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รายงานประจ าปี ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนโครงการต่างๆ ในความ
รบัผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในงานต่างๆ ได้แก่ 
งานด้านบริหาร งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมง  และงานเงินทุนหมุนเวียน 
ซึ่งข้อมูลที่สรุปไว้อาจเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนผู้สนใจทั่วไปในการค้นคว้าหาข้อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานและโครงการต่างๆของศูนย์ฯ 

การปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่างๆ ของศูนย์ฯประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายทุกประการ ข้าพเจ้าใน
นามของผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระบุรี ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่กรุณา
ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แนะและให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านทั้งยังให้ความสนับสนุนและให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  ตลอดจนความร่วมมือใจเสียสละ อุทิศ  แรงกาย แรงใจ ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างทุกท่าน                         
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อักษรย่อของจังหวัดสระบุรี             "สบ" 
 

ค าขวัญของจังหวัดสระบุรี 
 

"พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนปุาสักชลสิทธิ์  ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนําล้ําแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียว
กะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง " 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัดสระบุรี 
 
 

                      
 

  

  

  

ต้นไม้ประจ าจังหวัดต้นไม้ประจ าจังหวัด   

  

 

 

 

 

 

 

หมายถึง สถานที่อันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของชาวจังหวัดสระบุรีและชาวไทยทั้ง
ประเทศ เป็นรูปมณฑป ปลูกครอบรอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตั้งอยู่ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตําบลขุนโขลน  อําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี 

ดอกสุพรรณิการ์ 
ช่ือวิทยาศาสตร์: Cochlospermum regium เป็นไม้ผลัดใบที่มีถิ่นกําเนิดในแถบทุ่ง
หญ้าเขตร้อนแซราดู (Cerrado) ในทวีปอเมริกาใต้ (บริเวณประเทศบราซิล, 
โบลิเวีย, ปารากวัย) แต่ปัจจุบันพบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน 
สุพรรณิการ์มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ใกล้เคียงกับฝูายคํามาก ข้อแตกต่างท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งคือ ฝูายคําจะออกดอกเพียงช้ันเดียว มี 5 กลีบ และบานทีละดอก 
ในขณะที่สุพรรณิการ์จะมีทั้งชนิดที่ออกดอกช้ันเดียวและชนิดที่ออกดอกซ้อนกัน 
เป็นกระจุกแน่น โดยบานพร้อม ๆ กันในประเทศไทยนิยมปลูกสุพรรณิการ์เป็นไม้
ประดับ โดยได้รับการกําหนดให้เป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจําจังหวัด
นครนายก และเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดนครนายก สระบุรี บุรีรัมย์ สุพรรณบุรี 
และอุทัยธาน ี 

ตะแบกนา  
ช่ือวิทยาศาสตร์  Lagerstroemia floribunda Jack 
ลักษณะทั่วไป  เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15–30 เมตร เปลือกเรียบสีเทาอมขาว แตก
ล่อนเป็นหลุมตื้น ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก 
ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบสอบ ดอกสีม่วงอมชมพู ออกรวมกันเป็นช่อตามปลาย
กิ่ง ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ ์ผลรูปรี เมล็ดมีปีก  
ขยายพันธุ์  เพาะเมล็ด 

สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนซุย ไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ําและความชื้นปานกลาง 

ดินร่วนซุย ไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ําและความชื้นปานกลาง 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ทางทิตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร 
ละติจูดที่ 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟิลิปดาเหนือ กับลองติจูดที่ 100 องศา 54 ลิปดา 35.58478 ฟิลิปดา
ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 108 
กิโลเมตร (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ศาลากลางจังหวัด) และตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 
113 กิโลเมตร และตามแม่น้ําเจ้าพระยาแยกเข้าแม่น้ําปุาสักประมาณ 165 กิโลเมตร เนื้อที่จังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่
ทั้งหมด 3,576,486 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,235,304 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของพ้ืนที่ประเทศ  
อาณาเขตจังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอเมืองลพบุรี อําเภอชัยบาดาล และ อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอปากช่อง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก 

ทิ ศ ใ ต้  ติ ด ต่ อ กั บ อํ า เ ภอหนอ ง เ สื อ  จั ง ห วั ดปทุ ม ธ านี  แ ล ะ อํ า เ ภอวั ง น้ อ ย  อํ า เ ภ อ อุทั ย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอภาชี อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอําเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสระบุรี 

ที่ตั้ง เนื้อที่ และอาณาเขต 
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พ้ืนที่จังหวัดสระบุรีเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณลุ่มน้ําที่ราบลุ่มภาคกลางรวมกับอีกส่วนหนึ่งของทิวเขา 
ดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 3 ลักษณะ คือ บริเวณท่ีราบลุ่ม บริเวณ
เขาหย่อมหรือเขาเตี้ย และบริเวณเขาสูง 

 
 

 
 

จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะซึ่งลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะมีฝน
น้อยแห้งแล้งในฤดูหนาว และอุณหภูมิค่อนข้างสูงในฤดูร้อนและค่อนข้างจะหนาวเย็นในฤดูหนาว และมีฝนตกชุก
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  

 
 

 
จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลาง และอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินปกติมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง จึงทําให้

อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวจัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี  25-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย 33-34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 23-24 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศ
ร้อนจัดที่สุดในรอบป ีส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนมกราคม 

 
 

 
จังหวัดสระบุรีแบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น 13 อําเภอ 111 ตําบล 973 หมู่บ้าน 28 เทศบาล 80 

องค์การบริหารส่วนตําบล มีประชากรรวม 617,384 คน 
1. อําเภอเมืองสระบุรี 
2. อําเภอแก่งคอย 
3. อําเภอหนองแค 
4. อําเภอวิหารแดง 
5. อําเภอหนองแซง 
6. อําเภอบ้านหมอ 
7. อําเภอดอนพุด 

8. อําเภอหนองโดน 
9. อําเภอพระพุทธบาท 

10. อําเภอเสาไห้ 
11. อําเภอมวกเหล็ก 
12. อําเภอวังม่วง 
13. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

 

 
 

 

ภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิอากาศ 

 อุณหภูมิ 

การปกครอง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5)
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มีประชากรรวมทั้งสิ้น 643,114 คน เป็นชาย 316,489 คน เป็นหญิง 325,551 คน อําเภอที่มีประชากร
มากที่สุด คืออําเภอเมืองสระบุรี มีจํานวน 46,254 คน รองลงมา ได้แก่ อําเภอแก่งคอย มีจํานวน 69,257 คน และ
อําเภอหนองแค มีจํานวน 66267 คน โดยประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา 
ข้อมูล :  ที่มา: ที่ทําการปกครองจังหวัดสระบุรี ณ 30 กันยายน 2561 

 

 

แม่น้ าปุาสัก เป็นแม่น้ําที่มีต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ในเขตพ้ืนที่อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  
แม่น้ําปุาสักไหลผ่าน 5 จังหวัด คือจังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรีไหลไปบรรจบกับแม่น้ํา
เจ้าพระยาทีจ่ังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

จังหวัดสระบุรีเป็นแหล่งของหินปูนและหินอ่อนที่สําคัญที่สุดแหล่งหนึ่งของประทศไทย  เป็นจังหวัดที่มี
การผลิตหินอ่อนเป็นอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีการผลิตหินปูนทั้งในลักษณะหิน
ก่อสร้างโดยตรงและผลิตปูนซีเมนต์ หินปูนที่เรียกว่าดินมาร์ลใช้ผสมทําแปูงหอม แปูงกะจะ เป็นสีรองพ้ืน แก้ดินเปรี้ยว 

ผสมทํายาสีฟัน ผสมทําธูป หินดินดานใช้ผสมกับหินปูนทําปูนซีเมนต์ หินลับมีดจากหินไรโอไลท์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ 

มีการผลิตครกและสากจากหินแอนดีไซต์ ตลอดจนการขุดเจาะดินลูกรัง เพ่ือกิจการถมที่และก่อสร้างต่าง ๆ ปัจจุบัน
สระบุรียังเป็นแหล่งผลิตแร่ดิกไคต์ (หินสบู่) หรือไพโรฟิลไลท์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ใช้ผสมทําวัสดุทนไฟ ทํากระเบื้อง  

พ้ืนบุผนัง ผสมทําซีเมนต์ขาว ทําหินตกแต่ง 

 
 

 
สําหรับผู้มีงานทํา 381,300 คน พบว่าทํางานในภาคเกษตรกรรม 38,333 คน (ร้อยละ 10.05) ของผู้มี

งานทําทั้งหมด ส่วนผู้ทํางานนอกภาคเกษตรกรรม 305,961 คน (ร้อยละ 89.95) โดยกลุ่มผู้ทํางานนอกภาค
เกษตรกรรมจะทํางานในสาขาการผลิตมากที่สุดมี 152,283 คน (ร้อยละ 39.94) ของผู้ทํางานนอกภาคเกษตรกรรม
ทั้งหมด รองลงมาสาขาการขายส่ง การขายปลีก 57,058 คน (ร้อยละ 18.68) กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 26,311 
คน (ร้อยละ 8.62) การขนส่งที่เก็บสินค้า 16,611 คน (ร้อยละ 5.44) และการก่อสร้าง 15,556 คน (ร้อยละ 5.09) 
 
 
 

 

ประชากรและศาสนา 

แม่น้ าสายส าคัญ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การประกอบอาชีพ    

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

 
   
  

อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย บริเวณพ้ืนที่หมู่1 บ้านพระพุทธฉาย ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเมือง
สระบุรี ประกอบด้วยเขาน้อยใหญ่มีที่ราบในหุบเขา ปุาเบญจพรรณและปุาดิบแล้ง สัตว์ปุาที่อาศัยอยู่เป็นสัตว์ขนาด
เล็ก เช่น ไก่ฟูา ไก่ปุา ลิง หมูปุา และนกนานาชนิดที่สําคัญได้แก่ นกเจ้าฟูาหญิงสิรินธรในบริเวณอุทยานแห่งชาติ มี
น้ําตกท่ีสวยงามหลายแหล่ง เช่น น้ําตกสามหลั่น น้ําตกโพธิ์หินดาด และน้ําตกโตนรากไทร เป็นต้น 
 

สวนรุกขชาติมวกเหล็ก  อ าเภอมวกเหล็ก  อยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีประมาณ 37 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 357 ไร่ อยู่กึ่งกลางระหว่างอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
มีลําธารซึ่งมาจากต้นน้ําในปุาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ําปุาสัก มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ และไม้ดอกไม้ประดับที่
สวยงามมากมาย 
 

สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) ห่างจากจังหวัด16 กิโลเมตร อยู่ริมถนนพหลโยธิน ตําบลพุแค 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ มีต้นไม้และพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ร่มรื่น เหมาะสําหรับพักผ่อน
หย่อนใจชื่นชมธรรมชาติ และเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เป็นต้น 
  

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารและรอยพระพุทธบาท ตั้งอยู่ที่ตําบลขุนโขลน อําเภอพระพุทธบาท   
มีปูชนียสถานที่สําคัญคือ “รอยพระพุทธบาท” ที่ประทับไว้บนหินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพตหรือเขาสัจพันธคีรี  เป็น
รอยพระพุทธบาทเบื้องซ้าย ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม เมื่อประมาณ 350 ปีมาแล้ว เป็นที่รู้จักและสักการะบูชา
ของชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 

น้ าตกเจ็ดสาวน้อย อยู่ที่ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก เส้นทางเดียวกับสวนรุกขชาติมวกเหล็ก  
เป็นน้ําตกที่มีหลายชั้น ธรรมชาติงดงาม มีบริเวณเล่นน้ําที่กว้างขวางและร่มรื่นมาก 

 
 
 
 
 
 

 
 

การศึกษา 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

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

จังหวัดสระบุรีมีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ขึ้นทะเบียนจํานวน 2,242 ราย พ้ืนที่การเลี้ยง 4,239.31 ไร่ 
จากสถิติผลผลิตสัตว์น้ําจากแหล่งน้ําสาธารณะ ในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีปริมาณสัตว์น้ําจืดที่จับได้จากธรรมชาติ 
จํานวนทั้งสิ้น 2,564,46.00 ตัน คิดเป็นมูลค่า 137,420,00.00  บาท (ท่ีมา:-ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี ปี 
2555, สํานักงานประมงจังหวัดสระบุรี)  มีรูปแบบการเลี้ยง 4 แบบ คือ (1) การเลี้ยงในกระชังซึ่งมีจํานวนเกษตรกร 
68 ราย พ้ืนที่การเลี้ยง 14.13 ไร่ (2) การเลี้ยงในบ่อซีเมนต์หรือบ่อพลาสติกซึ่งมีจํานวนเกษตรกร 16 ราย พ้ืนที่การ
เลี้ยง 11.64 ไร่ (3) การเลี้ยงในบ่อดินซึ่งมีจํานวนเกษตรกร 2,022 ราย พ้ืนที่การเลี้ยง 3,874.56 ไร่ และ (5) การเลี้ยง
ในร่องสวนซึ่งมีจํานวนเกษตรกร 31 ราย พ้ืนที่การ 118.88 ไร่  สัตว์น้ําที่เลี้ยง ได้แก่ ปลากด ปลากดคัง ปลากราย 
ปลาจาระเม็ดน้ําจืด ปลาจีน ปลาช่อน ปลาชะโด ปลาดุก ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์เทศ ปลานิล 
ปลาทับทิม ปลาบึก ปลายี่สกเทศ ปลายี่สกไทย ปลาแรด ปลาสลิด ปลาสวาย ปลาหมอไทย ปลาน้ําจืดอ่ืน ๆ กบ 
จระเข้ ตะพาบน้ํา และสัตว์น้ําอื่น ๆ กระจายอยู่ใน 13 อําเภอ ดังนี้ (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์น้ํา (ทบ1) ปี 2562     
 

อําเภอ                                           จํานวน 
                                                  ผู้ประกอบการ                                    เนื้อท่ีเลี้ยงรวมทั้งหมด (ไร่) 
                                          (ราย)  

แก่งคอย                              382        388.08  
เฉลิมพระเกียรติ                     104 92.77  
ดอนพุด 119 180.73  
บ้านหมอ                             253 313.90  
พระพุทธบาท                       170 406.30  
มวกเหล็ก 157  221.42  
เมือง 109 108.16  
วังม่วง 93 158.57  
วิหารแดง 101 466.14  
เสาไห้ 164 139.46  
หนองแซง                            75 1,042.23  
หนองโดน                            309 660.78  
หนองแค                             206 60.77  
 

รวม                                                2,242                                          4,239.31  
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

    จ.สระบุรีจ.สระบุรี  1813018130  

  
      โทรศัพท์ โทรศัพท์ 036202736 036202736 --  77    
      โทรสาร โทรสาร 036202737036202737  

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

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระบุรี 

แผนที่เส้นทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระบุรี 

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

วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระบุรี 

 
 
 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดําริให้กรมชลประทานศึกษา
ความเหมาะสม โครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ําปุาสักอย่างจริงจัง และเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา และ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อพ้ืนที่เพาะปลูกในลุ่มแม่น้ําปุาสัก อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจําในเขตลุ่ม
น้ําปุาสัก จนเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2537 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติให้เปิดโครงการก่อสร้างโครงการเขื่อนเก็บกัก
น้ําปุาสัก และเม่ือเขื่อนปุาสักได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี 

