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(ก)

บันทึกของผูอ าํ นวยการศูนยวิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล
รายงานประจําป ฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงานโครงการตางๆ ในความรับผิดชอบของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ํา
จืดสตูล ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ ในงานตางๆ ไดแก งานทางดาน
บริหาร งานผลิตพันธุส ัตวน้าํ งานพัฒนาการเพาะเลีย้ งและปรับปรุงพันธุส ัตว
น้ํา งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง งานโครงการพัฒนาอาชีพ
ดานการประมง ภายใตแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต งาน
โครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการสงออก และแหลง
เรียนรูในทองถิ่น ซึง่ ขอมูลทีส่ รุปไวอาจเปนประโยชนสําหรับหนวยงานตางๆ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนผูสนใจทั่วไปในการคนควาหาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานและโครงการของศูนยฯ
การปฏิบัติหนาที่และภารกิจตางๆ ของศูนยฯ ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายทุกประการ ขาพเจาใน
นามของผูอ ํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดสตูล ขอขอบคุณผูบังคับบัญชาทุกทานที่กรุณาให
คําปรึกษา แนะนํา ชีแ้ นะและใหความชวยเหลือในทุกๆ ดานทั้งยังใหการสนับสนุนและใหกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนความรวมมือของสวนราชการ ภาคเอกชน ภายในจังหวัด และจากความรวมมือรวมใจ
เสียสละ อุทศิ แรงกาย แรงใจ ของขาราชการและลูกจาง ทุกทาน
จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้

(นางสุวรรณดี ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล

(ข)
สารบัญ
บันทึกผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล
สารบัญ
แผนที่จังหวัดสตูล
ประวัติจังหวัดสตูล
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล
ประวัติศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล
ยุทธศาสตรกรมประมง
ทําเนียบขาราชการศูนยฯ
ผลการดําเนินงาน ประจําป ๒๕๕๔
- งานธุรการ งานการเงิน
- กิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา
- กิจกรรม การประเมินปริมาณสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมงในแหลงน้ําจืด
- กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง
- งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุสัตวน้ําเพื่อจําหนายแกเกษตรกร
- กิจกรรม พัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ (งานวิจัยประมงน้ําจืด)
- โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
- โครงการพัฒนาอาชีพดานการประมง ภายใตแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕
จังหวัดชายแดนภาคใต
- โครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการสงออก
- กิจกรรมอื่น
ภาคผนวก
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๑

แผนที่จงั หวัดสตูล

ที่ต้ งั ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาประมงนํา้ จืดสตูล

ที่มา : http://www.thailandholidayclub.com/index.php?topic=306.new

๒

จังหวัดสตูล
คําขวัญจังหวัดสตูล
“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์”
วิสัยทัศนจังหวัดสตูล
“เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรยั่งยืน เมืองทาฝงอันดามัน สรางสรรคสงั คม
แหงการเรียนรู”
พันธกิจจังหวัดสตูล
๑. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยว และพัฒนาการบริหารจัดการ
๒. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓. พัฒนาอาชีพที่กอใหเกิดรายไดอยางยั่งยืน
๔. พัฒนาระบบการขนสงสินคาชายฝงทะเลอันดามัน
๕. เสริมสรางพัฒนาคนและสังคมภูมิปญญาแหงการเรียนรู
๖. คุณธรรมนําสังคม
ตราประจําจังหวัดสตูล (รูปพระสมุทรเทวา)
ประวัติที่มาของตราพระสมุทรเทวานับเนื่องจากสมัยที่พระยาสมันตรัฐบุรินทร (ตนกูมู
ฮํามัดอาเก็บ) เจาเมืองสตูลคนแรกไดสรางเมืองใหเจริญ รุง เรือง กลายเปนทาเรือใหญ
ฝงทะเลชองมะละกาจนเมืองสตูลไดรับสมญาวา “นครีสโตยมําบังสังคาลา” หรือ
“สตูล เมือง พระสมุทรเทวา”
ดอกไมประจําจังหวัดสตูล
“ดอกกาหลง”

๓
ตนไมประจําจังหวัดสตูล
“ตนหมากพลูตั๊กแตน”

ประวัตจิ ังหวัดสตูล
ประวั ติความเป น มาของจั งหวั ดสตูล ในสมัย กอนกรุงศรีอยุธ ยาและในสมัยกรุงศรีอยุธยาไมป รากฏ
หลักฐานกลาวไว ณ ที่ใด สันนิษฐานวาในสมัยนั้นไมมีเมืองสตูล คงมีแตหมูบานเล็กๆ กระจัดกระจายอยูตามที่
ราบชายฝงทะเล
ในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร สตูลเปนเพียงตําบลหนึง่ อยูในเขตเมืองไทรบุรี ฉะนั้นประวัติความเปนมา
ของจังหวัดสตูล จึงเกี่ยวของกับเรือ่ งราวของเมืองไทรบุรี
ดังปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒ วา "ตามเนื้อความที่ปรากฏดังกลาวมาแลว ทําใหเห็นวาในเวลานัน้ พวกเมืองไทร
บุรีเห็นจะแตกแยกกันเปนสองพวกคือ พวกเจาพระยาไทรปะแงรันพวกหนึ่งและพวกพระยาอภัยนุราชคงจะนบ
นอมฝากตัวกับเมืองนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเมื่อพระยาอภัยนุราชไดมาเปนผูวาราชการเมืองสตูลซึ่งเขตแดน
ติดตอกับเมืองนครศรีธ รรมราช พวกเมืองสตูลคงจะมาฟงบังคับบัญชาสนิทสนมขางเมืองนครศรีธรรมราช
มากกวาเมืองไทรบุรี แตพระยาอภัยนุราชวาราชการเมืองสตูลไดเพียง ๒ ป ก็ถึงแกอนิจกรรม ผูใดจะไดวา
ราชการเมืองสตูลตอจากนั้นหาพบจดหมายเหตุไม แตพิเคราะหความตามเหตุการณที่เกิดขึน้ ภายหลัง เขาใจวา
เชื้อพระวงศของพระอภัยนุราช (ป ศนู) คงจะไดวาราชการเมืองสตูล และฟงบังคับ บัญชาสนิทสนมกับ เมือง
นครศรีธรรมราชอยางครั้งพระยาอภัยนุราชหรือยิ่งกวานั้น"
เรือ่ งเกีย่ วกับเมืองสตูลยังปรากฏในหนังสือพงศาวดารเมืองสงขลา แตขอความที่ปรากฏบางตอน
เกีย่ วกับชือ่ ผูว าราชการเมืองสตูลไมตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓ ประวัติเกีย่ วกับ
เมืองสตูลในการจัดรูปแบบการปกครองเมือง ตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลวา ในป พ.ศ. ๒๔๔๐ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหรักษาเมืองไทรบุรี เมืองเปอรลิส และเมืองสตูลเปนมณฑลเทศาภิบาล เรียกวา "มณฑลไทร
บุรี" โปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาไทรบุรีรามภักดีเจาพระยาไทรบุรี (อับดุลฮามิต) เปนขาราชการเทศาภิบาล
มณฑลไทรบุรี เมืองสตูลไดแยกจากเมืองไทรบุรีอยางเด็ดขาด ตามหนังสือสัญญาไทยกับอังกฤษเรือ่ งปกปนเขต
แดนระหวางไทยกับสหพันธรัฐมาลายู ซึ่งลงนามกันที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ร.ศ.๑๒๗ (พ.ศ.

๔
๒๔๕๒) จากหนังสือสัญญานี้ยังผลใหไทรบุรีและเปอรลิสตกเปนของอังกฤษ สวนสตูลคงเปนของไทยสืบมา
จนถึงปจจุบัน เมือ่ ปกปนเขตแดนเสร็จแลว ไดมีพระราชโองการโปรดใหเมืองสตูลเปนเมืองจัตวารวมอยูใน
มณฑลภูเก็ตเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๓)
ในปพุทธศักราช ๒๔๗๕ ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย เมืองสตูลก็
มีฐานะยกเปนจังหวัดหนึ่งอยูในราชอาณาจักรไทยสืบตอมาจนถึงกระทั่งทุกวันนี้
คําวา "สตูล" มาจากคําภาษามาลายูวา "สโตย" แปลวากระทอน อันเปนผลไมชนิดหนึง่ ที่ขึ้นอยูช ุก
ชุมในทองทีเ่ มืองนี้ ซึ่งตอมาไดรับการตั้งสมญานามเปนภาษามาลายูวา "นครสโตยมําบังสการา (Negeri Setoi
Mumbang Segara) " หรือแปลเปนภาษาไทยวา สตูลเมืองแหงพระสมุทรเทวา ดังนั้น "ตราพระสมุทรเทวา"
จึงกลายเปนตราหรือสัญลักษณของจังหวัดมาตราบเทาทุกวันนี้
จังหวัดสตูล แมจะอยูร วมกับไทรบุรีในระยะเริ่มแรกก็ตาม แตจังหวัดสตูลก็เปนจังหวัดที่มีดินแดน
รวมอยูในประเทศไทยตลอดมา ระยะแรกๆ จังหวัดสตูล แบงเขตการปกครองออกเปน ๒ อําเภอ กับ ๑ กิ่ง
อําเภอคือ อําเภอมําบัง อําเภอทุงหวาและกิ่งอําเภอละงู ซึ่งอยูในการปกครองของอําเภอทุงหวา ตอมาป พ.ศ.
๒๔๘๒ ไดเปลี่ยนชื่อ อําเภอมําบัง เปนอําเภอเมืองสตูล สําหรับอําเภอทุงหวา ซึง่ ในสมัยกอนนัน้ เจริญรุง เรือง
มาก มีเรือกลไฟจากตางประเทศติดตอไปมาคาขายและรับสงสินคาเปนประจํา สินคาสําคัญของอําเภอทุง หวา
คือ "พริกไทย" เปนทีร่ ูจ ักเรียกตามกันในหมูช าวตางประเทศวา "อําเภอสุไหวอุเป" ตอมาเมื่อประมาณป พ.ศ.
๒๔๕๗ การปลูกพริกไทยของอําเภอทุงหวาไดลดปริมาณลง ชาวตางประเทศที่เขามาทําการคาขายตางพากัน
อพยพกลั บ ไปยังตางประเทศ ราษฎรในทองที่ก็พากัน อพยพไปหาทําเลทํ ามาหากิน ในทองที่อื่น กัน มาก
โดยเฉพาะไดยายไปตัง้ หลักแหลงทีก่ ิ่งอําเภอละงูมากขึ้น ทําใหทองทีก่ ิง่ อําเภอละงูเจริญขึน้ อยางรวดเร็วและ
ในทางกลับกันทําใหอําเภอทุงหวาซบเซาลง
ครั้งถึง พ.ศ. ๒๔๗๓ ทางราชการพิจารณาเห็นวากิ่งอําเภอละงูเจริญขึ้น มีประชากรอาศัยอยูห นาแนน
กวาอําเภอทุงหวา จึงไดประกาศยกฐานกิ่งอําเภอละงู เปนอําเภอเรียกวา อําเภอละงูและยุบอําเภอทุงหวาเดิม
เปนกิ่งอําเภอทุงหวา กิ่งอําเภอทุงหวาขึ้นอยูในการปกครองของอําเภอละงู ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๑๖ กิง่ อําเภอ
ทุงหวาจึงไดรับสถานะเดิมกลับคืนมาเปนอําเภอทุงหวา

๕

ขอมูลทั่วไป
๑. ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสตูล เปนจังหวัดใตสุดดานฝงทะเลอันดามัน หางจากกรุงเทพฯ ๙๗๓ กิโลเมตร มีพื้น ที่
๒,๘๐๗.๕๒๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๗๕๔,๗๑ ไร พื้นที่สวนหนึ่งเปนเกาะ จํานวน ๘๘ เกาะ มีฝง ทะเล
ยาว ๑๔๔.๘๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง
ทิศใต
ติดตอรัฐเปอรลิส และรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก
ติดตออําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอรลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก
ติดตอกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย อยูระหวางเสนรุงที่ ๖ องศา
๔ ลิปดาและ ๗ องศา ๒ ลิปดาเหนือและเสนแวงที่ ๙๙ องศา ๕
ลิปดา และ ๑๐๐ องศา ๓ ลิปดาตะวันออก

๒. ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก เปนเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสําคัญๆ คือ ภูเขาบรรทัด
ภูเขาสันกาลาคีรี พื้นที่คอยๆ ลาดเอียงลงสูทะเลดานทิศตะวันตกและทิศใต มีที่ราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝง
ทะเลถัดจากที่ราบลงไปเปนปาชายเลน มีปาแสมหรือปาโกงกางอยูเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นจังหวัดสตูล
เปนจังหวัดที่ไมมีแมน้ําไหลผานคงมีแตลําน้ําสายสั้นๆ ไหลผานซึง่ เกิดจากภูเขาโดยรอบ พืน้ ทีท่ างตอนเหนือ
และทิศตะวันออกของจังหวัด
๓. ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดสตูล ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทีพ่ ัดจากประเทศจีนลงมาปกคลุมประเทศ
ไทย และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตทีพ่ ัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบรอนชืน้ มี ๒ ฤดู
ไดแกฤดูฝน ชวงระหวางเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และฝนตกชุกในระหวางเดือนมิถุนายน พฤศจิกายน
ฤดูรอนมีเพียง ๔ เดือน เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน จังหวัดสตูล มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ ๓๓.๖๓ องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต่าํ สุดเฉลีย่ ๒๒.๓๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได ๓๕.๗ องศาเซลเซียส เมือ่ วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๕๑ และอุณหภูมิต่ําสุดวัดได ๒๐.๐ องศาเซลเซียส วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ปริมาณฝนตกมาก
ที่สุดใน ๑ วัน วัดได ๙๓.๕ มิลลิเมตร วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑
๔. การปกครองและการเมือง

๖
จังหวัดสตูลแบงการปกครองเปน ๗ อําเภอ ๓๖ ตําบล ๒๗๙ หมูบ านการปกครองสวนทองถิน่ มี ๑
อบจ. ๗ เทศบาล (๑ เทศบาลเมือง ๖ เทศบาล ตําบล )และ ๓๔ อบต.
การเมือง
ป จ จุ บั น จั งหวั ด สตู ล ได แบ งเขตเลื อกตัง้ สมาชิ ก สภาผู แทนราษฎร ออกเป น ๒ เขต แต ล ะเขตมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ได เขตละ ๑ คน โดยมีพื้นที่ในแตละเขต ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอเมือง, อําเภอควนโดน, และอําเภอควนกาหลง (เฉพาะตําบลทุงนุย)
เขตเลือกตัง้ ที่ ๑ ประกอบดวยอําเภอละงู, อําเภอทุงหวา, อําเภอทาแพ, อําเภอควนกาหลง และอําเภอมะนัง
จังหวัดสตูลมีสมาชิกวุฒิสภา ๑ คน
๕. ประชากร
ประชากรของจังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น ๒๙๗,๑๖๓ คน ชาย ๑๔๘,๒๖๙ คน หญิง ๑๔๘,๘๙๔ คน
จํานวนบาน ๘๕,๐๒๙ ครัวเรือน (ขอมูลสํารวจ ณ. วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ กรมปกครอง)
๖. สภาพทางเศรษฐกิจ
จากสภาพภูมิประเทศทีม่ ีเทือกเขาสูงลอมอยูโ ดยรอบทัง้ ดานทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศใตขณะที่ฝง
ทะเลตะวั นตกติดเขตทะเลอันดามัน สภาพพืน้ ที่ของจังหวัดสตูลจึงมีลักษณะพื้นที่ลาดจากดานตะวัน ออกสู
ตะวันตก เหมาะสมกับการทําการเกษตรกรรมเปนสวนใหญ แตก็มีพืชหลักเพียง ๓ ชนิด ไดแก ยางพารา ปาลม
น้ํามัน และมะพราว พื้นที่ตลอดแนวชายฝงยาวประมาณ ๑๔๕ กิโลเมตร อุดมสมบูรณดวยปาชายเลนอันเปน
แหลงที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงชายฝงและการประมงและจากลักษณะภูมิประเทศและสภาพพืน้ ทีท่ างทะเลที่
เต็มไปดวยเกาะตาง ๆ ที่สวยงาม และอยูใกลชายแดนประเทศมาเลเซีย จังหวัดสตูลเปนแหลงทองเที่ยวที่มี
ศักยภาพสูงมากอีกแหงหนึ่ง การศึกษาแผนลงทุนจังหวัดพบวาโครงการทีม่ ีลูท างลงทุนในอันดับตนๆ จึงไดแก
โครงการดานเกษตรกรรม โครงการอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรกรรมและโครงการจัดบริการทางดาน
ทองเทีย่ ว ซึ่งโครงการเหลานี้ลวนอาศัยลักษณะเดิมทางเศรษฐกิจและทรัพยากรทองถิ่นเปนพื้นฐานในการ
พัฒนา
สํา หรั บ แนวโน มการเปลี ่ย นแปลง โครงสรางทางเศรษฐกิจ ของจังหวัดสตูล ในยุคโลกาภิวัต น เชน
ปจจุบันที่มีการรวมมือกันทางดานเศรษฐกิจมากขึ้น อาทิ โครงการรวมมือทางเศรษฐกิจของ ๓ ประเทศ ซึ่งรวม
จังหวัดสตูลดวย ประกอบกับมีโครงการพัฒนาตางๆ ของรัฐ เชน ถนนสีช่ องจราจร ทาเรือน้ําลึกเปนตน หาก
โครงการต า งๆ เหล า นี ้มีความคื บ หน า และดําเนิน การไดแลว ก็ส ามารถคาดการไดอยางคอนขางชัดเจนวา
โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลพัฒนาเพิ่มขึ้น
๗.

