยา พระนครศรีอยุธยา 50,000   50,000 

24 ม.ค. 63 เจ้าพระยา พระนครศรีอยุธยา 50,000   50,000 

25 ก.พ. 63 เจ้าพระยา พระนครศรีอยุธยา 50,000   50,000 

25 มี.ค. 63 เจ้าพระยา พระนครศรีอยุธยา 50,000   50,000 

02 มิ.ย. 63 เจ้าพระยา นนทบุรี 150,000   150,000 

10 มิ.ย. 63 เจ้าพระยา พระนครศรีอยุธยา 100,000   100,000 

28 ก.ค. 63 เจ้าพระยา นนทบุรี 100,000 100,000 100,000 300,000 

11 ส.ค. 63 สาธารณะ นนทบุรี  100,000  100,000 

12 ส.ค. 63 สาธารณะ นนทบุรี   100,000 100,000 

12 ส.ค. 63 เจ้าพระยา กทม 50,000   50,000 
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กิจกรรมเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธ์ุปลา พันธ์ุกุ้ง และพันธ์ุสัตว์น ้าอ่ืนๆ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ได้รับจัดสรรงบประมาณงาน
เงินทุนหมุนเวียน ในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จ านวน 719,380.00 บาท เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจำหน่ายให้กับเกษตรกร จำนวน 
1,871,125 ตัว ในราคาที่กรมประมงก าหนด  

แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรมเงินทุนหมุนเวียนฯ ปีงบประมาณ 2563 

การดำเนินกิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

- จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำท่ีจำหน่าย ตัว 1,871,125 1,660,864 

- จำนวนเงินท่ีจำหน่ายพันธ์ุสัตว์นำ้ บาท 850,000.00 710,552.50 

- การใช้จ่ายงบประมาณ บาท 719,380.00 546,379.87 

ผลการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำกจิกรรมเงินทุนหมุนเวียนฯ ปีงบประมาณ 2563 
ชนิด ขนาด ราคา (บาท) จำนวน (ตัว) จำนวนเงิน (บาท) 

ปลาตะเพียนขาว 2-3 ซม. 0.20 501,300 100,260.00 
 3-5 ซม. 0.25 50,900 12,725.00 
 5-7 ซม. 0.35 22,550 7,892.50 
ปลาตะเพียนทอง 2-3 ซม. 0.20 7,500 1,500.00 
 3-5 ซม. 0.30 3,000 900.00 
ปลานิล 2-3 ซม. 0.15 200,500 30,075.00 
 3-5 ซม. 0.20 102,800 20,560.00 
 5-7 ซม. 0.30 30,400 9,120.00 
ปลานิลแปลงเพศ 2-3 ซม. 0.30 204,500 61,350.00 
 3-5 ซม. 0.50 154,200 77,100.00 
 5-7 ซม. 0.80 3,600 2,880.00 
ปลายีส่กเทศ 2-3 ซม. 0.20 81,600 16,320.00 
 3-5 ซม. 0.25 26,500 6,625.00 
 5-7 ซม. 0.50 12,400 6,200.00 
 7-10 ซม. 1.00 18,750 18,750.00 
ปลาบ้า (โพง) 2-3 ซม. 0.25 26,500 6,625.00 
 3-5 ซม. 0.50 87,550 43,775.00 
 5-7 ซม. 1.00 2,100 2,100.00 
ปลาบึก 2-3 นิ้ว 40.00 10 400.00 
 3-5 นิ้ว 60.00 374 22,440.00 
 5-7 นิ้ว 80.00 819 65,520.00 
 7-10 นิ้ว 100.00 1,411 141,100.00 
ปลาหมอชุมพร 2-3 ซม. 0.40 70,300 28,120.00 
 3-5 ซม. 0.55 51,300 28,215.00 
รวม 1,660,864 710,552.50 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าสวยงามและพรรณไม้น ้าเขต 8 

 
 
 
 

กิจกรรมจัดแสดงปลาสวยงามจำนวน 11 ชนิด บริเวณโรงเพาะฟักภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)  

 
- ปลากัด 

- ปลาทอง 

- ปลาสอดแดง 

- ปลาโรซ่ีบาร์บ 

- ปลากระแห 

- ปลาเสือสุมาตรา 

- ปลาเทวดา 

- ปลาเซลฟนิมอลลี่ 

- ปลาตะเพียนทอง 

- ปลากุหลาบหางไหม้ 

- ปลาหมอแรมแดง  

 

 
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ปลากัด “สัตว์น้ำประจำชาติ” และแจกปลากัดให้กับผู้เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตร

เคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กิจกรรมเพาะพันธ์ุปลาสวยงาม คอื 1. ปลากัด 2.ปลาคาร์ฟ 3.ปลาสอด 4.ปลาทอง 
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6.2 

10.4 
ล้านตัว 

ผลผลิตสัตวน์ ้า 
ปี 2563 

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการ

ทรัพยากรสัตว์น ้า 

รวม 

ล้านตัว 

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลา 

และสัตว์น ้าจืดของไทย 

1 
ล้านตัว 

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ด้านการประมง 

5.09 
พระนครศรีอยุธยา 

แสนตวั 

นครนายก 

3.57 
แสนตวั 

สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามมาโคร 1 

กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

4.5 
แสนตวั 

สนับสนุนพันธุ์ปลานิล 

กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย ์

ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น า้จืด 

4.08 
หมื่นตัว 

พันธุ์สัตว์น ้าจ าหน่าย 

1.66 
ล้านตัว 

สนับสนุนพันธุ์สัตว์น ้า 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น า้จืด 

1.8 
แสนตวั 
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กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
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สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 

พระนครศรีอยุธยา 
 

 จำนวนเกษตรกร 
(ราย) 

ตะเพียนขาว ยี่สกเทศ รวม (ตัว) วันที่ส่งมอบ 

อำเภอบางปะอิน 24 12,000 12,000 24,000 24 ส.ค. 63 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา 30 15,000 15,000 30,000 24 ส.ค. 63 
อำเภอเสนา 36 18,000 18,000 36,000 25 ส.ค. 63 
อำเภอผักไห่ 33 16,500 16,500 33,000 25 ส.ค. 63 
อำเภอบางบาล 28 14,000 14,000 28,000 25 ส.ค. 63 
อำเภอบางไทร 37 18,500 18,500 37,000 26 ส.ค. 63 
อำเภอลาดบัวหลวง 42 21,000 21,000 42,000 26 ส.ค. 63 
อำเภอบางซ้าย 33 16,500 16,500 33,000 26 ส.ค. 63 
อำเภอวังน้อย 27 13,500 13,500 27,000 27 ส.ค. 63 
อำเภอท่าเรือ 31 15,500 15,500 31,000 27 ส.ค. 63 
อำเภออุทัย 36 18,000 18,000 36,000 27 ส.ค. 63 
อำเภอภาช ี 30 15,000 15,000 30,000 27 ส.ค. 63 
อำเภอบางปะหัน 22 11,000 11,000 22,000 28 ส.ค. 63 
อำเภอนครหลวง 41 20,500 20,500 41,000 28 ส.ค. 63 
อำเภอมหาราช 23 11,500 11,500 23,000 28 ส.ค. 63 
อำเภอบ้านแพรก 36 18,000 18,000 36,000 28 ส.ค. 63 

 

นครนายก 
 

 จำนวนเกษตรกร 
(ราย) 

ตะเพียนขาว ยี่สกเทศ รวม (ตัว) วันที่ส่งมอบ 

อำเภอองครักษ์ 132 66,000 66,000 132,000 22 ก.ค. 63 
อำเภอบ้านนา 89 44,500 44,500 89,000 22 ก.ค. 63 
อำเภอปากพลี 62 31,000 31,000 62,000 23 ก.ค. 63 
อำเภอเมือง 74 37,000 37,000 74,000 23 ก.ค. 63 

  

509 ราย 

509,000 ตัว 

357 ราย 

357,000 ตัว 
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ประวัติความเป็นมา 

 
เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรมประมง
จัดสร้างวังปลาแห่งนี้ข้ึนในปี พุทธศักราช 2535 เพื่อเฉลิม
พระเกียรติและสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยอำนาจแห่ง
พระปรีชาญาณและพระราชดำริริเริ่มสัตว์น้ำไทยหลาย
ชนิดได้สืบสายและแพร่พันธุ์ เป็นมรดกแผ่นดินและมรดก
สำหรับลูกหลานในวันข้างหน้าตราบนิตยกาล เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืด และสัตว์น้ำของไทยซึ่งกำลังจะสูญ
พันธุ์ พร้อมทั้งเป็นสถานที่ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
ชีวประวัติและพฤติกรรมของสัตว์น้ำจืดชนิดต่าง ๆ โดยมี
งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 99,574,295 บาท และเริ่มเปดิ
ให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2541 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อการอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำจืดของไทย 
2. เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่
ของสัตว์น้ำ 
3. เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
4. เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับคนไทยในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ำ 

 

 
 
สถานแสดงพันธุ ์ส ัตว์น้ำวังปลา ประกอบด้วย

อาคารด้านหน้ารูปแปดเหลี่ยม สำหรับจัดนิทรรศการ ตัว
อาคารหลักสำหรับจัดแสดงพันธุ ์ส ัตว์น้ำ ตกแต่งด้วย
กระจกสีเป็นรูปปลาต่าง ๆ ในอาคารมีทางเดินลาดขึ้นไป
โดยรอบ ตู้แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 2 ตู้ เป็นตู้ขนาดใหญ่
รูปเมล็ดถั่ว ขนาดความจุ 1,400 ตัน และตู้กระจกกลมรูป
ทรงกระบอกขนาดความจุ 600 ตัน ภายในตู้จะแสดงให้
เห็นการอยู่อาศัยร่วมกันของปลาน้ำจืดชนิดต่าง ๆ ที่เป็น
ปลาพื้นเมืองของไทย รวมทั้งพันธุ์ปลาหายาก และใกล้สูญ
พันธุ์บางชนิด 

ส่วนทางเดินรอบตู้จะมีป้ายบอกรายละเอียด ช่ือ
สามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ แหล่งที่พบ และลักษณะสำคัญต่าง ๆ 
ของพันธุ ์ปลาน้ำจืด อีกส่วนหนึ่งของอาคารหลักเป็นห้อง
ขนาดความจุ 176 ที่นั่ง ใช้บรรยาย ฉายวีดิทัศน์ แนะนำ
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา หรือให้ความรู้ด้านสัตว์น้ำจืด 
และเป็นห้องประชุมสัมมนา ด้านนอกอาคารเป็นคูคลองมี
พันธุ์ปลา พรรณไม้น้ำต่าง ๆ ด้านหนึ่งมีภูเขาน้ำตก ซึ่ง
เป็นน้ำจากบ่อแสดงพันธุ์สัตว์น้ำท่ีผ่านการบำบัดเรียบร้อย
แล้ว