 

ดังนั้นสํานักงานประมงจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทําโครงการจัดตั้งสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสระบุรีขึ้นเพื่อ
เป็นการรองรับโครงการพัฒนาลุ่มน้ําปุาสักอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2542 โดยมีความ
ประสงค์ขอให้กรมประมงดําเนินการก่อสร้างสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสระบุรีในเขตท้องที่ทะเลบ้านหมอ อําเภอบ้าน
หมอ จังหวัดสระบุรี  

 

สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ 7 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ก่อสร้างบน
เนื้อที่ 30 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ด้วยงบประมาณ ปี2543 จํานวนเงิน 20,950,000 บาท ด้านทิศตะวันออกติดกับ
สํานักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ติดกับทะเลสาบบ้านหมอ อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอบ้าน
หมอ 3 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีเป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 
10 กันยายน 2544   
 

 
 
 

1. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2542 

2. เพื่อเพาะพันธุ์สัตว์น้ําจําหน่ายให้กับราษฎรผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
3. เป็นศูนย์ทางวิชาการ เพ่ือให้คําปรึกษาเกี่ยวกับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา แก่ราษฎรผู้ที่สนใจ

โดยทั่วไป 
4. เป็นแหล่งทางวิชาการ เพ่ือทําการทดลองค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเพาะเลี้ยงปลาไทย  

ชนิดต่าง ๆ 
5. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา เพ่ือปล่อยในแหล่งน้ําในเขตท้องที่จังหวัดสระบุรี 
6. เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้กับเกษตรกร และเป็นการยกฐานะทางเศรษฐกิจ

ของเกษตรกรให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป 
7. เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทย 
8 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ําในพ้ืนที่โครงการให้เป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่มีความอุดมสมบูรณ์  
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ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

รายนามผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดสระบุรี/ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด
สระบุรี/ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระบุรี 

อัตราก าลัง 

อัตราก าลังข้าราชการ
ข้าราชการ 

 
 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและ
ทรัพยากรประมงน้ําจืด โดยเน้นงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับสถาบันต่างๆ ของสํานักฯ เพ่ือนําเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผล
ภายใต้ข้อจํากัดของสภาพพ้ืนที่จริง วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ําหายาก
หรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์ และการวิจัยพ้ืนฐานที่จําเป็นเพ่ือพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจ 
วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลชีววิทยาแหล่งน้ํา ทรัพยากรประมง และสังคมเศรษฐกิจชาวประมง เพ่ือประเมินสถานภาพ
แนวโน้มของการประมงในแหล่งน้ํา และนํามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ํา ติดตาม 
เฝูาระวัง การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ําเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตรวจสอบ ติดตามและ
รับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงน้ําผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําและพืชน้ําจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 
ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ําเพ่ือเพ่ิมผลผลิตประมงและดํารงความอุดม
สมบูรณ์ในแหล่งน้ํา อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ํา ให้บริการทางวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกํากับ
ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและทําการประมง 
 
 
 

 

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

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 
 
 

   1. นางสาวจินตนา โตธนะโภคา       ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี 
   2. นางสาวรจวรรณ  จดชัยภูมิ        นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
   3. นางสาวพวงทอง วันมงคล          นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
   4. นายสมชาย   สุเรรัมย์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
   5. นางสาวอัมพร  จันทร์ดี  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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อัตราก าลังพนักงานราชการ 

งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 
 
 1. นายบัญชา คาบสมุทร  นักวิชาการประมง 
 2. นายวีรยุทธ   ปานผึ้ง  นักวิชาการประมง 
 3. นางสาวศิริพร  ชอบเจริญ  นักวิชาการประมง 
 4. นางสาวมานิกา สุขคล้าย  เจ้าพนักงานประมง 
 5. นางสาวจุฬาลักษณ์  หลิ่มพิพัฒน์   เจ้าพนักงานประมง 
 6. นางธนภรณ์ แปลกวงษ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 7. นางสาวอุบล สอนโส  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 8. นางมัธนา ศรีเรือนงาม  พนักงานผู้ช่วยประมง 

 9. นายธราเทพ บุญเย็น          พนักงานผู้ช่วยประมง 
10. นายวิโรจน์ หรี่เรไร  พนักงานผู้ช่วยประมง 
11. นายรุ่งทิวา อ้นโสภา  พนักงานผู้ช่วยประมง 
12. นายวิทยา มงคลชัย  พนักงานผู้ช่วยประมง 
13. นายประจวบ บุตรศรี  พนักงานผู้ช่วยประมง 
14. นายเทวัลย์   ทิพย์จ้อย  พนักงานผู้ช่วยประมง 
15. นายบุญเลิศ   ทองกรุง  พนักงานผู้ช่วยประมง 
16. นายดนุสรณ์   ม่วงกล่อม  พนักงานผู้ช่วยประมง 
17.นายธีรพร   คุ้นเคย   พนักงานผู้ช่วยประมง 
18. นายพงศ์ทวี   สุนิมิต  พนักงานผู้ช่วยประมง 

 

   
  1. นายสมชาย  ดิสิงห์  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 

   

 1. นายสุชาติ    วังเวงจิตร  คนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)

อัตราก าลังจ้างเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง  และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 

 
 

อัตราก าลังจ้างเหมาบริการ 
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แผนงาน / งบประมาณ 
            

 
 
 

                      แผนงาน/โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 

1.แผนงาน :บุคลากรภาครัฐด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

        -กิจกรรม: บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 
        -กิจกรรมย่อย : ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

 
3,499,656.00 

 2.แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลติภาคการเกษตร 
    โครงการ: ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  

-กิจกรรมพัฒนาคณุภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
        -กิจกรรมย่อย : ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ํา/ผลิตภัณฑ/์แหล่งประมง 
        -กิจกรรมย่อย : ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 266,500.00 
     โครงการ: พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
       - กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู ่(Smart Farmer)                                         163,200.00 
     โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
        -กิจกรรม  :  ส่งเสรมิและบริหารจดัการผลติสินคา้ประมง 
        -กิจกรรมย่อย  : ควบคุมการทําประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 
41,700.00 

 
     โครงการ : ส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ ่
        -กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่

 
532,860.00 

โครงการ : บริหารจดัการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri  Map 
        -กิจกรรม : ส่งเสริมเชิงรุกดา้นการประมง 
        -กิจกรรมย่อย :  ส่งเสริมเชิงรุกด้านการประมง 12,000.00 
โครงการ: เกษตรทฤษฏีใหมด่้านการประมง 
        -กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

 
266,670.00 

3.แผนงานพ้ืนฐานสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
         -กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา 
         -งบลงทุน (ครุภัณฑ์) 

 
 

588,220.00 
77,738.00 

4.แผนงานบูรณาการวิจัยและนวตักรรม 
โครงการ: วิจัยและพัฒนาการประมง 
         -กิจกรรมวิจยัและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้ 

 
 

141,500.00 
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลี่ยมล้ําทางดา้นเศรษณฐกิจและสังคม 
โครงการ:ส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
        -กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

 
 

150,000.00 

รวมท้ังสิ้น  5,740,044.00 
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ปลาประจ าหน่วยงาน         

   ด้วยกรมประมง  โดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหนึ่งใน
การผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพ่ือปล่อยลงในแหล่งน้ําทั่วประเทศ เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิตและเพ่ือเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ําของ
ไทยเป็นการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ําของไทยให้คงความหลากหลายในธรรมชาติและยั่งยืนมากที่สุด ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรีได้รับมอบหมายให้ศึกษาและเพาะพันธุ์ปลาสังกะวาดและปลาแขยงข้างลายโดย
กําหนดให้เป็นปลาประจําหน่วยงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัว์น้ําจืดสระบุรี ซึ่งศูนย์ฯ ได้ดําเนินการ
ศึกษา ค้นคว้าวิจัยสัตว์น้ําทั้ง 2 ชนิด เพ่ือเพาะพันธุ์ จนสามารถเพาะพันธุ์ปลาแขยงข้างลายปล่อยลงในแหล่งน้ําได้
ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบันประมาณ 1,075,000 ตัว และในปี 2562  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี
สามารถเพาะพันธุ์ปลาสังกะวาดท้องคมได้สําเร็จและปล่อยลงในแหล่งน้ําได้ประมาณ 200,000 ตัว 

 
      

จินตนา  โตธนะโภคา พวงทอง  วันมงคล รจวรรณ  จดชัยภูมิ และสมชาย  สุเรรัมย์ 

 
ปลาสังกะวาดท้องคม 

ชื่อไทย : ปลาสังกะวาดท้องคม 
ชื่อท้องถิ่น : ยอนท้องคม ยอนหลังเขียว ยอนปีก 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pseudolais pleurotaenia (Sauvage, 1878) 
ลักษณะท่ัวไป : 

ปลาสังกะวาดท้องคมเป็นปลาไม่มีเกล็ด ลําตัวเพรียวยาว มุมปากล่างกว้างกว่า 90 องศา แผ่นกระดูกปิด
คอดคอซ้อนทับกัน ตาโต สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากด้านล่างของหัว หลังคลุมตาเปิดเป็นช่องกลมที่ขอบตา
ลักษณะคล้ายเยื่อไขมัน ส่วนหัวกลมมนแบนข้าง หนวดที่ใต้คางมีขนาดเล็ก สั้น ครีบไขมันมีขนาดเล็ก ขอบด้านหลัง
ก้านครีบแข็งของครีบอกเป็นซี่จัก ส่วนปลายแหลมคม ครีบท้องตั้งอยู่หลังแนวครีบหลัง และอยู่สูงกว่าแนวสันท้อง หัว
และลําตัวด้านบนสีคล้ําเหลือบเขียวหรือเหลือง ข้างลําตัวครีบจางมีแถบสีคล้ําตามยาวตั้งแต่บริเวณโคนครีบอก ท้องสี
จางครีบหางสีเหลืองอ่อนขอบคล้ํา แพนหางลึกแหลมคล้ายส้อมมีลักษณะเด่น ท้องเป็นสันคมตลอดแนวจากส่วนอกถึง
ช่องทวารมีหนวด 2 คู่ หนวดที่มุมปากสั้น ยาวถึงขอบหลังตา ครีบท้องตั้งอยู่สูงกว่าแนวสันท้องหัวแบนข้างกว่าชนิด
อ่ืน ตาโต จะงอยปากสั้น แถบฟันบนเพดาน 1 คู่ แยกจากกัน แต่ส่วนปลายเรียวงอลงด้านล่าง (อนุพงษ์ และคณะ, 
2548) มีขนาดความยาวสูงสุด 35 เซนติเมตร (FishBase, 2018) 
 

การเพาะพันธุ์ปลาสังกะวาดท้องคมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระบุรีปี 2562 
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การแพร่กระจาย : แม่น้ําโขง แม่น้ําเจ้าพระยา และอ่างเก็บน้ําตาปี (FishBase, 2018) 
อาหาร : แมลงขนาดเล็ก ซากสัตว์ และพืชน้ํา (FishBase, 2018)  
ฤดูวางไข่ : ช่วงเดือนมีนาคม–กันยายน ลักษณะของไข่ปลาทรงกลม สีเหลืองใส เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.7 – 1.1  
มิลลิเมตร เป็นไข่จมติดวัสดุ ความดกไข่มีปริมาณไข่เฉลี่ย 19 ,000 – 20,000 ฟอง/ตัว (วรัณยู และคณะ, 2549 ; 
สมบัติ และอรรณพ, 2550) 
ลักษณะเพศ : ปลาสังกะวาดท้องคมเพศผู้จะมีขนาดเล็ก และรูปร่างเรียวยาวกว่าเพศเมียเล็กน้อย (ภาพท่ี 1) 

 

 

 

เพศเมีย 

 

เพศผู้ 

ภาพที่ 1 ความแตกต่างระหว่างเพศของปลาสังกะวาดท้องคม 

การเพาะพันธุ์ :  
 การเพาะพันธุ์ปลาสังกะวาดท้องคมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรีสามารถทํา

ได้ 2 วิธี ดังนี้  
 1. วิธีผสมเทียมโดยด้วยวิธีแห้งดัดแปลง (modified dry method)  
 2. วิธีปล่อยรัดเลียนแบบธรรมชาติ  

 
 

 
 

 คัดพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์เพศ อายุพ่อแม่พันธุ์ปลาที่เหมาะสมตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ปลาสังกะวาดท้องคมระยะ
โตเต็มวัยตั้งแต่ขนาด 15 – 30 เซนติเมตร น้ําหนักตั้งแต่ 50 กรัมขึ้นไป โดยปลาสังกะวาดท้องคมเพศเมียที่สมบูรณ์
เพศจะมีลักษณะท้องอูม เมื่อมองด้านข้างจะช่องท้องจะเป็นพูไข่ (ภาพที่ 2) ติ่งเพศสีแดงระเรื่อ (ภาพที่ 3ก)  ส่วนปลา
เพศผู้ที่สมบูรณ์เพศเม่ือกดเบาๆท่ีบริเวณท้องจะมีน้ําเชื้อสีขาวขุ่นไหลออกมา (ภาพท่ี 3 ข) 
 เนื่องจากปลาสังกะวาดท้องคมเป็นปลาที่ตื่นตกใจง่าย และมีครีบอกแข็งที่แหลมคม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงาน อีกทั้งทําให้ปลาเครียด บอบช้ํา และสูญเสียพ่อแม่พันธุ์ได้ง่าย ดังนั้นจึงควรใช้ยาสลบเพ่ือลดการบอบ
ช้ําของพ่อแม่พันธุ์ปลา และสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้มันกานพลูละลายใน 95% เอทานอล อัตราส่วน 1:9 เก็บ
สารละลายไว้ในขวดสีชา จากนั้นใช้สารละลายยาสลบกานพลู 2 มิลลิลิตรต่อน้ํา 10 ลิตร และเตรียมถังใส่น้ําพร้อมให้
อากาศอย่างเพียงพอ สําหรับฟ้ืนปลาจากยาสลบ ซึ่งในการสลบปลาควรทยอยทําควบคู่กับการฉีดฮอร์โมนเพ่ือไม่ให้
ปลาสลบนานเกินไปอาจทําให้ปลาตายได้ 

การคัดเลือกและเตรียมพ่อแม่พันธุ์ 
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ภาพที่ 2 ปลาสังกะวาท้องคม เพศเมีย ที่สมบูรณ์เพศมีลักษณะท้องอูม  