การประมง

๗
ความได เ ปรี ย บเชิ งเปรี ย บเที ย บทางการผลิตทางการประมง ที่จังหวัดสตูล มีพื้น ที่ช ายฝงทะเลยาว
๑๔๔.๘ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔ อําเภอ คือ เมืองสตูล ทุงหวา ทาแพ และละงู นอกจากนั้นในพื้นที่ซึ่งอยูใน
เขตน้ําจืดก็สามารถหาแหลงอาหารสัตวน้ําจากอําเภอที่ติดชายฝงทะเล ทําใหมีกิจกรรมทางดานการผลิตการ
ประมงน้ําจืด ชายฝงและทะเล ครบถวน พอสรุปเปนกิจกรรมหลัก ๆ ไดดังนี้
๑ .ดานการทําการประมง เปนการจับสัตวน้าํ จากธรรมชาติทีส่ ามารถยึดเปนอาชีพ สรางรายไดเปนที่
พึ่งพิง พอแยกตามประเภทการทําการประมงได ๒ ประเภท คือ
๑.๑ การประมงทะเลพาณิชย (น้ําลึก) เปนการทําการประมงที่ตองใชตนทุน วัสดุเครื่องมือที่
ทําการประมงมีประสิทธิภาพในการจับสัตวน้ําสูง แหลงทําการประมงอยูในทะเล แถวเกาะบรัสบานา – เกาะ
สามชายฝงเขตแดนไทย-มาเลเซีย ดานเปอรลิส เกาะยะบัง เกาะโดดใหญ อาวมะขาม เกาะตะรุเตา เกาะกลาป
เกาะกามัน เกาะแดง เกาะแลน เกาะเละนะ เกาะอาดัง เกาะหลีเปะ เกาะปสซี หินตุกนเจ็ด เกาะตาลัง เกาะขุน
หลาด ตลอดถึงแถบบริเวณจังหวัดระนอง และกระบี่ สําหรับประเภทเครื่องมือประมงสวนใหญประกอบดวย
อวนลากคู อวนลากคานถาง อวนลากแผนตะเฆ อวนปลากะตัก อวนลอมจับ การประมง มีเรือที่ขึ้นทะเบียน
ขอรับอาชญาบัตร เพื่อทําการประมงทั้งหมดจํานวน ๔๙๐ ลํา เปนเรืออวนลากแผนตะเฆ จํานวน ๑๒๙ ลํา เรือ
ลากคู ๒๐ ลํา เรืออวนครอบ ๑๐๑ ลํา เรืออวนลอม ๑๐๖ ลํา เรืออวนดํา ๒๙ ลํา และเรืออวนลอย ๑๐๕ ลํา
สําหรับสัตวน้าํ ที่จับได ประกอบดวยปลาเบญจพรรณรอยละ ๖๐ ปลาเปดและปลาเหยือ่ รอยละ ๓๐ และกุง ปู
หมึก อืน่ ๆ รอยละ ๑๐ ปริมาณสัตวน้าํ ทีผ่ านทาเรือประมงจังหวัดสตูลในป ๒๕๕๓ มีปริมาณ ๑๐,๘๖๒ ตัน มี
มูลคา ๓๕๘,๐๓๖,๖๗๕ บาท
๑.๒ การประมงทะเลพืน้ บาน (ชายฝง) เปนการทําการประมงของชาวประมงชายฝงทะเล
เปนเรือประมงขนาดเล็กทั้งมีเครื่องยนตและไมมีเครื่องยนต สําหรับเครื่องมือประมงเปนทั้งประจําที่ เครือ่ งทีต่ ิด
กับเรือประมง ประกอบอวนลอย อวนลากขนาดเล็ก อวนจมปู ลอบ เบ็ด เปนตน มีชาวประมงทําการประมง
พื้นบานทั้งหมด ๔,๐๙๘ ครัวเรือน สัตวน้ําที่จับไดประกอบดวยปลาเบญจพรรณ ปู กุงและหมึก
๒. ดานการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา ดวยความไดเปรียบดานศักยภาพของพืน้ ทีจ่ ังหวัดสตูลมีกิจกรรมดาน
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่หลากหลายพอแยกเปนกลุมใหญ ๆ ไดดังนี้
๒.๑ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด เปนกิจกรรมเลี้ยงปลาน้ําจืดที่ทําเพื่อการยังชีพและเสริมรายได
ในครัวเรือนมีอยูในพื้นที่ รูปแบบการเลี้ยงเปนการเลี้ยงในบอดิน บอพลาสติก บอซีเมนต ปลาที่เลี้ยง
ประกอบดวยปลาดุก ปลาตะเพียนขาว ปลานิล และปลาอื่น ๆ ที่กรมประมงสงเสริมใหมีการเลี้ยง จากขอมูล
ศูนยสารสนเทศ กรมประมง สํารวจพบวา มีเกษตรกรเลี้ยงปลาน้ําจืด จํานวน ๑,๕๐๐ ราย ๘๐๐ บอ ๑๕๐
กระชัง
ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรจําหนายไดสําหรับปลาดุก ๓๘.๐๐-๔๐.๐๐ บาท/กก. ปลานิล ๓๐.๐๐-๓๕.๐๐
บาท/กก. ปลาตะเพียนขาว ๓๐.๐๐-๓๒.๐๐ บาท/กก.

๘
๒.๒ การเพาะเลี้ยงปลาน้ําเค็ม มีเกษตรกรเลี้ยงจํานวน ๑,๑๖๘ ราย ๕๘ บอ ๑,๑๑๐
กระชัง เนื้อที่รวม ๑๓๑ ไร
๒.๓ การเลี้ยงกุงทะเล ชนิดกุงทะเลที่นิยมเลี้ยงมี ๒ ชนิด คือ กุงขาววานาไม (Penaeus
vanamai) และกุงกุลาดํา (Penaeus monodon) ฟารมเลี้ยงเปนฟารมที่ผานการรับรองมาตรฐานการจัดการ
ฟารมที่ดี ทั้งระบบ COC และ GAP ฟารมเลี้ยงกุงทะเลที่ดําเนินการและมีผลผลิตจํานวน ๖๙๘ ฟารม พื้นที่
ดําเนินการ ๑๑,๑๒๙ ไร ผลผลิต ๒๒,๓๖๗ ตัน มูลคา ๒,๗๖๗.๑๗ ลานบาทเศษ
เครือ่ งมือเพื่อใชในการประกอบอาชีพประมง (ภูมิปญญาทองถิ่น)
เบ็ด เปนเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งมีหลายลักษณะไดแก
เบ็ดราว มีเชือกขึงติดกับเสาทั้งสองดานหรือมีเสาดานเดียว โดยมีเบ็ดผูกไวเปนชวงสั้น ๆ จน
หมดเชือก
เบ็ดทง ใชไมไผเหลาเปนคันเบ็ดมีเชือกและตัวเบ็ดผูกไวปลายเบ็ด ซึ่งสามารถไหวตัวออน
ไปมาไดใชจับปลาทั้งน้ําจืด และน้ําเค็ม เหยื่อที่ใช คือ ลูกปลาหรือปลาหั่นเปนชิ้นเล็กๆไสเดือน กบ เขียด ฯลฯ
เบ็ดซัด ประกอบดวยตัวเบ็ดซึ่งผูกติดกับเชือกเอ็น ยาวประมาณ ๓๐-๔๐ เมตร วิธีการใชนํา
เหยื่อมาเกี่ยวกับตัวเบ็ดและขวางลงไปในแมน้ําลําคลอง โดยใชปลายเชือกผูกติดกับหลักหรือเสา
สอน เปนเครื่องมือดักสัตวน้ํา มีลักษณะทําจากซี่ไมไผ หรือทางกะพอ หรือทางจาก ยึดดวย
เชือกหรือหวายเปนทรงกระบอก รูปทรงคลายไซ แตขนาดเล็กกวา และใชดักปลาตรงที่มีน้ําไหล
โปะ เปนการจับปลาอีกวิธีหนึ่ง โดยใชไมไผกั้นเปนคอก เปดชองทางใหปลาไหลเขาไปแลว
ใชอวนดักเปนวิธีการที่อาศัยธรรมชาติของลม เมื่อลมพัดทําใหเกิดคลื่น คลื่นทําใหไมไผที่ปกไวเปนคอกดักปลา
นั้น เกิดการสั่นไหว ปลาเห็นแสงและเงาของไมไผเกิดความกลัวและหลงกล จึงวายไปตามชองทางของ
โปะที่เปดไวปลาก็จะเขาไปติดอวน
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรดิน
จังหวัดสตูลมีลักษณะดินที่แตกตางไปตามลักษณะพื้นที่และวัตถุตนกําเนิดดิน
๑. บริเวณที่เปนสันหาดและสันทราย เกิดจากการทับถมของทรายโดยการกระทําของคลื่นหรือ
กระแสน้ําทะเล มีลักษณะเปนแนวแคบขนานกับชายฝงทะเลเปนชวง ๆ ดินที่พบจึงมีเนื้อดินเปนทราย
๒. บริเวณที่ราบลุมน้ําทะเลทวมถึง เกิดจากการทับถมของตะกอนที่ถูกพัดพามาโดยลําน้ําจากแผนดิน
ไหลลงสูทะเลและปะปนกับตะกอนของน้ําทะเล มีการทับถมเกิดเปนแผนดินขนานกับชายฝงทะเล
๓. บริเวณที่ราบลุมน้ําทะเลเคยทวมถึง เปนที่ราบลุมที่อยูใกลชายฝงทะเล ซึ่งอยูถัดจากที่ราบน้ําทะเล
เกิดจาการทับถมกันของตะกอนน้ําทะเลและตะกอนลําน้ํา

๙
๔. ทีร่ าบลุม น้าํ ทวมถึง เปนบริเวณพื้นทีซ่ ึง่ มีภูมิประเทศเปนทีต่ ่าํ ราบเรียบ หรือเกือบราบเรียบ เกิด
จากการทับถมของตะกอนลําน้ําในบริเวณที่ลุมริมฝงน้ํา
๕. บริเวณพื้นผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอนเปนทีด่ อนที่เกิดจากภูเขา ผานขบวนการปรับระดับของ
พื้นที่
๖. บริเวณพื้นที่เขาและภูเขา เปนบริเวณที่มีความลาดชันของพื้นที่มากกวา ๓๕ เปอรเซ็นต มีลักษณะ
เปนสันเขา หรือเทือกเขาเปนแนวยาว เขาหรือภูเขาจะทอดเปนแนวยาวเหนือใตอยูท างทิศตะวันออก และทิศ
เหนือของจังหวัด
๙. ทรัพยากรน้ํา
จังหวัดสตูลไมมีสายน้าํ สายใหญ มีเพียงแมน้าํ สายสั้นๆ และแคบ โดยมีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาทาง
ทิศเหนือและทิศตะวันออก ซึง่ ชาวบานเรียกแหลงน้าํ ในจังหวัดนี้วา “คลอง” คลองทีส่ ําคัญๆ ไดแก คลอง
ละงู คลองการะเกด (ซึ่งอยูในลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตกตอนลาง) คลองลําโลน คลองมําบัง คลองเซ็นเต็น
คลองทุงหวา คลองดุสน และคลองสาคร เปนตน จากการที่จังหวัดสตูลขาดแคลนแหลงน้ําขนาดใหญ จึงทําใหไม
สามารถกักเก็บน้ําไวใชไดตลอดปและตองประสบปญหาการขาดแคลนแหลงน้าํ กินน้ําใชและแหลงน้ําเพื่อการ
เกษตรกรรม สําหรับแหลงน้ําขนาดเล็กที่มีอยูในปจจุบันก็ยังมีขอจํากัดในการพัฒนา เนื่องจากปญหาการขาด
แคลนโครงการตอเนือ่ งในการนําน้าํ เขาสูพื้นทีเ่ กษตรกรรม ปญ หาการขาดแคลนภาชนะการกักเก็บน้ําฝน
ปญหาการขาดแคลนการขุดบอน้าํ ตืน้ ในพื้นทีด่ อน ปญหาคาใชจายในการขุดเจาะและบํารุงรักษาบอบาดาล
ตลอดจนปญหาความเค็มและกรอยของน้ําอยูใกลชายฝงทะเล
แหลงน้ํา
๑. แหลงน้ําธรรมชาติ
จังหวัดสตูล มีแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญไดแก คลองละงู คลองลําโลนนอย คลองบาราเกต (หรือ
คลองทาแพ) คลองมําบัง คลองทาจีน นอกจากนี้ยังมีลําคลองสั้นๆ หลายสาย เชน คลองปูยู คลองเจะบิลัง
คลองทุงริ้น ฯลฯ ซึ่งลําคลองทั้งหมดอยูใกลทะเล กอนไหลลงสูทะเลจะมีปากคลองขนาดใหญเหมาะสําหรับ
เลี้ยงปลาในกระชังเปนอยางดี
คลองละงู ตนน้ําอยูบริเวณเทือกเขาดานใตของจังหวัดตรังและสงขลา ไหลมาทางดานเหนือของจังหวัด
ตามแนวเสนแบงเขตอําเภอละงูและอําเภอควนกาหลง ไหลมาบรรจบกับคลองปากบารา คลองนี้ยาวประมาณ
๖๐ กิโลเมตร บริเวณปากคลองกอนไหลลงสูทะเลจะกวางกวาดานใน ซึ่งบริเวณปากคลองปากบารานี้เองที่ใช
เปนทาเทียบเรือสําหรับการเดินทางไปอุทยานแหงชาติหมูเกาะตะรุเตาและหมูเกาะเภตราสวนคลองแยกดาน
เหนือยังคงชื่อคลองละงูเหมือนเดิม ไหลออกสูทะเลบริเวณบานบอเจ็ดลูกและเกาะเขาตะละแบนแต มีพ้ืนที่
ลุมน้ํา ๙๓๗.๐๘ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ๒,๐๐๐ มิลลิเมตรตอป และปริมาณน้ําทาเฉลี่ย
๗๐๙.๐๖ ลานลูกบาศกเมตรตอป

๑๐
คลองมําบัง ตนน้ํามีอยูบ ริเวณเทือกเขาระหวางอําเภอควนกาหลงและอําเภอควนโดน ประกอบดวย
หวยเล็กๆ หลายสายไหลมารวมกัน ผานเขตเทศบาล สถานีตํารวจน้าํ เกาะนกและออกสูท ะเลบริเวณอาว
ตํามะลัง พื้นที่ลุมน้ํา ๓๙๑.๓๐ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ําฝนเฉลีย่ ๒,๑๐๐ มิลลิเมตรตอปและปริมาณ
น้ําทาเฉลี่ย ๖๗๙.๓๘ ลานลูกบาศกเมตรตอป
คลองบาราเกต ตนน้ําอยูบริเวณเขาสามยอด ดอนสีเดน
ไหลผานอําเภอควนกาหลงเขาสูอําเภอ
ทาแพและไหลออกสูท ะเลบริเวณปากอาวเกาะแดง ปริมาณน้าํ ฝนเฉลีย่ ๒,๒๐๐ มิลลิเมตรตอปและปริมาณ
น้ําทาเฉลี่ย ๑,๑๐๐ ลานลูกบาศกเมตรตอป
คลองลําโลนนอย มีตนกําเนิดบริเวณเขาเขียว เขาไคร เขาโตะ ไหลผานเขตอําเภอควนกาหลงมา
บรรจบกับคลองละงูที่บานตาแหลม เปนคลองที่สายน้ําไหลตลอดทั้งป
คลองทาจีน ตนน้าํ เกิดบริเวณเทือกเขาติดกับประเทศมาเลเซีย เขตอําเภอเมืองสตูล คลองสายนี้อยู
ทางทิศตะวันออกของอําเภอเมือง ไหลออกสูบริเวณอาวทาจีน
นอกจากนี้ยังมีคลองสายสั้นๆ อีกหลายสาย เชน คลองปูยู คลองเจะบิลัง คลองรังกา คลองทุงริ้น
เปนตน ซึ่งคลองตางๆ ในจังหวัดสตูล สวนใหญชวงที่อยูใกลทะเลกอนไหลออกสูทะเลจะมีขนาดใหญ
๒. แหลงน้ําชลประทาน
แหลงน้ําชลประทาน ทีม่ ีอยูในจังหวัดประกอบดวยแหลงน้าํ ตามโครงการชลประทานขนาด
กลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการหมูบ านปองกันตนเองชายแดนไทย-มาเลเซียและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริที่สรางแลวเสร็จถึงปจจุบัน สามารถกักเก็บน้ําได ๒,๑๕๐,๐๐๐ ลบ.ม .และมีพืน้ ทีไ่ ดรับ
ประโยชนจากโครงการ ๑๓๓,๕๖๐ ไรหรือรอยละ ๒๔.๓๐ ของพื้นที่ถือครองทางการเกษตรของจังหวัด
๑. โครงการฝายดุสน ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน พื้นที่ ๓๒,๖๐๐ ไร
๒. โครงการประตูระบายน้ําบาโรย ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู พื้นที่ ๓,๐๐๐ ไร
๓. โครงการฝายคลองทาแพ ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน พื้นที่ ๘,๙๐๐ ไร
๑๐. แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
จังหวัดสตูลมีศักยภาพในดานการทองเที่ยวมาก เพราะมีแหลงทองเทีย่ วทีส่ ําคัญทั้งแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรหลายแหง ดังนี้
(๑) แหลงทองเที่ยวทางประวัตศิ าสตรและศาสนสถาน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ จั ง หวั ด สตู ล (คฤหาสน กู เ ด็ น )
เดิมเปนจวนของอํามาตยตรี พระยาภูมินารถภักดี (กูบารูเด็น บินตํามะ
หงง) เจ า เมื อ งสตู ล ต อ มากรม
ศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนเปน
โบราณสถานเมื่อ ก.พ. ๒๕๓๒ และ

๑๑
ไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนาคฤหาสนเพื่อจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดสตูล ซึ่งสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไดเสร็จมาเปนองคประธานในพิธีเปด เมื่อ
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
มัสยิดกลางจังหวัดสตูล หรือที่รูจักกันในอีกชื่อหนึ่งวา มัสยิดมําบัง สรางขึ้นตั้งแตสมัยพระยา
สมันตรัฐบุรินทร (ตนกูมูอําหมัดอาเก็ม) เปนเจาเมืองสตูล (ประมาณ พ.ศ.๒๓๙๒) ชือ่ มําบังตัง้ ตามชือ่ เมือง
สตูลจัดสรางใหมเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสร็จฯ มาทรงเปดเมือ่ วันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๒๒
อุทยานแหงชาติตะรุเตา เมื่อ ป พ.ศ. ๒๔๘๐ กรมราชทัณฑ ไดบุกเบิก
บริเวณอาวตะโละอุดังและอาวตะโละวาว เมื่อปลายป ๒๔๘๒ รัฐบาล
ไดสงนักโทษการเมืองจากคดี กบฎบวรเดช (พ.ศ.๒๔๗๖) และกบฏนาย
สิบ (พ.ศ.๒๔๗๘) มาคุมขังยังเกาะตะรุเตา ตอมากรมปาไมไดถอน
สภาพการเปนเขตหวงหามเพื่อการราชภัณฑบนเกาะออก
แลวจึง
ประกาศใหเกาะเหลานีเ้ ปนอุทยานแหงชาติตะรุเตา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน
๒๕๑๗ ซึ่งเปนอุทยานแหงชาติลําดับที่ ๘ ของประเทศและจากความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติทั้งบน
บกและในทะเลจึงไดรับการยกยองใหเปน ASEAN Heritage Parks and Reserves หรืออุทยานมรดกของ
อาเซียนเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๕
(๒) แหลงทองเที่ยวทางทะเลและแหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติ
เกาะไข หา งจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตก
ราว ๒๕ กิโลเมตรจะพบเกาะกลางและเกาะไขเคียงคูกัน ชื่อเกาะ
กลางนั้นสืบเนื่องจากตําแหน งซึ่งอยูกึ่งกลางระหวางเกาะตะรุเตา
และเกาะอาดัง สวนทีช่ ือ่ เกาะไขนัน้ เพราะหาดทรายอันขาวสะอาด
และสงบของเกาะนี้เปนที่วางไขของเตาทะเลนั้นเอง นอกจากหาด
ทรายที ่ง ดงามแล ว ยั ง มี ซุ ม ประตู หิ น ประติ ม ากรรมที่ ธ รรมชาติ
สรางสรรคใหโดดเดนตรึงใจแกผูพบเห็นทุกคน
เกาะอาดัง ชายหาดบริเวณแหลมของเกาะอาดัง เหมาะสมแกการพักแรมเพลิดเพลินกับ
ความงามทัศนียภาพของทองฟาจรดน้ําแซมดวยเกาะแกงตางๆ ทางเดินเทาทีน่ ําทางไปสูน ้ําตกอันเปนแหลงน้าํ
จืดที่ท้ังเจาหนาทีแ่ ละชาวเลไดใชดํารงชีพบนเกาะมาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน

๑๒
เกาะหลีเปะ ทางใตของเกาะอาดังไปประมาณ ๑ กิโลเมตร เปนที่ตั้งของเกาะหลีเปะซึ่งมี
ชาวเลอาศัยตั้งถิน่ ฐานอยูตั้งแตปลายรัชกาลที่ ๕ ยามน้ําลงลานกวางของปะการังหลากสีใตผิวน้ําที่ใสคลาย
กระจกทางดานหนาเกาะจะพนน้ํามารับแสงอาทิตยเต็มที่

เกาะหินงาม เลยจากเกาะอาดังไปทางทิศตะวันตกไมไกล
นัก เกาะหินงามจะโดดเดนสะดุดตาผูผ านไปมาดวยหาดหิน กอน กลม
รี ข นาดเล็ก ใหญ ต า งๆ กั น วางเรี ย งรายให ช มลานตาดู ลืน่ เป น เงา
วาววั บ เกลี ้ย งเกลา เมื่ อ ยามคลื่ น ซั ด สาดมาจะเห็ น พื ้น เข ม สลั บ ริ ้ว
ลายเสนสีออนของหินงามจับตา
หมูเกาะบุโหลน อยูในความรับผิดชอบของอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา
ตั้งอยูหางจากทาเรือปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล ประมาณ ๒๒
กิ โ ลเมตร เป น สถานที ่ที ่น า สนใจของนั ก ท อ งเที ่ย วอี ก แห ง หนึ ่ง เพราะ
ธรรมชาติที่โดดเดนไมแพหมูเกาะอื่นๆ