สถานแสดงพันธุส์ัตว์น ้าวังปลา 
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สถานที่ต้ัง ตั้งอยูภ่ายในศนูย์ศลิปาชีพบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)  
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  กรมประมง  

เวลาทำการ วันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-16.00 น. 
ค่าเข้าชม ไม่มีการเก็บค่าเข้าชม 

 

นิทรรศการ 
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลามีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด โดยจะ

เน้นเป็นสัตว์น้ำจืดที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในลุ่มน้ำต่างๆ ที่สำคัญในประเทศไทย 
เช่น ปลาบึก ปลาเทพา ปลาเทโพ ปลาสวาย ปลาแรด ปลาแรดเผือก ปลา
ตะเพียนทอง ปลาตะเพียนขาว ปลากระแหทอง ปลาตะพาก ปลากระโห้ 
ปลายี่สกไทย ปลาสร้อยขาว ปลาโพง ปลากาดำ ปลาหางไหม้ ปลาแก้มช้ำ 
ปลาตะโกก ปลานวลจันทร์น้ำจืด ปลากราย ปลาตองลาย ปลาเค้าขาว ปลา
ชะโอน ปลาหมอไทย เป็นต้น 

 
นอกจากน้ียังมีการจัดแสดงนิทรรศการปลาไทยชนิดต่างๆ ใน

ตู้กระจกขนาดเล็กบริเวณด้านหน้าพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับชีวประวัติของ
ปลาชนิดนั้นๆ บริเวณโถงทางเดินชมรอบวังปลามีการจัดแสดงข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับชนิดสายพันธุ์ปลาตามลุ่มน้ำต่างๆ ของประเทศไทย การจัดแสดง
แบบจำลองปลาไทย การจัดแสดงเครื่องมือจับสัตว์น้ำประเภทต่างๆ เพื่อให้
ความรู้แก่ผู้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา 
 

ผลการด าเนินงาน 

จำนวนผู้เข้าชม เดือนตุลาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 14,561 ราย 
ปิดปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา 
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งานวิเคราะห์คณุภาพน ้า 

 
งานวิเคราะห์คณุภาพน้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ได้รบัมอบหมายให้

ดำเนินการตรวจวดัและวเิคราะหค์ุณภาพน้ำ จำนวน 13 พารามเิตอร์ เป็นประจำทุกเดือน ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิน้ำ  
ความลึก ความโปร่งแสงของน้ำ ความขุ่นของน้ำ ความเค็ม การนำไฟฟ้าของน้ำ ความเป็นด่าง ความกระด้าง ความเป็นกรดด่าง 
ออกซิเจนละลายในน้ำ แอมโมเนีย ไนไตรท์ ท้ังหมด 4 แห่ง ดังนี้ 

1. บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานิลจิตรลดา โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา จำนวน 2 จุดเก็บตัวอย่าง 
2. Grand Lake โรงเรยีนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา) จำนวน 7 จุดเก็บตัวอย่าง 
3. คลองทวีวัฒนา จำนวน 5 จุดเก็บตัวอย่าง 
4. จังหวัดเรือยนต์หลวง 904 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 จุดเก็บตัวอย่าง 

กิจกรรมด้านการติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำในเขตพระราชฐาน 
เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 

• เก็บตัวอย่างและวเิคราะห์ตัวอย่างน้ำภายในและนอกวังทวีวัฒนา รวม 7 จุด เก็บตัวอย่างสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

แผนการดำเนินงาน  336 ตัวอย่าง 
ผลการดำเนินงาน  322 ตัวอย่าง 
** งดดำเนินการเดือนเมษายน 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 

 

• เก็บตัวอย่างและวเิคราะห์ตัวอย่างน้ำคลองทวีวัฒนา รวม 5 จุด เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง 

แผนการดำเนินงาน  60 ตัวอย่าง 
ผลการดำเนินงาน  55 ตัวอย่าง 
** งดดำเนินการเดือนเมษายน 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 

 

• เก็บตัวอย่างและวเิคราะห์ตัวอย่างน้ำภายในบ่อปลานลิ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  
จำนวน 2 จุด (ต.ค.-พ.ค.) และ 1 จุด (มิ.ย.-ก.ย.) เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง 

แผนการดำเนินงาน  24 ตัวอย่าง 
ผลการดำเนินงาน  18 ตัวอย่าง 
** งดดำเนินการเดือนเมษายน 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 

 

• เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจังหวัดเรือยนต์หลวง 904 และแม่น้ำเจ้าพระยา รวม 5 จุดสำรวจ เก็บตัวอย่าง
เดือนละ 1 ครั้ง 

แผนการดำเนินงาน  60 ตัวอย่าง 
ผลการดำเนินงาน  55 ตัวอย่าง 
** งดดำเนินการเดือนเมษายน 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 
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คุณภาพน า้บ่อเลี้ยงปลานิล โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 
พารามิเตอร ์ ค่ามาตรฐาน/ช่วง

ที่เหมาะสม 
ทางน้ำเข้า บ่อพ่อแม่พันธ์ุ 

ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย 

อุณหภูมิอากาศ (◦C) ไม่เกิน 40 33.3 35.0-32.0 33.4 35.0-32.0 

อุณหภูมินำ้ (◦C) 25-32 31.7 33.5-29.8 31.8 33.0-30.1 

ความลึก (m) ไม่เกิน 2.0 1.26 1.40-1.15 1.29 1.30-1.20 

ความโปร่งแสงของน้ำ (cm) 30-60 62 90-25 24 35-15 

ความขุ่นของน้ำ (FTU) 25-100 13.7 25.8-6.4 49.2 67.7-25.2 

ความเค็ม (ppt) ไม่เกิน 0.5 0.3 0.4-0.2 0.3 0.3-0.2 

การนำไฟฟ้าของน้ำ (µ/cm) ไม่เกิน 1,500 671 853-414 654.1 790.0-490.0 

ความเป็นด่าง (mg/l) 25-500 108 126-86 113 130-88 

ความกระด้าง (mg/l) 100-300 177 230-140 189 214-164 

pH 6.5-9.0 7.21 7.42-6.94 7.52 7.85-7.15 

DO (mg/l) ไม่ต่ำกว่า 3.0 4.75 6.10-3.11 6.75 7.50-6.10 

แอมโมเนีย (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.70 1.34-0.26 0.20 0.39-0.07 

ไนไตรท์ (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.17 0.27-0.10 0.12 0.23-0.07 
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คุณภาพน า้ Grand Lake วังทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 
พารามิเตอร ์ ค่ามาตรฐาน/ช่วง

ที่เหมาะสม 
ทางน้ำเข้า (คลองทวีวัฒนา) ทางน้ำออก (คลองมหาสวัสดิ์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย 

อุณหภูมิอากาศ (◦C) ไม่เกิน 40 30.4 36.0-30.0 30.4 36.0-30.0 

อุณหภูมินำ้ (◦C) 25-32 28.8 33.8-26.1 29.3 34.7-26.3 

ความลึก (m) ไม่เกิน 2.0 1.52 2.00-1.15 1.0 2.1-0.8 

ความโปร่งแสงของน้ำ (cm) 30-60 66 100-45 65.1 90.0-40.0 

ความขุ่นของน้ำ (FTU) 25-100 10.0 22.9-6.0 9.8 25.3-6.2 

ความเค็ม (ppt) ไม่เกิน 0.5 0.2 0.4-0.2 0.3 0.5-0.1 

การนำไฟฟ้าของน้ำ (µ/cm) ไม่เกิน 1,500 572 1,067-374 589 1,145-66 

ความเป็นด่าง (mg/l) 25-500 120 162-90 113 170-82 

ความกระด้าง (mg/l) 100-300 176 320-108 186 302-128 

pH 6.5-9.0 6.49 7.35-6.78 6.73 8.10-6.87 

DO (mg/l) ไม่ต่ำกว่า 3.0 2.93 5.05-0.22 5.05 9.76-2.20 

แอมโมเนีย (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.62 1.83-0.26 0.79 4.04-0.11 

ไนไตรท์ (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.13 0.37-0.03 0.13 0.45-0.05 
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คุณภาพน า้ Grand Lake วังทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ตอ่) 

 
พารามิเตอร ์ ค่ามาตรฐาน/ช่วง

ที่เหมาะสม 
ท่าน้ำสวนสมุนไพร สะพาน 1 

ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย 

อุณหภูมิอากาศ (◦C) ไม่เกิน 40 30.4 3.6.0-30.0 30.4 36.0-30.0 

อุณหภูมินำ้ (◦C) 25-32 29.1 34.3-27.2 29.2 34.9-27.0 

ความลึก (m) ไม่เกิน 2.0 1.66 1.90-1.60 2.16 2.45-2.30 

ความโปร่งแสงของน้ำ (cm) 30-60 38 50-30 40 55-30 

ความขุ่นของน้ำ (FTU) 25-100 21.3 40.2-7.4 19.5 39.2-11.8 

ความเค็ม (ppt) ไม่เกิน 0.5 0.3 03-0.2 0.3 0.3-0.2 

การนำไฟฟ้าของน้ำ (µ/cm) ไม่เกิน 1,500 595 743-433 585 674-589 

ความเป็นด่าง (mg/l) 25-500 96 124-70 95 122-66 

ความกระด้าง (mg/l) 100-300 169 256-122 167 224-132 

pH 6.5-9.0 6.81 8.27-6.78 6.89 8.46-6.84 

DO (mg/l) ไม่ต่ำกว่า 3.0 6.40 11.38-2.65 6.55 12.35-5.07 

แอมโมเนีย (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.10 0.34-0.01 0.10 0.27-0.01 

ไนไตรท์ (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.16 0.48-0.01 0.17 0.50-0.01 
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คุณภาพน า้ Grand Lake วังทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ตอ่) 

 
พารามิเตอร ์ ค่ามาตรฐาน/ช่วง

ที่เหมาะสม 
สะพาน 2 โรงจอดเรือ (เล็ก) 

ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย 

อุณหภูมิอากาศ (◦C) ไม่เกิน 40 30.4 36.0-27.0 30.4 36.0-30.0 

อุณหภูมินำ้ (◦C) 25-32 29.3 24.5-28.6 29.1 34.6-27.1 

ความลึก (m) ไม่เกิน 2.0 2.67 3.00-2.50 1.50 1.70-1.55 

ความโปร่งแสงของน้ำ (cm) 30-60 42 55-35 39.8 60.0-30.0 

ความขุ่นของน้ำ (FTU) 25-100 17.2 35.8-10.3 19.4 37.0-11.8 

ความเค็ม (ppt) ไม่เกิน 0.5 0.3 0.3-0.3 0.3 0.3-0.2 

การนำไฟฟ้าของน้ำ (µ/cm) ไม่เกิน 1,500 590 690-467 58.2 692.0-571.0 

ความเป็นด่าง (mg/l) 25-500 97 120-62 95.3 120.0-66.0 

ความกระด้าง (mg/l) 100-300 170 248-148 171.6 238-150 

pH 6.5-9.0 6.87 8.44-7.42 6.88 8.28-6.90 

DO (mg/l) ไม่ต่ำกว่า 3.0 6.68 11.52-3.06 6.11 9.90-4.78 

แอมโมเนีย (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.10 0.21-0.003 0.10 0.31-0.01 

ไนไตรท์ (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.17 0.46-0.09 0.15 0.44-0.002 
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คุณภาพน า้ Grand Lake วังทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ตอ่) 

 
พารามิเตอร ์ ค่ามาตรฐาน/ช่วง

ที่เหมาะสม 
โรงจอดเรือ (ใหญ่) 

ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย 

อุณหภูมิอากาศ (◦C) ไม่เกิน 40 30.4 36.0-30.0 

อุณหภูมินำ้ (◦C) 25-32 29.1 35.0-26.9 

ความลึก (m) ไม่เกิน 2.0 1.70 1.95-1.80 

ความโปร่งแสงของน้ำ (cm) 30-60 22.5 30.0-20.0 

ความขุ่นของน้ำ (FTU) 25-100 38.3 59.0-25.7 

ความเค็ม (ppt) ไม่เกิน 0.5 0.3 0.3-0.2 

การนำไฟฟ้าของน้ำ (µ/cm) ไม่เกิน 1,500 580.5 748.0-570.0 

ความเป็นด่าง (mg/l) 25-500 94.6 122.0-74.0 

ความกระด้าง (mg/l) 100-300 175 240-164 

pH 6.5-9.0 6.86 8.08-6.92 

DO (mg/l) ไม่ต่ำกว่า 3.0 5.42 8.26-4.59 

แอมโมเนีย (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.11 0.24-0.003 

ไนไตรท์ (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.20 0.50-0.02 
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คุณภาพน า้ คลองทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 
พารามิเตอร ์ ค่ามาตรฐาน/ช่วง

ที่เหมาะสม 
เหนือประตูชลประทาน ใต้ประตูชลประทาน 

ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย 

อุณหภูมิอากาศ (◦C) ไม่เกิน 40 32.9 35.0-32.0 32.9 35.0-32.0 

อุณหภูมินำ้ (◦C) 25-32 31.3 33.1-28.6 31.32 33.20-28.80 

ความลึก (m) ไม่เกิน 2.0 5.01 50.00-0.07 5.03 50.00-0.40 

ความโปร่งแสงของน้ำ (cm) 30-60 65 90-40 65 90-40 

ความขุ่นของน้ำ (FTU) 25-100 13.89 26.70-5.80 15.59 35.50-6.19 

ความเค็ม (ppt) ไม่เกิน 0.5 0.3 0.4-0.2 0.3 0.4-0.2 

การนำไฟฟ้าของน้ำ (µ/cm) ไม่เกิน 1,500 640 1,023-380 634 1,015-382 

ความเป็นด่าง (mg/l) 25-500 129 174-114 129 166-110 

ความกระด้าง (mg/l) 100-300 207 274-160 210 270-172 

pH 6.5-9.0 7.13 7.48-6.89 7.15 7.50-6.90 

DO (mg/l) ไม่ต่ำกว่า 3.0 3.31 5.80-0.32 3.53 5.02-2.56 

แอมโมเนีย (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.67 1.51-0.20 0.66 1.58-0.21 

ไนไตรท์ (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.12 0.20-0.02 0.12 0.21-0.07 
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คุณภาพน า้ คลองทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) 

 
พารามิเตอร ์ ค่ามาตรฐาน/ช่วง

ที่เหมาะสม 
บริเวณก่อนทางน้ำเข้าวัง บริเวณหลังทางน้ำเข้าวัง 

ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย 

อุณหภูมิอากาศ (◦C) ไม่เกิน 40 32.9 35.0-32.0 32.9 35.0-32.0 

อุณหภูมินำ้ (◦C) 25-32 31.34 33.30-28.80 31.35 33.20-28.90 

ความลึก (m) ไม่เกิน 2.0 0.53 0.70-0.40 0.53 0.70-0.40 

ความโปร่งแสงของน้ำ (cm) 30-60 70 90-50 70 90-50 

ความขุ่นของน้ำ (FTU) 25-100 11.40 20.10-6.40 11.36 19.80-6.38 

ความเค็ม (ppt) ไม่เกิน 0.5 0.3 0.4-0.2 0.3 0.4-0.2 

การนำไฟฟ้าของน้ำ (µ/cm) ไม่เกิน 1,500 668 1,065-388 669 1,067-390 

ความเป็นด่าง (mg/l) 25-500 127 162-112 127 164-110 

ความกระด้าง (mg/l) 100-300 195 268-134 195 266-130 

pH 6.5-9.0 7.14 7.40-6.88 7.14 7.38-6.90 

DO (mg/l) ไม่ต่ำกว่า 3.0 3.25 4.02-2.06 3.25 4.00-2.04 

แอมโมเนีย (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.66 1.58-0.46 0.66 1.58-0.47 

ไนไตรท์ (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.13 0.22-0.07 0.13 0.22-0.07 
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คุณภาพน า้ คลองทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) 

 
พารามิเตอร ์ ค่ามาตรฐาน/ช่วง

ที่เหมาะสม 
สะพานหน้าวัดศาลาแดง 

ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย 

อุณหภูมิอากาศ (◦C) ไม่เกิน 40 32.9 35.0-32.0 

อุณหภูมินำ้ (◦C) 25-32 31.44 33.20-29.00 

ความลึก (m) ไม่เกิน 2.0 2.53 2.70-2.40 

ความโปร่งแสงของน้ำ (cm) 30-60 67 80-50 

ความขุ่นของน้ำ (FTU) 25-100 12.09 29.90-5.70 

ความเค็ม (ppt) ไม่เกิน 0.5 0.3 0.4-0.2 

การนำไฟฟ้าของน้ำ (µ/cm) ไม่เกิน 1,500 675 1,046-400 

ความเป็นด่าง (mg/l) 25-500 133 170-116 

ความกระด้าง (mg/l) 100-300 211 282-134 

pH 6.5-9.0 7.15 7.44-6.94 

DO (mg/l) ไม่ต่ำกว่า 3.0 2.97 3.74-1.90 

แอมโมเนีย (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.88 1.55-0.46 

ไนไตรท์ (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.10 0.21-0.004 
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คุณภาพน า้ อู่จอดเรือพระทีน่ั่ง ประจ าปงีบประมาณ 2563  

 
พารามิเตอร ์ ค่ามาตรฐาน/ช่วง

ที่เหมาะสม 
แม่น้ำเจ้าพระยา ประตูแม่น้ำเจ้าพระยา 

ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย 

อุณหภูมิอากาศ (◦C) ไม่เกิน 40 32.6 36.0-29.0 32.6 36.0-29.0 

อุณหภูมินำ้ (◦C) 25-32 32.1 34.1-28.2 32.1 34.0-27.8 

ความลึก (m) ไม่เกิน 2.0 3.13 4.00-2.10 2.10 2.20-2.00 

ความโปร่งแสงของน้ำ (cm) 30-60 65 100-40 77 100-40 

ความขุ่นของน้ำ (FTU) 25-100 21.9 45.7-10.5 8.4 22.1-5.0 

ความเค็ม (ppt) ไม่เกิน 0.5 1.1 3.0-0.1 0.9 1.2-0.2 

การนำไฟฟ้าของน้ำ (µ/cm) ไม่เกิน 1,500 2,430 6,256-355 1,944 2,734-559 

ความเป็นด่าง (mg/l) 25-500 108 122-158 99 110-82 

ความกระด้าง (mg/l) 100-300 323 684-158 260.2 326-170 

pH 6.5-9.0 7.11 7.33-6.67 7.59 8.64-7.03 

DO (mg/l) ไม่ต่ำกว่า 3.0 4.06 5.48-2.90 7.29 10.14-4.38 

แอมโมเนีย (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.10 0.50-0.01 0.06 0.11-0.01 

ไนไตรท์ (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.26 1.22-0.01 0.05 0.09-0.03 
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คุณภาพน า้ อู่จอดเรือพระทีน่ั่ง ประจ าปงีบประมาณ 2563 (ต่อ) 

 
พารามิเตอร ์ ค่ามาตรฐาน/ช่วง

ที่เหมาะสม 
อู่จอดเรือ 1 ท่าเสด็จ 

ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย 

อุณหภูมิอากาศ (◦C) ไม่เกิน 40 32.6 36.0-29.0 32.6 36.0-29.0 

อุณหภูมินำ้ (◦C) 25-32 32.0 33.9-27.7 32.0 34.0-28.0 

ความลึก (m) ไม่เกิน 2.0 3.16 3.35-3.05 1.96 2.15-1.85 

ความโปร่งแสงของน้ำ (cm) 30-60 93 110-70 94 110-80 

ความขุ่นของน้ำ (FTU) 25-100 5.7 9.5-3.4 5.6 7.0-4.4 

ความเค็ม (ppt) ไม่เกิน 0.5 0.8 1.2-0.2 0.8 1.2-0.2 

การนำไฟฟ้าของน้ำ (µ/cm) ไม่เกิน 1,500 1,926 2,701-565 1,924 2,684-566 

ความเป็นด่าง (mg/l) 25-500 97 108-82 98 108-78 

ความกระด้าง (mg/l) 100-300 272 360-184 256 364-18 

pH 6.5-9.0 7.63 8.42-7.11 7.66 8.35-7.15 

DO (mg/l) ไม่ต่ำกว่า 3.0 6.90 7.96-5.71 7.14 8.41-6.23 

แอมโมเนีย (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.06 0.09-0.01 0.06 0.19-0.002 

ไนไตรท์ (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.04 0.09-0.02 0.05 0.09-0.02 
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คุณภาพน า้ อู่จอดเรือพระทีน่ั่ง ประจ าปงีบประมาณ 2563 (ต่อ) 