   
(ก) เพศเมีย ติ่งเพศสีแดงระเรื่อ (ข) เพศผู้ น้ําเชื้อมีสีขาวขุ่น 

ภาพที่ 3 ลักษณะติ่งเพศของปลาสังกะวาดท้องคมที่สมบูรณ์เพศ 
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 เมื่อคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาแล้ว จึงฉีดกระตุ้นการตกไข่ด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์  buserelin acetate  
ความเข้มข้น 30 ไมโครกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อน้ําหนักแม่ปลา 1 
กิโลกรัม และฉีด buserelin acetate ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม ร่วมกับ domperidone ความเข้มข้น 10 
มิลลิกรัมต่อน้ําหนักพ่อปลา 1 กิโลกรัม บริเวณกล้ามเนื้อเหนือเส้นข้างลําตัวปลา (ภาพที่ 4) หลังจากฉีดฮอร์โมน
สังเคราะห์เพ่ือกระตุ้นการตกไข่ แยกพ่อแม่พันธุ์ปลาขังในคอกพลาสติก หลังฉีดฮอร์โมน 10 – 12 ชั่วโมง ตรวจสอบ
การตกไข่ของแม่ปลา หากแม่ปลามีความพร้อมแล้วให้รีดไข่ใส่ภาชนะผิวเรียบที่แห้งและสะอาด จากนั้นรีดน้ําเชื้อเพศ
ผู้ลงตาม เติมน้ําเกลือ 0.89 เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งใช้ขนไก่คนผสมไข่กับเชื้อให้เข้ากัน นําไข่ที่ผสมกับน้ําเชื้อแล้วเติมน้ํา
โคลนละเอียด (ดินเหนียว 1 กิโลกรัม/น้ํา 0.5 ลิตร) เพ่ือลดสารเหนียวของเปลือกไข่ และล้างดินโคลนออกจากไข่ให้
สะอาดก่อนนําไปฟักในกรวยฟักไข่ไฟเบอร์กลาสใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 เซนติเมตร สูง 32 เซนติเมตร ระดับ
น้ําสูง 26 เซนติเมตร ระบบน้ําไหลผ่านตลอดเวลา โดยต่อท่อพีวีซีเป็นท่อน้ําล้น ให้ลูกปลาไหลลงสู่บ่อหรือถังไฟเบอร์
กลาส ระดับภายในบ่อประมาณ 50 เซนติเมตร ควบคุมระดับน้ําด้วยท่อพีวีซีที่มีกรวยผ้าโอล่อนแก้วปูองกันลูกปลา
ออก ให้อากาศผ่านหัวทรายทั่วถึงทั้งบ่อ ไข่จะฟักตัว 25 – 28 ชั่วโมงหลังผสมพันธุ์ ที่อุณหภูมิน้ํา 25 – 28 องศา
เซลเซียส ถึงแม้การเพาะพันธุ์ด้วยวิธีนี้จะทําให้ทราบจํานวนไข่ และการปฏิสนธิของลูกปลาได้ แต่พบว่ามีการสูญเสีย
พ่อแม่พันธุ์ปลาทุกครั้ง ซึ่งในระหว่างที่รีดไข่และน้ําเชื้อ หากผู้ปฏิบัติไม่มีความชํานาญหรือปลายังไม่ถึงระยะตกไข่ที่
สมบูรณ์  อาจรีดโดนอวัยวะภายในของปลา ทําให้ปลาบอบช้ําและตายในที่สุด  

 
 

                ภาพที่ 4 การฉีดฮอร์โมน ตําแหน่งการฉีดบริเวณใต้ครีบหลังเหนือเส้นข้างลําตัว 

 

 

 

 

 

 

วิธีผสมเทียมโดยวิธีแห้งดัดแปลง (modified dry method)  
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 ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี ได้ประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์ปลา
สังกะวาดท้องคมด้วยวิธีปล่อยรัดเลียนแบบธรรมชาติ เพ่ือลดการสูญเสีย และบอบช้ําของพ่อแม่พันธุ์ปลา อีกทั้งยัง
สะดวกต่อการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลา ซึ่งมีขั้นตอนการเพาะพันธุ์ดังนี้  เตรียมถังไฟเบอร์กลาสขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร วางอวนตาขนาด 2.5 นิ้ว เพ่ือสะดวกต่อการแยกพ่อแม่พันธุ์หลังการเพาะพันธุ์ ขนาดของ
ถังไฟเบอร์กลาสสามารถรองรับพ่อแม่พันธุ์ปลาประมาณ 60 ตัว อัตราส่วนเพศเมียต่อเพศผู้เท่ากับ 1:2  ใส่พู่พลาสติก
สําหรับให้แม่ปลาวางไข่ และสามารถย้ายพู่ไข่หลังผสมพันธุ์ไปฟัก และอนุบาลที่อ่ืนได้ (ภาพที่ 6ก) เติมน้ําระดับความ
ลึกประมาณ 80 เซนติเมตร พร้อมทั้งให้อากาศและมีระบบน้ําไหลผ่านตลอดเวลา (ภาพที่ 6ข) และคัดเลือกพ่อแม่
พันธุ์ปลาตามวิธีที่กล่าวขั้นต้นนั้น จากนั้นฉีดกระตุ้นการตกไข่ด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin acetate ความ
เข้มข้น 30 ไมโครกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อน้ําหนักแม่ปลา 1 กิโลกรัม 
และฉีด buserelin acetate ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม ร่วมกับ domperidone ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อ
น้ําหนักพ่อปลา 1 กิโลกรัม บริเวณกล้ามเนื้อเหนือเส้นข้างลําตัวปลา  

  
(ก) (ข) 

ภาพที่ 6 การเตรียมถังไฟเบอร์กลาสสําหรับเพาะพันธุ์ปลาสังกะวาดท้องคม 

 หลังจากนั้นปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาลงในถังไฟเบอร์ที่ เตรียมไว้ (ภาพที่  7) ระยะเวลาประมาณ  
10 – 12 ชั่วโมง หลังฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนกระตุ้นการตกไข่ พ่อแม่พันธุ์ปลาจะเข้ารัดผสมพันธุ์กันเอง ไข่จะฟักตัว  
25 – 28 ชั่วโมงหลังผสมพันธุ์ ที่อุณหภูมิน้ํา 25 – 28 องศาเซลเซียส  

 
 

ภาพที่ 7 ปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาลงถังหลังฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมน 
 

วิธีการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการวางไข่  
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 หลังจากลูกปลาฟักเป็นตัวอายุ 3 วัน ถุงไข่แดงจะยุบ ลูกปลาจะเริ่มกินอาหาร ในช่วง 3 – 7 วันแรกให้
ไข่เป็นอาหาร สาดวันละ 4 ครั้ง ควบคู่กับไรแดงกรองขนาดเล็ก เมื่อลูกปลาอายุ 7 – 10 วัน ให้ไรแดงเป็นอาหาร 
จนกระท่ังลูกปลาอายุได้ 21 วัน จึงเริ่มให้อาหารสําเร็จรูปชนิดผง และชนิดเม็ดตามขนาดของลูกปลา ลูกปลาอายุ 60 
วันจะมีขนาดประมาณ 5 เซนติเมตร ซ่ึงเป็นขนาดที่เกษตรกรนิยมนําไปเลี้ยงต่อในกระชัง 

  

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

  

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

ภาพที่ 8 ลูกปลาสังกะวาดท้องคม  
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ปลาแขยงข้างลาย 
 

       

 
 

 
 

ชือ่ไทย : ปลาแขยงข้างลาย 
ชื่อสามัญ : Blue-stripped catfish, Iridescent catfish  
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mystus mysticetus Roberts, 1992 

ลักษณะท่ัวไป : ปลาแขยงข้างลายมีรูปร่างค่อนข้างเป็นทรงกระบอก แต่ลําตัวแบนข้างเล็กน้อย ส่วนหัวเล็กตาโต อยู่
ค่อนมาทางด้านล่างของหัว ปากเล็ก หนวดยาว ครีบหลังไม่ยกสูง ครีบไขมันสั้น ครีบหางเว้าลึก ครีบก้น ครีบท้องเล็ก 
ครีบหลังและครีบอกเป็นก้านแข็ง ตัวมีสีคล้ําหรือดํา มีแถบขาวหรือเงินวาวพาดตามยาวลําตัวถึงโคนหาง 1-2 แถบ 
(คีรี และคณะ, 2543) 
 

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

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

ที่อยู่อาศัย : พบได้โดยทั่วไปในแม่น้ํา และหนองบึงของไทย  ในแม่น้ํามักพบอยู่รวมกันเป็นฝูง (คีรี และคณะ, 2543) 
 

อาหารธรรมชาติ : กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร   (กษิดิศ, 2556) 
 

ฤดูวางไข ่: อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ไข่ปลาเมื่อแก่เต็มที่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมสีเหลืองอ่อน เป็นไข่
จม มีสารเหนียว เพื่อใช้ยึดติดกับวัตถุ (สมเกียรติ และคณะ, 2545) 
อัตราส่วนเพศ : สัดส่วนเพศในธรรมชาติระหว่างปลาเพศผู้ต่อปลาเพศเมีย เท่ากับ 1.0:1.2 (สมเกียรติ และคณะ, 
2545) 
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ลักษณะเพศ : ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศภายนอก พบว่าปลาเพศผู้มีขนาดลําตัวเล็กกว่าเพศเมีย น้ําหนัก
ประมาณ 10-15 กรัม ความยาวประมาณ 10-11 เซนติเมตร และมีอวัยวะแสดงเพศเรียกว่า genital papillae ซึ่ง มี
ลักษณะเรียว และแหลมตอนปลาย ขณะที่ปลาเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ น้ําหนักประมาณ 20-30 กรัม ความยาว
ประมาณ11-14 เซนติเมตร อวัยวะเพศมีลักษณะค่อนข้างกลมและสั้นกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน และเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์
พบว่าเพศเมียจะมีท้องอูมเปุงนิ่มและผนังท้องบางกว่าเพศผู้ (สมเกียรติ และคณะ, 2545) 
 

ความดกไข่ : ปลาแขยงข้างลายเพศเมียมีปริมาณไข่เฉลี่ย 15,685 ฟอง/ตัว (สมเกียรติ และคณะ, 2545) 
การเพาะเลี้ยง : คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์เพศ สัดส่วนเพศผู้ : เพศเมีย เท่ากับ 2:1 ปลาเพศเมียฉีดด้วยฮอร์โมน
สังเคราะห์ (suprefact) ความเข้มข้น 30 ไมโครกรัม/น้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม เว้นระยะห่าง 6 ชั่วโมง จึงฉีดปลาเพศผู้
ด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ (suprefact) ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม/น้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 
(motilium) 10 มิลลิกรัม/น้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม ทั้งเพศผู้และเพศเมีย หลังจากฉีดฮอร์โมนเสร็จแล้วนําพ่อแม่พันธุ์ใส่
ลงในบ่อซีเมนต์ที่เตรียมไว้ (ขนาด 2x2 เมตร น้ําลึก 20 เซนติเมตร) ภายในบ่อมีการเตรียมวัสดุให้ไข่ยึดติดโดยใช้พู่ปอ
แก้ววางกระจายไว้ในบ่อ หลังจากนั้นพ่อแม่พันธุ์จะเริ่มรัดกันเองและวางไข่ โดยไข่จะเกาะติดกับวัสดุที่เตรี ยมไว้ แยก
พ่อแม่พันธุ์ออกในตอนเช้า พร้อมติดตั้งระบบออกซิเจนโดยวางหัวทรายกระจายทั่วบ่อ 6 จุด หลังจากนั้นประมาณ 22 
ชั่วโมงลูกปลาจะเริ่มฟักเป็นตัว 
 

การอนุบาล : เมื่อลูกปลาฟักเป็นตัวหมดแล้วจึงเก็บรังไข่ออกจากบ่อ เติมน้ําให้ได้ระดับ 20 เซนติเมตร โดยหลังจาก
ลูกปลาฟักเป็นตัวแล้ว 2 วัน อนุบาลด้วยไข่แดงต้มสุกนํามาขยี้ผ่านผ้ากรองผสมกับน้ําสาดให้ทั่วบ่อ ร่วมกับไรแดง
ขนาดเล็ก วันละ 2 มื้อ เช้า และเย็น เปลี่ยนถ่ายน้ําร้อยละ 50 ทุกวัน เมื่ออายุ 7 วัน ให้ไรแดงเป็นอาหาร เมื่ออายุ 13 
วัน ลูกปลามีความยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ให้ไรแดงร่วมกับอาหารปลาดุกปั้นเป็นก้อน เมื่ออายุ 19 วัน จึง
เปลี่ยนจากไรแดงเป็นอาหารเม็ดลอยน้ําระดับโปรตีนร้อยละ 35 วันละ 2 ครั้ง เวลา 8.30 และ 16.00 น. โดยให้กินจน
อ่ิม ขณะให้อาหารควรหยุดให้อากาศเพ่ือไม่ให้อาหารกระจาย ทําการดูดตะกอนของเสียทุกสัปดาห์ แล้วเติมน้ําให้เท่า
ระดับเดิมทุกครั้งที่ดูดตะกอน เมื่อลูกปลามีความยาวเฉลี่ย 5 เซนติเมตร (อายุ 48 วัน) จึงคัดเลือกปลาที่มีขนาด
ใกล้เคียงกันเพ่ือนําไปเลี้ยงในกระชังต่อไป 
 

การเลี้ยง : คัดเลือกปลาแขยงข้างลายที่ได้จากการเพาะพันธุ์รุ่นเดียวกัน ขนาดความยาวเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ปล่อยลง
เลี้ยงในกระชังไนล่อนขนาด 1.0x1.0x1.2 เมตร ที่ติดตั้งในบ่อซีเมนต์ขนาด 5x10 เมตร ที่ระดับความหนาแน่น 600 
ตัว/ลูกบาศก์เมตร ให้อาหารที่มีระดับโปรตีนร้อยละ 35 วันละ 2 ครั้ง  
 

การท าการประมงโดยทั่วไป : ตุ้ม มอง ลอบ เบ็ดคัน กัด สะดุ้ง โต่ง (เครือข่ายนักวิจัยไทบ้าน, 2548) 
 

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

การใช้ประโยชน์ : นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เนื้อใช้ปรุงเป็นอาหารได้ (กรมประมง, 255)
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แผนงาน พื้นฐานการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง  กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 

 
 

 
 
 
 
   

 

 
  

จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรในประเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ความต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆ มีเพิ่มมากขึ้น 
ทรัพยากรด้านสัตว์น้ําจืดเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจนมีแนวโน้มอาจลดลงได้ หากขาดการอนุรักษ์
หรือทดแทนส่วนท่ีถูกใช้ไปในธรรมชาติสําหรับงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํารัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อปูองกันและควบคุม
ไม่ให้เกิดการทําลายทรัพยากรสัตว์น้ําจนเกินขอบเขต อย่างไรก็ตามมาตรการที่ต้องปฏิบัติควบคู่กับการอนุรักษ์ คือ งานพัฒนาการผล 
พันธุ์สัตว์น้ําซึ่งถือว่าเป็นงานหลักอย่างหนึ่งที่ต้องเร่งดําเนินการเพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดให้มี
คุณภาพควบคู่กับการเพิ่มชนิดและจํานวนสัตว์น้ําจืด อันจะเป็นการทดแทนส่วนที่ถูกใช้ไปในธรรมชาติเพื่อรักษาสมดุลของปริมาณ 
สัตว์น้ํา ให้มากพอกับความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้น และสนับสนุนให้ราษฎรได้มีความรู้ความชํานาญในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
เพื่อให้บริโภคในครัวเรือน 

  

 
 

1. เพื่อเพิ่มผลผลิตพันธ์ุสัตว์น้ําจืดให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค 
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของแหล่งประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
4. ส่งเสริมและให้ความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแก่เกษตรกร 

                ตารางที่1 : แผน/ผลการดําเนินงานผลการผลิตพันธุส์ัตว์น้ํา  ประจําปี  2562 
 

ชนิด 
ปี 2562 

แผน(ตัว) ผล(ตัว) ร้อยละ 
1.ปลานิลจติรลดา 4       2,100,000     2,100,000        100 