อุทยานแหงชาติทะเลบัน
ทะเลบัน เปนพื้นที่ปาทางดานทิศใตของจังหวัดสตูล บริเวณชายแดน
ของรัฐเปอรลิส ประเทศมาเลเซีย เปนพื้นที่ปาทีม่ ีความสวยงามและ
อุดมสมบูรณตลอดแนวชายแดน นักทองเที่ยวชาวตางประเทศสนใจมาก
ชอบมาศึกษา วิถีชีวิตของสัตว เชน นกสัตวปาและสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําชนิดตางๆ
อุทยานแหงชาติหมูเ กาะเภตรา เปน หมูเ กาะนอยใหญกลางทองทะเลอัน ดามันที่เรียงรายกระจัดกระจาย
ครอบคลุมพื้นที่ชายฝงทะเลและเกาะนอยใหญ ๔๙๔.๓๘ ตารางกิโลเมตร
ไดรับการจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติตามพระราชกฤษฏีกา ลงวันที่ ๓๑
ธั น วาคม ๒๕๒๗ นั บ เป น อุ ท ยาน
แหงชาติลําดับที่ ๔๙ ของประเทศ
ไทย
หาดปากบารา ตั้งอยูหางจากอําเภอละงู ๑๐ กิโลเมตร มีทาเทียบ
เรือประมงและเปนจุดลงเรือของนักทองเที่ยวที่จะเดินทางไปยังเกาะ

๑๓
ตางๆ มีทิวสนที่รมรื่นขึ้นอยูตามริมหาดทรายขนานไปกับถนนสายละงู–ปากบารา มีบังกะโลเอกชนไวสําหรับ
นักทองเที่ยวพักอาศัย
น้ ํา ตกวั ง สายทอง ตั้ ง อยู ที่
ตํ า บลน้ ํา ผุ ด อํ า เภอละงู สามารถ
เดิ น ทางโดยรถยนต ไ ด ๒ ทาง คื อ
ทางอําเภอละงู ตรงขามทางแยกจาก
ถนนสายสตูล-ละงู ที่สามแยกบานโกตา
ตําบลกําแพง จากจุดนี้ถึงน้ําตกระยะทางประมาณ ๒๖ กิโลเมตร
น้ําตกธาราสวรรค มีน้ําตก ๓ ชั้น ลดหลั่นกันลงมา ชั้นแรกน้ําตกโตนต่ํา ชั้น ๒ น้ําตกสายฝนและชั้น ๓
เรียกน้าํ ตกสอยดาว ทั้งสามชัน้ มีความสวยงามทีแ่ ตกตางกัน มีบานพักและที่
สําหรับกางเต็นทพักแรม
น้ําตกธารปลิว ตนน้ํา เกิดจากเขาวัง
ตระ พื ้น ที่เขตจังหวัดตรัง -สตูล เปน
น้ําตกที่ส วยงาม มี ๓ ชั้น แตละชั้น มี
ความสูงไมมากนัก มีน้ําไหลตลอดป
น้ําตกปาหนัน อยูในเขตตําบลทุงนุย อําเภอเมือง น้ําตกแหงนี้มีท้ังหมด ๑๐ ชั้น รอบบริเวณเปนปาไมรมรืน่ มีน้ํา
ใสไหลแรง ตลอดทัง้ ป สามารถเอารถวิ่งเขาไปจนถึงตัวน้ําตกได
ถ้ําเจ็ดคต เปนถ้ําขนาดใหญ กวาง ๗๐-๘๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๐๐ เมตร บางชวงสูง ๑๐๐-๒๐๐ เมตร มีหนิ งอกหิน
ยอยสวยงามมาก มีคลองใหญทะลุภูเขา เหมาะแกการลองเรือเที่ยวถ้ํา ชาวบาน เปลี่ยนชื่อใหมวา ถ้ําสัตคูหา มี ๗ ชัน้

๑๔

กิจกรรมลองแกงถ้ําเจ็ดคตและถ้ําภูผาเพชร
ถ้ําภูผาเพชร
เปนถ้ําขนาดใหญ มีหินงอกหินยอยสวยงามมาก ภายในถ้ําลักษณะเปนหองโถงแบบโรมันหลายหอง บริเวณ
กลางถ้ําเปนลานกวาง มีเวทีลักษณะคลายลานแสดงคอนเสิรต มองขึ้นไปดานบนเพดานถ้ํา ความสวยงามของ
หินงอกหินยอยงามระยิบระยับเหมือนประดับดวยเพชร อยูที่อําเภอมะนัง

๑๑. งานประเพณีของจังหวัดสตูล
๑. งานมหกรรมเทศกาลโรตีของดีเมืองสตูล เปนการแสดงและจําหนายโรตีของจังหวัดสตูล ที่มี
หลากหลายประเภท โดยเฉพาะการจั ดทําโรตีล อยฟา การโชวช าชัก โดยจะจัดเดือนมกราคมของทุกป
๒. งานแขงขันวาวประเพณีจังหวัดสตูล จัดขึน้ เปนประจําทุก ๆ ป จะจัดขึ้นในเดือน กุมภาพันธ ของ
ทุกป ณ บริเวณสนามบินสตูล กอนถึงเขตเทศบาลเมืองสตูลประมาณ ๔ กิโลเมตร
๓. งานแขงขั นการตกปลา "ตะรุเตา - อาดัง ฟชชิ่งคัพ" เปนการ
แข ง ขั น ตกปลาที ่มี ผู เ ข า ร ว มแข ง ขั น ทั ้ง ในและต า งประเทศจํ า นวนมาก
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย มีการแหขบวนมัจฉา
การประกวดหุนปลา และการแสดงศิลปะพืน้ บานของชาวสตูล จัดเดือน
มีนาคมของทุกป
๔. งานวันขาวโพดหวานอําเภอทาแพ ภายในงานมีการจําหนายผลผลิตทางการเกษตรที่ขึน้ ชือ่ คือ
ขาวโพดหวาน ซึ่งมีรสชาติหวานอรอย จัดประมาณเดือนมีนาคมของทุกป
๕. งานวันเมาลิดกลางจังหวัดสตูล เปนงานทีจ่ ัดขึน้ เพื่อเปนการรําลึกถึงหลักธรรมคําสอน และผลงาน
ของทานนบีมูฮัมมัด เพื่อเปนการสงเสริมสถาบันศาสนาอิสลามและเพือ่ ผนึกกําลังของพีน่ องมุสลิมในการรวมกัน
แกปญหาที่สําคัญของจังหวัด จัดเดือน พฤษภาคม ของทุกป
๖. งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเปะ ซึ่งทํากันปละ ๒ ครัง้ คือ ในเดือน ๖ (พฤษภาคม)
และเดือน ๑๒ (พฤศจิกายน) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อลอยบาป
๗. งานวันจําปาดะและของดีเมืองสตูล เปนการแสดงสินคาผลิตผลดานการเกษตรโดยเฉพาะผลไมที่
สําคัญของจังหวัด จัดเดือน กรกฎาคม ของทุกป
๘. งานมหกรรมอาหารจานเด็ดและของดีเมืองสตูล ชาวสตูล ภายในงานมีอาหารจําหนายจํานวนมาก
ลวนเปนอาหารที่ขึ้นชื่อ สตูล โดยจะจัดงานประมาณเดือนสิงหาคมของทุกป
๙. งานประเพณีถือศีลกินเจ เปนงานประเพณีของคนไทยเชือ้ สาย

๑๕
จีนที่อาศัยอยูในจังหวัดสตูล จัดขึ้นประมาณเดือนกันยายนของทุกป ณ บริเวณศาลเจาโปเจเกง อําเภอเมืองสตูล
๑๐.งานเปดฤดูกาลทองเที่ยวทางทะเลจังหวัดสตูล
มีเปาหมายหลักเพื่อทองเที่ยว ณ อุทยานแหงชาติตะรุเตา ที่มีหาดสวย น้ําใส หาดทรายขาว เชน เกาะอาดัง
เกาะหลีเปะ โดยเฉพาะเกาะตะรุเตา ซึ่งเปนแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญ ชมการแขงขันหนีนรกตะรุเตา ชมการ
แสดงแสง สี เสียง และวิถีชีวิตของชาวเล จัดเดือน ธันวาคม ของทุกป
๑๑. ซาไก ซาไก เงาะ หรือชาวปา เปนชนกลุมนอยกลุมหนึง่ ซึ่งอาศัยอยูใ นปาเขต พื้นที่ อ.ทุงหวา
และ อ.ควนโดน อ.ละงู กลุมคนพวกนีจ้ ะอยูรวมกันเปนกลุม และเดินทางเรรอนไปถึงสมาพันธรัฐมาเลเซีย ชน
เผาซาไกจัดอยูในกลุมนิกริโต รูปพรรณสัณฐานทั่วไปคอนขางเตี้ย สูง ประมาณ ๑๔๐-๑๕๐ เซนติเมตร หญิงเตี้ย
กวาชาย ผิว เนื ้อดํ าไปทางคอนข างสีน้ ําตาล ผมดําหยิก ขมวดกลมเปน กน หอย จมูกแบน ฟนซีโต ทองปอง
สะโพกแฟบ ชาวซาไกเป น พวกเร ร อนไมมีท่ีอยูอาศัยแนนอน โดยมากจะอยูกันเปนกลุม กลุม ละประมาณ
๒๐-๓๐ คน มักเลือกทําเลสูง ๆ เปนที่อยูอาศัย อยูใกลแหลงน้ํา เมื่อเลือกทําเลไดเหมาะสมกับความตองการแลว
จะแผวถางบริเวณที่อยูที่เรียกวาทับ สรางขึ้นโดยใชกิ่งไมงามเปนตอมอ ยกแครขึ้นสูงจากพื้นดิน ๑ ศอก แคร
กวาง ๑ ศอก ถาเปนโสดจะใชแครเดียว ถาเปนคู สามีภรรยาจะมี ๒ แครอยูใ กลกัน นําใบไมมามุงแบบงาย ๆ
กันไดเฉพาะแดด ดังนัน้ เมื่อถึงฤดูฝนซาไก จะไปอาศัยที่เพิงโพรงถ้ําตาง ๆ ซาไกจะหาอาหารธรรมชาติ เชน
เผือก มัน ผลไม ยอดไม รวมถึงอาหารจําพวกเนื้อสัตว เชน คาง กวาง เกง

๑๖

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล ตั้งอยูในเขตตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล โดยอยูหางจากอําเภอละ
งูประมาณ ๒ กิโลเมตร และหางจากตัวจังหวัดสตูลประมาณ ๕๐ กิโลเมตร พื้นที่ของศูนยฯ มีเนือ้ ทีร่ วมทัง้ สิน้ ๑๘๔ ไร ๑๑๗
ตารางวา โดยมีคลองละงูไหลผานกลางแบงพื้นที่ของศูนยฯ ออกเปน ๓ แปลง คือ
แปลงที่ ๑ เนื้อที่ ๑๗ ไร ตั้งอยูในเขต หมูที่ ๗ ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเปนที่ปลูกสรางอาคาร
ตาง ๆ เชน อาคารทีท่ าํ การ โรงเพาะฟก บอคอนกรีต บานพักขาราชการและคนงาน เปนตน
แปลงที่ ๒ เนื้อที่ ๑๖ ไร ๓๑ ตารางวา ตั้งอยูในเขตหมูที่ ๑๓ ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล ซึง่ เปนที่กอสราง
ของโครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่ออนุรักษพันธุเตาบกและเตาน้ําจืดของไทย
แปลงที่ ๓ เนื้อที่ ๑๕๑ ไร ๘๔ ตารางวา ตั้งอยูในเขตหมูท่ี ๓ และหมูท่ี ๑๒ ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล
เปนพื้นที่ซึ่งขอถอนสภาพที่ดินอันเปนที่สาธารณะสมบัติของแผนดิน เพื่อนํามาใชประโยชนทางราชการ โดยไดดําเนินการ
สรางบอดินสําหรับเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
กรมประมงไดรับงบประมาณในการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดสตูล เมื่อป ๒๕๒๖ โดยมีเหตุผลในการ
จัดตั้งในขณะนั้นคือ เพื่อเปนการอนุรักษพันธุเตากระอาน ซึ่งเปนสัตวหายากและใกลสูญพันธุและพบหลงเหลืออยูในคลอง
ละงู จังหวัดสตูล เพียงแหงเดียว โดยใชชื่อหนวยงานวา สถานีอนุรักษพันธุเตากระอาน และตอมาไดมีการเปลี่ยนชื่อของ
หนวยงานหลายครั้ง เชน ป ๒๕๒๗ ใชชื่อวา สถานีอนุรักษพันธุสัตวน้ําจืดสตูล และตอมานอกจากจะอนุ รักษพันธุเตา
กระอานแลว ยังมีการรวบรวมพันธุเตาน้าํ จืดชนิดอืน่ ๆ เชน เตาลายตีนเปด เตาหวาย เพื่อการอนุรักษและศึกษาการ
เพาะพันธุ ตอมาป ๒๕๓๓ ก็ไดเปลีย่ นชื่อเปนศูนยพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล เนือ่ งจากมีการผลิตพันธุป ลาน้าํ จืดชนิดตาง ๆ
เพิ่มขึ้น ตอมาป ๒๕๔๐ กรมประมงไดปรับเปลี่ยนโครงสรางและไดยายศูนยพัฒนาประมงน้ําจืดไปที่ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดตรัง จึงเปลี่ยนชื่อเปน สถานีประมงน้าํ จืดจังหวัดสตูล ซึง่ มีการผลิตพันธุก ุง กามกรามเพิม่ เติม ขึน้ กับศูนยวิจัย
และพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง ป พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดรับงบประมาณในการกอสรางสถานทีท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษเพือ่ อนุรักษพันธุ
เตาน้ําจืดและเตาบกของไทยใหคงอยูตลอดไป และใหประชาชนทั่วไปไดทราบถึงประวัติความเปนมาตลอดจนประชาสัมพันธ
ใหเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดสตูลอีกแหงหนึ่ง และในปจจุบันไดยกระดับเปนศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล

๑๗

ยุทธศาสตรกรมประมง ป พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕
วิสัยทัศน
“มุงสูการเปนผูนําทางการประมงอยางยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยูดีมีสุขของประชาชน”
พันธกิจ
พัฒนาคุณภาพสินคาประมงทุกประเภทใหไดรับมาตรฐาน
เพิ่มผลผลิตในแหลงเพาะเลี้ยงและแหลงทรัพยากรอื่น
บริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา
พัฒนาการวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองคกร

งานในหนาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล
อนุรักษพันธุเตาน้ําจืดและพันธุสัตวน้ําหายากหรือใกลสูญพันธุ
ผลิตพันธุสัตวน้ําจืดเชน ปลาน้ําจืด กุงกามกราม และอื่นๆ เพื่อปลอยในแหลงน้ําธรรมชาติและเพิ่ม
ผลผลิตประมงในแหลงน้ํา ตลอดจนจําหนายพันธุส ัตวน้าํ แกเกษตรกรเปนการสรางรายไดและ
อาหารใหประชาชนในทองถิ่น
ศึกษา คนควา ทดลอง และวิจัยเทคนิคการเพาะพันธุ การอนุบาลและการเลี้ยงสัตวน้ําจืด และ
นําไปขยายผลใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นเพื่อใหเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลทางชีววิทยาขอมูลแหลงน้ําและสังคมเศรษฐกิจชาวประมง ประเมิน
สถานภาพและแนวโนมการประมงในแหลงน้าํ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงในทองถิ่นตลอดจน พัฒนาปรับปรุงแหลงน้าํ ตามหลักวิชาการประมงเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดอยางตอเนื่องเหมาะสมกับสภาพแตละพื้นที่
ให บ ริ การทางวิ ช าการและถายทอดเทคโนโลยี การเพาะเลี้ย งสัตวน้ํา และใหการสนับ สนุน ทาง
วิชาการกับหนวยงานสวนภูมิภาคในการกํากับดูแลดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการทําประมง
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อนักเรียนนักศึกษาทั้งชาวไทยและตางชาติเขามาศึกษาคนควา

๑๘

ทําเนียบขาราชการศูนยวจิ ยั และพัฒนาประมงน้าํ จืดสตูล

นางสุวรรณดี ขวัญเมือง
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล

นายสุชาติ ไกรสุรสีห
นักวิชาการประมงชํานาญการ

นายณัฐชพงศ เพชรฤทธิ์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

๑๙

นายวิฑารณ เจียมตน
เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน

นางสาวพฤดี ศรีอําไพ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายนามผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล

ลําดับ
ที่
๑

รายนาม

คุณวุฒิ

ปที่ดํารงตําแหนง

หมายเหตุ

นายบุญชวย เชาวทวี

วท.บ.(ประมง)

พ.ศ. ๒๕๒๖ - พ.ศ. ๒๕๒๙

หัวหนาสถานีฯ

๒

นายกําพล อุดมคณานาท

วท.บ.(ประมง)

พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๑๓ ธ.ค. ๒๕๓๓

หัวหนาสถานีฯ

๓

นายประโยชน ตรรกอังกูร

กม.บ.

๔

นายไชยวัฒน รัตนดาดาษ

๕

นางสาวสุวณ
ี า บานเย็น

๖

นางสุวรรณดี ขวัญเมือง

วท.บ.(ประมง)
๙ มิ.ย.๒๕๔๐ – ๒๙ พ.ย. ๒๕๔๒ หัวหนาสถานีฯ
พบ.ม.(พัฒนาสังคม)
วท.บ. (ประมง)
๒๙ พ.ย.๒๕๔๒ – ๘ พ.ค. ๒๕๔๖ หัวหนาสถานีฯ
วท.ม.(วิทยาศาสตร
การประมง)
วท.บ(วาริชศาสตร) ๙ พ.ค. ๒๕๔๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๘ หัวหนาสถานีฯ

๗

นายวรรณนัฑ หิรญ
ั ชุฬหะ

๘

นางสุวรรณดี ขวัญเมือง

วท.บ. (ประมง)
วท.ม.(พัฒนาการ
เกษตร)
วท.บ(วาริชศาสตร)

๑๓ ธ.ค.๒๕๓๓ – ๔ เม.ย. ๒๕๔๐ ผูอํานวยการศูนยฯ

๑๐ ก.พ.๒๕๔๙ – ๔ ก.ค. ๒๕๕๔ หัวหนาสถานีฯ

๔ ก.ค. ๒๕๕๔– ปจจุบัน

ผูอํานวยการศูนยฯ

๒๐
อัตรากําลังขาราชการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตําแหนง

๑

นางสุวรรณดี ขวัญเมือง

วท.บ.(วาริชศาสตร)

นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ

๒

นายสุชาติ ไกรสุรสีห

ทส.บ.(ประมงน้ําจืด)

นักวิชาการประมงชํานาญการ

๓

นายณัฐชพงศ เพชรฤทธิ์

วท.บ.(ประมง)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

๔

นายวิฑารณ เจียมตน

ปวท.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)

เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน

๕

นางสาวพฤดี ศรีอําไพ

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตรากําลังลูกจางประจํา ป ๒๕๕๔ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตําแหนง

ประวัตกิ ารบรรจุ

๑

นายอานนท วาดี

ประถมศึกษาปที่ ๔

คนงานประมง

๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๙

๒

นายบูสนั ดิษฐะ

ประถมศึกษาปที่ ๔

คนงานประมง

๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๔

๓

นายบูสามะ หลีนุม

ประถมศึกษาปที่ ๗

คนงาน

๑ มิถุนายน ๒๕๓๑

๔

นางสาวจินตนา มณีสงค

ปวส.(บัญชี)

คนงาน

๕

นายสุระโชค ตันประดิษฐ

ประถมศึกษาปที่ ๗

พนักงานขับรถยนต

๑ มิถุนายน ๒๕๓๑
(ชวยราชการศูนยศึกษา
การพัฒนาประมงพื้นที่
ลุมน้ําปากพนัง เมื่อวันที่
๙ มีนาคม ๒๕๔๙)
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๑

๖

นายดิเรก เขตรการณ

ปวช.(การเกษตร)

พนักงานขับรถยนต

๑ ตุลาคม ๒๕๓๕

๗

นายอมร หนูรอด

ประถมศึกษาปที่ ๔

ยาม

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๑

๘

นายสุวัตน ตันประดิษฐ

ปวช.