 
พารามิเตอร ์ ค่ามาตรฐาน/ช่วง

ที่เหมาะสม 
อู่จอดเรือ 2 

ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย 

อุณหภูมิอากาศ (◦C) ไม่เกิน 40 32.6 36.0-29.0 

อุณหภูมินำ้ (◦C) 25-32 32.1 34.2-28.1 

ความลึก (m) ไม่เกิน 2.0 3.76 3.95-3.65 

ความโปร่งแสงของน้ำ (cm) 30-60 94 110-75 

ความขุ่นของน้ำ (FTU) 25-100 5.4 10.8-2.4 

ความเค็ม (ppt) ไม่เกิน 0.5 0.8 1.2-0.2 

การนำไฟฟ้าของน้ำ (µ/cm) ไม่เกิน 1,500 1,940 2,713-561 

ความเป็นด่าง (mg/l) 25-500 97 106-80 

ความกระด้าง (mg/l) 100-300 264 344-154 

pH 6.5-9.0 7.05 8.40-0.13 

DO (mg/l) ไม่ต่ำกว่า 3.0 7.26 8.80-6.26 

แอมโมเนีย (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.07 0.19-0.003 

ไนไตรท์ (mg/l) ไม่เกิน 0.5 0.05 0.09-0.02 
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โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

 
 
หลักการและเหตุผล 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนา

เกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farmer โดยมี Smart Officer 
เป็นเพื่อนคู่คิด Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรมีความรู้
ในเรื ่องที่ทำอยู่ มีข้อมูลประกอบ การตัดสินใจ มีความ
ตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจ
ในความเป็นเกษตรกร แต ่จากสถานการณ์ป ัจจ ุบัน
เกษตรกรยังไม่ ประสบความสำเร็จเท่าที ่ควร สำหรับ
เกษตรกรสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็เช่นกันต่างประสบ
ปัญหาต้นทุน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสูง การเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป รวมถึงการลดลงของทรัพยากร 
สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ กรมประมงได้รับนโยบายใน
การดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื ่อง 
(Smart Farmer) โดยสนับสนุน ส่งเสริม และให้ความรู้แก่
เกษตรกรเพื่อให้มีความรู้ มีทักษะ และมีความสามารถใน 

 
การประกอบอาชีพด้านการประมงตลอดห่วงโซ่คณุค่าการ
ผลิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบอาชีพ
ของแต่ละบุคคล เน้นการนำและประยุกต์ใช้องค์ความรู้
และข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องประกอบการตัดสินใจ มีการนำ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติที่ดีและ
เป็นไปตามหลักสากลเพื่อให้เกษตรกรมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นเกษตรกรและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื ่อให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพใน

การประกอบอาชีพการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำจืดทั้งด้านการ
ผลิต การแปรรูป และการตลาด 

2. เพื่อให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้สามารถเป็น
เกษตรกรต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู ้ในการประกอบ
อาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

  
กิจกรรม 
อบรม / ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จำนวน 295 ราย 

 

พื้นที่ดำเนินการ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี 
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โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
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ค าส่ังกรมประมง 

ที่ 1084/2562 

ประธานคณะท างาน 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดืเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 

คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มวิจยัและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 
กองวจิัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน์้ำ 

คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มวิจยัและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด 

กองวจิัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 

คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมประมง 

สำนักงานเลขานกุารกรม 

คณะท างาน 

นายเรวัตร ยอดสุรางค ์

นักวชิาการประมงชำนาญการ 

นายประเสริฐ สิงห์สุวรรณ 

นักวชิาการประมงชำนาญการ 

นายปิยะพจน์ เบราวะนะกลุ 

เจ้าพนกังานประมงชำนาญงาน 

นายปรีชา จำแนกวุธ 

นักวชิาการประมง (พนกังานราชการ) 

คณะท างานและผูช้ว่ยเลขานกุาร 

นางสาวชนิดา มัณยานนท์ 

นักวชิาการประมง (พนกังานราชการ) 

คณะทำงานปฏิบัติงานในเขตพระราชฐาน 

พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 

พระราชวังดุสิต 

คณะท างานและเลขานกุาร 

นางสาวพัทธ์ธีรา สิทธ์ิธนานันท์ 

นักวชิาการประมงปฏิบัติการ 

คณะท างาน 

นายอานนท์ สิรสิุริยะกมลชัย  

นักวชิาการประมงชำนาญการ 

กองวจิัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 
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โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 

(ROYAL CHITRADA PROJECT) 

 

การเพาะพันธุ ์ 

ปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา 
 

 

“ปลานิลจติรลดา” เป็นปลาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชได้รบัการน้อมเกล้าถวาย
จากสมเด็จพระจักรพรรดิอากฮิิโตแห่งประเทศญีปุ่่น เมื่อ
ครั้งดำรงพระอิสรยิยศมกฎุราชกุมาร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
พ.ศ. 2508 จำนวน 50 ตัว ในระยะแรกพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
ให้นำปลาดังกลา่วไปเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ บริเวณพระ
ตำหนักสวนจติรลดา พระราชวังดสุิต ต่อมาจากนั้นได้ทรง
พระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายปลาลงเลี้ยงในบ่อดิน และ
ต่อมาในเวลาประมาณ 5 เดือนเศษ ปรากฏว่าในบ่อที่เลี้ยง
มีลูกปลาเกิดขึ้นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดลุยเดช จึงทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดบ่อ
ดินเพิ่มขึ้นเป็น 6 บ่อ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2508 ได้ทรง
ปล่อยปลาลงเลี้ยงในบ่อเหล่านั้นดว้ยพระองค์เอง ได้ทรง
พระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่กรมประมงทำการ
ตรวจสอบการเจริญเติบโตของปลาทุกเดือน ซึ่งผลการ
ตรวจสอบพบว่า ปลาชนิดนี้เจริญเติบโตไดร้วดเร็วมาก มี
ขนาดเฉลีย่ถึง 178.8 กรัม ในระยะเวลา 6 เดือน 

ในวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2509 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมูพิลอดุลยเดชทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานลกูปลาดังกล่าว ขนาด
ความยาว 3 – 5 เซนติเมตร จำนวน 10,000 ตัว จากบ่อ
ดินในบริเวณพระตำหนักสวนจติรลดาแก่กรมประมง เพื่อ
นำไปขยายพันธุ์ ณ แผนกทดลองและเพาะเลีย้งในบริเวณ
เกษตรกลางบางเขน จังหวัดพระนคร และสถานีประมง
ต่าง ๆ 15 แห่ง ท่ัวพระราชอาณาจักร เพื่อทำการ
ขยายพันธุ์แล้วแจกจ่ายให้กับราษฎรผูส้นใจนำไปเลีย้ง จน

ปลานิลเป็นพันธุ์ปลาหลักท่ีกรมประมงใช้ส่งเสริมให้ราษฎร
เลี้ยงเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎร 

ในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ ยงัคงมีการ
เพาะพันธ์ุปลานลิจำนวน 3 บ่อ และบ่อพ่อแม่พันธ์ุ 1 บ่อ 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง
พระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้กรมประมงนำลูกพันธ์ุปลานิลที่
ทรงเพาะพันธ์ุไว้ไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรเป็นประจำทุก
เดือน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในนามว่า “ปลานิลสายพันธ์ุ
จิตรลดา” ซึ่งเป็นปลานิลสายพันธ์ุแท้มีการปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยไดเ้ปน็อย่างดี มีความแข็งแรง
และไม่เป็นโรคในขณะที่ปลานลิสายพันธ์ุอื่นเกิดโรคระบาด 
จึงเป็นท่ีมาของการเพาะพันธุ์ปลานิลสวนจติรลดาเพื่อให้
ศูนย์และสถานีประมงน้ำจืดทีม่ีอยูท่ั่วประเทศได้มีปลานิล
พระราชทานสำหรับการรักษาสายพันธุ์ กระจายพันธ์ุ และ
ขยายพันธุ์เพื่อปล่อยลูกปลาในโอกาสสำคญั อาทิ วันพืช
มงคล วันเฉลมิพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภมูิพลอดลุยเดช ๕ ธันวามหาราช อีกทั้งแจกจ่าย
แก่เกษตรกรทีต่้องการพ่อแม่พันธ์ุปลานิลที่แข็งแรงโตเร็ว
เพื่อเป็นมิ่งขวัญมงคลแกเ่กษตรกรทั้งหลาย  
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โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 

(ROYAL CHITRADA PROJECT) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

พื้นที่ดำเนินโครงการ 
 

• โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติฯ 

• ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดืเขต 8 
(พระนครศรีอยุธยา) 

แผนดำเนินงาน 
 

งานท่ีดำเนินการประกอบด้วย 
- การเลี้ยงและดูแลปลานิล 
- การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยกลุม่งานสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้ำวังปลาและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

ผลการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมการเลี้ยงและดูแลสัตว์น้ำ 
 - ให้อาหารพ่อแม่พันธ์ุปลานิล วนัละ 2 ครั้ง  
กินอาหารรวม 150 กิโลกรัมต่อเดอืน 

 
  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

• เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูปลานลิจิตรลดา 
สายพันธ์ุดั้งเดมิไว้ให้คงอยู ่

• เพื่อความหลากหลายของสายพันธุ์ท่ีจะ 
นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนตอ่ไป 

• เพื่อแจกจ่ายพันธ์ุปลานลิจิตรลดา 
สายพันธ์ุดั้งเดมิแก่เกษตรกรเพื่อการ
เพาะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธ์ุ 
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ค าส่ังกรมประมง 

ที่ 1084/2562 

ประธานคณะท างาน 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจดืเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 

คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มวิจยัระบาดวิทยาโรคสตัว์น้ำ 

กองวจิัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน์้ำ 

คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มวิจยัและการจดัการประมงน้ำจืด 

กองวจิัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 

คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมประมง 

สำนักงานเลขานกุารกรม 

คณะท างาน 

นายเรวัตร ยอดสุรางค ์

นักวชิาการประมงชำนาญการ 

นายประเสริฐ สิงห์สุวรรณ 

นักวชิาการประมงชำนาญการ 

นายปิยะพจน์ เบราวะนะกลุ 

เจ้าพนกังานประมงชำนาญงาน 

นายปรีชา จำแนกวุธ 

นักวชิาการประมง (พนกังานราชการ) 

คณะท างานและเลขานกุาร 

นางสาวพัทธ์ธีรา สิทธิ์ธนานันท ์

นักวชิาการประมงปฏิบัติการ 

คณะท างานและผูช้ว่ยเลขานกุาร 

นางสาวชนิดา มัณยานนท์ 

นักวชิาการประมง (พนกังานราชการ) 

คณะทำงานปฏิบัติงานในเขตพระราชฐาน 

โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภ

รักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา) 
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โรงเรยีนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรกัษาพระองค ์

(วังทวีวัฒนา) 
 