2.ปลาตะเพียนขาว       1,150,000      1,421,000        123.56 

3.ปลายี่สกเทศ          590,000        490,000         83.05 

4.ปลาสวาย          500,000          400,000         80.00 
5.ปลาตะเพียนทอง          900,000        850,000         94.44 
6.ปลาไน          250,000        252,000        100.08 

รวม      3,6000,000      3,623,300        100.64 
 

ผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําภายใต้กิจกรรมผลิตพันธุ์น้ําจืดในปีงบประมาณ 2562 พบว่าผลิตปลาตะเพียนขาวมากที่สุด 
จํานวน 1,421,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 123..56 รองลงมาคือปลานิล จํานวน 2,100,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100 และปลตะเพียนทอง 
จํานวน 8,500,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 94.44 (ตารางที่1) และได้ดําเนินการปล่อยสัตว์น้ําลงในแหล่งน้ําที่จังหวัดสระบุรีจํานวน 68 แห่ง (ตารางที่ 2)

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค ์
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  ตารางที ่2 ผลการปล่อยพันธ์ุสตัว์น้ําในแหล่งน้ํา ปี 2562  หน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบรุ ี1 

 2 

 
 

ลําดับที่ 
วัน/เดือน/ปี ชื่อแหล่งน้ํา 

 
ที่อยู ่

พื้น
ที่

(ไร่) 

ชนิดสัตว์น้ า 
จํานวน 
(พันตัว) 

 
หมู่ที่ 

 
ตําบล 

 
อําเภอ 

 
จังหวัด 

ปล
าน

ิลจิ
ตร

ลด
า 

ตะ
เพ

ียน
ขา

ว 

ยี่ส
กเ

ทศ
 

สว
าย

 

ตะ
เพ

ียน
ทอ

ง 

ไน
  

 

รวม 68  แห่ง 

     

210 1,421 490 400 850 252 
      

3,623 

1 13 ต.ค.61 คลองห้วยบ่า 4 หนองกง หนองแซง สระบุร ี  -  20,000  10,000 20,000  50 
2 15 ต.ค.61 บ้านคลองไทร 1 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุร ี  -   50,000    5 

3 31 ต.ค.61 แม่น้ําปุาสัก วัดบ้านชุ้ง   เริงราง เสาไห้ สระบุร ี  -  30,000   40,000 30,000  100 

5 10พ.ย.61 อ่างเก็บน้ําศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปุาสระบุรี 5 ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุร ี   30,000 50,000 20,000 30,000  130 
6 16พ.ย.61 บึงตาลเด่ียว 2 ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุร ี     20,000 10,000    30 
7 22พ.ย.61 วัดหนองครก 5 หนองนาก หนองแค สระบุร ี   10,000 20,000 10,000 20,000  60 
8 22พ.ย.61 วัดสูง 6 เสาไห้ เสาไห้ สระบุร ี   10,000   20,000 20,000  50 
9 23พ.ย.61 คลองชัยนาท-ปุาสัก(วัดโคกงาม) 5 บางโขมด บ้านหมอ สระบุร ี   50,000   40,300 80,000  170.3                                                                                  
10 3 ธ.ค.61 ศูนย์การทหารม้า     เมืองสระบุรี สระบุร ี  - 10,000 25,000                                        10,000 25,000 20,000 90  

11 5 ธ.ค.61 อ่างเก็บน้ําซับสะแกเครือ   ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุร ี 16 5,000 10,000      10,000 25 
12 5 ธ.ค.61 วัดอรัญญวาสี 5 หนองปลาไหล เมืองสระบุรี สระบุร ี     20,000  10,000 20,000   50 
13 25 ธ.ค.61 กองพลทหารม้าที่2 รักษาพระองค์   ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี สระบุร ี  -   25,000  10,000 25,000 10,000 70 

14 25 ธ.ค.61 สระน้ําหนองกระเบา 4 พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุร ี  - 15,000 20,000  10,000 30,000 20,000 95 
15 25 ธ.ค.61 บึงพุกร่าง 4 พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุร ี     50,000  10,000 50,000 20,000 130 

16 11 ม.ค.62 คลองชัยนาท-ปุาสัก(วัดโคกงาม) 5 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุร ี   35,000   40,000  75   
17 17 ม.ค.62 เทศบาลท่าลาน 2 บ้านครัว บ้านหมอ สระบุร ี   20,000   20,000  40                                                                                     
18 22 ม.ค.62 บ้านห้วยแห้ง 7 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุร ี  15,000 25,000   20,000 45,000 105 
19 24 ม.ค.62 หนองสีดา 4 หนองสีดา หนองแซง สระบุร ี  15,000 20,000   20,000 45,000 100 
20 4 ก.พ.62 โรงเรียนพระดาบส   ฃอยวัดโคกแดง หนองแค สระบุร ี  5,000     12,000 17 
21 6 ก.พ.62 อ่างเก็บน้ําห้วยหินขาว   เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบุร ี  10,000     40,000 50 
22 11 ก.พ.62 ศูนย์การทหารม้า   ปากข้าวสาร เมอืงสระบุรี สระบุร ี  5,000     10,000 15 
23 12 ก.พ.62 บ้านหัวปลวก 6 หัวปลวก เสาไห้ สระบุร ี  5,000     10,000 15 
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24 21 ก.พ.62 วัดช้าง   บ้านหลวง ดอนพุด สระบุร ี  5,000                               10,000 15 

25 6 มี.ค.62 วัดเพชร   บ้านยาง เสาไห้ สระบุร ี   10,000     10 

26 11 มี.ค.62 โรงเรียนหรเทพ 1 หรเทพ บ้านหมอ สระบุร ี  5,000 5,000                                                                                                           10 

27 18 มี.ค.62 บึงตาลเดียว   ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุร ี  5,000 10,000     15 

28 25 มี.ค.62 ศูนย์การทหารม้า     เมืองสระบุร ี สระบุร ี  5,000 5,000     10 

29 26 มี.ค.62 วัดหนองยาวใต้ 2 หนองยาว เมืองสระบุร ี สระบุร ี  5,000 5,000     10 

30 28 มี.ค.62 กองพันทหารม้าที่27   ปากข้าวสาร เมืองสระบุร ี สระบุร ี  5,000 10,000     15 

31 29 มี.ค.62 อบต.บ้านแก้ง 8 คลองห้วยแร่ เฉลิมพระเกียรติ สระบุร ี  5,000 6,000     11 

32 23 เม.ย.62 อ่างเก็บนํ้าซับสะแกเครือ 1 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุร ี 10 15,000 20,000     
35 

33 24 เม.ย.62 อ่างเก็บนํ้าธนาคารโคกระบือ 3 ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุร ี 75 15,000 20,000     35 

34 25 เม.ย.62 ท่านํ้าดาวเรือง   ดาวเรือง เมือง สระบุร ี  -  20,000     20 

35 26 เม.ย.62 สระนํ้าบ้านโปร่งหัวถนน 4 บ้านโปร่ง หนองโดน สระบุร ี  -  50,000     50 

36 23 พ.ค. 62 วัดศัทธาประชากร 4 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรต ิ สระบุร ี  15,000 30,000     45 

37 24 พ.ค. 62 ศูนย์การทหารม้า   ปากเพียว เมืองสระบุร ี สระบุร ี    20,000     20  

38 27 พ.ค. 62 คลองชัยนาท-ป่าสัก ท่าน้้าวัดโคกงาม 5 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุร ี    30,000     30 

39 28 พ.ค. 62 เทศบาลพุกร่าง 7 พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุร ี  15,000 20,000     35 

40 6 มิ.ย. 62 อ่างเก็บน้้าซับประดู่ 6 มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุร ี  15,000 20,000 30,000    65 

41 11 มิ.ย. 62 คลองระพีพัฒน์ 1   หนองแค สระบุร ี    30,000 45,000    75 

42 13 มิ.ย. 62 สถานีสูบน้้าแก่งคอย-บ้านหมอ   บ้านธาต ุ แก่งคอย สระบุร ี    30,000 35,000    65 

43 19 มิ.ย. 62 สระน้้าศูนย์การทหารม้า     เมืองสระบุร ี สระบุร ี  15,000 20,000 20,000    55 

44 19 มิ.ย. 62 วัดมณีโชติ 1 แสลงพัน วังม่วง สระบุร ี   10,000 20,000    30 

45 6 ก.ค. 62 อบต.เขาดินพัฒนา   เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบุร ี  20,000    20,000  40 

46 8 ก.ค. 62 วัดอู่ตะเภา   หนองแซง หนองแซง สระบุร ี  20,000    20,000  40 

47 23 ก.ค. 62 อ่างเก็บนํ้าคลองเพียว 6 ตะกุด เมืองสระบุร ี สระบุร ี  50,000    50,000  100 

48 24 ก.ค. 62 ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารม้าที่11 รักษาพระองค์   ปากเพียว เมืองสระบุร ี สระบุร ี  20,000    20,000  40 

49 24 ก.ค. 62 วัดหนองนํ้าเขียว 8 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุร ี  40,000    40,000  80 

50 25 ก.ค. 62 วัดบํารุงธรรม 10 ชะอม แก่งคอย สระบุร ี  40,000    40,000  80 

51 26 ก.ค. 62 อบต.โคกแย้ 2 โคกแย้ หนองแค สระบุร ี   10,000   10,000  20 
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52 26 ก.ค. 62 บึงบ้านโง้ง 1 บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุร ี   10,000   10,000  20 
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53 26 ก.ค. 62 สระนํ้ากรมทหารม้าที่4  ปากข้าวสาร เมืองสระบุร ี สระบุร ี  20,000    20,000  40 

54 31 ก.ค. 62 ศูนย์การทหารม้า    เมืองสระบุร ี สระบุร ี  20,000    20,000  40 

55 2 ส.ค. 62 บ้านหนองบัว  หนองบัว บ้านหมอ สระบุร ี   20,000   20,000  40 

56 7 ส.ค. 62 เทศบาลปฺอกแปฺก 1, 2 หนองโน เมืองสระบุร ี สระบุร ี   20,000   20,000  40 

57 9 ส.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อ  เสาไห้ เสาไห้ สระบุร ี   20,000   20,000  40 

58 9 ส.ค. 62 กองพันทหารม้าที่25 กรมทหารม้าที4่   หนองปลาไหล เมืองสระบุร ี สระบุร ี   20,000   20,000  40 

59 9 ส.ค. 62 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18     เมืองสระบุร ี สระบุร ี   20,000   30,000  50 

60 9 ส.ค. 62 กรมทหารม้าที4่ รักษาพระองค์ 1 ปากข้าวสาร เมืองสระบุร ี สระบุร ี   10,000     10 

61 9 ส.ค. 62 คลองวัดหนองเข่ือนช้าง 4 หนองยาว เมืองสระบุร ี สระบุร ี   30,000  20,000 30,000  80 

62 13 ส.ค. 62 ทะเลสาบบ้านหมอ 7 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุร ี    80,000 80,000   160 

63 14 ส.ค. 62 บ้านซับประดู่ 6 มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุร ี   10,000 20,000  10,000  40 

64 10 ก.ย.62 บ้านคลองไทร 1,3 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุร ี   30,000 50,000    80 

65 17 ก.ย.62 วัดบ้านบกน้อย 8 บัวลอย หนองแค สระบุร ี   30,000     30 

66 18 ก.ย.62 ริมคลองระพีพัฒน์   หนองปลิง หนองแค สระบุร ี   50,000  50,000   100 

67 20 ก.ย.62 คลองวัดโคกกรุง 2 ชําผักแพรว แก่งคอย สระบุร ี   40,000 50,000    90 

68 24 ก.ย.62 คลองชัยนาท-ปุาสัก หน้าวัดโคกงาม 4 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุร ี   100,000  50,000   150 
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 ด้วยพสกนิกรชาวไทยต่างปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
รัฐบาลจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโบราณราชประเพณี เพ่ือความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและ
ราชอาณาจักร ในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่างสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงงานด้านการเกษตร และทรงมีพระเมตตาเสด็จพระราชดําเนิน
ทรงงานในภาคการเกษตรทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์ แต่ละหน่วยงานจึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคลนี้ขึ้น 

 

 ทั้งนี้ ในส่วนของกรมประมง ได้จัดทํา “โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”  นายอดิศร  พร้อมเทพ  อธิบดีกรมประมง  กล่าวในรายละเอียดว่า กรมประมงกําหนดจัด
กิจกรรมดังกล่าวในห้วงเดือนพฤษภาคม 2562  ซึ่งจะมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา ลงสู่แม่น้ําที่มีความสําคัญต่อพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกที่บรรจุในทุ้งสหัสธารา เจือด้วยน้ําปัญจมหานทีในมัธยมประเทศ และน้ําเบญจสุทธคงคา ในแม่น้ําสําคัญทั้งห้า
ของราชอาณาจักรไทย ได้แก่ 1) แม่น้ําเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี   2) แม่น้ําราชบุรี  จังหวัดสมุทรส งคราม  3)  
แม่น้ําเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทอง  4) แม่น้ําปุาสัก จังหวัดสระบุรี  5) แม่น้ําบางปะกง จังหวัดนครนายก โดยพันธุ์สัตว์น้ําที่
จะปล่อยลงสู่แม่น้ํา ทั้ง 5 สาย มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 10 ล้านตัว โดยแบ่งการปล่อยออกเป็นพ้ืนที่ละ 2 ล้านตัว ประกอบด้วย  
กุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาดํา กุ้งก้ามกราม จํานวน 3,000,000 ตัว (ชนิดละ 1,000,000 ตัว) และพันธุ์ปลาไทย เช่น ปลาตะเพียน 
ปลาจาด ปลาโพง ปลากระแห ปลาชะโอน ฯลฯ จํานวน  7,000,000 ตัว 
 

 สําหรับจังหวัดสระบุรี โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี ร่วมกับสํานักงานประมง  
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําในแม่น้ําปุาสักจังหวัดสระบุรีเนื่องจากพระราชพิธีดังกล่าว จํานวน 5 ครั้ง ร่วม
จํานวนพันธุ์ปลาทั้งสิ้น 1,000,000 ตัว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
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ภาพกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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       ตารางที่ 1ปล่อยพันธ์ุสัตวน์้ําเพื่อเฉลิมพระเกยีรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี วัน/เดือน/ปี ช่ือแหล่งนํ้า 

ท่ีอยู ่ พื้นท่ี (ไร่) ชนิดสัตว์นํ้า จํานวน ( พันตัว) 

หมู่ท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด 
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รวม 5 แห่ง     

 
400 500 20 40 40 1,000 

1 5 พ.ค. 62 อ่างเก็บนํ้าคลองเพียว  ตะกุด เมืองสระบุร ี สระบุรี  50,000 100,000   10,000 160 

2 10 พ.ค. 62 แม่นํ้าปุาสัก ท่านํ้าวัดไผ่ล้อม  สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี  50,000 200,000 10,000 20,000 10,000 290 