ยาม

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๑

๒๑

อัตรากําลังพนักงานราชการ ป ๒๕๕๔ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตําแหนง

งบที่จาง

๑

นายยูหนุด อันวิเศษ

วท.บ (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)

นักวิชาการประมง

๒

นางสาวณงนุช สังสัน

วท.บ.(เพาะเลีย้ งสัตวน้ํา)

เจาหนาที่ประมง

๓

นางสาวจิราพร ศรีอาภรณ

เจาหนาที่ธุรการ

๔

นายสอาด สอแหละ

บธ.บ.(การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย)
ประถมศึกษาปที่ ๖

ตรวจรับรองฟารม
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
ตรวจรับรองฟารม
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา

พนักงานผูชวยประมง

เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา

๕

นายวรวิช คงชาย

ประถมศึกษาปที่ ๖

พนักงานผูชวยประมง

เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา

๖

นายอัสดา หมาดงะ

มัธยมศึกษาปที่ ๖

พนักงานผูชวยประมง

เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา

๗

นางสาวอนุรีย หวันโสะ

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

พนักงานผูชวยประมง

เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา

๒๒
๘

นางสาวปราณี หลีนุม

ค.บ.(พละศึกษา)

พนักงานผูชวยประมง

เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา

๙

นายประเวทย หยีมะเหร็บ

ปวส.(เกษตรศาสตร)

พนักงานผูชวยประมง

เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา

๑๐

นายสมพล สุโสะ

ปวส.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)

พนักงานผูชวยประมง

เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา

๑๑

นางสาวจรีรตั น แซตัน

ปวส.(เกษตรศาสตร)

พนักงานผูชวยประมง

เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา

๑๒

นางพิธยา โตะสมัน

ปวส.(เกษตรศาสตร)

พนักงานผูชวยประมง

เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา

๑๓

นายประสิทธิ์ นุยคดี

ปวส.(เกษตรศาสตร)

พนักงานผูชวยประมง

เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา

๑๔

นายอาบีดีน สะอีด

ปวส.(เกษตรศาสตร)

พนักงานผูชวยประมง

เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา

๑๕

นางอนงค เตาวะโต

ศศ.บ (การจัดการทั่วไป)

พนักงานผูชวยประมง

เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา

๑๖

นางสาวเยาวณี หวันสู

บธ.บ.(บัญชี)

พนักงานผูชวยประมง

เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา

อัตรากําลังลูกจางชั่วคราว ป ๒๕๕๔ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล
ลําดับที่
๑

ชื่อ-สกุล
นายศักรินทร สะอาด

คุณวุฒิ
มัธยมศึกษาตอนตน

ตําแหนง

งบที่จาง

ลูกจางชั่วคราว

เงินทุนหมุนเวียนฯ

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔
๑. งานธุรการ การเงิน บัญชี และพัสดุ
๒. กิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา
๓. กิจกรรม การประเมินปริมาณสัตวน้ําตอหนวยลงแรงประมงในแหลงน้ําจืด
๔. กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง
๕. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุสัตวน้ําอื่น ๆ
๖. กิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ (งานวิจัยประมงน้ําจืด)
๗. โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษฯ
๘. โครงการภายใตแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
๙. กิจกรรมอื่น ๆ

๒๓

สรุปผลการปฏิบัติงาน
๑. งานธุรการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับการรับ-สงหนังสือ รางและโตตอบหนังสือตาง ๆ เก็บรวบรวมหนังสือเอกสารของทาง
ราชการ ประมวลรายงานตาง ๆ สงกรมประมง และสวนราชการที่เกีย่ วของ ควบคุมแฟมตาง ๆ คนและติดตาม
หนังสือราชการ ตรวจการลงเวลาปฏิบัติงาน รวมทั้ง ขาด สาย ลาปวย ลาพักผอนประจําป ของขาราชการและ
ลูกจางประจํา ดูแลปรับปรุงบํารุงรักษาทรัพยสินของทางราชการ จัดทํารายงานบัญชีวัสดุ-ครุภัณฑ รายงาน
ประจําป รายงานผลการปฏิบัติงาน พิมพหนังสือราชการ ออกคําสั่งศูนยฯ การลงทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ
และรับ-สงวิทยุ ดังนี้
ประจําป งบประมาณ ๒๕๕๔
๑.๑ หนังสือราชการ
- ลงทะเบียนรับ
- ลงทะเบียนสง
๑.๒ ออกคําสั่งศูนยฯ
๑.๓ วิทยุ
- รับวิทยุ
- สงวิทยุ

๑,๙๓๔ ฉบับ
๖๓๑ ฉบับ
๓๙ ฉบับ
-

ฉบับ
ฉบับ

๒. งานการเงินและการบัญชี
ศูนยฯ ไดรับเงินงบประมาณและไดเบิกจายงบประมาณตามแผนงาน/งาน/โครงการตางๆ ในปงบประมาณ
๒๕๕๔ ตามรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
ที่

งาน/โครงการ

ไดรับอนุมัติ

กันไว
เบิก

จาย

คงเหลือ

รอยละ

๒๔
๑

๒

๓

๔

ลําดับ
ที่

แผนงาน ปรับโครงสรางภาคการเกษตรฯ
ผลผลิตการจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ําใน
แหลงน้ําธรรมชาติ
กิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา
๑.๑ เงินเดือนและคาจาง
๑.๒ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

๑,๕๙๐,๓๖๐.๐๐
๑,๕๙๓,๗๘๐.๐๐
๑๕๕,๕๐๐.๐๐

-

๑,๕๙๐,๓๖๐.๐๐
๑,๕๙๓,๖๑๐.๖๗
๑๕๕,๒๓๒.๕๗

๓,๓๓๙,๖๔๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๓๓๙,๒๐๓.๓๓
รวม
แผนงาน ปรับโครงสรางภาคการเกษตร
ผลผลิตสินคาเกษตรมีคณ
ุ ภาพไดมาตรฐาน
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สินคาประมง
๒.๑ เงินเดือนและคาจาง
๒๖๑,๑๒๐.๐๐
๒๖๑,๑๒๐.๐๐
๒.๒ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
๒๔๑,๓๗๐.๐๐
๒๔๑,๑๙๗.๗๒
๒.๓ คาสาธารณูปโภค
๔๗,๐๐๐.๐๐
๔๖,๙๕๕.๐๘
๕๔๙,๔๙๐.๐๐ ๐.๐๐
๕๔๙,๒๗๒.๘๐
รวม
แผนงาน เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ
ปลา พันธุกุงและพันธุสตั วน้ําอื่น ๆ
๓.๑ เงินเดือนและคาจาง
๓.๒ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
๓.๓ คาสาธารณูปโภค
รวม
แผนงาน ปรับโครงสรางภาคการเกษตร
ผลผลิตการผลิตสินคาเกษตรไดรบั การ
สงเสริมและพัฒนา
กิจกรรม พัฒนาการเพาะเลี้ยงและ
ปรับปรุงพันธุ
๔.๑ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
๔.๒ คาสาธารณูปโภค
รวม

งาน/โครงการ

๙๘,๔๐๐.๐๐
๔๑,๕๓๐.๐๐
๖,๖๐๐.๐๐
๑๔๖,๕๓๐.๐๐ ๐.๐๐

๑๔๖,๗๖๐.๐๐
๗๔,๘๐๐.๐๐
๒๒๑,๕๖๐.๐๐ ๐.๐๐

ไดรับอนุมัติ

กันไว
เบิก

๙๘,๔๐๐.๐๐
๔๐,๘๕๐.๐๕
๖,๕๑๓.๔๓
๑๔๕,๗๖๓.๔๘

๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
๑๖๙.๒๔ ๙๙.๙๙
๒๗๖.๔๓ ๙๙.๘๓
๔๓๖.๖๗

๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
๑๒๗.๒๘ ๙๙.๙๓
๔๔.๙๒ ๙๙.๙๐
๒๑๗.๒๐ ๙๙.๙๖

๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
๖๗๙.๙๕ ๙๘.๓๖
๘๖.๕๗ ๙๘.๖๘
๗๖๖.๕๒ ๙๙.๔๘

๔๐,๘๕๐.๐๕
๘๔.๑๕
๗๔,๔๐๖.๘๖ ๓๙๓.๑๔
๒๒๑,๐๘๒.๗๑ ๔๗๗.๒๙

จาย

๙๙.๙๗

คงเหลือ

๙๙.๙๔
๙๙.๔๗
๙๙.๗๘

รอยละ

๒๕
๕

แผนงาน ปรับโครงสรางภาคการเกษตร
ผลผลิตการผลิตสินคาเกษตรได
มาตรฐาน
กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานฟารม
เพาะเลีย้ งปลานิลเพือ่ การสงออก
๕.๑ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
๔.๒ คาสาธารณูปโภค
รวม

๖

-

๒๗๗,๗๔๘.๖๙

๒๕๑.๓๑

๙๙.๙๑

๒๗๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐

๒๗๗,๗๔๘.๖๙

๒๕๑.๓๑

๙๙.๙๑

๙๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๘๙๙,๕๓๖.๓๑

๔๖๓.๖๙

๙๙.๙๕

๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐

๘๙๙,๕๓๖.๓๑

๔๖๓.๖๙

๙๙.๙๕

๒๗๘,๐๐๐.๐๐

แผนงาน แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใตฯ
กิจกรรม สงเสริและพัฒนาอาชีพการ
เพาะเลีย้ งสัตวนาํ้
๕.๑ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
๔.๒ คาสาธารณูปโภค
รวม

๒๖

การใชจายงบประมาณโครงการภายใตแผนงานแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
(ไทยเขมแข็ง) ปงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๑.โครงการสนับสนุนการเลีย้ ง
ปลาในกระชังและบอดิน
๑.๑ กิ จ กรรมเลี ย้ งปลานิ ล ใน
กระชัง (๑,๐๐๐ ตัว/ราย)
๑.๒ กิจกรรมเลีย้ งปลากินพืชใน
บอดิน
๒. โครงการสนับสนุนเลี้ยงปลา
ดุกในบอดิน (๒,๕๐๐ ตัว/ราย)
๓. โครงการเลี้ยงปลาดุก
ในบ อ พลาสติ ก (๓,๕๐๐ตั ว /
ราย)
๔.โครงการเลี้ยงปลาดุก
ในบอซีเมนต (๒,๖๐๐ ตัว/ราย)
๕.โครงการเลี้ยงปลาดุก
ในกระชัง (๒,๗๐๐ ตัว/ราย)
รวม

ไดรับอนุมัติ

จาย

คงเหลือ

คงเหลือ

๓๖,๐๐๐.๐๐

๓๖,๐๐๐.๐๐

๐

๑๐๐

๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐

๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐

๐

๑๐๐

๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐

๐

๑๐๐

๑,๐๘๘,๐๐๐.๐๐

๙๐๖,๔๙๘.๙๕

๑๘๑,๕๐๑.๐๕

๘๓.๓๒

๙๒,๘๐๐.๐๐

๗๘,๒๖๖.๘๗

๑๔,๕๓๓.๑๓

๘๔.๓๔

๑๖,๘๐๐.๐๐

๑๕,๕๑๘.๘๐

๑,๒๘๑.๒๐

๙๒.๓๘

๔,๔๖๓,๖๐๐.๐๐

๔,๒๖๖,๒๘๔.๖๒

๑๙๗,๓๑๕.๓๘

๙๕.๕๘

๒๗

แผนและผลการปฏิบัติงานแยกตามงาน/โครงการ/กิจกรรม
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ
- ผลิตพันธุสัตวน้ําจืด
๑. กุงกามกราม
๒. ปลานิล
๓. ปลาดุกอุย
๔. ปลาตะเพียนขาว
๕. ปลายี่สกเทศ
๖. เตาน้ําจืด (เตากระอาน)
๗. กบนา
- ปลอยพันธุสัตวน้ํา
๑. กุงกามกราม
๒. ปลานิล
๓. ปลาดุกอุย
๔. ปลาตะเพียนขาว
๕. เตาน้ําจืด (เตากระอาน)
๖. กบนา
- แจกพันธุสัตวน้ําชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
๑. ปลาตะเพียนขาว
๒. ปลายี่สกเทศ
๒. การประเมินปริมาณสัตวน้ําตอหนวยลงแรงประมงในแหลงน้ําจืด
- คัดเลือกแหลงน้ํา
- ศึกษาคุณภาพน้าํ

หนวยวัด

แผนการ
ปฏิบัติงาน

ผลการ
ปฏิบัติงาน

รอยละ

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

๗,๕๕๐,๐๐๐
๒,๒๗๐,๐๐๐
๕๕๐,๐๐๐
๔,๕๕๗,๙๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๗๒,๑๐๐

๗,๕๕๐,๐๐๐
๒,๒๗๐,๐๐๐
๕๕๐,๐๐๐
๔,๕๘๕,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๑๓
๗๒,๑๐๐

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๕๙
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

๗,๕๕๐,๐๐๐
๒,๒๗๐,๐๐๐
๕๕๐,๐๐๐
๑,๕๕๗,๙๐๐
๗๒,๑๐๐

๗,๕๕๐,๐๐๐
๒,๒๗๐,๐๐๐
๕๕๐,๐๐๐
๑,๕๘๕,๐๐๐
๑๑๓
๗๒,๑๐๐

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๑.๗๔
๑๐๐.๐๐

ตัว
ตัว

๓,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐

แหง
แหง

๑
๑

๑
๑

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๒๘
- ประเมิน CPUE
๓. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง
- จํานวนฟารมที่เขาตรวจประเมินมาตรฐาน
- ตรวจติดตามฟารมป ๕๓
- ตรวจสารตกคางในปจจัยการผลิต
- ตรวจสารตกคางในเนื้อสัตวน้ํา
- ตรวจรับรองฟารม

แหง

๑

๑

๑๐๐.๐๐

ราย
ราย
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ฟารม

๑๘๐
๕
๒๗๐
๓๐
๑๗๕

๑๘๐
๕
๒๗๐
๓๐
๑๗๕

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

กิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา
กิ จ กรรมเพิ ่มผลผลิ ต สั ต ว น้ ํา เป น งานหนึ ่งในผลผลิ ต การจั ด การใหเ กิ ด ผลผลิ ตสั ต ว น้าํ ในแหล ง น้ ํา
ธรรมชาติ เปนการผลิตพันธุส ัตวน้าํ เพือ่ นําไปปลอยในแหลงน้ําสาธารณะซึ่งเปนภาระกิจหลักของศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืดสตูล
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําจืดชนิดตาง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ใหเพียงพอกับความตองการของ
ราษฎร
๒. เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มีรายไดเสริมและอาหารโปรตีนบริโภค
๓. เพื่อสนับสนุนพันธุปลาใหกับสวนราชการที่สนใจและใหบริการทางวิชาการแกเกษตรกรเกี่ยวกับการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
ผลการปฏิบัติงานป ๒๕๕๔
ชนิดพันธุ
สัตวน้ํา
กุงกามกราม
ปลานิล

ป ๒๕๕๔
หมายเหตุ
แผนการปฏิบัติงาน (ตัว) ผลการปฏิบัติงาน (ตัว)
๗,๕๕๐,๐๐๐
๗,๕๕๐,๐๐๐
๑๐๐.๐๐
๒,๒๗๐,๐๐๐
๒,๒๗๐,๐๐๐
๑๐๐.๐๐

๒๙
ปลาดุกอุย
ปลาตะเพียนขาว
เตาน้ําจืด
กบนา
รวม

๕๕๐,๐๐๐
๔,๕๕๗,๙๐๐
๗๒,๑๐๐

๕๕๐,๐๐๐
๔,๕๘๕,๐๐๐
๑๑๓
๗๒,๑๐๐

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๕๙
๑๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐,๐๐๐

๑๕,๐๒๗๒๑๓

๑๐๐.๑๘

ภาพกิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตวนาํ้ ปงบประมาณ ๒๕๕๔

๒ ธ.ค. ๕๓ พิธีปลอยพันธุสัตวน้ํา เทศบาล
กําแพง ณ คลองละงู อ.ละงู จ.สตูล

๓ ธ.ค. ๕๓ พิธีปลอยพันธุสัตวน้ํา
ณ ทาเทียบเรือสาคร

๓๐

๓ ธ.ค. ๕๓ พิธีปลอยพันธุสัตวน้ํา เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ณ ทาเทียบเรือ
สาคร อ.ทาแพ จ.สตูล

๕ ธ.ค. ๕๓ มอบพันธุสัตวน้ํา ประมงอําเภอทุงหวา

๕ ธ.ค. ๕๓ มอบพันธุสัตวน้ํา อบต.ทุงนุย

๑๙ พ.ค. ๕๔ ปลอยปลาเฉลิมพระเกียรติ
ณ บริเวณสระน้ําทุงสายเหรียง

ศูนยฯ รวมกับหนวยงานในสังกัดกรมประมง ปลอยพันธุสัตวน้ําเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จ พระนางเจา สิ ริ กิติ์ พระบรมราชิ นีน าถ ณ เขตหามลาสัตวปาหนองปลักพระยาและเขาพระยามังสา
ต. ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
โดยมีทานผูวาราชการจังหวัดสตูล เปนประธานในพิธีเปด

๓๑

๓๒

กิจกรรม การประเมินปริมาณสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมงในแหลงน้ําจืด
กรมประมงไดกําหนดตัวชี้วัดผลผลิตดานการจัดการใหเกิดผลผลิตในแหลงน้ําธรรมชาติ โดยใชตัวชีว้ ัด
เชิงคุณภาพ คือ การประเมินปริมาณสัตวน้ําตอหนวยลงแรงประมง (CPUE) เปนหลักในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงในแหลงน้าํ โดยดําเนินการคัดเลือกแหลงน้าํ ซึง่ กระจายอยูในพืน้ ที่ทุกจังหวัดขึ้นมาเปนตัวแทน
ในการประเมินตัวชีว้ ัด ซึ่งไดแบงประเภทของแหลงน้ําออกเปน ๓ ประเภท ประกอบดวย แหลงน้ําขนาดใหญ
หรืออางเก็บน้ําขนาดใหญ แมน้ํา และแหลงน้ําขนาดเล็ก
ในป ๒๕๕๔ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล ไดทําการประเมินปริมาณสัตวน้ําตอหนวยลงแรง
ประมง (CPUE) ๑ แหง คือ อางเก็บน้ําควนกาหลง โดยปลอยพันธุสัตวน้ํา ๒ ชนิด คือ ปลาบา, ปลาตะเพียน
โดยปลอยปลาขนาด ๕-๗ เซนติเมตร ในแหลงน้ํา (ไมไดอนุบาลลูกปลากอนปลอย) และเก็บขอมูลทุก ๓ เดือน
เปนเวลา ๑ ป ขอมูลทีไ่ ดเปนตัวชีว้ ัดทรัพยากรสัตวน้าํ ในแหลงน้ําเพื่อฟน ฟูทรัพยากรสัตวน้าํ ใหเกิดความหวง
แหนและชวยดูแลแหลงน้ํานั้นๆ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อทราบขอมูลความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลาในแหลงน้ําธรรมชาติตาง ๆ
๒. เพื่อใหทราบขอมูลการเปลีย่ นแปลงปริมาณสัตวน้าํ ตอหนวยลงแรงประมง (CPUE) จากการดําเนิน
กิจกรรม
๓. เพื่อฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ
พื้นที่เปาหมาย
๑. อางเก็บน้ําควนกาหลง หมู ๑๐ บานหวยน้ําดํา ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ขนาดพื้นที่ ๑๐๐ ไร
ผลการปฏิบัติงาน ป ๒๕๕๔
๑. ผลจับปลา (CPUE) ในแหลงน้ํา ดําเนินการสํารวจกอนปลอยปลา ๑ ครั้ง และหลังปลอยปลา ๒ ครั้ง
มีผลการสํารวจ ดังนี้
ชื่อแหลงน้ํา
กอนปลอย