กรมประมงร่วมเป็นหน่วยงานที่รับผดิชอบ ถวายงานในโครงการ
ก่อสร้างวังทวีว ัฒนาตั ้งแต่  ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โดยให้การ
สนับสนุนกิจกรรมด้านประมงต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมการสนับสนุนงาน
ก่อสร้าง กิจกรรมการเลี ้ยงและดูแลพันธุ ์สัตว์น้ำ กิจกรรมการปลูก
พรรณไม้น้ำ และกิจกรรมการติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ซึ่งการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

กิจกรรมการสนับสนุนงานก่อสร้าง 

กรมประมงรับผิดชอบงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวังทวีวัฒนา โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารและ
สิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งสิ้น จำนวน 8 รายการ และดำเนินการส่งมอบให้แก่วังทวีวัฒนาเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 

 

  อาคารและสิ่งก่อสร้าง วันท่ีแล้วเสร็จ ผู้ดำเนินการ 

1. ตาข่ายกันปลาทางน้ำออก 17 กันยายน 2547 ห้างหุ้นส่วนอำนาจกาญจน์ จำกัด 

2. ประตูกันปลาพร้อมระบบควบคุม 30 พฤศจิกายน 2550 ห้างหุ้นส่วนอำนาจกาญจน์ จำกัด 

3. โรงเพาะพันธ์ุกบ 28 กุมภาพันธ์ 2548 กรมประมง 

4. ทางเคลื่อนย้ายเรือขึ้น - ลง 28 กรกฎาคม 2548 บริษัท ที เอส ซัพพลาย แอนด์ 
คอนสตรัคช่ัน จำกดั 

5. อาคารจอดเรือ 10 เมษายน 2550 บริษัท ที เอส ซัพพลาย แอนด์ 
คอนสตรัคช่ัน จำกดั 

6. อาคารจอดพักเรือ 10 เมษายน 2550 บริษัท ที เอส ซัพพลาย แอนด์ 
คอนสตรัคช่ัน จำกดั 

7. เครื่องเติมอากาศใต้นำ้ 
    (5 เครื่อง) 

17 สิงหาคม 2548 บริษัท รัศมีเทพ (1999) จำกัด 

8. บ่อพรรณไม้น้ำ (97 บ่อ) 14 พฤศจิกายน 2551 บริษัท เอส พี พรีซิซั่น จำกัด 
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งานบ ารุงรักษาอาคารสิ่งก่อสร้าง  

 
 
 

 
1. งานปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารจอดเรือใหญ่  
วังทวีวัฒนา ในเดือนตุลาคม 2563  
 

2. งานปรับปรุงโรงเพาะเลี้ยงกบวังทวีวัฒนา 
ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563 โดยบริษัท วอเตอร์เทค จำกัด  

 
 

2 กิจกรรมการเลี้ยง และดูแลพันธุ์สัตว์น้ำ 

2.1 สถานการณ์สัตว์น้ำภายในวังทวีวัฒนา 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๘ (พระนครศรีอยุธยา) ได้รายงานสถานการณ์
สัตว์น้ำ ที่เลี้ยงภายใน Grand Lake วังทวีวัฒนา โดยสรุป มีปลาจำนวน 25 ชนิด รวม 496,410 ตัว 

 

กลุ่มวิศวกรรมประมง  

ส านักเลขานุการกรม 

ปีงบประมาณ 2563 

ปลา 25 ชนิด รวม 

496,410 
ตัว 

สถานการณ์

สัตว์น ้าใน 

Grand Lake 
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การด าเนินงาน 

 

  

กจิกรรมการเพาะพันธุก์บ 

เริ่มดำเนินการเพาะเลี้ยงกบบริเวณโรงเพาะพันธุ์กบ 
เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2548 เป็นกบพันธุ์พ้ืนเมือง 
(กบจาน) เป็นการเลี้ยงนำร่อง  
ปีงบประมาณ 2563 ท าการเพาะพันธ์ุกบ 

• คร้ังที่ 1 18 มีนาคม 2563 

• คร้ังที่ 2 19 มิถุนายน 2563 

• คร้ังที่ 3 18 กันยายน 2563 

กจิกรรมการปลอ่ยกบ 

เมื่อกบโตได้ขนาดจะดำเนินการปล่อยภายในบริเวณวัง
ทวีวัฒนา ปัจจุบันได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์กบไปแล้ว
จำนวน 52 ครั้ง จำนวนรวมทั้งสิ้น 37,029 ตัว 

ปีงบประมาณ 2563 ด าเนินการปล่อยพันธ์ุกบ 

• 17 มีนาคม 2563    จ านวน 500 ตัว 

• 18 มิถุนายน 2563   จ านวน 500 ตัว 

• 17 กันยายน 2563   จ านวน 900 ตัว 

กจิกรรมดูแลสตัวน์ า้ 

ใน Grand Lake  

แผน 365 คร้ัง 

ผล   365 คร้ัง 

กจิกรรมอาคารและสิง่กอ่สรา้ง 

ท าความสะอาดอาคาร 

แผน 12 คร้ัง 

ผล  12 คร้ัง 

กจิกรรมปลอ่ยปลาสะเดาะเคราะห ์

แผน 24 คร้ัง 

ผล  2 คร้ัง 

*ยกเลิกกิจกรรมต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 

กจิกรรมตัดแตง่พรรณไมน้ ้า 

แผน 6 คร้ัง 

ผล  6 คร้ัง 

ดูแลบำรุงรักษาพรรณไม้น้ำใน
บริเวณรอบเกาะสะท้อนและ
รอบ Grand Lake 

กจิกรรมล้างบ่อเลีย้งปลา 

อาคารอรณุสริิประสาท 2 

 แผน 12 คร้ัง 

 ผล  12 คร้ัง 
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ชนิดพันธุ์ปลาใน Grand Lake  
วังทวีวัฒนา 

 

 

 

 

 
 
  

ปลาบึก 

Pangasianodon gigas 

ปลาสวาย 

Pangasius hypophthalmus 

ปลากาด า  

Labeo chrysophekadion 

ปลากะโห ้

Catlocarpio siamensis 

ปลาแก้มช า้ 

Puntius orphoides  

ปลากระแห 

Barbonymus schwanenfeldii  

ปลาเทพา 

Pangasius sanitwongsei  

ปลาเทโพ 

Pangasius larnaudii  
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ชนิดพันธุ์ปลาใน Grand Lake 

วังทวีวัฒนา 

 

 

 

 

 
  

ปลาม้า 

Boesemania microlepis  

ปลากราย 

Chitala ornate 
 

ปลาตะเพียนทอง 

Barbonymus altus  

ปลาตะเพียนเผือก 

Barbonymus altus  

ปลาตะพาก 

Hypsibarbus wetmorei 
 

ปลาหมอไทย 

Anabas testudineus  

ปลาตะเพียนขาว 

Barbonymus gonionotus  

ปลาหมอตาล 

Helostoma temminkii  
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ชนิดพันธุ์ปลาใน Grand Lake 

วังทวีวัฒนา 

 

 
  

ปลาทับทิม 

Oreochromis sp.  

ปลาแรด 

Osphronemus goramy  

ปลาบู่ทราย 

Oxyeleotris marmorata 
 

ปลาเสือพ่นน ้า 

Toxotes chatareus  

ปลาไหลนา 

Monopterus albus  

ปลานิล 

Oreochromis niloticus 
 

ปลาช่อน 

Channa Striata 

ปลาย่ีสกไทย 

Probarbus jullieni  

ปลาดุกอุย 

Clarias macrocephalus  
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กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าจืด 
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กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าจืด 

 

หลักการและเหตุผล 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจดืในแหล่งน้ำเพื่อทดแทนการลดลงของสัตว์น้ำใน
แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก ให้มผีลผลิตสัตว์น้ำจดืเพียงพอต่อความต้องการบริโภคสตัว์น้ำ สร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร และโภชนาการของประชากรไทย เป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกและมีคณุคา่ทางโภชนาการและสร้าง
รายได้ในครัวเรือน 

กรมประมง โดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
และพัฒนาด้านการเพาะเลีย้งสัตวน์้ำจืด พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำจดื และให้บริการด้าน
ความรู้และส่งเสรมิการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื ตลอดจนพัฒนาผลิตภณัฑ์สตัว์น้ำให้มีเพยีงพอต่อการบรโิภคในประเทศและ
สามารถส่งออกแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยให้มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการให้เกดิผลสมัฤทธ์ิด้านผลผลติสัตว์น้ำ ความมั่นคง
ของอาหารสัตว์น้ำ ผา่นการดำเนนิโครงการพัฒนาตา่งๆ เช่น การผลิตพันธ์ุสตัว์น้ำเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงและ
ปล่อยเพิ่มผลผลติสตัว์น้ำท่ีมีเพียงพอต่อการบริโภค และสร้างรายไดข้องประชากรในท้องถิ่นตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดืให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นการเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศให้เกดิการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้สมดุลและยั่งยนื 

ในปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจืด ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจยัและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ดำเนินโครงการ
ส่งเสริมและ สร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจืดใหผู้้สนใจไดม้ี
โอกาสฝึกทักษะการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำจริง และสามารถนำ
องค์ความรู้และทักษะที่ไดร้ับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และส่งเสริมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจดืไปพัฒนาดา้นการเพาะเลี้ยงไดจ้ริง การดำเนิน
โครงการมีการวางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้ตรงกับความต้องการ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพ้ืนฐานและวิถีชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการแต่
ละพื้นท่ี มีการติดตามประเมินผลการนำองค์ความรูไ้ปใช้
หลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงระหว่างเครือข่ายผู้เพาะเลีย้งสัตว์
น้ำ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดือย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ  

วัตถปุระสงค ์

▀ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื
แก่ประชาชนท่ีสนใจ   

▀ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ
ได้นำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพได ้

▀ เพื่อส่งเสรมิการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ใหค้นในชุมชนพื้นที่
เป้าหมายให้มสีัตว์นำ้เพยีงพอตอ่การบริโภค 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) รุ่นที่ 1 วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกลุ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

1 ร.อ.สำรวย ประดับศลิป ์ ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 
2 นางสี วงศ์สุยะ ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

3 ร.ต.เสง่ียม นันทจันทร ์ ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

4 ส.ท.สุเทพ อุ่มสุข ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

5 นายสุเทพ หนูคุ้ม ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

6 นายเฉลมิ อิ่มในเมือง ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

7 นางยุพิน เจริญเปีย่มยืนยง ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

8 นายสวาท ทัศน์พร ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

9 นางอรทัย สมตา ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

10 ร.ต.ท.ถาวร พรหมพันธ์ใจ ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

11 นางมี ใจปิง ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

12 นางพุ่มพวง กุลฉิม ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

13 นางสาวพิมพา สุวรรณโรจน ์ ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