3 14 พ.ค. 62 คลองระพีพัฒน์  โคกตูม หนองแค สระบุรี  100,000 20,000   10,000 130 

4 17 พ.ค. 62 คลองระพีพัฒน์  หนองแค หนองแค สระบุรี  50,000 50,000    100 

5 22 พ.ค. 62 แม่นํ้าปุาสัก ท่านํ้าวัดท่าวัว 3 ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี  150,000 130,000 10,000 20,000 10,000 320 
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แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
โครงการ : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย  
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ระหว่างพุทธศักราช 2533 - 2534 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระราชดําริ “ให้กรมประมง 
ฟ้ืนฟูปลาไทยกลับมามีจํานวนมากขึ้นและอนุรักษ์ปลาหายากไว้กรมประมงรับสนองพระราชดําริถือเป็นโครงการหลัก และ
ยึดถือว่า ถ้าปล่อยลงในแหล่งน้ําธรรมชาติ ต้องเป็นปลาไทยเท่านั้น ถ้าเป็นปลาต่างประเทศต้องมีการเจริญเติบโต เร็ว เลี้ยง
ง่าย ออกลูกหลานได้เอง ซึ่งเหมาะสําหรับคนยากจนในการนํามารับประทานและขาย ให้ปล่อยในแหล่งน้ํา เช่น บึง บ่อน้ําที่
สร้างขึ้นมา รวมถึงแม่น้ําลําคลอง”กรมประมงได้รับสนองพระราชดําริจัดโครงการฟ้ืนฟูปลาไทยเป็นโครงการต่อเนื่อง 
ดําเนินการสําเร็จในการ เพาะเลี้ยงปลาไทยได้เกือบทุกชนิด โดยเฉพาะปลาไทยตามกาพย์เห่เรือชมปลาของเจ้าฟูาธรรมาธิ
เบศ ทั้ง 17 ชนิด ได้แก่ ปลานวลจันทร์ ปลาคางเบือน ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห ปลาแก้มช้ํา ปลาทุก ปลาน้ําเงิน  
ปลากราย ปลาหางไก่ ปลาสร้อย ปลาเนื้ออ่อน ปลาเสือ ปลาแมลงภู่ ปลาหวีเกศ ปลาชะเวง ปลาชะวาด และปลาแปบ 
ยกเว้นปลาหวีเกศซึ่งสูญพันธุ์ไป แล้ว เนื่องจากมีแห่งเดียวในโลก คือ ในลุ่มน้ําเจ้าพระยาลุ่มน้ําที่สําคัญของประเทศไทยใน
อดีตเคยเป็นแหล่งที่มีพันธุ์สัตว์น้ํา ต่าง ๆ เช่น ปลายี่สก ปลากา ปลาบ้า ปลาสวาย ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศที่ ขยายตัวเพ่ิมขึ้น ส่งผล ให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ไม่เอ้ืออํานวยต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของปลา และ
สัตว์น้ําจืดตามธรรมชาติ ประกอบกับการ ทําการประมงเกินกําลังผลิตของแหล่งน้ํา ตลอดจนภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบ
เสียหายอย่างรุนแรงต่อชนิด และปริมาณสัตว์น้ําจืดในแหล่งน้ําธรรมชาติ กล่าวคือ พันธุ์ปลาน้ําจืดของไทยบางชนิดได้สูญ
พันธุ์ไป นอกจากนี้พันธุ์ปลาน้ําจืดของไทยอีก หลายชนิดมีปริมาณลดลง จนกระท่ังอยู่ในสภาวะน่าวิตกต่อการสูญพันธุ์ 

  

 โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย เป็นโครงการพระราชดําริโครงการหนึ่ง ซึ่งมุ่งเน้น
การศึกษาวิจัย การเพาะเลี้ยงปลา และสัตว์น้ําจืดของไทยที่หายาก หรือมีโอกาสสูญพันธุ์ แล้วนําไปปล่อยในแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ เพ่ือทดแทน ปริมาณสัตว์น้ําที่ถูกทําลาย ซึ่งการเพ่ิมผลผลิตของปลาในแหลง่น้ํายังเป็นการเพ่ิมรายได้ และเพ่ิม
ปริมาณอาหารโปรตีนแก่ ราษฎรผู้ยากไร้ในชนบท นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการเพาะเลี้ยงในเชิงการค้า ซึ่งจะสามารถ
เพ่ิมผลผลิตปลาไทยจากการ เลี้ยง และสามารถเพ่ิมรายได้ตลอดจนสามารถคืนความหลากหลายของชนิดปลา ซึ่งจะรักษา
สภาพความสมดุลตามธรรมชาติ ของแหล่งน้ํา อันจะนํามาซึ่งการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างยังยืนตลอดไป 

  
 
 

  1. เพื่อเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย     
  2. เพื่อศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้ําจืดของไทยที่หายากใกล้สูญพันธุ์     
  3. เพื่อเพ่ิมผลผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทยในแหล่งน้ําธรรมชาติ    
 4. เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเป็นอาชีพสําหรับพันธุ์ปลาที่มีศักยภาพในการผลิตและเป็นที่ต้องการของตลาด  

ความเป็นมาของโครงการ 

วัตถุประสงค์     
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 ตารางที่ 1 ผลการปล่อยพันธุส์ัตว์น้ําในแหล่งน้ํา ปี 2562  โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย 
 

ลําดับที่ วัน/เดือน/ปี ช่ือแหล่งนํ้า 

ท่ีอยู ่

พื้นที่ (ไร่) 

ชนิดสัตว์นํ้า 
จํานวน 
(พันตัว) 

หมูท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด 

ปล
าส

ังว
าด

ท้อ
งค

ม 

ปล
าส

วา
ย 

ปล
าต

ะเ
พีย

นท
อง

 

ปล
าช

ะโ
อน

 

ปล
าแ

ขย
งข้

าง
ลา

ย 

ปล
าก

าดํ
า 

ปล
าแ

ก้ม
ซ้ํา

 

กบ
นา

 

 

  23แห่ง              1,000 

1 26 ต.ค.61 แม่นํ้าปุาสัก   เมือง สระบุรี  

 30,000  10,000  

 

  40 

2 30 ต.ค.61 ห้วยปุา 4 หนองกบ หนองแซง สระบุรี  

     

 

 5,000 5 

3 1 พ.ย.61 ฝุายห้วยศาลาเจ้า 2 ห้วยปุาห้วย พระพุทธบาท สระบุรี  50,000    20,000 

 

  
70 

4 16 พ.ย.61 อ่างเก็บนํ้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปุาสระบุรี 5 ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 5  50,000  10,000  

 

  60 

5 3 ธ.ค.61 ห้วยกะเบา  นายาว พระพุทธบาท สระบุรี 20 20,000  20,000  10,000 

 

  50 

6 14 ธ.ค.61 แม่นํ้าปุาสัก 5 หนองปลาไหล เมือง สระบุรี   10,000 20,000  10,000 

 

  40 

7 20 ธ.ค.61 คลองระพีพัฒน์  หนองโร หนองแค สระบุรี  30,000 10,000  10,000  

 

  50 

8 16 ม.ค.62 แม่นํ้าปุาสัก  เมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี    20,000 5,000  20,000   45 

9 20 ม.ค.62 แม่นํ้าปุาสัก 4 หนองสีดา หนองแซง สระบุรี    20,000   20,000   40 

10 11ก.พ.62 แม่นํ้าปุาสัก  บ้านหลวง ดอนพุด สระบุรี         5,000 5 

11 20 ก.พ.62 วัดหนองสีดา 6 หนองสีดา หนองแซง สระบุรี 25    5,000  60,000   65 

12 21  มี.ค.62 ทุ่งนา 4 ดอนทอง หนองโดน สระบุรี         10,000 10 

13 11 เม.ย. 62 ทุ่งนา 6 โคกใหญ่ บ้านหมอ สระบุรี 10        5,550 5.55 

28 
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ลําดับที่ วัน/เดือน/ปี ช่ือแหล่งนํ้า 

ท่ีอยู ่

พื้นที่ (ไร่) 

ชนิดสวัตตว์นํ้า 
จํานวน 
(พันตัว) 

หมู่ท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด 

ปล
าส

ังว
าด

ท้อ
งค

ม 

ปล
าส

วา
ย 

ปล
าต

ะเ
พีย

นท
อง

 

ปล
าช

ะโ
อน

 

ปล
าแ

ขย
งข้

าง
ลา

ย 

ปล
าก

าดํ
า 

ปล
าแ

ก้ม
ซ้ํา

 

กบ
นา

 

 

14 26 เม.ย 62 ทุ่งนา 5 หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี 8        4,450 4.45 

15 8 พ.ค.62 ปุาสัก 5  เมือง     30,000 5,000 20,000    55 

16 14  พ.ค.62 ปุาสัก 4 ปากเพรียว เมือง สระบุรี    20,000 15,000 10,000  30,000  75 

17 28 พ.ค.62 ทุ่งนา 5 หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี 8        10,000 10 

18 12 มิ.ย.62 คลองระพีพัฒน์  หนองแค หนองแค สระบุรี  30,0000 25,000 20,000 20,000     95 

19 18 มิ.ย.62 แม่นํ้าปุาสัก 5 สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี  20,000 25,000 30,000      
75 

20 24 มิ.ย.62 ทุ่งนา 5 หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี 10        5,000 5 

21 18 ก.ค.62 คลองชลประทานชัยนาท-ปุาสัก 4 บางขโมด บ้านหมอ สระบุรี  50,000 25,000 20,000      95 

22 22 ก.ค.62 ปุาสัก 5 สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี   25,000  20,000 30,000    95 

23 26 ก.ค.62 ทุ่งนา 5 สร่างโคก บ้านหมอ สระบุรี 10        5,000 5 

 
 
 
 

 
 

29 



30 
 

   

 
  

 
 

 
 
 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับ 
มอบหมายจากกรมประมงให้ดําเนินโครงการความปลอดภัยด้านอาหารประมง เนื่องจากในขณะนั้นสินค้า

ที่ส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศประสพปัญหาเรื่องยาและสารเคมีตกค้าง อีกทั้งมีการคาดการณ์ว่ากุ้งก้ามกรามจะ
เป็นสินค้าสัตว์น้ําจืดที่มีศักยภาพสูงต่อการส่งออกในอนาคต สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด จึงได้จัดโครงการนําร่อง
สําหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามท่ีดี และได้พัฒนาพร้อมทั้งจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิตกุ้งก้ามกราม
และกําหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ จากนั้นในปี พ.ศ. 2547 กรมประมงได้จัดทํามาตรฐานขั้นปลอดภัยสําหรับการผลิต
สัตว์น้ําจืดขึ้นเพ่ือรองรับเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเพ่ือการยั งชีพซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของ
เกษตรกรให้พัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานที่สูงต่อไป ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2547 กรมประมงดําเนินการปรับปรุงระเบียบ
ขั้นตอนวิธีการ และรายละเอียดการปฏิบัติ โดยยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการผลิตกุ้งทะเลตาม
มาตรฐานจี เอ พี พ.ศ. 2546 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติทางประมงท่ีดีสําหรับการผลิตสัตว์น้ําจืด พ.ศ. 2546 
และประกาศใช้ “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการผลิตสัตว์น้ําขั้นปลอดภัย พ.ศ. 2547” และ “ระเบียบ
กรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับสัตว์น้ํา (จี เอ พี) พ.ศ. 2548” และได้ยกเลิก
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับสัตว์น้ํา (จี เอ พี) พ.ศ. 2548 แล้วได้
ประกาศใช้ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงท่ีดีสําหรับสัตว์น้ํา(จี เอ พี) พ.ศ. 2553 มา
จนถึงปัจจุบัน 

 
 

 
2.1 เพ่ือตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการ

ผลิตสัตว์น้ําขั้นปลอดภัย พ.ศ. 2557 และระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับ
สัตว์น้ํา(จี เอ พี) พ.ศ. 2553 

2.2 เพ่ือให้ได้สัตว์น้ําที่ปลอดภัยจากการใช้ยาและสารเคมี 

       วัตถุประสงค์ 

  หลักการและเหตุผล 

แผนงาน : บูรณาการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี มีแผนงานและผลการดําเนินงานกิจกรรมตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ปี 2562 จํานวนทั้งสิ้น 354 ฟาร์ม โดยออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 147 ฟาร์ม (ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มใหม่) ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน  จํานวน 205 ฟาร์ม ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด จํานวน 530 ตัวอย่าง (ยา) 
ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตวนํ้าจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด จํานวน 104  ตัวอยาง (ยา) ตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา 
จํานวน  1 ฟาร์ม ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหน่วยงาน จํานวน 1 ครั้ง (ตารางที่ 1) 
ตารางท่ี 1 แผน/ผลการดําเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ปี 2562 

 
กิจกรรม 

ปี 2562 

แผน ผล ร้อยละ 

 
จํานวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน 354 354 100 

 
    ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุ Safety level 102 91 25.71 

 
    ฟาร์มใหม่ Safety level 50 53 14.97 

 
    ฟาร์มตรวจติดตาม Safety level 200 205 57.91 

     ฟาร์มใหม่ GAP                  - 3 0.85 
     ตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา 1 1 0.28 
     ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหน่วยงาน 1 1 0.28 
         ตรวจวิเคราะห์ปจัจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเล้ียง 530 530 100 

 
การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์น้าํเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้าง 104 104 100 

 

3.1 การตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติการประมงที่ดีสําหรับการผลิตสัตว์น้ํา (GAP) 
 ผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามาตรฐาน GAP ในปี 2562 เป็นการตรวจประเมินฟาร์ม

ใหม ่จํานวน 3 ฟาร์ม ผลการเข้าตรวจประเมิน พบว่า ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดจํานวน 3 ฟาร์ม (ตารางท่ี 2) 
ตารางที่ 2 ผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น้ําตามมาตรฐาน GAP แยกตามชนิดสัตว์น้ํา 

 
ชนิดสัตว์น้ า 

แผนทั้งหมด
(ฟาร์ม) 

           ผลการตรวจประเมิน GAP (ฟาร์ม) 
           ฟาร์มใหม ่        ฟาร์มต่ออาย ุ ฟาร์มตรวจติดตาม 
 ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน

เกณฑ ์
กุ้งก้ามกราม - - - - - - - 

กุ้งขาว - - - - - - - 
ปลานิล (ศรฟ.) - - - - - - - 

ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ - - - - - - - 
ปลาอื่นๆ - 3 - - - - - 
จระเข้ - - - - - - - 

สัตว์น้ําอื่นๆ - - - - - - - 

 
 

 แผน/ผลการด าเนินงานงบประมาณ 2562 
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3.2 การตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ําขั้นปลอดภัย (safety level) 
ผลการตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ําขั้นปลอดภัย (safety level) จํานวน349 

ฟาร์ม แบ่งเป็น ฟาร์มใหม่จํานวน 53 ฟาร์ม ฟาร์มต่ออายุจํานวน 91 ฟาร์ม และฟาร์มตรวจติดตาม จํานวน 205 
ฟาร์ม พบว่า ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดจํานวน 349 ฟาร์ม (ตารางท่ี 3) 
ตารางท่ี 3 ผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามมาตรฐาน safety level แยกตามชนิดสัตว์น้ํา 

 
ชนิดสัตว์น้ า 

แผนทั้งหมด
(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน safety level (ฟาร์ม) 
ฟาร์มใหม่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจติดตาม 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กุ้งกา้มกราม - - - - - - - 
กุ้งขาว - - - - - - - 
ปลานิล  115 15 - 17 - 83 - 

ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ 110 36 - 18 - 56 - 
ปลาอื่นๆ 124 2 - 56 - 66 - 
จระเข ้ - - - - - - - 

สัตว์น้ําอื่นๆ - - - - - - - 

3.3  ผลการตรวจสารตกค้างในเนื้อตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา GAP 
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดที่จะเข้ารับรองมาตรฐาน GAP สุ่มตัวอยางสัตว์น้ํา 100% ของฟาร์มที่ตรวจ

ประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา GAP  สงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เขต 8 
(พระนครศรีอยุธยา) ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ํา ซึ่งจะทําการตรวจวิเคราะห์
สารตกค้าง จํานวน 2 ชนิดสาร ต่อ 1 ตัวอย่างสัตวนํ้า โดยเลือกจากสารกลุ่ม Tetracycline (Oxy,Tetra,Chlotetra), 
Fluoroqinolones, Oxolinic acid, Chloramphenicol, Nitrofurans และ Malachite green ผลการดําเนินงานใน
ปี 2562 พบว่า สามารถตรวจรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ําไดท้ั้งหมดจํานวน 3 ฟาร์ม เป็นฟาร์มใหม่ 3 ฟาร์ม โดยทําการสุ่ม
เก็บตัวอย่างจํานวน 3 ฟาร์ม โดยมีผลการวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ําผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 3 ฟาร์ม (ตารางที่ 4) 
ตารางท่ี 4 ผลการตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามมาตรฐาน GAP แยกตามชนิดสัตว์น้ํา 

 
ชนิดสัตว์น้ า 

แผนทั้งหมด
(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน GAP (ฟาร์ม) 
ฟาร์มใหม่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจติดตาม 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม - - - - - - - 
กุ้งขาว - - - - - - - 

ปลานิล (ศรฟ.) - - - - - - - 
ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ - - - - - - - 

ปลาอื่นๆ 3 3 - - - - - 
จระเข ้ - - - - - - - 

สัตว์น้ําอื่นๆ - - - - - - - 
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3.4 ผลการตรวจสารตกค้างในเนื้อตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา safety level 
ฟาร์มที่จะรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ํา (ฟาร์มใหม่สุ่ม 50 % ของฟาร์มที่ตรวจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ประเมินมาตรฐานขั้นปลอดภัย และฟาร์มต่ออายุสุ่มตรวจ 20 % ของฟาร์มที่ตรวจประเมินขั้นปลอดภัยทั้งหมด และ
ฟาร์มตรวจติดตามสุ่มตรวจ 20 % ของฟาร์มที่ตรวจประเมินขั้นปลอดภัยทั้งหมด) เพ่ือส่งให้  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ํา ซึ่ง
จะทําการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง 1 ชนิดสาร ต่อ 1 ตัวอยางสัตว์ นํ้า โดยเลือกจากสารกลุ่ม Tetracycline, 
Fluoroqinolones, Oxolinic acid, Chloramphenicol, Nitrofurans และ Malachite green ผลการดําเนินงานใน
ปี 2562 พบว่า สามารถตรวจรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ําตามมาตรฐาน safety level ได้จํานวน 349 ฟาร์มโดยทําการสุ่ม
เก็บตัวอย่างจํานวน 97 ฟาร์ม แยกเป็นฟาร์มใหม่ 27 ฟาร์ม และฟาร์มต่ออายุ จํานวน 34 ฟาร์ม ฟาร์มตรวจติดตาม 
จํานวน 36 ฟาร์ม โดยมีผลการวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ําผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 97 ฟาร์ม (ตารางท่ี 5) 
ตารางท่ี 5 ผลการตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามมาตรฐาน safety level แยกตามชนิดสัตว์น้ํา 

 
ชนิดสัตว์น้ า 

แผนทั้งหมด
(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน safety level (ฟาร์ม) 
ฟาร์มใหม่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจติดตาม 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม - - - - - - - 
กุ้งขาว - - - - - - - 
ปลานิล  17 7 - - - 10 - 
ปลานิลรวมกับปลา
อ่ืนๆ 

51 17 - 20 - 14 - 

ปลาอ่ืนๆ 29 3 - 14 - 12 - 
จระเข้ - - - - - - - 
สัตว์น้ําอื่นๆ - - - - - - - 
 

3.5 การตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวนํ้าภายใต้สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด 

ผลการตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวนํ้าของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
สระบุรี ทําการตรวจประเมิน วันที่ 2 เดือน มีนาคม 2562 โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เขต 9 (ชัยนาท) เป็นผู้ตรวจประเมิน ดังนี้ 
 1. ร.อ.พิทักษ์     ทรัพย์อุดม  ตําแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
 2. นายวรณิสร์    แก้วตีนแท่น ตําแหน่ง ผู้ตรวจประเมิน  
 3. นางสาวนฤพร  เสือใย    ตําแหน่ง         ผู้ตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมินพบว่า โรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวนํ้า ได้เกณฑ์มาตรฐานโดยสรุปผลการตรวจประเมินว่า 
ผ่าน 
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โดยผ่าน       
 ข้อที่ต้องปฏิบัติ ทั้งหมด   8 ข้อ  สอดคล้อง   8 ข้อ  คิดเป็น 100 % 
 ข้อที่ควรปฏิบัติ ทั้งหมด 20 ข้อ  สอดคล้อง 20 ข้อ  คิดเป็น 100 % 

 ข้อที่แนะนํา     ทั้งหมด   6 ข้อ  สอดคล้อง   6 ข้อ  คิดเป็น 100 % 
ตารางท่ี 6 ผลการดําเนินงานกิจกรรมตรวจรบัรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวนํ้าจืด 
 

 
แผน 

ผลการตรวจประเมินโรงเพาะฟัก 
ตรวจประเมิน ตรวจเนื้อ ชนิดสารที่ตรวจ หน่วยงานที่ตรวจ

ประเมิน 

 ผ่าน
เกณฑ ์

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ไม่เกินค่า
มาตรฐาน 

เกินค่า
มาตรฐาน 

  

1 /  /  
Oxolinic acid 

Chloramphenicol 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด

ชัยนาท 
       

3.7 การเข้าตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ํา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี 
ได้เข้าดําเนินการตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวนํ้า ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปทุมธานี เมื่อ
วันที่ 7 เดือน มีนาคม 2562 โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรีเป็น
ผู้ตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. นางสาวรจวรรณ จดชัยภูมิ   ตําแหน่ง  หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
2. นางสาวพวงทอง  วันมงคล          ตําแหน่ง          ผู้ตรวจประเมิน 
3. นายสมชาย สุเรรัมย์                  ตําแหน่ง           ผู้ตรวจประเมิน 
 

 ผลการตรวจประเมิน พบว่า โรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวนํ้า ได้เกณฑ์มาตรฐานโดยสรปุผลการตรวจประเมินว่า ผ่าน 
โดยผ่าน 

ข้อที่ต้องปฏิบัติ ทั้งหมด   8 ข้อ  สอดคล้อง   8 ข้อ  คิดเป็น 100 %  
ข้อที่ควรปฏิบัติ ทั้งหมด 20 ข้อ  สอดคล้อง 20 ข้อ  คิดเป็น 100 % 
ข้อที่แนะนํา      ทั้งหมด   6 ข้อ  สอดคล้อง   6 ข้อ  คิดเป็น 100 % 

 

3.7 การดําเนินการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP 
ศูนย์ฯ ดําเนินการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ําจากฟาร์มที่จะรับรองมาตรฐาน Safety Level และ GAP ในปี 2562 หรือ

จากฟาร์มที่ได้รับการรับรองในปี 2561 หรือจากฟาร์มที่ไม่ได้รับการรับรอง จํานวนทั้งสิ้น 15 ฟาร์ม โดยมีการกระจายตัวของ
ฟาร์มตามพ้ืนที่และช่วงระยะเวลา และเก็บตัวอย่าสัตว์น้ําส่งตรวจ 1 ชนิดสาร ต่อ 1 ตัวอย่างสัตว์น้ํา ณ ห้องปฏิบัติการที่
ตรวจการปนเปื้อนยาและสารเคมี ดังนี้  
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1) ห้องปฏิบัติการ ของศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) เพ่ือตรวจ
สารตกค้างกลุ่ม Tetracycline OXolinic acid Chloramphenicon Nitrofurans และ Malachite green   

2) ห้องปฏิบัติการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา เพ่ือตรวจสาร
ตกค้างกลุ่ม Stilbenes, กลุ่มSteroids, กลุ่มNitroimidazoles, กลุ่มSulphonamide, กลุ่มChemical elements 
และกลุ่ม Fluoroquinelone (เช่น Enrofloxacin เป็นต้น) - 

 
ผลการดําเนินดําเนินการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP ประจําปี 2562 ของ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี โดยส่งตัวอย่างจากฟาร์ม Safety Level จํานวน 8 ตัวอย่าง  
ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) และห้องปฏิบัติการกอง
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําจํานวน 7 ตัวอย่าง พบว่า ผลการตรวจการควบคุมการ
ปนเปื้อนยาและสารเคมี จํานวน 15 ตัวอย่างเป็นตัวอย่างปลา จํานวน 15 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนของยาและสารเคมี 
(ตารางที่ 7) 
 

 
 
 

1. เกษตรกรไม่เห็นความสําคัญในการเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากผลผลิตที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ/
ไม่เข้าร่วมโครงการฯ ก็ไม่ได้ทําให้ราคาผลผลิตเพ่ิมขึ้น และไม่มีตลาดรองรับผลผลิตของฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

2. ฟาร์มเกษตรกรที่เข้าไปตรวจต่ออายุรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย (safety level) และฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี (GAP) บางส่วนมีความคิดที่จะไม่ต่ออายุใบรับรองหรือเลิกทํา
การเลี้ยง เนื่องจากปัญหาทางด้านการตลาด การลงทุนในการประกอบกิจการ และการปรับพ้ืนที่บ่อเลี้ยงเพ่ือที่จะ
นําไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

 ปัญหาและอุปสรรค 
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ตารางที่ 7 ผลการดําเนินงานตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP แยกตามชนิดยา 

 
 
 
 

 
 

ล าดับ 
ชนิดสารท่ีส่งตรวจ                            แผน/ผล 

ปลา 
 

ลูกปลา 
  

กุ้ง 
ก้ามกราม 

ลูกกุ้ง 
ก้ามกราม 

รวม 
    ท่ี 

1  Tetracycline group แผน 2  -  -  - 2  

    ผล 2  -  -  - 2  

2 Oxolinic acid แผน 1  -  -  - 1  

    ผล 1  -  -  - 1  

3 Fluoroquinolone (Enrofloxacine)  แผน 1  -  -  - 1  

    ผล 1  -  -  - 1  

4 Chloramphenicol แผน 1  -  -  - 1  

   ผล 1  -  -  - 1  

5 Nitrofuran metabolites group แผน 1  -  -  - 1  

   ผล 1  -  -  - 1  

6 Malachite green group แผน 2  -  -  - 2  

   ผล 2  -  -  - 2  

7 Stilbenes แผน 2  -  -  - 2  

   ผล 2  -  -  - 2  

8 Steroids แผน 2  -  -  - 2  

   ผล 2  -  -  - 2  

9 Sulphonamide แผน 1  -  -  - 1  

   ผล 1  -  -  - 1  

10 Nitromidazoles แผน  -  -  -  -  -  

 

 

ผล  -  -  -  -  -  

11 Chemical element แผน  -  -  -  -  -  

   ผล  -  -  -  -  -  

12 B2a แผน 1  -  -  - 1  

   ผล 1  -  -  - 1  

13 Organochlorine แผน  -  -  -  -  -  

   ผล  -  -  -  -  -  

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

   ผล  -  -  -  -  -  

15 B2b แผน  -  -  -  -  -  

   ผล  -  -  -  -  -  

16 Amoxicillin แผน 1  -  -  - 1  

    ผล 1  -  -  - 1  

  
รวม 

แผน 15  -  -  - 15  

  ผล 15  -  -  - 15  
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ภาพกิจกรรม งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
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ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กําหนดให้จัดทําโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวง
ชนชาวไทยจึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นโดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อําเภอ
รวมทั้งสิ้น 70,000 รายได้น้อมนําหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่
และภูมิสังคมภายใต้กรอบแนวคิดท่ีเน้นและให้ความสําคัญกับการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางใน
การดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งหวังเพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง
และส่งเสริมให้เกษตรกรนําเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพ้ืนที่การเกษตรของตนเองเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดิน
และน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้เพียงพอต่อการดํารงชีพ และช่วยให้เกิดความสมดุลกับ
สภาพแวดล้อม 

 
 

 

 1. เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 

 2. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรนําแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับกิจกรรมทางการเกษตรในพ้ืนที่ของ

ตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนที่ของเกษตรกร 

 3. เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือนมีรายได้เสริม และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 

 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี มีแผนการดําเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ 
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ํา (เกษตรกรรายเก่าประจําปี 2561) จํานวน  824 ราย  ประกอบด้วย อําเภอบ้านหมอ จํานวน 79 ราย อําเภอ     
ดอนพุด จํานวน 52 ราย อําเภอสาไห้ จํานวน 106 ราย  อําเภอพระพุทธบาท จํานวน 23 ราย  อําเภอหนองโดน จํานวน 28 ราย อําเภอ
หนองแค จํานวน 97 ราย  อําเภอวิหารแดง จํานวน 29 ราย อําเภอเมือง  จํานวน 81 ราย อําเภอแก่งคอย จํานวน 39 ราย อําเภอ       
เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 82 ราย อําเภอหนองแซง จํานวน 148 ราย  อําเภอวังม่วง  จํานวน 49 ราย และอําเภอ มวกเหล็ก 11 ราย และ
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ํา (เกษตรกรประจําปี 2562)   จํานวน  839 ราย ประกอบด้วยอําเภอ บ้านหมอ จํานวน 68 ราย อําเภอเสาไห้ 124 
ราย อําเภอหนองแซง จํานวน 57 ราย อําเภอวิหารแดง จํานวน 29 ราย อําเภอหนองค จํานวน 64 ราย อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 98 ราย 
อําเภอแก่งคอย จํานวน 89 ราย อําเภอเมือง จํานวน 63 ราย  อําเภอวังม่วง จํานวน 95 ราย อําเภอมวกเหล็ก จํานวน 50 ราย อําเภอ  
ดอนพุด จํานวน 43 ราย  อําเภอพระพุทธบาท จํานวน 44 ราย และอําเภอหนองโดน จํานวน 15 ราย เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดใน
พ้ืนที่จังหวัดสระบุรี 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2562 

วัตถุประสงค์โครงการ 

แผน/ผลการด าเนินงาน 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farmer โดยมี Smart 
Officer เป็นเพ่ือนคู่คิด Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องที่ทําอยู่ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มี
ความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความ
ภูมิใจในความเป็นเกษตรกร แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันเกษตรกรยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร สําหรับเกษตรกร
สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําก็เช่นกันต่างประสบปัญหาต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสูง การเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม
โดยทั่วไป รวมถึงการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ 

กรมประมงจึงสนองนโยบายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer โดย
การส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้แก่เกษตรกรเพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ ด้านการ
ประมงตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิต สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล ให้ความสําคัญ
ในการใช้องค์ความรู้และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีการนําเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ 
เพ่ือให้เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร และสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 
 
 