CPUE (กรัม/๑๐๐ ตรม./คืน)
หลังปลอย ๑ หลังปลอย ๒ เฉลี่ยหลังปลอย

รอยละ CPUE
ที่เพิ่มขึ้น

๓๓
อางเก็บน้ําควนกาหลง

๑,๖๕๒.๒๖

๑,๙๗๗.๘๔

๒,๐๕๒.๕๒

๒,๐๑๕.๑๙

เปรียบเทียบคาเฉลี่ย (CPUE) กอนปลอย-หลังปลอย ในอางเก็บน้ําควนกาหลง

๒๒

๓๔

ภาพกิจกรรม การประเมินปริมาณสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมงในแหลงน้ําจืด
ปงบประมาณ ๒๕๕๔ ณ อางเก็บน้ําควนกาหลง

ประชุมคณะกรรมการแหลงน้ํา

สํารวจปริมาณปลากอนปลอย

ปลาที่ไดจากการสํารวจโดยวิธีการวางขาย

ชั่งวัดปลาที่ได

เก็บตัวอยางน้ํา

ชั่งวัดพันธุปลาตะเพียนและปลาบากอนปลอยในแหลงน้ํา ปลอยพันธุปลาจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว

๓๕

การสํารวจพันธุปลาเพื่อประเมินผลโครงการหลังการปลอยพันธุปลา

กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง
หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันผูนําเขาสินคาเกษตรไดใชเรือ่ งความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety ) เปนขอตอรอง
ทางการคา เชน ในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑทีป่ ลอดจากสารเคมีตกคาง การเลีย้ งทีถ่ ูกสุขอนามัย ฯลฯ ซึง่ จะ
ทวีความเขมขนยิ่งขึ้น ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง กอปรกับตั้งแตป ๒๕๔๗
รัฐบาลไดประกาศใหเปนปแหงความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety Year) กรมประมงจึงมีมาตรการใน
การพัฒนาระบบการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ปราศจากยาปฏิชีวนะในกลุม คลอแรมฟนิคอล
และไนโตฟูรานสตกคาง อีกทั้งฟารมจะตองมีระบบการเพาะเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย โดยกรมประมงจะทําการตรวจ
และรับรองฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่เปนไปตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level) และฟารมเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําที่เปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี (GAP)
วัตถุประสงค
๑. ใหเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ และทราบถึงเทคโนโลยีใหมๆ ที่ทันสมัยใน
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level) และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี
(GAP)
๒. ใหเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมไดมีการรวมกลุมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณตลอดจน
รวมมื อกัน แกไขปญหาอุปสรรคทีจ่ ะเกิดขึ้นในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety
Level) และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี (GAP)
ผลการดําเนินการ
๑. จํานวนฟารมที่เขาตรวจประเมินมาตรฐาน ๑๘๐ ฟารม
๑. รับรองฟารมมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดมาตรฐานขั้นปลอดภัย จํานวน ๑๗๕ ฟารม

๓๖
- ฟารมเดิมที่ตออายุ จํานวน ๒๕ ฟารม
- ฟารมใหม จํานวน ๑๕๐ ฟารม
๓. ตรวจติดตามฟารมป ๒๕๕๓ จํานวน ๕ ฟารม
- ฟารม GAP จํานวน ๒ ฟารม
- ฟารม safety level จํานวน ๓ ฟารม
๔. ตรวจปจจัยการผลิตจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน ๒๗๐ ตัวอยาง
สรุป
เกษตรกรที่เขารวมโครงการตรวจรับรองฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety
level) และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี (GAP) สวนใหญเลีย้ งสัตวน้ําจืดเพือ่ บริโภคในครัวเรือนเทานัน้
ไมไดเลีย้ งเพือ่ การคาขาย และวิธีการเลีย้ งก็ปลอดจากพวกสารเคมีและสารทีเ่ ปนอันตรายตอรางกาย ทําใหผล
การดําเนินงานโครงการดังกลาวฯ บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว

ภาพกิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ปงบประมาณ ๒๕๕๔

รับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการและเขาตรวจฟารมมาตรฐานฟารมขั้นปลอดภัย

เก็บตัวอยางปจจัยการผลิตเพื่อตรวจวิเคราะหสารปนเปอ นและเก็บตัวอยางสัตวน้ําจากฟารมเพื่อตรวจสารตกคาง

๓๗

มอบใบรับรอง (Food Safety, GAP) ฟารมใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ และตรวจติดตามฟารมที่ผานการรับรอง

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุสตั วน้ําเพื่อจําหนายแกเกษตรกร
งานเงินทุนหมุนเวียนฯเปนกิจกรรมที่กรมประมงไดจัดสรรเงินนอกงบประมาณใหกับหนวยงาน
ยอยของกรมฯ ที่มีหนาที่ในการผลิตพันธุสัตวน้ํา เพื่อผลิตพันธุสัตวน้ําจําหนายแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
โดยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงซื้อพันธุสัตวน้ําที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม อีกทั้งเปนการควบคุมราคา
ลูกพันธุสัตวน้ําของฟารมเอกชน
และเพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรประกอบอาชีพในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อ
บริโภคในครัวเรือนหรือจําหนายเปนรายได ซึ่งศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูลไดทําการผลิตพันธุสัตวน้ํา
จืดที่มีความเหมาะสมตอการเลี้ยงในพื้นที่และเปนที่ตองการของเกษตรกร
ผลการปฏิบัติงานป ๒๕๕๔
ชนิด
ปลานิล
ปลานิล
ปลานิลแปลงเพศ
กุงกามกราม

ขนาด (ซม)
๒-๓
๓-๕
๒-๓
๑-๑.๕

ราคาตัวละ (สตางค)
๑๐
๒๐
๓๐
๑๕

จํานวน (ตัว)
จํานวนเงิน (บาท)
๔๙๕,๔๐๐
๔๙,๕๔๐
๐
๐
๐
๐
๑,๔๕๑,๐๐๐
๒๑๗,๖๕๐

๓๘
ปลาดุกอุยเทศ

๒-๓

๒๐

๒๐๖,๐๐๐
๒,๑๕๒,๔๐๐

รวม

๔๑,๒๐๐
๓๐๘,๓๙๐

กิจกรรมพัฒนาการเพาะเลีย้ งและปรับปรุงพันธุ
Fโครงการวิจัยดานประมงน้ําจืดในปงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวน ๑ โครงการ มีผลการดําเนินงานดังนี้ i’dki
ชื่อชุดโครงการ/โครงการยอย/
โครงการเดี่ยว
ความหลากหลาย ความชุกชุมและการ
แพรกระจายของแพลงกตอนในแมน้ํา
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ
ที่ไดรับ
(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลงาน

รวม

ปญหาและ
อุปสรรค

งบฯที่ใชไป ๑๔๖,๖๗๕.๘๕
๑๔๖,๗๖๐

% ผลงาน
๑๐๐
ระดับ วิเคราะหขอมูล

๓๙
งาน***

การเพาะเลี้ยง
ปรับปรุง

§Ò¹ ÇÔ̈Ñ
Â¢ Í §ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงนํ้าจืดสต ูล

ชือ่ โครงการ

ผูดําเนินการวิจัย

ปที่ทําการ
วิจัย

และ
พันธุาน
เอกสาร
วิชาการ/
เอกสารเผยแพร

๔๐
๑. เตาและตะพาบน้ํา
๒. การศึกษาเบื้องตนการวางไขเตากระอาน
๓. การเพาะพันธุเตากระอานในบอหาด
เทียมและหาดธรรมชาติ
๔. การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับเพาะพันธุเตา
กระอาน
๕. การศึกษาความเปนไปไดในการใชวิตามิน
อีเพื่อเพิ่มความดกของไขเตาและอัตรา
การรอดของลูกเตากระอาน
๖. การทดลองฟกไขเตากระอานในกลอง
โฟม
๗. การทดลองเตากระอานโดยใชอาหาร
ตางกัน
๘. ผลของวิตามินรวมและแคลเซี่ยม
ฟอสเฟตที่มีตออัตราการเจริญเติบโตและ
อัตราการรอดตายของเตากระอานและ
เตากระเรียน
๙. การอนุบาลลูกปลาตูหนาในถังไฟเบอร
ดวยอาหารตางชนิดกัน
๑๐. ผลของวิตามินรวมและไคแคลเซี่ยม
ฟอสเฟตที่มีตออัตราการเจริญเติบโตและ
อัตราการรอดตายของตะพาบน้ําพันธุ
ไตหวัน
๑๑. การอนุบาลลูกเตากระอานในบอคอนกรีต
โดยใชอาหารตางชนิดกัน

บุญชวย เชาวทวี
กําธร แดงละอุน
บุญชวย เชาวทวี และคณะ

๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๒๙

พิสมัย เพงพิศ และคณะ

๒๕๒๙

สุวิมล สีห่ ิรญ
ั วงศ และคณะ

๒๕๓๓

สุวิมล สีห่ ิรญ
ั วงศ และคณะ

๒๕๓๓

สุวิมล สีห่ ิรญ
ั วงศ และคณะ

๒๕๓๓

ประโยชน แผวสาสน,
อนันต สี่หิรัญวงศ
ชอทิพย จรูญศักดิ์

๒๕๓๕

ที่ ๘/๒๕๓๕

อนันต สี่หิรัญวงศ

๒๕๓๗

ที่ ๑๔/๒๕๓๗

ประโยชน แผวสาสน, วรรณนัฑ
หิรัญชุฬหะ, กําธร จรูญศักดิ,์
ชอทิพย จรูญศักดิ์

๒๕๔๐

ที่ ๙/๒๕๓๕

ไชยวัฒน รัตนดาดาษ ,วรรณนัฑ
หิรัญชุฬหะ , กําธร จรูญศักดิ์ ,
ชอทิพย จรูญศักดิ์
๑๒. การอนุบาลลูกปลาตูหนาในบอคอนกรีต วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ,ไชยวัฒน รัตนดาดาษ
กําธร จรูญศักดิ์ , ชอทิพย จรูญศักดิ์
โดยใชอาหารตางชนิดกัน
ไชยวัฒน รัตนดาดาษ, วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ
๑๓. ผลของวิตามินอีที่มตี ออัตราการวางไข
กําธร จรูญศักดิ,์ ชอทิพย จรูญศักดิ์
และคุณภาพของไขของเตากระอาน
๑๔. การศึกษาชีววิทยา และการเพาะพันธุเตา วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ , ไชยวัฒน รัตนดาดาษ
ลายตีนเปด (เตากระเรียน)
๑๕. การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของเตา ไชยวัฒน รัตนดาดาษ, วรรณนัฑ
กระอาน (ตอเนื่องป ๒๕๔๒-๒๕๔๔)
หิรัญชุฬหะ ศุภวัฒน โกมลมาลย,
เสาวคนธ รุงเรือง

เม.ย.๔๐- ที่ ๒๓/๒๕๔๑
ก.ย.๔๐
๒๕๔๑

ที่ ๑๓/๒๕๔๑

๒๕๔๑
๒๕๔๒

ที่ ๑๘/๒๕๔๔
ที่ ๑๙/๒๕๔๖

ธ.ค.๔๑ม.ค.๔๒

ที่ ๒/๒๕๔๗

๔๑
ชือ่ โครงการ

ผูดําเนินการวิจัย

๑๖. การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับการเพาะพันธุ
เตาหวาย

วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ, ไชยวัฒน
รัตนดาดาษ , กําธร จรูญศักดิ์ , เสาวคนธ
รุงเรือง
๑๗. พฤติกรรมการวางไขและเพาะฟกไขเตา สุวีณา บานเย็น,
กระอาน
วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ
๑๘. ชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในคลอง สุวีณา บานเย็น, เสาวคนธ รุง เรือง
ละงู
กําธร จรูญศักดิ์
๑๙. ความตองการโปรตีนในอาหารของเตา
วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ, สุวณ
ี า บานเย็น
กระอาน
เสาวคนธ รุงเรือง,
๒๐. ความชุกชุม การแพรกระจาย และการ เสาวคนธ รุงเรือง, สุวรรณดี ขวัญเมือง
กินอาหารของปลาตูหนาในจังหวัดสตูล
๒๑. ความตองการโปรตีนของปลาตูหนา
เสาวคนธ รุงเรือง, ชอทิพย จรูญศักดิ์
๒๒. ชีววิทยาบางประการของเตากระอาน
๒๓. ชีววิทยาบางประการของเตาลายตีนเปด

วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ, สุวณ
ี า บานเย็น
เสาวคนธ รุงเรือง
สุวรรณดี ขวัญเมือง, เสาวคนธ รุง เรือง

๒๔. ชีววิทยาบางประการและการเพาะพันธุ
เตาเหลือง

เสาวคนธ รุงเรือง
พนิดา แกวฤทธิ์

๒๕. ชีววิทยาบางประการ และการเพาะพันธุ
เตาหับ
๒๖. ความหลากหลาย ความชุกชุมและการ
แพรกระจายของแพลงกตอนในแมนาํ้
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เสาวคนธ รุงเรือง, วรรณนัฑ หิรญ
ั ชุฬหะ,
วิฑารณ เจียมตน
เสาวคนธ รุงเรือง

ปที่ทําการ
วิจัย
๒๕๔๒

เอกสาร
วิชาการ/
เอกสารเผยแพร
ที่ ๖/๒๕๔๕

๒๕๔๓

ที่ ๗/๒๕๔๕

๒๕๔๓

ที่ ๒๕/๒๕๔๕

๒๕๔๔

เอกสารเผยแพร
๑/๒๕๔๗
ที่ ๗๓/๒๕๔๗

ก.ค.๔๔ก.ย.๔๔
ม.ค.๔๔ก.ย.๔๕
ก.ย.๔๔ต.ค.๔๕
ก.ย.๔๕ต.ค.๔๕
ก.ย ๔๘ต.ค.๔๙
ม.ค.๔๘ก.ค.๕๑
ต.ค.๕๓ก.ย.๕๕

เอกสารเผยแพร
๒/๒๕๔๗
ที่ ๘๓/๒๕๔๗
ที่ ๗๒/๒๕๔๗
ที่ ๘๘/๒๕๕๑

ที่ ๑๓/๒๕๕๔
กําลังดําเนินการ

๔๒

โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล เปนหนวยงานที่เผยแพรความรู สงเสริมอาชีพดานการประมง
อนุรักษและเพิม่ ผลผลิตพันธุส ัตวน้ําในแหลงน้าํ ธรรมชาติ ตลอดจนการมีสวนรวมในการสงเสริมการทองเทีย่ ว
เชิงอนุ รักษ จากทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวของกับกิจกรรมดานการประมง เชน เตากระอาน ซึ่งเปน เตา
พื้นเมืองของจังหวัดสตูลและเคยมีชุกชุมในคลองละงู ในอดีตพบเห็นเตากระอานขึ้นวางไข บริเวณหาดทราย ที่
เรี ย กว า “หาดทอนดู กัง” ชาวบ านที ่อยูอาศัย ในบริเวณใกลเคีย งจะมาคอยแยงกัน เก็บ ไขเตา เพื่อนํามา
รับประทานและจําหนายเปนจํานวนมาก ทําใหเตากระอานในพื้นที่แหงนี้มีจํานวนลดนอยลงจนเกือบจะสูญพันธุ
ไป ปจจุบัน มีแมเตาขึ้นวางไขเหลือเพียง ปละ ๑-๒ ตัวเทานั้น จากการที่เตากระอานและเตาพื้นเมืองชนิดอื่นๆ
ของไทยอยูใ นสภาวะถูกคุกคามทั้งจากการลาของมนุษย และแหลงทีอ่ ยูอาศัยในธรรมชาติลดนอยลง ประกอบ
กับเตาเปนสัตวที่มีการเจริญเติบโตชาทําใหเตาพื้นเมืองในธรรมชาติมีปริมาณลดนอยลง และบางชนิดก็อยูใน
สภาวะที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ ทําใหเตาพื้นเมืองหลายชนิดถูกขึ้นบัญชีเปนสัตวปาคุม ครอง ตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา ป พ.ศ ๒๕๓๕ กรมประมงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษพันธุเตาพื้นเมือง
จึงไดจัดสรางอุทยานเตาพืน้ เมืองของไทย บนพืน้ ที่ ๑๕ ไร ในศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล เมื่อป พ.ศ
๒๕๔๖ ใชงบประมาณการกอสรางจากโครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กรมประมง
จํานวน ๑๐,๐๒๐,๐๐๐ บาท และเปดใหประชาชนเขาชมไดเมื่อ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ ปจจุบันศูนยฯ ได
ทําการรวบรวมเตาน้ําจืดที่มีแนวโนมใกลสูญพันธุทุกชนิดของไทย มาไวในอุทยาน เพือ่ ศึกษาการเพาะพันธุโ ดย
สรางบอเลียนแบบธรรมชาติ พรอมตกแตงใหสวยงาม รองรับการเขาเยี่ยมชมของประชาชน ตลอดจนเปนจุด
เรียนรูของนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจงานดานการอนุรักษเตาใกลสูญพันธุ ซึ่งในปทีผ่ านมา ศูนยฯ ยังขาด
แคลนงบประมาณในการตกแต ง ภู มิ ทั ศ น /งบประมาณการดู แ ลรั ก ษา งบประมาณในการเผยแพร แ ละ
ประชาสัมพันธ เพื่อใหอุทยานเตาจังหวัดสตูลเปนแหลงรวบรวมพันธุเตาพื้นเมือง ซึ่งจะเปนประโยชนในการ
ศึกษาวิจัยดานชีววิทยา ตลอดเปนแหลงทองเที่ยวใหความรูดานการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําในทองถิ่นตอไป

วัตถุประสงค
๑. เพื่ออนุรักษพันธุเตาน้ําจืดและเตาใกลสูญพันธุ
๒. เพื่อศึกษาชีววิทยาเตาน้ําจืดและเตาใกลสูญพันธุ

๔๓
๓. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธและเปนแหลงความรูของประชาชนทั่วไป, นักศึกษา และผูสนใจ
ทั่วไป

เปาหมาย
๑. เพื่ออนุรักษเตาน้ําจืดและเตาบกชนิดตาง ๆ จํานวน ๑๖ ชนิด
๒. เพือ่ ศึกษาชีววิทยาและการเพาะพันธุเตาน้ําจืดและเตาชนิดอื่น ๆ
๓. เพื่อเพาะขยายพันธุและปลอยคืนสูธรรมชาติ

การดําเนินงาน
๑.
๒.
๓.
๔.