14 นางสาววรารักษ์ แสงธิรา ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

15 นางระดม คล้ายชุ่ม ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

16 นางจันสี สิทธิจันดา ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

17 นางจิระภา เนตรวิจติร ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

18 นางมณเฑยีร วรางกูร ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

19 นางนิคม เดพันดุง ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

20 นางต้อย คันยานุสิทธ ์ ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

21 นางสมศรี ภูด่นตร ี ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

22 นางศรธร อ่อนตา ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

23 นายพีระพล ช่างด ี ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

24 ส.ท.อินทร์ศักดิ์ โพธิร์อด ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

25 ร.ต.สว่าง นรอ่อน ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

26 นางศิริวรรณ แววกระโทรก ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

27 นางเพชรริน เมณกุล ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

28 นางนิตยา แก้วสุทธา ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

29 นางสมหมาย จันทร์คง ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

30 นางสมบุญ ปั้นเกต ุ ม.10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) รุ่นที่ 2 วันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกลุ หมู ่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

1 นางประภา คล้ายสังข ์ ม.1 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 
2 นายมาน ทรัพย์พจน ์ ม.1 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

3 นางสาวใดหนับ สุขสาล ี ม.1 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

4 นายสุเทพ บุตรทรัพย ์ ม.1 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

5 นางวรรณา อัยกลู ม.1 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

6 นางสาวโนรี รื่นภาคธรรม ม.2 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

7 นางมาเรียม อาลีมีน ม.2 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

8 นายศิริศักดิ์ สุวภญิโญภาส ม.4 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

9 นายสนธยา สุวภิญโญภาส ม.4 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

10 นายภานุ สุวภิญโญภาส ม.4 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

11 นางสมบัติ หลักเพชร ม.4 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

12 นายนิสิต น้อมศาสน ์ ม.4 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

13 นายสมปอง เทพงามถ้วน ม.5 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

14 นายเอกสิทธิ ์เรืองปราชญ ์ ม.5 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

15 นางวัลภา เกษโฉม ม.5 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

16 นางสาวพรพิมล ภาคีฉาย ม.6 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

17 นายสุทิน สังข์สำราญ ม.6 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

18 นางสมหมาย ภาคีฉาย ม.6 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

19 นายจำนงค์ ทรัพย์เพิ่ม ม.6 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

20 นางสำราญ ศรีรุ่งเรือง ม.7 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

21 นายวิชิต เนื่องทวี ม.7 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

22 นายสุพจน์ เนืองทวี ม.7 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

23 นายสมคดิ ธัญญาวุฒิ ม.7 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

24 นางสาวจำนง วุฒิเพ็ชร ม.7 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

25 นายบัญหยดั ศิลมัย ม.7 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

26 นายนาท วุฒิเพ็ชร ม.7 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

27 นางรำจวญ ผ่องจิตร ม.7 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

28 นางน้ำทิพย์ เงินแป้น ม.7 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

29 นายประสิทธ์ิ ผ่องจิตร ม.7 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

30 นางสาวละเมียด จิตรโีภชน ์ ม.12 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 
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หลักสตูร “การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดื” 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันท่ี 29-31 กรกฎาคม 2563 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันท่ี 4-6 สิงหาคม 2563

• หลักการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจืดทั่วไป 

 การเพาะพันธุ์สตัว์น้ำจืด

 คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด

• การป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำจดืเบื้องต้น 

 การเพาะพันธุ์สตัว์น้ำจืด (ปลานิล)

• การอนุบาลและการเลีย้งสัตว์น้ำจดื 

 อาหารสตัว์น้ำจืด

• มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจืด 
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การตดิตามการใชอ้งคค์วามรูแ้ละทกัษะทีไ่ดจ้ากการถา่ยทอด 

เทคโนโลยดีา้นการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้จดืไปใชป้ระโยชน ์

 

จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสตูร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื” 
ทั้งหมด 60 ราย  ชาย 26 ราย  หญิง 34 ราย จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 3 วัน 

ระดับระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำความรู้ไปใช้
เท่ากับร้อยละ 83 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีการทำกิจกรรมด้านการประมง  

(  ) เลี้ยงสัตว์น้ำอย่างเดยีว = 93 % (   )  เพาะและเลี้ยงสัตว์น้ำ = 7 % 
(  ) เพาะพันธ์ุสัตว์น้ำอย่างเดียว  (   ) อื่นๆ โปรดระบุ  

 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

1. ปัญหา/อุปสรรคที่พบในการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำ 

• น้ำในการใช้เลี้ยงไม่เพียงพอ –  

• ขโมยสตัว์น้ำ –  

• ศัตรสูัตว์น้ำ  -  

• วัชพืชน้ำ  
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

• อยากได้ความรู้ดา้นโรคสัตว์น้ำเพิม่เติม 

• อยากให้สนันสนุนพันธุป์ลาอื่นเพิ่มเติม 

• อยากใหส้นับสนุนอาหารสัตว์น้ำ 
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ความพึงพอใจการใช้องค์ความรู้และทักษะ
ของเกษตรกร รุ่นที่ 1 

ความพึงพอใจการใช้องค์ความรู้และ
ทักษะของเกษตรกร รุ่นที่ 2 

ลำดับที ่ คะแนน ลำดับที ่ คะแนน 
1 28 1 26 
2 30 2 28 
3 31 3 26 
4 25 4 29 
5 35 5 33 
6 31 6 32 
7 31 7 35 
8 28 8 28 
9 27 9 27 
10 27 10 28 
11 34 11 26 
12 34 12 27 
13 30 13 27 
14 30 14 27 
15 27 15 28 
16 27 16 28 
17 28 17 23 
18 32 18 30 
19 31 19 27 
20 34 20 28 
21 28 21 29 
22 34 22 29 
23 30 23 32 
24 28 24 28 
25 29 25 28 
26 29 26 25 
27 28 27 29 
28 28 28 31 
29 29 29 31 
30 24 30 30 

คะแนนเฉลีย่ 29.57 คะแนนเฉลีย่ 28.50 
คะแนนเฉลี่ยรวม 29 
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กิจกรรมย่อย  

 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 363 ฟาร์ม 
จังหวัดนนทบุรี จำนวน 128 ฟาร์ม 

ดำเนินการตรวจประเมินและตรวจติดตามฟาร์มตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดีของ
กรมประมง (จีเอพี กรมประมง) และมาตรฐานขั้นปลอดภัย 
(Safety level) ตรวจสภาพฟาร์ม เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อ
ตรวจหาสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ นำตัวอย่างสัตว์น้ำส่งตรวจ
ที ่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารตกค้างในเนื ้อสัตว์น้ำของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา 
และสุ่มเก็บปัจจัยการผลิต เพื่อตรวจหาสารต้องห้ามทางราชการ 
ด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย (Test kit) 

เมื่อเกษตรกรได้รับการประเมินว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กำหนดไว้ ศูนย์ฯ จะดำเนินการออกใบรับรองตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางประมงที่ดีของกรมประมง (จีเอพี กรมประมง) 
และมาตรฐานขั ้นปลอดภัย (Safety level) เพื ่อรับรองว่า
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
กำหนด  

ยกเว้นการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและ
กุ ้งทะเลตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที ่ดีของกรม
ประมง (จีเอพี กรมประมง) ทางกองพัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้นจะเป็นผู้
ออกใบรับรอง 

นอกจากน้ียังมีการตรวจประเมินสถานประกอบการ
ส่งออกสัตว์น้ำ การตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำ และการ
ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหน่วยงานกรมประมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมย่อย  

ตรวจตดิตามสารตกค้าง  

Residue Monitoring Plan (RMP) 

ดำเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำส่งตรวจที่ 
• ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ

ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
พระนครศรีอยุธยา 

• บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  
• กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 

กิจกรรมย่อย  

เฝ้าระวังฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าจืด 

ดำเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ 
หาสารตกค้าง ตามกิจกรรมเฝ้าระวังฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำของศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

 
 
 

   โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   

กจิกรรมพัฒนาคณุภาพสินคา้ประมงสู่มาตรฐาน 
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กิจกรรมตรวจติดตาม 
สารตกค้าง RMP 

44 
 ตัวอย่างยา 

ผล 
ตรวจประเมิน/ 

ตรวจติดตามฟาร์ม 

518 ราย  
เก็บตัวอย่าง 

ปัจจัยการผลิต 

721 ตัวอย่าง  
ได้รับการ 

รับรองมาตรฐาน 

514 ราย  การด าเนนิงาน 

ประเมิน 
สถานประกอบ 

การส่งออกสัตว์น้ำ 

21 ราย 
 

ประเมิน 
สถานกกักนั 

สัตว์น้ำ 

8 ราย 

ประเมิน 
โรงเพาะฟัก 

ของกรมประมง 

1 ราย 
 

กิจกรรมตรวจ
ประเมินฟาร์ม 

275 
ตัวอย่างยา 

 

กิจกรรมเฝ้าระวัง 
ฟาร์มเพาะเลี้ยง 

สัตว์น้ำจืด 

16 
 ตัวอย่างยา 

เก็บตัวอย่างสัตว์น ้า 
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วัตถุประสงค์ 

• เกษตรกรมีความรู้ด้านการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์เพิ่มมากขึ้น 

• เพิ่มแหล่งผลิตผลผลิตสัตว์น้ำอินทรีย ์
 

• เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพการเกษตรให้แกเ่กษตรกร 

  

กจิกรรมพัฒนาเกษตรอนิทรีย ์

(ดา้นการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้จดื)  

 รัฐบาลวางเป้าหมายสำคญัในการพัฒนาประเทศไว้ คือ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง” โดยภาค
การเกษตรเป็นภาคส่วนหน่ึงที่มีความสำคญัในการผลักดันให้
ประเทศมคีวามมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้นกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จึงไดม้ีการกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
ในช่วง ๕ ปี และ ๒๐ ปี โดยมุ่งการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง 
เพื่อบรรลุวสิัยทัศน์ “เกษตรกรมั่งคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง 
ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้
ความสำคญักับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันอีกทั้งมุ่งการส่งเสรมิการทำ
เกษตรแบบยั่งยืน อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม ่
 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสนิค้าสัตว์น้ำใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ เป็นส่วนสำคญัในการสร้างมลูค่าให้
สินค้าสตัว์น้ำ และเพิ่มช่องทางในการแข่งขันทางการค้า อีกทั้ง
ในปัจจุบันผู้บรโิภคได้ให้ความสำคญัในการบรโิภคอาหารแบบ
คลีน มีความปลอดภัย และสินค้าที่ผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์ ซึ่ง
ผลผลิตสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอินทรีย์ยังมีอยู่น้อย 
จึงมีความจำเป็นทีต่้องขยาย และสร้างแหล่งผลติสตัว์น้ำท่ีผลิต
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ใหม่เพิ่มมากขึ้น 