1.เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดทั้งด้านการ

ผลิต  การแปรรูป และการตลาด 

2.เพ่ือให้เกษตรกรกลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี มีแผนการดําเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เพ่ือ
พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี จํานวนทั้งสิ้น 200 ราย 
แบ่งตามอําเภอดังนี้ อําเภอมวกเหล็ก 22 ราย อําเภอเมือง 15 ราย อําเภอหนองแค 25 ราย อําเภอวิหารแดง 6 ราย 
อําเภอวังม่วง 36 ราย อําเภอหนองโดน 31 ราย อําเภอบ้านหมอ 17 ราย อําเภอเสาไห้ 14 ราย อําเภอพระพุทธบาท 
34 ราย ในกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยเนื้อหาสําคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดทําบัญชี
ครัวเรือน และการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด โดยวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชน 

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2562 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

แผน/ผลการด าเนินงาน 
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กิจกรรม แผน/ผล จ านวน หน่วย 
1. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer    

   1.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
แผน 200 ราย 
ผล 200 ราย 

   1.2 เพ่ิมพูนองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer                  
แผน 80 ราย 
ผล 40 ราย 

2. ติดตามและประเมินผล 
แผน 100 ครั้ง 
ผล 100 ครั้ง 

หมายเหตุ : กิจกรรมที่ 1.2 เพ่ิมพูนองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เกษตรกรที่ไม่ผ่านการประเมิน
คุณสมบัติพื้นฐาน (Developing Smart Farmer) ครั้งที่ 1 จํานวน 40 ราย               
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
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               กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเพ่ือพัฒนาแหล่ง
ผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์และครบวงจรเพ่ือแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคา
ตกต่ํา และให้ผลผลิตที่ได้มีมาตรฐาน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันผลิตเป็นแปลงใหญ่ จัดการการเลี้ยงตามมาตรฐาน 
การจัดหาปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนในการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การจัดการผลผลิต การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
และการเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาด โดยมีผู้จัดการโครงการ(Project manager) เป็นผู้ให้คําแนะนํา ติดตาม และ
ประสานงานกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการในด้านต่างๆ ดังกล่าว 

               ในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยมีผลผลิตสัตว์น้ําจืด 381,600 ตัน มูลค่าประมาณ 33,993 ล้านบาท      
(กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง ,2561) ชนิดสัตว์น้ําที่สําคัญ คือ ปลานิล ปลาดุก           
กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลาสลิด ปลาสวาย และปลาหมอ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาด้าน
ต้นทุนการผลิตสูง ระบบการเลี้ยงไม่ได้มาตรฐาน และราคาตกต่ํา ดังนั้นเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ กรมประมงจึงดําเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ําจืด) 
ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้มีผลผลิตเพ่ิมเพ่ิมขึ้น
และลดตน้ทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ด้วยการเลี้ยงตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี 
โดยมีการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมอํานาจต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตและจําหน่ายผลผลิต ซึ่งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 

 

 

1. เพ่ิมผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของเกษตรกร 

2. ลดต้นทุนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของเกษตรกร 

3. ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี  

 4. พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบ
การผลิตและเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก 
 5. มีตลาดจําหน่ายผลผลิตสัตว์น้ํา 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ าจืด) 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
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แผน/ผลด าเนินการ 
 

ในปีงบประมาณ 2562 แผนการดําเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มีกลุ่มเกษตรกรที่
ต้องดําเนินการ จํานวน 2 แปลง ได้แก่ 

1.กลุ่มเกษตรกรแปลงปี 2561 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกอุยเทศ ตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี 

2.กลุ่มเกษตรกรแปลงปี 2562 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกอุยเทศ ตําบลวังม่วง อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
โดยมีสํานักงานประมงจังหวัดสระบุรีเป็นผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี ดําเนินการตามกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ ตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดีสําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ํา (จี เอ พี) สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ํา และติดตามประเมินผล ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แผน/ผลการดําเนินการแปลงปี 2561 อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
กิจกรรม แผน/ผล จ านวน หน่วย 

1. ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพ่ิม    

   - ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) 
แผน 46 ราย 
ผล 46 ราย 

   - ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) 
แผน 46 ราย 
ผล 46 ราย 

2. ติดตามและประเมินผล 
แผน 12 ครั้ง 
ผล 12 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผลการด าเนินงาน 
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ส่วนแปลงปี 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี มีหน้าที่ดําเนินการกิจกรรมต่าง  ๆดังนี้ 

กิจกรรม แผน/ผล จ านวน หน่วย 
1. พัฒนาองค์ความรู้    

   -  ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร 
แผน 46 ราย 
ผล 46 ราย 

2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต    

   - สนับสนุนสัตว์น้ําพันธุ์ดี 
แผน 46 ราย 
ผล 46 ราย 

3. ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพ่ิม    

   - ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) 
แผน 41 ราย 
ผล 41 ราย 

   - ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) 
แผน 41 ราย 
ผล 40 ราย 

4. ติดตามและประเมินผล 
แผน 11 ครั้ง 
ผล 11 ครั้ง 

หมายเหตุ 1. เกษตรกรขอลาออกจากการเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ปี2562 จํานวน 5 ราย 
             2. ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) ไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 1 ราย 
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ภาพกิจกรรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบใหญ่ (สัตว์น้ าจืด) ปีงบประมาณ 2562 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี ได้ดําเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เรื่องการจัดการฟาร์มระหว่างการเลี้ยง การลดต้นทุน
การผลิต การใช้จุลินทรีย์ ปม.1ร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ํา และมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
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ภาพกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี สนับสนุนสัตว์น้ําพันธุ์ดี (ปลาดุกอุยเทศ) ให้แก่เกษตรกร

ที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 จํานวน 46 ราย  
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ภาพกิจกรรมยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี  ได้เข้าตรวจรับรองฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯแปลงปี 2561 
และแปลงปี 2562 รวมทั้งสิ้น 87 ราย ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ จํานวน 86 ราย    
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ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผล 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี ร่วมกับสํานักงานประมงจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมตรวจติดตามผลการ

ดําเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งให้คําแนะนําการจัดการระหว่างการเลี้ยง 
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 การเลี้ยงปลาในนาข้าวกําลังเป็นกิจกรรมที่หลายประเทศท่ัวโลกให้ความสําคัญ โดยมีหลักการเพ่ือใช้ พ้ืนที่
ในนาข้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพ่ิมผลผลิตทั้งข้าวและปลา สําหรับประเทศไทย กรมประมงได้สนับสนุนให้
เกษตรกรเลี้ยงปลาในนาข้าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 สําหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี ใน
ปีงบประมาณ 2562 ได้ดําเนินการโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพ้ืนที่นาข้าวร่วมกับเกษตรกร
ในพ้ืนทีอํ่าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีจํานวน 2 ราย  

 

 

 1. เพ่ือทราบผลผลิตและรายได้ของการเลี้ยงปลาในนาข้าว 

 2. เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคของการเลี้ยงปลาในนาข้าว 

 3. เพ่ือจัดทําแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวสําหรับเกษตรกร 

  
 

 กรกฎาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 

โครงการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว  
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri Map) 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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กิจกรรม แผน/ผล จ านวน หน่วย 

1. สัมภาษณ์เกษตรกรตามแบบสอบถามก่อนเข้าร่วมโครงการ 
แผน 2 ราย 
ผล 2 ราย 

2. จัดส่งแผนที่ ภาพถ่ายแปลง และถ่ายวีดีโอสภาพพ้ืนที่ ก่อน
ดําเนินการ 

แผน 2 ราย 
ผล 2 ราย 

3. สุ่มชั่งน้ําหนักและวัดความยาวของปลาก่อนส่งมอบให้แก่เกษตรกร 
ชนิดละ 50 ตัวต่อราย 

แผน 3/50 ชนิด/ตัว 
ผล 3/50 ชนิด/ตัว 

4. สนับสนุนพันธุ์ปลา ขนาด 5-7 เซนติเมตร 
แผน 1,000 ตัว 
ผล 1,000 ตัว 

5. เก็บคุณภาพน้ําก่อนปล่อยปลาและหลังจากปล่อยปลาจนถึงเก็บ
ผลผลิต 

แผน 5 ครั้ง 
ผล 2 ครั้ง 

6. ติดตามผลการดําเนินการ ให้คําแนะนําส่งเสริม 
แผน 5 ครั้ง 
ผล 2 ครั้ง 

7. สุ่มชั่งน้ําหนักและวัดความยาวของปลาในการเก็บผลผลิต ชนิดละ
ไม่น้อยกว่า 20 ตัวต่อราย 

แผน 2 ราย 
ผล - ราย 

8. สัมภาษณ์เกษตรกรตามแบบสอบถามหลังเข้าร่วมโครงการ 
แผน 2 ราย 
ผล - ราย 

9. จัดทํารูปเล่มสรุปผลการปฏิบัติงาน 
แผน 1 เล่ม 
ผล -  เล่ม 

หมายเหตุ : กิจกรรมที่ 5 – 6 อยู่ระหว่างดําเนินการ ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2563  

แผนและผลการด าเนินงาน 
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ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว 
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ตามที่ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประมง พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยบทบัญญัติ
แห่งพระราชกําหนดเพ่ือการจัดระเบียบการประมงใ+นประเทศไทยและในน่านน้ําทั่วไป เพ่ือปูองกันมิให้มีการทําการ
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือรักษาทรัพยากรสัตว์น้ําให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน และ
รักษาสภาพแวดล้อมให้ดํารงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทาง กฏเกณฑ์ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับนานาประเทศ 
โดยในหมวด 6 มาตรา 76 แห่งพระราชกําหนดการประมง 2558 บัญญัติไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลก าร
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้มีคุณภาพปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภค หรือต่อกิจการของบุคคลอ่ืน ให้
ออกกฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือลักษณะของสัตว์น้ํา หรือประเภท รูปแบบ ขนาด หรือวัตถุประสงค์ของกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์ควบคุมได้ และได้มีการออกกฎกระทรวงเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 
กําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม พ.ศ. 2559 ให้กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําดังต่อไปนี้ เป็นกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม 

 1.การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

 2.การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน (Procamborus charkii) 

      3.การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp.) 

 4.การเพาะเลี้ยงจระเข้ 

 5.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในกระชัง 

 6.การเพาะเลี้ยงหอยทะเล 

 โดยในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี ได้ดําเนินงาน 3 กิจกรรม ดังนี้  

 1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  
 2. ติดตาม เฝูาระวัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ให้ดําเนินการได้ตามประกาศกําหนด  
 3. เฝูาระวัง คุณภาพน้ําทิ้งในพ้ืนที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (ทุกประเภท) 
 

 

 

 

โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมถึงมาตรการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม  
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 1. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  
ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องตามพระราชกําหนกการประมง 2558 

 2. เพ่ือติดตาม เฝูาระวัง การดําเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม 
 3. เพ่ือกํากับ ดูแล การดําเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม 

 

 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี มีแผนการดําเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เพ่ืพัฒนา
เกษตรกรสู่ Smart Farmer ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี จํานวนทั้งสิ้น 200 ราย แบ่งตาม
อําเภอดังนี้ อําเภอมวกเหล็ก 22 ราย อําเภอเมือง 15 ราย อําเภอหนองแค 25 ราย อําเภอวิหารแดง 6 ราย อําเภอวังม่วง
36 ราย อําเภอหนองโดน 31 ราย อําเภอบ้านหมอ 17 ราย อําเภอเสาไห้14 ราย อําเภอพระพุทธบาท 34 ราย ในกิจกรรม
ดังกล่าวประกอบด้วยเนื้อหาสําคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดทําบัญชีครัวเรือน และการบริหาร
จัดการผลผลิตและการตลาด โดยวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชน 

กิจกรรม แผน/ผล จ านวน หน่วย 

1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่
ผู้ประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม 

แผน 30 ราย 

ผล 30 ราย 

2. ติดตาม เฝูาระวัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ให้ดําเนินการได้
ตามประกาศกําหนด 

แผน 5/2 ราย/ครั้ง 

ผล 5/2 ราย/ครั้ง 

3. เฝูาระวัง คุณภาพน้ําทิ้งในพ้ืนที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม 
(ทุกประเภท) 

แผน 3/4 จุด/ครั้ง 

ผล 3/4 จุด/ครั้ง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์

แผน/ผลด าเนินการ 
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ภาพกิจกรรมโครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุมถึงมาตรการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  
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การตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา และที่พักซากสัตว์น้ํา เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรีได้รับมอบหมายให้ดําเนินการตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ํามีชีวิตจากการนําเข้า นําออก 
หรือนําผ่านราชอาณาจักรเพื่อปูองกัน สังเกตอาการ และตรวจวิเคราะห์โรค ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดที่ต้อง
ควบคุม โดยเน้นการจัดการด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นหลัก 

ในปี 2562 ศูนย์ฯ ได้เข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ํา จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เพ็ญพิลาส จํากัด 
ตั้งอยู่ที่ เลขท่ี 7/4 หมู่ที่ 5 ตําบลคชสิทธิ์ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (โรงที่ 1 และโรงที่ 2) ซึ่งเป็นสถานกักกันสัตว์น้ํา                                                                                                         
ประเภทปลาตระกูลคาร์พ โดยมีคณะผู้ตรวจประเมิน ดังนี้ 

1.นางสาวพวงทอง  วันมงคล    นักวิชาการประมงปฏิบัติการ    ประธานคณะผู้ตรวจประเมิน 

2.นายวุฒิชัย  พลหนองหลวง    นักวิชาการประมงปฏิบัติการ   คณะผู้ตรวจประเมิน 

3.นายสมชาย   สุเรรัมย์     เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   คณะผู้ตรวจประเมินและเลขานุการ 

โดยดําเนินการเข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ําของบริษัท เพ็ญพิลาส จํากัด(โรงที่ 1 และโรงที่ 2) ในวันที่ 7 
ตุลาคม 2558 มีพ้ืนที่สถานกักกันในปัจจุบันทั้งสิ้น 544 ตารางเมตร ชนิดสัตว์น้ําที่กักกันคือ ปลาตระกูลคาร์พ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือการนําเข้าและส่งออกราชอาณาจักร เป็นบ่อซีเมนต์รวมทั้งสิ้น 16 บ่อ โดยแบ่งเป็นบ่อกักกันขนาด 3.6 x 6.0 x 1.2 เมตร 
จํานวน 10 บ่อ และมีบ่อบําบัดน้ําภายในโรงกักกันขนาด 3.6 x 6.0 x 1.2 เมตร จํานวน 6 บ่อ แหล่งน้ําที่ใช้จะได้จากการทํา
ระบบประปาภายในฟาร์มซึ่งแหล่งน้ําที่นํามาใช้ในการผลิตประปาได้มาจากคลองระพีพัฒน์ และมีการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด  

ผลการพิจารณาการตรวจรับรองของคณะทํางานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา และที่ พักซาก 
สัตว์น้ํามีมติ เห็นสมควรผ่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ า 
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การตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ า 
บริษัท เพ็ญพิลาส จ ากัด (โรงที่ 1 และ โรงท่ี 2) 
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งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง  และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
 
  
 

 
 

 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และสัตว์น้ําอ่ืน ๆ เป็นโครงการที่กรมประมงได้จัดสรรเงิน
งบประมาณแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสระบุรี ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน
ในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และสัตว์น้ําอ่ืน ๆ เพ่ือนํามาใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาพ่อ – แม่พันธุ์ปลา  
เพ่ือผลิตลูกปลาจําหน่ายให้เกษตรกร ในราคาที่กรมประมงกําหนด และนําเงินรายได้จากการจําหน่ายพันธุ์สัตว์น้ําส่งเป็น
รายได้แผ่นดินนําเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนฯ ของกรมบัญชีกลางต่อไป 