รวบรวมพันธุเตาน้ําจืดและเตาบกของไทยจํานวน ๑๖ ชนิด
ศึกษาวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับชีววิทยา, การเพาะพันธุ, การอนุบาล, การเลี้ยง
ประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจถึงความสําคัญและการอนุรักษ
ปลอยคืนสูธรรมชาติเพื่อใหคงอยูตลอดไป
สิ่งกอสราง จํานวน ๗ รายการ

๑. ทางเดินชมธรรมชาติ ยาวประมาณ ๓๕๐ เมตร
๒. บอดินอนุรักษเตา ขนาดประมาณ ๒ ไร ๑ บอ
๓. บอคอนกรีตขนาด ๑๒.๕๐ ตารางเมตร พรอมหลังคาคลุม จํานวน ๒ ชุด และระบบน้ํา
ระบบลม พรอมอุปกรณ
๔. ปรับพื้นที่ประมาณ ๑๕ ไร ๑ แหง
๕. ศาลาพักผอน ขนาด ๙ ตารางเมตร ๔ หลัง
๖. สะพาน ค.ส.ล.กวาง ๒.๕ เมตร ยาว ๖๙ เมตร ๑ แหง
๗. สะพานขามคลอง (สะพานแขวน) ยาวประมาณ ๗๕ เมตร พรอมลาน ค.ส.ล. และปายชื่อ
๑ แหง

ผลการดําเนินงาน
๑. สามารถอนุรักษและรวบรวมพันธุเตาน้ําจืดและเตาบกของไทย จํานวน ๑๖ ชนิด
๒. สามารถขยายพันธุเตาน้ําจืดและเตาบกของไทยเพื่อปลอยลงสูธรรมชาติ
๓. เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษในปงบประมาณ ๒๕๕๔ ชาวไทยและชาวตางชาติมาเที่ยวชม
และเปนแหลงเรียนรูประมาณ ๔,๓๕๖ คน

๔๔

สถิติการรวบรวมและเพาะพันธุเตาน้ําจืดชนิดตางๆ ในศูนยฯ ๒๕๒๖-๒๕๕๔
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ป

กระอาน

๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑

๖
๒๒
๙๓
๓๔
๑๐
๘
๑๒
๒๕
๔๐
๒๐
๘
๔๕
๖๕
๑๘๘

ลาย
หวาย
ตีนเปด

๕
๔
๙
๑๕
๒๓
๘
๘
๒๕
๓๓
๑๐๕

๑๔
๖
๑
๒
๕
๒๓
๑๔
๑๒

นา

หับ

ทับทิม เดือย เหลือง แกมแดง ดํา หก บัว

รวมป

๖
๒๒
๙๓
๓๔
๑๕
๑๒
๓๕
๔๖
๖๔
๓๐
๒๑
๙๓
๑๑๒
๓๐๕

๔๕
๑๗ ๒๕๔๒ ๔๑
๑๘ ๒๕๔๓ ๑๔๓
๑๙ ๒๕๔๔ ๑๔๕
๒๐ ๒๕๔๕ ๒๑๑
๒๑ ๒๕๔๖ ๓๑๔
๒๒ ๒๕๔๗ ๗๘
๒๓ ๒๕๔๘ ๑๔๑
๒๔ ๒๕๔๙ ๑๑
๒๕ ๒๕๕๐ ๙๖
๒๖ ๒๕๕๑ ๑๘๑
๒๗ ๒๕๕๒ ๒๔๕
๒๘ ๒๕๕๓ ๑๗๙
๒๙ ๒๕๕๔ ๑๑๓
รวมชนิด
๒,๔๗๔

๒๐
๑๔๓
๐
๐
๙
๔๑
๑๕
๒๔
๙๕
๑๒๗
๒๐
๘๒
๔๐
๘๕๑

๔
๐
๐
๓ ๒๐
๐
๐ ๑๐๗
๕๐ ๒๖๓ ๖๔
๔๓
๔ ๑๐
๒๕
๐
๕
๑๘
๐
๒
๑๔
๔
๒
๑๖ ๑๑ ๕
๒
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๒๔๙ ๒๘๕ ๒๑๕

๗๕
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๗๕

๓
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๓

๒๕
๒๕
๐
๒
๕
๐
๙
๑๐
๑
๐
๐
๗๗

๓
๐
๐
๐
๐
๐
๕๐
๓๓
๕
๐
๐
๙๑

๖๕
๒๘๖
๐ ๕
๒๗๙
๐ ๑
๓๔๔
๖๙ ๖
๗๗๕
๐ ๐
๑๗๘
๐ ๐ ๔๙ ๒๔๐
๐ ๓ ๗
๖๕
๐ ๐ ๙ ๒๗๙
๐ ๐ ๓ ๓๘๖
๑ ๐ ๐ ๒๗๔
๐ ๐ ๑ ๒๖๒
๐ ๐ ๐ ๑๕๓
๗๐ ๑๕ ๖๙ ๔,๔๗๔

นักเรียนนักศึกษาเขาศึกษาดูงานในศูนยฯ ดาน การเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืดและการอนุรักษเตาพื้นเมือง
พรอมเขาชมโครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษพันธุเตาน้ําจืด
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

หนวยงาน
โรงเรียนอนุบาลรุงทิพย
โรงเรียนบานทุงมะขามปอม ๒
โรงเรียนบานเกาะสาหรายชัยพัฒนา
โรงเรียนบานเกาะสาหรายชัยพัฒนา
โรงเรียนบานปาแกบอหิน
โรงเรียนบานปาแกบอหิน
โรงเรียนบานควน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร

วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
๖ ตุลาคม ๒๕๕๓
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

จํานวน (คน)
๒๕๗
๑๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๒๐
๑๙๖
๑๐๐

๔๖
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

โรงเรียนอนุบาลสตูล
โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร
โรงเรียนวรรธนะสาร
โรงเรียนอนุบาลสตูล
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
โรงเรียนบานตันหยงโป
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑมสั ยิดโคกทราย
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑมัสยิดโคกทราย
โรงเรียนบานวังปริง
โรงเรียนบานคลองขุด สพฐ.
โรงเรียนบานทุงเสม็ด
โรงเรียนบานวังปริง
โรงเรียนบานนาขา
โรงเรียนบานตํามะลังใต
สํานักงานประมงจังหวัดยะละ(ประมงอาสา)
สํานักงานเกษตรอําเภอมะนัง (ยุวเกษตร)
สํานักงานเกษตรอําเภอมะนัง (ยุวเกษตร)
เจาหนาที่จากสวนสัตวในพระบรมชูปภัมฐ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสตูล
โรงเรียนบานกาแนะ

รวม

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
๕ มกราคม ๒๕๕๔
๑๒ มกราคม ๒๕๕๔
๑๓ มกราคม ๒๕๕๔
๑๔ มกราคม ๒๕๕๔
๒๐ มกราคม ๒๕๕๔
๒๘ มกราคม ๒๕๕๔
๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
๘ มีนาคม ๒๕๕๔
๘ มีนาคม ๒๕๕๔
๘ มีนาคม ๒๕๕๔
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔
๔ สิงหาคม ๒๕๕๔
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

๑๙๐
๑๐๐
๑๔๐
๒๖๖
๒๕๒
๒๕๔
๒๔๓
๕๖
๕๖
๑๗๐
๓๗
๓๔๒
๔๐
๓๗
๒๐๐
๘๐
๓๐
๔๕
๔๕
๔๐
๓๐๐
๖๐

๔,๓๕๖

ภาพหนวยงานตางๆ ที่เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด
การเพาะเลี้ยงเตาน้ําจืดรวมทั้งการอนุรักษเตาพื้นเมืองของไทย

๔๗

๑๒,๑๖ พ.ย. ๕๓ รร.บานเกาะ
สาหรายพัฒนา จําวน ๒๐๐ คน

๒๙ พ.ย. ๕๓ ผอ.วสันต สทป.
ตรวจเยีย่ มโครงการไทยเขมแข็ง

๑๔ ธ.ค. ๕๓ รร.ปาแกบอหิน
จํานวน ๑๐๐ คน

๒๔ ธ.ค. ๕๓ รร.อนุบาลวรรธนะสาร
จํานวน ๑๔๐ คน

๕ ม.ค. ๕๔ รร.อนุบาลสตูล
จํานวน ๒๖๖ คน

๒๘ ม.ค ๕๔ และ ๓ ก.พ. ๕๔
อนุบาลโคกทราย จํานวน ๑๗๐ คน

๘ มี.ค. ๕๔ รร.บานทุงเสม็ด จํานวน
๔๐ คน

๘ มี.ค. ๕๔ รร.บานนาขา
จํานวน ๒๐๐ คน

๑๕ มี.ค. ๕๔ ยุวเกษตรสํานักเกษตร
อ.มะนัง จํานวน ๔๕ คน

๔ ส.ค. ๕๔ เจาหนาที่สวนสัตวในพระ
บรมชูปภัมถ จํานวน ๔๐ คน

๑๔ มี.ค. ๕๔ ประมงอาสาสํานักงาน
ประมงจังหวัดยะลา จํานวน ๓๐ คน

๗ ก.ย. ๕๔ รร.บานตะโละใส จํานวน
๑๐๕ คน

๔๘

๙ ก.ย. ๕๔
รร.บานใหม จํานวน ๗๐ คน

๒๐ ก.ย. ๕๔ รร.บานเกตตรี จํานวน ๒๙ ก.ย. ๕๔ รร.บานบากันโตะทิด
๒๕๐ คน
จํานวน ๓๑ คน

โครงการการพัฒนาอาชีพดานการประมง ภายใตแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
ความเปนมา

๔๙
จังหวัดสตูลเปนพื้นที่ลักษณะพิเศษมีปญหาที่มีความเปนมายาวนานละเอียดออน ซับซอน และมีการ
เชื่อมโยงกันหลายมิติ รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกําหนด
เปนนโยบายเรงดวนเพื่อแกไขปญหาใหกลับสูสภาวะปกติโดยเร็ว จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่
พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต (รชต.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
ในการฟนฟูการประมงพื้นบาน เปนการพัฒนาอาชีพการทําประมงพื้นบานใหมีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน
โดยดําเนินการควบคูก ันไป ทัง้ การฟน ฟูทรัพยากรชายฝง ทะเลทีเ่ ปนแหลงอาศัยและเพาะพันธุส ัตวน้าํ การสราง
แหลงปะการังเทียม การปลอยพันธุสัตวน้ําและการควบคุมการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย เนนกิจกรรมดานการ
สนับสนุนการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง การปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง การปรับเปลี่ยนเรื่อ/เครื่องยนตเรือ
เพือ่ ลดการใชพลังงาน และการพัฒนาอาชีพเสริมดวยการสนับสนุนปจจัยการผลิตและทักษะความรูในการ
เพาะเลี้ยงน้ําจืด และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพใหแกเกษตรกรในพื้นที่เปาหมายสรางโอกาส
ใหมีรายไดที่มั่นคงตามศักยภาพของตน และตามศักยภาพของฐานทรัพยากรชุมชน
๒. สงเสริมอาชีพเกษตรกรใหทรัพยากรของชุมชนไดอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด
ในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่เกี่ยวเนื่องสรางรายไดอยางยั่งยืน
๓. เพื่อฟนฟูและเพิ่มผลผลิตปริมาณกุงกุลาดําในทะเล
๔. เพื่อแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรสัตวน้าํ ชายฝง ทะเล สงวนแหลงทําการประมงชายฝงสําหรับ
ชาวประมงพื้นบานขนาดเล็กใหประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืนอยูบนพื้นฐานแหงความพอเพียง
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. เกษตรกรทุกครัวเรือนมีรายไดเพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพ
๒. ชาวประมงสามารถจับกุงไดตลอดทั้งป
๓. แกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทะเล และฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา
๔. ทรัพยากรสัตวน้ําถูกนํามาใชอยางเหมาะสม
พื้นที่ดําเนินการ
- พื้นที่ จังหวัดสตูล ประกอบดวย ๗ อําเภอ อําเภอเมือง อําเภอละงู อําเภอทาแพ อําเภอควนโดน
อําเภอมะนัง อําเภอควนกาหลง อําเภอทุงหวา

แผนและผลการปฏิบัติงานโครงการภายใตแผนพัฒนาในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต (ไทยเขมแข็ง)
ปงบประมาณ ๒๕๕๔

๕๐
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๑.โครงการสนั บสนุ น การเลี ้ยง
ปลาในกระชังและบอดิน
๑.๑ กิ จ กรรมเลี ้ย งปลานิ ล ใน
กระชัง (๑,๐๐๐ ตัว/ราย)
งบประมาณ (๓๖,๐๐๐ บาท)
๒. โครงการสงเสริมเลี้ยงปลาดุก
ในบอดิน (๒,๕๐๐ ตัว/ราย)
งบประมาณ (๒๕๐,๐๐๐ บาท)
๓. โครงการเลี้ยงปลาดุก
ในบอพลาสติก (๓,๕๐๐ตัว/ราย)
งบประมาณ (๙๐๖,๕๐๐ บาท)
๔.โครงการเลี้ยงปลาดุก
ในบอซีเมนต (๒,๖๐๐ ตัว/ราย)
งบประมาณ (๗๕,๔๐๐ บาท)
๕.โครงการเลี้ยงปลาดุก
ในกระชัง (๒,๗๐๐ ตัว/ราย)
งบประมาณ (๑๖,๒๐๐ บาท)

หนวยวัด

แผนการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน

รอยละ

ราย

๙

๙

๑๐๐

ราย

๓๓๒

๓๓๒

๑๐๐

ราย

๒๕๙

๒๕๙

๑๐๐

ราย

๒๙

๒๙

๑๐๐

ราย

๖

๖

๑๐๐

๑.โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาในกระชังและบอดิน
หลักการและเหตุผล
การเลี้ยงปลาในกระชังและบอดินในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต เปนการเลี้ยงที่มีความสอดคลอง
กับวิถีชีวิตและลักษณะภูมิประเทศที่มีความแตกตางหลากหลายของพื้นที่ จังหวัดสตูล เปนพื้นที่ที่มีความอุดม
สมบูรณเหมาะแกการเลี้ยงปลาในกระชัง และปลากินพืชชนิดตาง ๆ ในบอดิน เนื่องจากปลาประเภทตาง ๆ
ดังกลาว เปนปลาที่มีการเจริญเติบโตเร็ว เลี้ยงงายลงทุนต่ํา สามารถดําเนินการไดในระดับครัวเรือนและยังเปนที่
ตองการของตลาด
วัตถุประสงค

๕๑
เพื่อสงเสริมเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพในแกเกษตรกรในพื้นที่เปาหมายสรางโอกาสใหมีรายได
ที่มั่นคงตามศักยภาพของตนเอง และตามศักยภาพของฐานทรัพยากรชุมชน
เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรใชทรัพยากรของชุมชนไดอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดในการประกอบ
อาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่เกี่ยวเนื่อง สรางรายไดอยางยั่งยืน
เปาหมายและตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย มีความรูดานการเลี้ยงปลาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่เปาหมายมีรายไดเพิ่มขึ้น
กิจกรรม
โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาในกระชังและบอดิน
๑. การเลี้ยงปลานิลในกระชัง งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒
๒. การเลี้ยงปลากินพืชในบอดิน งวดที่ ๑
ผลการดําเนินงาน
สนับสนุนปจจัยการผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง (งวดที่ ๑)
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล แจกจายพันธุปลานิลในกระชัง ขนาด ๓ นิ้ว (ตัว) ใหเกษตรกร
จํานวน ๒๐ ราย รวม ๒๐,๐๐๐ ตัว (๑,๐๐๐ ตัว/ราย) เกษตรกรในพื้นที่
อ.ควนกาหลง จํานวน ๑ ราย
อ.เมือง จํานวน ๑๗ ราย
อ.ควนโดน จํานวน ๑ ราย
อ.ทุงหวา จํานวน ๑ ราย
สนับสนุนปจจัยการผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง (งวดที่ ๒)
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล แจกจายพันธุปลานิลในกระชัง ขนาด ๓ นิ้ว (ตัว) ให
เกษตรกร จํานวน ๙ ราย รวม ๙,๐๐๐ ตัว (๑,๐๐๐ ตัว/ราย) เกษตรกรในพื้นที่
อ.เมือง จํานวน ๘ ราย
อ.ควนโดน จํานวน ๑ ราย
สนับสนุนปจจัยการผลิตการเลี้ยงปลากินพืชในบอดิน (งวดที่ ๑)
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล แจกจายพันธุปลากินพืชในบอดิน (ปลานิล) ขนาด ๓ นิ้ว ให
เกษตรกร จํานวน ๓๔๕ ราย รวม ๖๙๐,๐๐๐ ตัว (๒,๐๐๐ ตัว/ราย) เกษตรกรในพื้นที่
อ.ควนกาหลง จํานวน ๗๕ ราย
อ.เมือง จํานวน ๖๔ ราย
อ.ทุงหวา จํานวน ๘๗ ราย

๕๒
อ.ละงู จํานวน ๔๐ ราย
อ.ควนโดน จํานวน ๕๖ ราย
อ.ทาแพ จํานวน ๒๓ ราย

๒.โครงการสงเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบอดิน
หลักการและเหตุผล
ปลาดุกเปนปลาที่สําคัญอยูในแหลงน้ําจืด พบไดทั่วไปในคลอง หนอง บึง ทั่วทุกภาคปลาดุกที่พบใน
ประเทศไทยมีอยูด วยกันทั้งหมด ๕ ชนิดดวยกัน แตทีเ่ ปนทีร่ ูจัก มีเพียง ๒ ชนิด คือปลาดุกอุย และปลาดุกดาน
ปลาดุกที่นิยมเลีย้ งคือปลาดุกดาน เพราะเนือ้ ปลาดุกดานคอนขางแข็ง ทําใหสามารถขนสงไดในระยะทางไกลๆ
ประกอบกับปลาดุกดานเลีย้ งงาย โตเร็ว จึงเปนทีน่ ิยมเลีย้ งกันมากแตสําหรับผูบ ริโภคจะนิยมปลาดุกอุย เพราะ
ใหรสชาติดี เนื้อปลานุม ฟู กลิ่นดี
ประมาณปลายป พ.ศ.๒๕๓๐ เกษตรกรไดนําพันธุป ลาดุกชนิดหนึง่ จากประเทศลาวเขามาเลี้ย งใน
ประเทศไทย ซึ่งกรมประมงไดใหชื่อวา “ปลาดุกเทศ” (ปลาดุกยักษ หรือ ปลาดุกรัสเซีย) มีถิ่นกําเนิดในทวีป
แอฟริกา เปนปลาที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก สามารถกินอาหารไดแทบทุกชนิดมีเนือ้ เหลว และมีสีซีดขาว
ไมนารับประทาน ตอมานักวิชาการประมงไทยไดประสบความสําเร็จในการผสมเทียมขามพันธุระหวางปลาดุก
เพศเมีย และปลาดุกยักษเพศผูไดปลาลูกผสมเรียกวา ดุกอุยเทศ หรือ บิก๊ อุย ซึ่งผลที่ไดนั้น บิ๊กอุย เปนที่นิยม
เลี้ยงของเกษตรกร เนื่องจากเลี้ยงงาย มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว อีกทั้งทนทานตอโรคและสภาพแวดลอม
ไดดีกวาปลากดุกชนิดอืน่ ทั้งยังเปนที่นิยมบริโภคของประชาชน เนื่องจากมีรสชาติดีและราคาถูก ทําใหปจจุบัน
ปลาดุกบิ๊กอุยไดรับความนิยมและเขามาแทนที่ตลาดปลาดุกดานไปโดยปริยาย
วัตถุประสงค
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพแกเกษตรกร ใหมีความมั่นคงดานรายได และมีแหลงอาหาร
โปรตีนสูง ราคาถูกไวบริโภคในครัวเรือน
สรางโอกาสในการมีงานทํา และสรางรายไดใหแกเกษตรกรบนฐานของทรัพยากรประจําถิ่นอยาง
คุมคา และนําไปสูการประกอบอาชีพอยางยั่งยืน
กิจกรรม

๕๓
โครงการสงเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบอดิน
๑. การเลี้ยงปลาดุกในบอดิน งวดที่ ๑ และ งวดที่ ๒
ผลการดําเนินงาน
สนับสนุนปจจัยการผลิตการเลี้ยงปลาดุกในบอดิน (งวดที่ ๑)
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล แจกจายพันธุปลาดุกในบอดิน ขนาด ๓ นิ้ว ใหเกษตรกร จํานวน
๑๐๐ ราย รวม ๒๕๐,๐๐๐ ตัว (๒,๕๐๐ ตัว/ราย) เกษตรกรในพื้นที่
อ.เมือง จํานวน ๖๙ ราย
อ.ทุงหวา จํานวน ๑๖ ราย
อ.ละงู จํานวน ๑๕ ราย

สนับสนุนปจจัยการผลิตการเลี้ยงปลาดุกในบอดิน (งวดที่ ๒)
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล แจกจายพันธุปลาดุกในบอดิน ขนาด ๓ นิ้ว ใหเกษตรกร จํานวน
๓๓๒ ราย รวม ๘๓๐,๐๐๐ ตัว (๒,๕๐๐ ตัว/ราย) เกษตรกรในพื้นที่
อ.เมือง จํานวน ๒๐๐ ราย
อ.ทุงหวา จํานวน ๕๘ ราย
อ.ละงู จํานวน ๗๔ ราย