หลกัการและเหตผุล 
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โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
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แก่เกษตรกรรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2563 

1 สนับสนุนพันธุ์ปลานลิ จำนวน 40,800 ตัว 
2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ฟางขา้วอินทรีย์) 
 จำนวน 1,200 กิโลกรัม 
3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต (มลูวัวแห้ง) 
 จำนวน 1,500 กิโลกรัม 

 20 
ราย 

ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์ 

รายเดิมปี 2561 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 ราย 
รายเดิมปี 2562 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี  จำนวน 19 ราย 

เกษตรกรรายเดิมปี 2561 และปี 2562 จำนวน 12ราย 

1 นางสาวชญาดา เกตุศักดิ ์
2 นายปัญญา ใคร่ครวญ 
3 นางสาววันเพ็ญ รัตนปญัญา 
4 นายมนตรี ศรเีหรา 
5 นายวัชรินทร์ คงยืน 
6 นางสาวอาทิชา ศรีเหรา 
7 นายสวง บุญเมฆ 
8 นายพีรพัทธ์ วงค์กมลพร 
9 นายชีระวิทย์ ปิณฑะศิริธนโชต ิ
10 นายวศิลป์ เผือกพันธุ์มุข 
11 นางสุภาพ กำลังแพทย์ 
12 นางเหรียญ ใกล้กลาง 

 

 



 

รายงานประจ าปี  2563  

- 69 - 

 
 
 
  

แ
ผ
น
ง
าน
 ย
ุท
ธ
ศ
าส
ต
ร
์เก
ษ
ต
ร
ส
ร
้าง
ม
ูล
ค
่า 

กจิกรรมระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่  

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณม์ีนโยบายเพื่อพัฒนา
แหล่งผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดา้นการเกษตรให้มี
ความสมบรูณ์และครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด 
ราคาตกต่ำ และใหผ้ลผลิตที่ได้ มมีาตรฐาน โดยส่งเสริมให้
เกษตรกรร่วมกันผลติเป็นแปลงใหญ่ จัดการการเลี้ยงให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการเพาะเลีย้งสัตว์นำ้ที่ดี การจัดหาปัจจัยการผลิต 
การลดต้นทุนการผลติให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การจัดการ
ผลผลติ การเพิ่มมูลคา่ผลผลิต และการเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาด 
โดยมผีู้จัดการโครงการ (Project manager) เป็นผู้ให้คำแนะนำ 
ติดตาม และประสานงานกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว 
 ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีผลผลิตสัตว์น้ำจืด 
425,837 ตัน มูลค่าประมาณ 26,202,496 บาท ชนิดสัตว์น้ำ 
ที่สำคัญ คือ ปลานิล ปลาดุก กุง้ก้ามกราม ปลาตะเพียน ปลาช่อน 
ปลาสลิด ปลาสวาย ปลากด กบ และปลาอื่น ๆ เป็นต้น  
ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรประสบปญัหาด้านต้นทุนการผลติสูง 
ระบบการเลีย้งไมไ่ด้มาตรฐาน และราคาตกต่ำ ดังนั้น เพื่อพัฒนา
เกษตรกรผู้เพาะเลีย้งสัตว์น้ำจืดใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิในเชิงประจักษ์ 
กรมประมงจึงดำเนินการโครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจดื) ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้
มีผลผลิตเพิ่มขึ้นและลดต้นทุนเพ่ือสนองความต้องการของตลาด 
ด้วยการเลี้ยงตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ที่ดี โดยมีการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรเพื่อเพ่ิมอำนาจต่อรอง 
ในการซื้อปัจจัยการผลิตและจำหน่ายผลผลิต ซึ่งการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลติช่วยให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
และมีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 

หลกัการและเหตผุล 
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 เพ่ิมผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าของเกษตรกร 

 ลดต้นทุนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าของ

เกษตรกร 

 ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าเข้าสู่

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าท่ีดี 

(GAP) 

 พัฒนากลุ่ ม วิส าหกิ จ ชุมชน หรื อสหกรณ์ผู้

เพาะเลี้ยงสัตว์น ้า เพ่ือเป็นตัวกลางในการบริหาร

จัดการระบบการผลิตและการเช่ือมโยงผลผลิตสู่

ตลาดให้แก่สมาชิก 

 มีตลาดจ าหน่ายผลผลิตสัตว์น ้า 

แปลงใหญ่ปลาดุก อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

แปลงใหญ่ปี 

2561 

แปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

แปลงใหญ่ปี 

2562 

แปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม อำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

แปลงใหญ่ปี 

2563 

 

วัตถุประสงค์ 

 
  

   ระยะเวลาการด าเนินโครงการ  

ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563 

   พ้ืนท่ีด าเนินโครงการ  
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o กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ 
ถ่ายทอดความรู้ในการใช้และขยาย
เชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรกร เมื่อวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2563 
o กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
สนับสนุนเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่
เกษตรกร จำนวน 39 ราย รายละ 20 ซอง 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

o ก ิจกรรมยกระด ับมาตรฐานส ินค ้าและสร ้าง
มูลค่าเพิ่ม 
ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ด ี(GAP) ให้แก ่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทีย่ื่นคำขอรับการ
รับรอง จำนวน 1 ราย 

ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มของฟาร์มเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑ ราย 
o กิจกรรมติดตามและประเมินผล 

ติดตามผลการดำเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 
12 ครั้ง  

แปลงใหญ่ปี 2561 

แปลงใหญ่ปลาดุก อ าเภออู่ทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แปลงใหญ่ปี 2562 

แปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

o กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ 
ถ่ายทอดความรู้ในการใช้และขยาย
เชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรกร เมื่อวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2563 
o กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
สนับสนุนเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่
เกษตรกร จำนวน 38 ราย รายละ 20 ซอง 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 

o กิจกรรมยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ด ี(GAP) ให้แก ่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทีย่ื่นคำขอรับการ
รับรอง จำนวน 1 ราย 

ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มของฟาร์มเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1 ราย 
o กิจกรรมติดตามและประเมินผล 

ติดตามผลการดำเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 
12 ครั้ง  

แปลงใหญ่ปี 2563 

แปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

o กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ 
ถ่ายทอดความรู้ในการใช้และขยาย
เชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรกร เมื่อวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2563 
o กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
สนับสนุนเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่
เกษตรกร จำนวน 38 ราย รายละ 20 ซอง 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 

o กิจกรรมยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ด ี(GAP) ให้แก ่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทีย่ื่นคำขอรับการ
รับรอง จำนวน 1 ราย 

ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มของฟาร์มเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1 ราย 
o กิจกรรมติดตามและประเมินผล 

ติดตามผลการดำเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 
12 ครั้ง  
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 ตามที่ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
การประมง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 
โดยบทบัญญัติแห่งพระราชกำหนดเพื่อการจัด
ระเบียบการประมงในประเทศไทยและในน่านน้ำ
ทั่วไป เพ่ือป้องกันมิให้มีการทำการประมงโดย 
มิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อรักษาทรพัยากรสตัว์น้ำ
ให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติ
อย่างยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดำรง
อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมตามแนวทาง กฎเกณฑ์ 
และมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับนับถือในนานา
ประเทศ โดยในหมวด 6 มาตรา 76 แห่งพระราช
กำหนดดังกล่าว บญัญัติว่า เพื่อประโยชน์ในการ
กำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีคุณภาพ
ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อ
ผู้บริโภค หรือต่อกิจการของบุคคลอื่น ให้ออก
กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือลักษณะของสัตว์น้ำ 
หรือ ประเภท รูปแบบ ขนาด หรอืวัตถุประสงค์
ของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคมุได้ ตอ่มาไดม้ี
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ได้
ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่
กรมประมง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีเพิ่มขึ้น
แลเหมาะสมกับสภาพของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
อันจะทำให้การปฏิบตัิภารกิจตามอำนาจหน้าที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  

 โดยในส่วนของสตัว์น้ำควบคุมท่ี
เกี่ยวข้องกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจดืเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 

• การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กุ้งทะเลที่มีการ
เพาะเลี้ยงกันเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน 
คือ กุ้งขาวแวนนาไม ซึ่งเป็นกุ้งที่สามารถ
เลี้ยงได้ในสภาพความเค็มต่ำ ทำให้มีการ
ขยายพื้นที่ไปในเขตพื้นที่น้ำจืด 

• การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช 
Procambarus charkii หรือ 
Cherax spp. กรมประมงไดม้ีประกาศ 
เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดง 
หรือ เครย์ฟิช Procambarus charkii 
หรือ Cherax spp.) พ.ศ. 2559 ต้อง
ปฏิบัติ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 
เรื่อง กำหนดผู้ให้ประกอบกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งกามแดง 
หรือ เครย์ฟิช Procambarus charkii 
หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบตัิ  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2559  
ฉบับท่ี 3 วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 
และฉบับท่ี 4 วันท่ี 22 สิงหาคม 2560 
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(สตัวน์ า้ควบคมุ) 

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต

และการแปรรูปสัตว์น ้า 

หลกัการและเหตผุล 
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• การเพาะเลี้ยงจระเข้  
จระเข้เป็นสัตว์ปา่ตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2535 และได้รับ
การประกาศให้เป็นสตัว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์
ได้ตามกฎกระทรวงชนิดของสัตวป์่า
คุ้มครองให้เป็นสตัว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ 
พ.ศ. 2546 และอยู่ในอนุสัญญาวา่ด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่า
และพืชป่าท่ีใกล้สญูพันธ์ุ (CITES) 

 
 
 
 
 
 
 

• การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังเปน็อาชีพ
เกษตรกรรมที่มีความสำคัญเนื่องจากให้ผล
ผลิตและผลตอบแทนต่อพ้ืนท่ีค่อนข้างสูง ทำ
ให้มีเกษตรกรทีใ่ห้ความสนใจและเพาะเลี้ยง
กันจำนวนมาก อย่างไรกด็ีการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำในกระชังอาจทำให้ระบบนิเวศของแหล่ง
น้ำเปลี่ยนแปลงไป หากไม่คำนึงถึงปริมาณ
กระชัง และความเหมาะสมของลำน้ำ อาจ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิต
ของสัตว์น้ำในธรรมชาติ ตามพระราช
กำหนดการประมง พ.ศ. 2558  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังที่ทำการ
เพาะเลี้ยงในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินต้องดำเนินการขออนุญาตตาม
มาตรา 79 