 

    
 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืดชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงเพ่ือจําหน่ายแก่เกษตรกร 
2. เพ่ือส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 

 

ผลการด าเนินงาน 

ชนิดสัตว์น้ า 
  

ปีงบประมาณ 2562 
  ขนาด(ซม.)   ราคา(บาท) จ านวน (ตัว) จ านวนเงิน (บาท) 

1.ปลานิล 2.1 - 3 0.15 177,240 
 

26,586.00 
2.ปลานิล 3.1 - 5 0.20 373,550 74,710.00 
3.ปลาตะเพียนขาว 2.1 - 3 0.20 104,250 20,850.00 
4.ปลาตะเพียนขาว 3.1 - 5 0.25 114,616 28,654.00 
5.ปลาตะเพียนขาว        5.1 - 7 0.35 11,350 3,972.00 
6.ปลานิล 5.1 - 7 0.30 161,900 48,570.00 
7.ปลาตะเพียนทอง 3.1 - 5 0.30 7,500 2,250.00 
8.ปลาตะเพียนทอง 5.1 - 7 0.50 4,200 2,100.00 
9.ปลายี่สกเทศ 2.1 - 3 0.20               2,000 400.00 
10.ปลาสวาย 3.1 - 5 0.40           152,400 60,960.00 
11.ปลาสวาย 5.1 - 7 1.00           48,265 48,350.00 
12.ปลายี่สกเทศ                                             3.1 - 5 0.25          130,850 32,7,120.50 
13.ปลายี่สกเทศ 5.1 - 7 0.50 9,100 4,550.00 
14.กบนา        30วัน 1.00 79,150 79,150.00 
15.ปลาไน       3.1 - 5 0.20 30,850                         6,170.00 
16.ปลาดุกเทศ        3.1-5  0.40 173,100 69,240.00 
17.ปลาตะเพียนทอง        2.1-3              0.20 24,600 4,920.00 
18.ปลานิลแดงแปลงเพศ      3.1 - 5 0.60 26,710 16,026.00 
19.ปลานิลแดง แปลงเพศ                                  2.1 - 3 0.40 36,950                       14,780.00 
20.ปลานิลแดง       3.1- 5  0.40 14,600 6,170.00 
21.ปลานิลแดง       2.1 - 3 0.20 23,500 4,700.00 

รวมทั้งหมด 1,706,681                     555,465.50 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค ์
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ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจําปีงบประมาณ 2562 

การบริการของหน่วยงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
ไม่

พอใจ
มาก 

ไม่
พอใจ 

เฉยๆ พอใจ 
พอใจ
มาก 

1 2 3 4 5 
ด้านคุณภาพสินคา้ 
1.คุณภาพของพันธุ์สัตว์น้ํา 
2.ราคาของพันธุ์สัตว์น้ํา 
3.คุณภาพในการบรรจุพันธุ์สัตว์น้ํา 
4.ชนิดและจํานวนพันธุ์สัตว์น้ํามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ 
ด้านขบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
1.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
2.ขั้นตอนในการให้บริการมีระบบไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 
3.ขั้นตอนให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 
ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
1.มีเจ้าหน้าที่พูดจาสุขภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุขภาพ วางตัว
เหมาะสม 
2.เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว ละเอาใจใส่ 
3.เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํา ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
น่าเชื่อถือ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1.การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ 
2.ความสะอาดและความป็นระเบียบของสถานที่ 
3.มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1.การให้บริการที่เป็นธรรม (ไม่เลือกปฏิบัติ) 
2.คุณภาพ/ความถูกต้องของการบริการที่ได้รับ 
3.การให้ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อขอรับบริการ/การประชาสัมพันธ์  

   
 
 
 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
1 
 
 
 
 
1 

 
23 
22 
22 
28 
 

20 
19 
23 
 

14 
 

14 
17 
 
 

25 
25 
23 
 

22 
22  
23 

 
864 
865 
865 
858 

 
866 
867 
864 

 
872 

 
872 
869 

 
 

862 
862 
863 

 
865 
865 
864 

 
ภาพรวมความพึงพอใจ 4.97 
รวมจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 887 
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งานอ านวยการ 
 
 
 

               งานธุรการ : ดําเนินการเกี่ยวกับการงานสารบรรณ รับ-ส่ง ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการต่าง ๆ เก็บรวบรวม
หนังสือราชการต่าง ๆ จัดเป็นหมวดหมู่ ประมวลรายงานต่าง ๆ ส่งกรมประมงและหน่วยงานอ่ืน ที่เกี่ยวข้อง ดูแลจัดการ
เอกสารเพ่ือการสืบค้น ตรวจการลงเวลาปฏิบัติราชการ รวมทั้งการลาพักผ่อนประจําปี ลากิจ ลาปุวย การขาดงาน การมา
สาย ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งมีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของ
กรมประมง ส่วนราชการอ่ืน ๆ เพื่อให้การดําเนินงานของศูนย์ฯ มีประสิทธิภาพ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการรับ/ส่งหนังสือ ประจําปีงบประมาณ 2562 
 

กิจกรรม                       จ านวน (ฉบับ) 
หนังสือรับ 2,245  
หนังสือส่ง    530  
หนังสือรับภายใน    472  
คําสั่งศูนย์ฯ     52  
รวม  3,299  

 

 

               งานพัสดุ  :  มีหน้าที่ดูแล รักษา พัสดุ ครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  ควบคุมการ
เบิกจ่ายเก็บรักษาตรวจสอบ การโอน การยืม การจําหน่ายพัสดุที่ชํารุดหรือเสื่อมสภาพหรือ ไม่จําเป็นต้องใช้ประโยชน์
ในทางราชการ ทําบัญชีทะเบียนครุภัณฑ์ บัญชีทะเบียนทรัพย์สิน บัญชีเบิกจ่ายพัสดุ ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ จัดทําประวัติ
การจดทะเบียน การต่อภาษีรถยนต์  ดําเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เข้าสู่ระบบอิเลคทรอนิกส์ GFMIS และ 
Web Online ดําเนินการสร้างและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ดําเนินการสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัวให้กับส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 
 ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ 

1. ครุภัณฑ์การเกษตร  
- เครื่องสูบน้ําแบบจุ่ม ขนาด 2 นิ้ว   จํานวน  2  เครื่อง เป็นเงิน 11,000 บาท 
- เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง ขนาด 150 บาร์ พร้อมที่เก็บอุปกรณ์ จํานวน  1  เครื่อง  

เป็นเงิน 12,000 บาท 
2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสะพาย   จํานวน  2  เครื่อง เป็นเงิน 19,000 บาท 
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 งานการเงินและบัญชี :  ดําเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ และจัดทํารายงานด้าน

การเงินและบัญชีเป็นประจําทุกเดือน โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

ตารางที่ 2 ผลการดําเนินงานด้านบัญชี และพัสดุประจําปีงบประมาณ 2562 
กิจกรรม หน่วย                  จ านวน 

    งานการเงินและบัญชี   
 - เบิกจ่ายเงินตามระบบ  GFMIS ฉบับ 528 

 - ตรวจสอบใบสําคญัต่างๆ ฉบับ 528 
 - บันทึกงบประมาณรายจ่าย / เงินนอกงบประมาณ  ฉบับ 83 
 - จัดทํารายงานการเงินประจําเดอืน ฉบับ  12 
    งานพัสดุครุภัณฑ์   
 - จัดซื้อจดัจ้างโดยวิธเีฉพาะเจาะจง   ครั้ง 586 
 - จัดทําทะเบียนรับ  - จ่ายวัสด ุ   ครั้ง 586 
 - ต่อทะเบียนรถยนต ์   ครั้ง   4 
 

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกแผนงาน/ทุกโครงการประจําปีงบประมาณ 2562 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับ 2562 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการคา่ใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาเกษตรก ฯ      

 - กิจกรรมบุคลากรภาครัฐดา้นการประมง       

-ค่าจ้างพนักงาราชการ 
-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

   3,339,480.00 
160,176.00 

3,339,480.00 
160,176.00 

00 
00 

100 
100 

2 แผนงานบุรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
โครงการ ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสูม่าตรฐาน 

 

  

 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 266,500.00 266,500.00 0 100 
3.แผนงานพื้นฐานการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ

 
 
 

314,120.00 

 
 
 

314,120.00 

 
 
 

0 

 
 
 

100 
4.แผนงานพื้นฐานการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง 
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 
-ค่าสาธารณู 
- งบลงทุน 
 

 
 
 

174,100.00 
7,7738.00 

 

 
 
 

174,100.00 
7,7738.00 

 

 
 
 

0 
0 
 

 
 
 

100 
100 

 
5แผนงานพื้นฐานการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (พระบรม
ราชาภิเษก) 

100,000.00 100,000.00 0 100 

6. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร(Smart Farmer) 
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ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 163,200.00 163,200.00 0 100 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับ 2562 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละ 

7.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ดา้นการประมง 
กิจกรม ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ดา้นการประมง 
-ค่าตอบแทนใช้สอยและงวัสด ุ

 
 

266,670.00 

 
 

266,670.00 

 
 

0 

 
 

100 

8.โครงการ ระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

 
 

532,860.00 

 
 

532,860.00 

 
 

0 

 
 

   100 

8.แผนงาน บูรณาการวิจยัและนวตักรรม 
โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง 
กิจกรรมวิจยัและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้ 
-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

 
 

141,500.00 

 
 

141,500.00 

 
 

0 

 
 

 100 

9.แผนงาน ยุทธศาสตร์สรา้งความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 
โครงการ ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กิจกรรม สนับสุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 
 

 
150,000.00 

 
 

 
150,000.00 

 
 
 

0 

 
 

 
100 

10.โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรม : ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง 
กิจกรรมย่อย : ควบคุมการทําประมงใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

41,700.00 4,1700.00 0 100 

11.โครงการ : บริหารจดัการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจดัการเชิง (Agri Map) 
กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง  
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง 

 
12,000 

 
12,000.00 

 
0 

 
100 

รวมทั้งสิ้น 5,740,044.00 5,740,044.00 0 100 
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 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ํ าจืดสระบุรี  ให้บริการ  ในการรับนักศึกษาฝึกงานจาก
สถาบันการศกึษาเป็นประจําทุกปี เพ่ือถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในศูนย์ฯ 
 

ตารางท่ี 5 รายชื่อนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษา ปี 2562 
 

ปี ชื่อ – สกุล                               หน่วยงาน 
2562 
 
 
 

 
1.นายชัยรัช  เมฆดํา 
 
2.นายนุติ   ปีก่ิม 
 
3.นายนัฐนนท์  แสงอุทัย 

 
               มหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
               สาขาวิทยาศาสตร์การประมง 
               มหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
               สาขาวิทยาศาสตร์การประมง 
               มหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
               สาขาวิทยาศาสตร์การประมง 

3.นายพงศธร  แทบมาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายนามนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานประจ าปี 2562 
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ตามที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด มีได้สั่งการให้หน่วยงานที่มีแหล่งน้ําเลี้ยงประสบปัญหา
เนื่องจากภาวะภัยแล้งเข้าตรวจเฝูาระวังเพ่ือปูองกัน และให้คําแนะนําแก่เกษตรกรล่วงหน้านั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรีได้ดําเนินการ ดังนี้  

1.นําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรประมงให้มากขึ้น ทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

ของหน่วยงาน หรือสื่อสารมวลชนอื่น 

2.จัดเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรประมงเพ่ือรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของเกษตรกร 

ประมง เพ่ือให้แนวทางหรือข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  

 ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ปัญหาภัยแล้ง หรือปัญหาอื่น 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี จัดเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรประมงเพ่ือรับฟัง
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของเกษตรกรประมง เพ่ือให้แนวทางหรือข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา นําเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรประมง โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง และทําการเฝูาระวังคุณภาพน้ําในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี
โดยมีการสุ่มตรวจวัดคุณภาพน้ําจากแหล่งน้ําที่มีผู้เลี้ยงปลาในกระชังภายในจังหวัดสระบุรี คือแม่น้ําปุาสักโดยแบ่งเป็นจุดที่
ทําการตรวจทั้งสิ้น 6 จุด คือ  

1. แม่น้ําปุาสัก บริเวณ บ้านซุ้ง ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 
2. แม่น้ําปุาสัก บริเวณ  ต.เสาไห้  อ.เสาไห้  จ.สระบุรี 

     3 .แม่น้ําปุาสัก บริเวณ ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 
4. แม่น้ําปุาสัก บริเวณ  ต.บ้านปุา  อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 
5. แม่น้ําปุาสัก  บริเวณ  ต.ตะกุด   อ.เมือง จ.สระบุรี 
6. แม่น้ําปุาสัก  บริเวณ  วัดบ้านอ้อย อ.เมือง  จ.สระบุรี 

ตารางท่ี 1 จํานวนการเข้าตรวจเยี่ยม และให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร 
 

ล าดับที่ กิจกรรม ผล (ครั้ง) 
1 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําบริเวณแม่น้ําปุาสัก 12 
2 
 
 
3 

ให้คําแนะนํา วิธีรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น เช่น 
ปัญหาภัยแล้ง หรือปัญหาอ่ืน และนําเสนอข้อมูล 
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกร 
การให้บริการทางวิชาการแก่ผู้มาติดต่อ 

3. 

12 
 
 

71 

กิจกรรมพิเศษ การเฝูาระวังสถานการณ์ภัยแล้งในแหล่งน้ า และเยี่ยมเยียนเกษตรกรประมง 
ในพื้นที่เขตจังหวัด สระบุรี 

ผลการด าเนินงาน 
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ภาพ การเฝูาระวังสถานการณ์ภัยแล้งแหล่งน้ํา และเยี่ยมเยียนเกษตรกรประมงในพ้ืนที่เขตจังหวัดสระบุรี 
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แผนงาน บูรณาการวิจัยและนวัฒกรรม 
โครงการ วิจัยและพัฒนาการประมง 
กิจกรรม วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้  
กิจกรรมย่อยวิจัยพื้นฐาน 

 
 

 
 
 
 
 

 

 ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี ได้รั บการอนุมัติงบประมาณให้
ดําเนินการงานวิจัย จํานวน  2 เรื่อง งบ-ประมาณรวม 141,500 บาท ดังนี้  
 

รหัสงานวิจัย ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย          งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

62-1-0315-
62018 

ผลของการทดแทนกากถ่ัว
เหลืองด้วยใบหม่อนใน
อาหารต่อการเจริญเติบโต
ของปลาดุกอุยเทศ 

นางสาวรจวรรณ จดชัยภูม ิ
นางดาราวรรณ  ยุทธยงค์ 
นางสาวพวงทอง  วันมงคล 
นายวัชรพงษ์  แก้วหอม 
นางสาวจินตนา  โตธนะโภคา 

76,300.00 วิเคราะห์ข้อมูล 

62-1-0315-
62032 

ต้นทุนและผลตอบแทน
การเลี้ยงปลาสังกะวาดใน
กระชัง 

นางสาวพวงทอง  วันมงคล 
นางสาวรจวรรณ จดชัยภูม ิ
นายสมชาย  สุเรรัมย์ 
นางสาวจินตนา  โตธนะโภคา 

65,200.00 วิเคราะห์ข้อมูล 
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