๓.โครงการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก
หลักการและเหตุผล
ประมาณปลายป พ.ศ.๒๕๕๓ นักวิชาการไทยไดประสบความสําเร็จในการผสมเทียมขามพันธุระหวาง
ปลาดุกอุยเพศเมีย และปลาดุกยักษเพศผู ไดปลาลูกผสมเรียกวา ดุกอุยเทศ หรือบิก๊ อุย ซึง่ ผลที่ไดนั้นเปนที่
นิ ย มเลี ้ย งของเกษตรกร เนื ่องจากเลี ้ย งง าย มีอั ตราการเจริญ เติบ โตที่ร วดเร็ว อีก ทั้งทนทานต อโรค และ
สภาพแวดลอมไดดีกวาปลาดุกชนิดอืน่ ทั้งยังเปนที่นิยมบริโภคของประชาชน เนื่องจากมีรสชาติดีและราคาถูก
ทําใหปจจุบันปลาดุกบิ๊กอุยไดรับความนิยมเปนอยางมาก การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยที่เกษตรกรนิยมหันมาเลี้ยงสัตว
น้ํามากในขณะนี้ จะเปนการเลี้ยงในบอพลาสติก PVC
กรมประมงไดเล็งเห็นความสําคัญของการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยทีม่ ีความสําคัญในการดําเนินชีวิตและเปน
สัตวเศรษฐกิจของพื้นที่จะสามารถดําเนินการและขยายตลาดตอไปในอนาคต เพื่อกาวไปสูการเปนครัวโลก

๕๔
วัตถุประสงค
เพื่อศักยภาพในการประกอบอาชีพแกเกษตรกร ใหมีความมั่นคงดานรายไดและมีแหลงอาหารโปรตีน
สูง ราคาถูกไวบริโภคในครัวเรือน
สรางโอกาสในการมีงานทํา และสรางรายไดใหแกเกษตรกรบนฐานของทรัพยากรประจําถิ่นอยาง
คุมคา และนําไปสูการประกอบอาชีพอยางยั่งยืน
กิจกรรม
โครงการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก
๑. การเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก งวดที่ ๓
ผลการดําเนินงาน
สนับสนุนปจจัยการผลิตการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก (งวดที่ ๓)
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล แจกจายพันธุปลาดุกในบอดิน ขนาด ๓ นิ้ว ใหเกษตรกร จํานวน
๒๕๙ ราย รวม ๙๐๖,๕๐๐ ตัว (๓,๕๐๐ ตัว/ราย) เกษตรกรในพื้นที่
อ.เมือง จํานวน ๘๙ ราย
อ.ทุงหวา จํานวน ๒ ราย
อ.ละงู จํานวน ๓ ราย

๔.โครงการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง
หลักการและเหตุผล
เมื่อปลายป พ.ศ.๒๕๓๐ นักวิชาการไทยไดประสบความสําเร็จในการผสมเทียมขามพันธุร ะหวาง ปลา
ดุกอุยเพศเมีย และปลาดุกยักเพศผู ไดปลาลูกผสมเรียกวา ดุกอยุเทศ หรือ บิ๊กอุย ซึ่งผลที่ได นั้น เปนที่นิยมเลี้ยง
ของเกษตรกร เนื่องจากเลี้ยงงาย มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว อีกทั้งทนทานตอโรคแลสภาพ แวดลอมได
ดีกวาปลาดุกชนิดอื่น ทั้งยังเปนที่นิยมบริโภคของประชาชน เนื่องจากมีรสชาติดีและราคาถูก ทําใหปจจุบันปลา
ดุกบิก๊ อุยไดรับความนิยมเปนอยางมาก การเลีย้ งปลาดุกบิ๊กอุยทีเ่ กษตรกรนิยมหันมาเลี้ยงในขณะนีจ้ ะเปนการ
เลี้ยงในกระชัง
กรมประมงไดเล็งเห็นความสําคัญของการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยทีม่ ีความสําคัญในการดําเนินชีวิตและเปน
สัตวเศรษฐกิจของพื้นที่ที่จะสามารถดําเนินการและขยายตลาดตอไปในอนาคต เพื่อกาวไปสูการเปนครัวโลก
วัตถุประสงค
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพแกเกษตรกรใหมีความมั่นคงดานรายไดและมีแหลงอาหาร
โปรตีนสูง ราคาถูกไวบริโภคในครัวเรือน

๕๕
- สรางโอกาสในการมีงานทํา และสรางรายไดใหแกเกษตรกรบนฐานของทรัพยากรประจําถิ่นอยาง
คุมคา และน้ําไปสูการประกอบอาชีพอยางยั่งยืน
กิจกรรม
โครงการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง
๑. การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง งวดที่ ๓
ผลการดําเนินงาน
สนับสนุนปจจัยการผลิตการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก (งวดที่ ๓)
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล แจกจายพันธุปลาดุกในบอดิน ขนาด ๓ นิ้ว ใหเกษตรกร
จํานวน ๖ ราย รวม ๑๕,๖๐๐ ตัว (๒,๖๐๐ ตัว/ราย) เกษตรกรในพื้นที่
อ.เมือง จํานวน ๖ ราย

๕.โครงการเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต
หลักการและเหตุผล
ปลาดุกเปนปลาที่อาศัยอยูในแหลงน้ําจืด พบไดทั่วไปในคลอง หนอง บึง ตาง ๆ ทั่วทุกภาค เปน
ปลาที่อาศัยอยูในแหลงน้าํ จืดทั่วไป ปลาดุกที่พบในประเทศไทยมีอยูดวยกันทัง้ หมด ๕ ชนิดดวยกัน แตที่เปนที่
รูจักมี เพีย ง ๒ ชนิด คือปลาดุกอุย และปลาดุกดาน ปลาดุกที่นิยมเลี้ยงคือ ปลาดุกดาน เพราะเนือ้ ปลาดุก
ดานขางแข็ง ทําใหสามารถขนสงไดในระยะทางไกล ๆ ประกอบกับปลาดุกดานเลี้ยงงาย โตเร็ว จึงเปนที่นิยม
เลี้ยงกันมาก แตสําหรับผูบริโภคแลว จะนิยมปลาดุกอุย เพราะใหรสชาติดี เนื้อนุม
ประมาณปลายป พ.ศ. ๒๕๓๐ นักวิช าการไทยไดประสบความสําเร็จ ในการผสมเทียมขามพัน ธุ
ระหวางปลาดุกอุยเพศเมีย และปลาดุกยักเพศผู ไดปลาลูกผสมเรียกวา ดุกอุยเทศ หรือบิ๊กอุย ซึ่งผลที่ไดนั้น เปน
ที ่นิ ย มเลี ้ย งของเกษตรกร เนื ่องจากเลี ้ย งงาย มีอัตราการเจริญ เติบ โตที่ร วดเร็ว อีกทั้งทนทานตอโรค และ
สภาพแวดลอมไดดีกวาปลาดุกชนิดอืน่ ทัง้ ยังเปนทีน่ ิยมบริโภคของประชาชน เนือ่ งจากมีรสชาติดี และราคาถูก
ทําใหปจจุบันปลาดุกบิ๊กอุยไดถูกนํามาเลี้ยงในบอซีเมนตและไดรับความนิยมเปนอยางมาก
กรมประมงไดเล็งเห็นความสําคัญของการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยที่มีความสําคัญในการดําเนินชีวิตและ
เปนสัตวเศรษฐกิจของพื้นที่ที่จะสามารถดําเนินการและขยายตลาดตอไปในอนาคต เพื่อกาวไปสูการเปนครัวโลก
วัตถุประสงค
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพแกเกษตรกร ใหมีความมั่นคงดานรายไดและมีแหลง
อาหารโปรตีนสูง ราคาถูกไวบริโภคในครัวเรือน

๕๖
- สรางโอกาสในการมีงานทํา และสรางรายไดใหแกเกษตรกรบนฐานของทรัพยากรประจําถิ่นอยาง
คุมคา และนําไปสูการประกอบอาชีพอยางยั่งยืน
กิจกรรม
โครงการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง
๑. การเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต งวดที่ ๓
ผลการดําเนินงาน
สนับสนุนปจจัยการผลิตการเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต (งวดที่ ๓)
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล แจกจายพันธุปลาดุกในบอดิน ขนาด ๓ นิ้ว ใหเกษตรกร
จํานวน ๒๙ ราย รวม ๗๘,๓๐๐ ตัว (๒,๗๐๐ ตัว/ราย) เกษตรกรในพื้นที่
อ.เมือง จํานวน ๒๙ ราย

รายงานผลการสํารวจขอมูลและความคิดเห็นของเกษตรกร
โครงการ ภายใตแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนใต
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
แผนงาน การลงทุนเพื่อยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

๕๗
กิจกรรม สํารวจเกษตรที่เขารวมโครงการ จํานวน ๙๐๐ ราย
๑. จากการสํารวจ ประเภทของกิจกรรมพบวา
กิจกรรมเลี้ยงปลานิลในกระชัง
๒๙ ราย คิดเปน ๓.๒
กิจกรรมเลี้ยงปลากินพืชในบอดิน
๓๔๕ ราย คิดเปน ๓๘.๓
กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบอดิน
๔๓๒ ราย คิดเปน ๔๘.๐
กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก
๙๔ ราย คิดเปน ๑๐.๔
๒. จากการสํารวจพื้นที่การเลี้ยงปลาในแตละอําเภอในจังหวัดสตูลพบวา
อําเภอเมือง
๔๖๒ ราย คิดเปน ๕๑.๓
อําเภอควนโดน
๕๙ ราย คิดเปน ๖.๖
อําเภอควนกาหลง
๗๖ ราย คิดเปน ๘.๔
อําเภอทาแพ
๒๓ ราย คิดเปน ๒.๖
อําเภอละงู
๑๓๒ ราย คิดเปน ๑๔.๗
อําเภอทุงหวา
๑๔๘ ราย คิดเปน ๑๖.๔
๓. จากการสํารวจเกษตรกรที่เคยเลี้ยงปลามากอนที่จะเขารวมโครงการฯ พบวา
เคยเลี้ยงปลามากอนเขารวมโครงการ
๓๒๙ ราย คิดเปน ๓๖.๖
ไมเคยเลี้ยงปลามากอนเขารวมโครงการ
๕๗๑ ราย คิดเปน ๖๓.๔
เกษตรที่เคยเลี้ยงปลามากอนเขารวมโครงการเริ่มเลี้ยงปลาครั้งแรกพบวา
เริ่มเลี้ยงปลาระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๕
๑๖ ราย คิดเปน ๑.๘
เริ่มเลี้ยงปลาระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๐
๔๓ ราย คิดเปน ๔.๘
เริ่มเลี้ยงปลาระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕
๔๔ ราย คิดเปน ๔.๙
เริ่มเลี้ยงปลาระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐
๑๘๒ ราย คิดเปน ๒๐.๒
เริ่มเลี้ยงปลาระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔
๔๔ ราย คิดเปน ๔.๙
ชนิดปลาที่เกษตรกรเคยเลี้ยงพบวา
เลี้ยงปลากะพง
๗๗ ราย คิดเปน ๘.๖
เลี้ยงปลานิล
๙๕ ราย คิดเปน ๑๐.๖
เลี้ยงปลาดุก
๑๕๐ ราย คิดเปน ๑๖.๗
เลี้ยงปลากินพืช
๗๗ ราย คิดเปน ๘.๖
เลี้ยงปลาชนิดอื่น ๆ
๔
ราย คิดเปน ๐.๔

๔. จากการสํารวจเกษตรกรในดานการประกอบอาชีพพบวา

เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต

๕๘
คาขายเปนอาชีพหลัก
รับราชการเปนอาชีพหลัก
รับจางเปนอาชีพหลัก
กรีดยางเปนอาชีพหลัก
ปลูกผัก/ผลไมเปนอาชีพหลัก
คาขายเปนอาชีพรอง
รับจางเปนอาชีพรอง
กรีดยางเปนอาชีพรอง
ปลูกผัก/ผลไมเปนอาชีพรอง
ไมตอบคําถาม
๕. จากการสํารวจรายไดของเกษตรกรพบวา
รายไดนอยกวา ๓,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐-๔,๙๙๙ บาท
๕,๐๐๐-๗,๙๙๙ บาท
๘,๐๐๐-๙,๙๙๙ บาท
มากกวา ๑๐,๐๐๐ บาท
๖. จากการสํารวจหนี้สินของเกษตรกรพบวา
ไมมีหนี้สิน
มีหนี้สิน
๗. เกษตรกรที่มีหนี้สินพบวามีหนี้สิน
นอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐-๒๙๙,๙๙๙ บาท
๓๐๐,๐๐๐-๔๙๙,๙๙๙ บาท
๕๐๐,๐๐๐-๖๙๙,๙๙๙ บาท
เปนหนี้ เพื่อนบาน
เปนหนี้ ญาติ/พีน่ อง
เปนหนี้ ธกส./ธนาคาร
เปนหนี้ ผูใหญบาน/กํานัน
เปนหนี้ โตะครู/โตะอิหมาม
อื่น ๆ
๘.จาการสํารวจเกษตรกรที่มีหนี้สินพบวา
ไมมีเงินใชหนี้

๗๓
๘
๒๘๖
๕๑๓
๑๙
๗
๗๗
๒๙
๕๐
๗๓๗

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน

๘.๑
๐.๙
๓๑.๙
๕๗.๐
๒.๑
๐.๘
๘.๖
๓.๒
๕.๖
๘๑.๙

เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต

๔๕
๑๖๖
๔๕๑
๒๒๖
๑๒

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน

๕
๑๘.๔
๕๐.๑
๒๕.๑
๑.๓

เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต

๖๓๕ ราย
๒๖๕ ราย

คิดเปน ๗๐.๖ เปอรเซ็นต
คิดเปน ๒๙.๔ เปอรเซ็นต

๒๓๖
๒๕
๓
๑
๕๑
๙๑
๑๐๖
๑
๐
๔๔

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน

๑๑

ราย

คิดเปน ๑.๒ เปอรเซ็นต

๒๖.๑
๒.๙
๐.๓
๐.๑
๕.๗
๑๐.๘
๑๑.๘
๐.๑
๐
๔.๙

เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต

๕๙
คืนเงินใหเจาหนี้ทุกครั้ง
ไมมีหนี้สิน

๒๕๕ ราย
๖๓๔ ราย

๙. จากการสํารวจเกษตรกรที่มีที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของตัวเองพบวา
มีที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์
๘๕๒ ราย
ไมมีที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์
๔๘ ราย
๑๐. จากการสํารวจเกษตรกรไดอะไรจากโครงการนี้บางพบวา
๑๐.๑ ไดความรูในการเลี้ยงปลา
๙๐๐ ราย
๑๐.๒ พันธุปลา
๙๐๐ ราย
๑๐.๓ อาหารเลี้ยงปลา
๙๐๐ ราย
๑๐.๔ การปรับปรุงบอเลี้ยงปลา
๔๙๕ ราย
๑๐.๕ กระชังเลี้ยงปลา
๒๙ ราย
๑๐.๖ ไดรับทุกขอ
๓
ราย
๑๑. จากการสํารวจเกษตรกรที่เลี้ยงปลาพบวา
๑๑.๑ ไมไดกินเอง
๔๗๘ ราย
กินเอง
๔๒๒ ราย
กินเอง นอยกวา ๑๐๐ กก.
๓๘๗ ราย
กินเอง ๑๐๐-๒๙๙ กก.
๓๑ ราย
กินเอง ๓๐๐-๔๙๙ กก
๒
ราย
กินเอง ๕๐๐-๖๙๙ กก.
๒
ราย
๑๑.๒ ไมไดแจกหรือเลี้ยงเพื่อนฝูง/ญาติ
๘๘๑ ราย
แจกหรือเลี้ยงเพื่อนฝูง/ญาติ
๑๙ ราย
แจกหรือเลี้ยงเพื่อนฝูง/ญาติ นอยกวา ๑๐ กก. ๑ ราย
แจกหรือเลี้ยงเพื่อนฝูง/ญาติ ๑๐-๒๙ กก. ๑๗ ราย
๑ ราย
แจกหรือเลี้ยงเพื่อนฝูง/ญาติ ๓๐-๔๙ กก.
๑๑.๓ ไมไดขาย
๔๗๐ ราย
ขาย
๔๓๐ ราย
ขาย นอยกวา ๑๐๐ กก.
๑๒๙ ราย
ขาย ๑๐๐-๒๙๙ กก.
๒๓๐ ราย
ขาย ๓๐๐-๔๙๙ กก
๖๒ ราย
ขาย ๕๐๐-๖๙๙ กก.
๗
ราย

คิดเปน ๒๘.๒ เปอรเซ็นต
คิดเปน ๗๐.๔ เปอรเซ็นต

คิดเปน ๙๔.๗ เปอรเซ็นต
คิดเปน ๕.๓ เปอรเซ็นต
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๕๕
๓.๒
๐.๓

เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต

คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน

๕๓.๑
๔๖.๙
๔.๓
๓.๕
๐.๒
๐.๒
๙๗.๙
๒.๑
๐.๑
๑.๙
๐.๑
๕๒.๒
๔๗.๘
๑๔.๓
๒๕.๖
๖.๙
๐.๘

เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต

๖๐
ขาย ๗๐๐-๙๕๐ กก.
๒
ราย
๑๑.๔ จากการสํารวจเกษตรกรยังไมไดจับปลาพบวามีสาเหตุดังตอไปนี้
๑.ปลาไมไดขนาด
๒.ปลาตาย
๓.ปลาโดนขโมย
๔.น้ําทวม

คิดเปน ๐.๒ เปอรเซ็นต

๑๑.๕ รายไดจากการขายปลาของเกษตรกร
ไมไดขายปลา
๔๒๔ ราย คิดเปน ๔๗.๑ เปอรเซ็นต
ไดขายปลา
๔๗๖ ราย คิดเปน ๕๒.๙ เปอรเซ็นต
รายได นอยกวา ๕,๐๐๐ บาท
๑๔๑ ราย คิดเปน ๑๕.๗ เปอรเซ็นต
รายได ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท
๑๖๓ ราย คิดเปน ๑๘.๑ เปอรเซ็นต
รายได ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท
๑๕๗ ราย คิดเปน ๑๗.๔ เปอรเซ็นต
รายได ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท
๑๔ ราย คิดเปน ๑.๖ เปอรเซ็นต
รายได ๔๐,๐๐๑-๕๐,๐๐๐ บาท
๑
ราย คิดเปน ๐.๑ เปอรเซ็นต
๑๒. จากการสํารวจเกษตรกรที่เขารวมโครงการที่ไดรับการชวยเหลือจากกิจกรรมอื่น ๆ
ของไทยเขมแข็งพบวา
ไมไดรับความชวยเหลือ
๔๙๖ ราย คิดเปน ๕๕.๑ เปอรเซ็นต
ไดรับความชวยเหลือ
๔๐๔ ราย คิดเปน ๔๔.๙ เปอรเซ็นต
๑๓. จาการสํารวจเกษตรกรที่เขารวมโครงการนี้ชวยใหครอบครัวของเกษตรมีรายไดเพิ่มสูงขึ้นกวาเดิมพบวา
ไมเห็นดวย
๑
ราย คิดเปน ๐.๑ เปอรเซ็นต
เห็นดวยนอย
๗๐ ราย คิดเปน ๗.๘ เปอรเซ็นต
เห็นดวยปานกลาง
๒๓๘ ราย คิดเปน ๒๖.๔ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมาก
๔๑๖ ราย คิดเปน ๔๖.๒ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมากที่สุด
๑๗๕ ราย คิดเปน ๑๙.๔ เปอรเซ็นต
๑๔. จากการสํารวจเกษตรกรที่เขารวมโครงนี้ชวยใหมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้นพบวา
ไมเห็นดวย
๒
ราย คิดเปน ๐.๒ เปอรเซ็นต
เห็นดวยนอย
๖๗ ราย คิดเปน ๗.๔ เปอรเซ็นต
เห็นดวยปานกลาง
๒๐๑ ราย คิดเปน ๒๒.๓ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมาก
๔๖๒ ราย คิดเปน ๕๑.๓ เปอรเซ็นต