 

วตัถปุระสงค ์
 

▀ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าท่ีกรมประมง  
เรื่องระเบยีบและวิธีการดำเนินงานกิจการการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ
ควบคุมตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 

▀ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบ
กิจการการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำควบคมุด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 

▀ เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง การดำเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ
ควบคุม 

▀ เพื่อกำกับ ดูแล การดำเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคมุ 

 

 

พื้นที่ดำเนินการ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบรุ ี
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 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ 
แก่ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม  
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบรุี 
จำนวน 70 ราย 
 

 ตดิตาม เฝ้าระวัง การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำควบคุม ให้ดำเนินการ
ได้ตามประกาศกำหนด ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดสุพรรณบรุี  
จำนวน 2 ราย รายละ 2 ครั้ง 
 

 เฝ้าระวัง คุณภาพน้ำทิ้งในพื้นที่ท่ีมีการเพาะเลีย้ง 
สัตว์น้ำควบคมุ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
สุพรรณบุรี จำนวน 3 แหล่ง แหลง่ละ 2 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
  

ผล 

การด าเนนิงาน 
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ความเป็นมาของโครงการ 
 

 
มูลนิธสิ่งเสรมิศิลปาชีพในสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ 

ได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ศลิปาชีพแห่งใหม่ บริเวณตำบลเกาะเกดิ อำเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นสถานท่ีอาศัยประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและทำงานศลิปาชีพสำหรับเกษตรกรจากท่ีต่างๆ ทั่วประเทศ ใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริใหม่ในการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้แก่
เกษตรกรในโครงการ ฯ รวมทั้งโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในศูนย์ศิลปาชีพ
แห่งใหม่ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสตัวน์้ำให้เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถใน
การเลีย้งสัตว์น้ำ มรีายได้เสรมิและเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สตัว์น้ำ ซึ่งมแีนวโน้ม
อาจจะสญูพันธ์ุในอนาคต โดยในปีงบประมาณ 2543 ได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จำนวน 520,000 บาท สำหรับการเลีย้งปลาดุกอุยร่วมกับ 
ปลาสลิด และจำนวน 150,000 บาท สำหรับการเลี้ยงปลาบู่ทรายในกระชัง 
โดยขอตั้งงบประมาณของกรมประมงสำหรับใช้ปฏิบัติงานโครงการฯ ในปี
ต่อไป 
 

 
 
 
 

วัตถุประสงค ์

 

▀ เพื ่อสาธิต ฝึกอบรมการเลี ้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เจ้าหน้าที่  
นักศึกษาภายในศูนย์ฯ และเกษตรกรบริเวณใกล้เคียง 

▀ เพื่อส่งเสริมและให้บริการแก่เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพด้านการประมง 

▀ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของไทย 
 

เป้าหมาย 

 

▀ ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว เพื่อปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ 

▀ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 20 ราย  

▀ จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง  

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น ้าในศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ 

ต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  

ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำ
ภายในโครงการฯ และสำหรับจุดเรียนรู้และสาธิตการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว ดังนี้ 

▀ ปลาตะเพียนขาว จำนวน 160,000 ตัว 

▀ ปลาตะเพียนทอง จำนวน 40,000 ตัว 

▀ ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 100,000 ตัว 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ  
จำนวน 20 ราย ให้เลี้ยงกบในกระชัง โดยมอบ 

• กระชังมุ้งเขียว รายละ 1 กระชัง 

• พันธุ์กบ รายละ 300 ตัว 

• อาหารกบ รายละ 2 กระสอบ  

• อาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน รายละ 1 ถุง  
พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ติดตามดูแล และให้คำแนะนำแก่
เกษตรกรตลอดระยะเวลาการเลี้ยง  
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กิจกรรมจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ดำเนินการสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังนี้ 

 
การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ ดำเนินการสาธิตการ

เล ี ้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อด ิน ขนาด 2 ไร่ 
จำนวน 2 บ่อ อัตราปล่อยไร่ละ 5,000 ตัว  
 
 
 

การเลี้ยงปลานิลในกระชัง ดำเนินการสาธิต
การเลี ้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง ขนาด
กระชัง 5 x 5 x 2 เมตร จำนวน 2 กระชัง 
อัตราการปล่อย 50 ตัวต่อตารางเมตร  

 
 
 
 

การเลี้ยงปลาดุก ดำเนินการสาธิตการเลี ้ยง
ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ขนาดบ่อ 5 x 6 เมตร 
จำนวน 1 บ่อ อัตราปล่อยบ่อละ 2,000 ตัว  

 
 
 

 
การเลี้ยงปลาในร่องสวน ดำเนินการสาธิต
การเลี้ยงปลาในร่องสวน บริเวณสวนผักของ
โครงการ ฯ พื้นที่ 10 ไร่ จำนวน 1 แห่ง 

 
 
 

การเลี้ยงปลาเพื่อการอนุรักษ์ ดำเนินการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ปลาตะเพียนขาว 
ปลาตะเพียนทอง ลงในอ่างเก็บน้ำของโครงการฯ พ้ืนที่รวม 400 ไร่ เพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทย  
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TICA/JICA 

Triangular Cooperation for Myanmar 

 



 

รายงานประจ าปี  2563  

- 79 - 

 

          
โครงการฝึกอบรม  

หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารมีชีวิตเพื่อการเพาะเลี้ยงปลา Giant Butter Catfish 
Training cause of TICA/JICA Triangular Cooperation for Myanmar on  

Technology Transfer for Produce Live Aquatic Feeds for Giant Butter Catfish (Silonia silondia) 
 

หลักการและเหตุผล 
ภายใต้โครงการความร่วมมือความร่วมมือด้านประมงไทย-ญี่ปุ่น-เมียนมา นั้น กรมประมง กระทรวงเกษตร 

ปศุสัตว์ และชลประทานแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาคเมียนมา ได้ขอความช่วงเหลือเรื่องการเพาะเลี ้ยงปลา Giant Butter 
Catfish (Silonia silondia) และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราชอาณาจักรไทย โดยกองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)  ดำเนินการ
ฝึกอบรมหลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา Giant Butter Catfish ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 – 14 ตุลาคม 2560 จำนวน 20 ราย 
หลักสูตร Technology Transfer for Giant Butter Catfish Culture ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3-22 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 10 ราย 
หลักสูตร Intensive Technology Transfer for Giant Butter Catfish Culture 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ประมงของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาให้สามารถดำเนินการเพาะเลี้ยงปลา 
Giant Butter Catfish (Silonia silondia) ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านประมงไทย-ญี่ปุ่น-เมียนมา 
อย่างต่อเนื่องและมุ่งผลสัมฤทธ์ิ กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) สังกัด
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประสงค์จัดหลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารมีชีวิตเพื่อการเพาะเลี้ยงปลา 
Giant Butter Catfish ให้แก่เจ้าหน้าที ่จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื ่อขับเคลื ่อนโครงการให้สัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพลักดันการดำเนินการตามผลการประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทย ญี่ปุ่น

และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
2. เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพร้อมทั้งเปิด

โอกาสการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต 
3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีขั ้นสูงเพื ่อการเพาะเลี ้ยงปลา Giant Butter Catfish ให้แก่เจ้าหน้าที ่จาก

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม 
ระหว่างวันท่ี 16-29 กุมภาพันธ์ 2563  
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สถานที่จัดฝึกอบรม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี 
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กรมประมง 

 

รายช่ือวิทยากรและหลักสูตรการฝึกอบรม 

นางนุชนรี ทองศรี 
นักวิชาการประมงชำนาญการ 
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ 
 
 

หลักสูตร 
- การผลติอาหารมีชีวิตเพื่อการเพาะเลีย้ง 
สัตว์น้ำ (ภาคบรรยาย) 

- การผลติอาหารมีชีวิต (หนอนจิ๋ว) 
(ฝึกปฏิบัติ) 

นางสาวอ้อมเดือน มีจุ้ย 
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 
กองวิจัยและพัฒาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจืด 

หลักสูตร 
- คุณภาพน้ำสำหรับการผลิตอาหารสัตว์นำ้ 

มีชีวิต (ภาคบรรยาย) 
นายวชิระ กิติมศักดิ ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจยัและพัฒนาการเพาะเลีย้ง
สัตว์น้ำจดืเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้ำจืด 
เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื 

หลักสูตร 
- การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ฝึกปฏิบัติ) 

นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย 
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุร ี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
ปราจีนบุรี 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื 

หลักสูตร 
- แพลงก์ตอนสัตว์และแพลงก์ตอนพืช 
(ภาคบรรยาย) 

นายไชยสิทธิ์ เสนา 
นักวิชาการประมงชำนาญการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
ปทุมธานี 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื 

หลักสูตร 
- การเตรยีมการเพื่อผลติอาหารสัตวน์้ำมีชีวิต  
(บรรยาย) 

- การผลติอาหารมีชีวิต (น้ำเขียว) (ฝึกปฏิบัติ) 
- การเพาะเลี้ยงไรแดงและโรติเฟอร์ (ฝึกปฏิบัติ) 
- การผลติน้ำเขียวเขม้ข้นเพื่อการเพาะ

ขยายพันธุ ์(ฝึกปฏิบัติ) 
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รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้รับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 

No. Name Position Organization 

1 Ye Win Thaung Fishery Officer Department of Fisheries 

2 Myo Naing Oo Fishery Officer Twen Tae Fishery Station, 
Department of Fisheries 

3 Zaw Khaing Fishery Officer Thayet Kone Fishery Station, 
Mandalay Division 

4 Tun Naung Win Fishery Officer Chaungzon Township 
Department of Fisheries 

5 Thet Naing Win Fishery Officer Ayeyarwaddy Division 

6 Kyaw Htun Zan Fishery Officer Marine Shrimp Culture 
Demonstration Centre 

7 Aung Naing Oo Fishery Officer Waing Maw Fishery Station 

8 Thinn Pa Pa Tun Fishery Officer Pan Ta Naw Fishery Station 

9 Ohnmar Aung Fishery Officer Aquatic Animal Health and 
disease control section, 
Aquaculture Division 

10 Aye Min Win Aye Staff Officer Internal/External Relation and 
information Division 
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ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม 
 

หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารมีชีวิต 

เพ่ือการเพาะเลี้ยงปลา Giant Butter Catfish 
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ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม 
 

หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารมีชีวิต 

เพ่ือการเพาะเลี้ยงปลา Giant Butter Catfish 
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