๖๑
เห็นดวยมากที่สุด
๑๖๘ ราย คิดเปน ๑๘.๗ เปอรเซ็นต
๑๕. จากการสํารวจเกษตรกรที่เขารวมโครงการเปนโครงการที่ชวยเหลือคนยากคนจนจริง ๆ ไมมีการเลือก
ปฏิบัติพบวา
ไมเห็นดวย
๐
ราย คิดเปน
๐ เปอรเซ็นต
เห็นดวยนอย
๓๓ ราย คิดเปน ๓.๗ เปอรเซ็นต
เห็นดวยปานกลาง
๒๕๓ ราย คิดเปน ๒๘.๑ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมาก
๔๒๒ ราย คิดเปน ๔๖.๙ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมากที่สุด
๑๙๒ ราย คิดเปน ๒๑.๓ เปอรเซ็นต
๑๖. จากการสํารวจเกษตรกรที่เขารวมโครงการเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการพบวา
ไมเห็นดวย
๐
ราย คิดเปน
๐ เปอรเซ็นต
เห็นดวยนอย
๑๗ ราย คิดเปน ๑.๙ เปอรเซ็นต
เห็นดวยปานกลาง
๒๔๖ ราย คิดเปน ๒๗.๓ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมาก
๔๒๓ ราย คิดเปน ๔๗ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมากที่สุด
๒๑๔ ราย คิดเปน ๒๓.๘ เปอรเซ็นต
๑๗. จากการสํารวจเกษตรกรที่เขารวมโครงการมีความพอใจที่ไดเขารวมโครงการพบวา
ไมเห็นดวย
๐
ราย คิดเปน
๐ เปอรเซ็นต
เห็นดวยนอย
๑๒ ราย คิดเปน ๑.๓ เปอรเซ็นต
เห็นดวยปานกลาง
๑๐๕ ราย คิดเปน ๑๑.๗ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมาก
๔๒๑ ราย คิดเปน ๔๖.๘ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมากที่สุด
๓๖๒ ราย คิดเปน ๔๐.๒ เปอรเซ็นต
๑๘. จากการสํารวจเกษตรกรที่เขารวมโครงการพอใจในความโปรงใสของการดําเนินงานในโครงการนี้พบวา
ไมเห็นดวย
๑
ราย คิดเปน ๐.๑ เปอรเซ็นต
เห็นดวยนอย
๒๙ ราย คิดเปน ๓.๒ เปอรเซ็นต
เห็นดวยปานกลาง
๒๗๔ ราย คิดเปน ๓๐.๔ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมาก
๔๑๗ ราย คิดเปน ๔๖.๓ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมากที่สุด
๑๗๙ ราย คิดเปน ๑๙.๙ เปอรเซ็นต
๑๙. จากการสํารวจเกษตรกรที่เขารวมโครงการพอใจกับการทํางานของเจาหนาที่โครงการพบวา
ไมเห็นดวย
๐
ราย คิดเปน
๐ เปอรเซ็นต
๑๘ ราย คิดเปน ๒.๐ เปอรเซ็นต
เห็นดวยนอย
เห็นดวยปานกลาง
๒๑๙ ราย คิดเปน ๒๔.๓ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมาก
๔๕๓ ราย คิดเปน ๕๐.๓ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมากที่สุด
๒๑๐ ราย คิดเปน ๒๓.๓ เปอรเซ็นต

๖๒
๒๐. จากการสํารวจเกษตรกรที่เขารวมโครงการพอใจกับผลผลิตปลาที่จับไดพบวา
ไมเห็นดวย
๑๔ ราย คิดเปน ๑.๖ เปอรเซ็นต
เห็นดวยนอย
๙๖ ราย คิดเปน ๑๐.๗ เปอรเซ็นต
เห็นดวยปานกลาง
๓๓๑ ราย คิดเปน ๓๖.๘ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมาก
๓๕๓ ราย คิดเปน ๓๙.๒ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมากที่สุด
๑๐๖ ราย คิดเปน ๑๑.๒ เปอรเซ็นต
๒๑. จากการสํารวจเกษตรกรที่เขารวมโครงการตองการที่จะเลี้ยงปลาตออีกถึงแมจะตองลงทุนเองพบวา
ไมเห็นดวย
๓
ราย คิดเปน ๐.๓ เปอรเซ็นต
เห็นดวยนอย
๑๕๓ ราย คิดเปน ๑๗.๐ เปอรเซ็นต
เห็นดวยปานกลาง
๓๙๘ ราย คิดเปน ๔๔.๒ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมาก
๒๔๕ ราย คิดเปน ๒๗.๒ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมากที่สุด
๑๐๑ ราย คิดเปน ๑๑.๒ เปอรเซ็นต
๒๒. จากการสํารวจเกษตรกรที่เขารวมโครงการตองการเลี้ยงปลาตองใชระยะเวลานานจึงจะไดเงินพบวา
ไมเห็นดวย
๑
ราย คิดเปน ๐.๑ เปอรเซ็นต
เห็นดวยนอย
๕๐ ราย คิดเปน ๕.๖ เปอรเซ็นต
เห็นดวยปานกลาง
๓๙๔ ราย คิดเปน ๔๓.๘ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมาก
๓๔๘ ราย คิดเปน ๓๘.๗ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมากที่สุด
๑๐๗ ราย คิดเปน ๑๑.๙ เปอรเซ็นต
๒๓. จากการสํารวจเกษตรกรที่เขารวมโครงการเลี้ยงปลาใหสําเร็จตองใชความรูและประสบการณมากพบวา
ไมเห็นดวย
๐
ราย คิดเปน
๐ เปอรเซ็นต
เห็นดวยนอย
๕๑ ราย คิดเปน ๕.๗ เปอรเซ็นต
เห็นดวยปานกลาง
๒๔๖ ราย คิดเปน ๒๗.๓ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมาก
๔๒๒ ราย คิดเปน ๔๖.๙ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมากที่สุด
๑๘๑ ราย คิดเปน ๒๐.๑ เปอรเซ็นต
๒๔. จากการสํารวจเกษตรกรที่เขารวมโครงการนี้นําความสันติสุขมาสูชุมชนพบวา
ไมเห็นดวย
๐
ราย คิดเปน
๐ เปอรเซ็นต
เห็นดวยนอย
๓๓ ราย คิดเปน ๓.๗ เปอรเซ็นต
เห็นดวยปานกลาง
๒๐๙ ราย คิดเปน ๒๓.๒ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมาก
๔๓๒ ราย คิดเปน ๔๘.๐ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมากที่สุด
๒๒๖ ราย คิดเปน ๒๕.๑ เปอรเซ็นต

๖๓
๒๕. จากการสํารวจเกษตรกรที่เขารวมโครงการครอบครัวของเกษตรกรมีความสุขมากขึ้นตั้งแตไดเขารวม
โครงการนี้พบวา
ไมเห็นดวย
๑
ราย คิดเปน ๐.๑ เปอรเซ็นต
เห็นดวยนอย
๔๕ ราย คิดเปน ๕.๐ เปอรเซ็นต
เห็นดวยปานกลาง
๒๓๔ ราย คิดเปน ๒๖.๐ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมาก
๓๖๘ ราย คิดเปน ๔๐.๙ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมากที่สุด
๒๕๒ ราย คิดเปน ๒๘.๐ เปอรเซ็นต
๒๖. จากการสํารวจเกษตรกรที่เขารวมโครงการตองการใหมีโครงการนี้ตอไปพบวา
ไมเห็นดวย
๐
ราย คิดเปน
๐ เปอรเซ็นต
เห็นดวยนอย
๑๙ ราย คิดเปน ๒.๑ เปอรเซ็นต
เห็นดวยปานกลาง
๕๙ ราย คิดเปน ๖.๖ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมาก
๑๐๓ ราย คิดเปน ๑๑.๔ เปอรเซ็นต
เห็นดวยมากที่สุด
๗๑๙ ราย คิดเปน ๗๙.๙ เปอรเซ็นต
๒๗. จากการสํารวจสุขภาพสัตวน้ําโดยรวมของเกษตรกรที่เขารวมโครงการพบวา
ปกติ
๘๔๙ ราย คิดเปน ๙๔.๓ เปอรเซ็นต
เฝาระวัง
๓๖ ราย คิดเปน ๔.๐ เปอรเซ็นต
อันตราย
๑๕ ราย คิดเปน ๑.๗ เปอรเซ็นต

สรุป
จากผลการสํารวจขอมูล และความคิดเห็นของเกษตรกรในโครงการพัฒนาอาชีพดานการประมง ภายใต
แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนใต จํานวน ๙๐๐ ราย ซึ่งแบงเปน
กิจกรรมเลี้ยงปลานิลในกระชัง
๒๙ ราย
กิจกรรมเลี้ยงปลากินพืชในบอดิน
๓๔๕ ราย
กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบอดิน
๔๓๒ ราย

๖๔
กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก

๙๔ ราย

จากการสํารวจพบวาเกษตรกรในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสตูล เขารวมโครงการมากที่สุด จํานวน ๔๖๒
ราย คิดเปน ๕๑.๓ เปอรเซ็นต และเกษตรกรในพื้นทีอ่ ําเภอทาแพ เขารวมโครงการนอยทีส่ ุด จํานวน ๒๓ ราย
คิดเปน ๒.๖ เปอรเซ็นต เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพกรีดยางพาราเปนหลัก ฉะนั้นสวนใหญจะไมเคยมี
ประสบการณ ใ นการเลี ย้ งปลามาก อ น จํ า นวน ๕๗๑ ราย คิ ด เป น ๖๓.๔ เปอร เ ซ็ น ต และเกษตรกรที ่มี
ประสบการณเลีย้ งปลามากอน จํานวน ๓๒๙ ราย คิดเปน ๓๖.๖ เปอรเซ็นต ซึง่ ปลาที่เคยเลี้ยงจะเปน ปลาดุก,
ปลานิล, ปลากะพงขาว, ปลากินพืชอื่น ๆ ซึ่งจากการที่เกษตรกรไมมีความรูและประสบการณในการเลี้ยงปลามา
กอน ประมงจังหวัดสตูลและศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดสตูล ก็ไดใหการอบรมและใหความรูเกีย่ วกับการ
เลี้ยงปลาแกเกษตรกรกอนปลอยปลาลงบอ ทําใหปลาของเกษตรกรสวนใหญพบปญหานอย และสุขภาพปลา
โดยรวมปกติ จะเห็นไดวาเกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนใหญมีรายไดนอยและมีหนี้สินมาก ซึ่งโครงการนี้ก็มี
สวนชวยเหลือเกษตรกรที่ยากจนใหมีรายไดและมีอาชีพทีม่ ัน่ คงยิ่งขึน้ ผลผลิตจากการเลีย้ งปลาของเกษตรกรที่
ผานมาสวนหนึง่ นํามาประกอบอาหารในครัวเรือน และจําหนาย ซึง่ รายไดจากการจําหนายปลาจะแตกตางกัน
ตั้งแตนอยกวา ๕,๐๐๐ บาท จนถึง ๕๐,๐๐๐ บาท ซึง่ อยูก ับประสบการณของผูเ ลีย้ งและปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในระหวางการเลี้ยง เชน ปลาไมไดขนาด ปลาตายจากสาเหตุตาง ๆ โดนขโมย และน้ําทวมบอทําใหปลาหลุดจาก
บอ
เกษตรกรสวนใหญมีความพอใจมากและเห็นดวยอยากใหโครงการนีด้ ําเนินตอไปอีก เพราะขณะนีว้ ัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ที่ไดลงทุนไปมีความสมบูรณในระดับหนึ่งแลว และทําใหเกษตรกรในโครงการนี้มีความเปนอยูที่ดี
ขึ ้น และมี อ าชี พทํ า ให ส ามารถเลี ้ย งครอบครั ว ไดร ะดับ หนึ่งและเกษตรกรก็มีค วามพอใจในการทํางานของ
เจาหนาที่ที่เขาไปดําเนินการทั้งการใหความรูดานตาง ๆ เชน คุณภาพน้ํา, อาหาร, วิธีการเลีย้ งปลา, สุขภาพสัตว
น้ําและดานอื่น ๆ และเกษตรกรสวนใหญอยากใหสวนราชการดําเนินโครงการนี้ใหยั่งยืนตลอดไป

โครงการการพัฒนาอาชีพดานการประมง ภายใตแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ

๖๕

๕ จังหวัดชายแดนภาคใต

บรรจุลูกพันธุปลากอนสงมอบเกษตรกร

บรรจุลูกพันธุปลากอนสงมอบเกษตรกร

แข็ง) ลูกพันธุนิลและพันธุปลาดุกอุยเทศทีส่ ง มอบเกษตรกรเกดเกดเกด

๖๖

นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ผูวา ราชการจังหวัดสตูล มอบพันธุปลาใหแกเกษตรกรโครงการไทยเขมแข็ง

นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ รองเลชาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการไทย
เขมแข็ง และมอบปจจัยการผลิต

เจาหนาที่ศูนยฯ และเจาหนาที่ประมงจังหวัดสตูล รวมติดตามโครงการไทยเขมแข็ง

๖๗

เจาหนาที่ศูนยฯ มอบลูกพันธุสัตวน้ําใหเกษตรที่เขารวมโครงการ

เจาหนาที่ศูนยฯ มอบลูกพันธุสัตวน้ําใหเกษตรที่เขารวมโครงการ

บอเลี้ยงปลาโครงการไทยเขมแข็ง

๖๘

เจาหนาที่ศูนยฯ ติดตามสํารวจขอมูลและความคิดเห็นของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ

เจาหนาที่ศูนยฯ ติดตามสํารวจผลผลิตของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ

๖๙

โครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพือ่ การสงออก
พระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัว ทรงพระกรุณ าโปรดเกลา ฯ พระราชทานลูก ปลานิล ในป พ.ศ.
๒๕๐๕ ขนาดความยาว ๓-๕ เซนติเมตร จํานวน ๑๐,๐๐๐ ตัว จากบอดินในบริเวณพระตําหนักสวนจิตรลดา
แกกรมประมงนําไปขยายพันธุ แจกใหแกราษฎรเพือ่ นําไปเพาะเลี้ยง หลังจากนั้นมาไดมีการศึกษาคนควาตางๆ
เกี่ยวกับปลานิลอยางตอเนื่อง ทั้งในดานพันธุกรรม อาหาร โรค และเทคนิคการเพาะเลี้ยงตางๆ โดยกรมประมง
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ย วของกับ การจําหนายปจ จัย การผลิต ทําใหการเพาะเลี้ย งปลานิล มี
การขยายตัวอยางตอเนื่อง และแพรกระจายไปในพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากปลานิลเปนปลาที่เลี้ยงงาย
โตเร็ว เนื้อขาว รสชาติอรอย สามารถประกอบอาหารไดหลากหลายชนิด ทั้งลาบ ตมยํา เผาเกลือ เมี่ยงปลา
สเต็กปลา ปลาสม ปลานิลแดดเดียว ทําใหปลานิลไดรับความนิยมในการผลิตและบริโภคมากขึ้นเปนลําดับ
ในปจจุบัน การเพาะเลี้ยงปลานิลไดขยายพื้นที่ไปทั่วประเทศ ทําใหปลานิลกลายเปนปลาน้ําจืดที่มีมูลคา
ทางเศรษฐกิจเปนอันดับ ๑ ของไทย โดยมีปริมาณผลผลิตกวา ๒๑๐,๐๐๐ ตันในป ๒๕๕๒ สามารถตอบสนอง
ความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศไดเปนอยางดี การสงออกมีตลาดหลักสําคัญอยูที่สหภาพยุโรป
รองลงมาคือ ประเทศในกลุมตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกา โดยในป ๒๕๕๒ มีป ริมาณผลผลิตปลานิล
สงออกรวม ๑๔.๑๐๓ ตัน มูลคาการสงออกสูงถึง ๑,๑๕๓ ลานบาท จวบจนถึงปจจุบันตลาดผูบริโภคทัง้ ในและ
ตางประเทศยังมีความตองการปลานิลในปริมาณสูง จึงสงผลใหแนวโนมการเพาะเลี้ยงปลาชนิดนีย้ ังมีลูท างที่แจมใส
ทั้ งนี้ หากไดรับการสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพการผลิตอยางครบวงจร ตั้งแตกระบวนการเพาะเลี้ยง
จนถึงการแปรรูป โดยคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานเปน สําคัญ เชื่อวาจะชว ยยกระดับ ใหสิน คาปลานิล มี
ความนาสนใจยิ่งขึ้น และตอบสนองความตองการของผูบ ริโภคไดมากและสามารถนํารายไดเขาประเทศอีกทาง
หนึ่ง
เพื ่ อ เป น การเพิ ่ ม ขี ด ความสามารถในการพั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต ปลานิ ล ให เ กิ ด ผลเป น
รู ป ธรรม กรมประมงจึงไดจัดทําโครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการสงออกขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค รวบรวมองคความรูจ ากปราชญปลานิลทัว่ ประเทศ จํานวน ๕๐ รายใน ๕๐ จังหวัด เพือ่ เผยแพร
เทคนิคการเลี้ยงที่เพิ่มคุณภาพผลผลิตปลานิลขณะที่ลดตนทุนการผลิตสูเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล และพัฒนากลุม
เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลใหเกิดความเขมแข็ง สนับสนุนเจาหนาที่เขาไปใหความรูเกีย่ วกับมาตรฐาน GAP แก
เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล เพื่อใหเกิดการพัฒ นามาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี ( GAP) ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพดานการตลาด โดยจัดเทศกาลกินปลานิล ประจําป ๒๕๕๔ ขึ้นในจังหวัดตามภาคตางๆ ๑๐ จังหวัด
เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูถึงกระบวนการผลิตปลานิล ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP และหัน
มาบริโภคปลานิลเพิม่ ขึ้น เปนการสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรผูเพาะเลีย้ งปลานิล ผลิตอาหารปลอดภัย ทํา

๗๐
ใหเ กิด รายได และยกระดับ คุณ ภาพชีวิต ความเปนอยูใหดีขึ้น และยังเปนการเปดโอกาสใหกลุมผูประกอบ
อาชีพเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ และเพิ่มพูนความรูระหวางกันไดอีกดวย
ผลการดําเนินงาน
งบประมาณที่ไดรับ ๒๗๘,๐๐๐ บาท
งบประมาณทีใ่ ชไป ๒๗๗,๗๔๘.๖๙ บาท

กิจกรรม

เปาหมาย

หนวยนับ

๑.๑ สํารวจขอมูลพื้นฐานปราชญปลานิล

๒

ครั้ง

๑.๒ ติดตาม/รวบรวมขอมูลปราชญปลานิล

๒๘

วัน

๑.๓ รายงานความกาวหนาการรวบรวมองคความรู
ปราชญปลานิล

๙

ครั้ง

๑.๔ รายงานสรุปองคความรูป ราชญปลานิล

๑

ฉบับ

๑.๕ สนับสนุนปจจัยการผลิตปราชญปลานิล**

๑

ราย

๒.๑ สํารวจขอมูลพื้นฐานกลุม เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล

๒

ครั้ง

๒.๒ ใหคําแนะนํากับกลุม เกษตรกรฯ

๒๘

วัน

๙

ฉบับ

๑

ฉบับ

๑

กลุม

ปริมาณงาน

แผน/ผลปฏิบัติงาน
รวม

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

๒
๒
๒๘
๒๘
๙
๙
๑
๑
๑
๑

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

๒
๒
๒๘
๒๘
๙
๙
๑
๑
๑
๑

แผน
ผล

๒๔
๒๔

๑.ปราชญปลานิล

๒. จัดตั้งและพัฒนากลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล

๒.๓ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานพัฒนากลุม
เกษตรกรฯ
๒.๔ รายงานสรุปผลการดําเนินงานพัฒนากลุม
เกษตรกรฯ
๒.๕ สนับสนุนกิจกรรมพัฒนากลุม เกษตรกร**

๓. พัฒนาความรูเ กษตรกรผูเ ลีย้ งปลานิลเตรียมความพรอมสูม าตรฐาน GAP
๓.๑ สํารวจขอมูลฟารมเกษตรกรผูเลีย้ งปลานิล

๒๔

ราย

๗๑
๓.๒ ใหคําแนะนําเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล
๓.๓ ประเมินผลการพัฒนาความรูเ กษตรกร
ผูเลีย้ งปลานิล
๓.๔ รายงานความกาวหนาการพัฒนาความรูเกษตรกร
ผูเลีย้ งปลานิล

๔๘
๒๔

ครั้ง
ราย

๙

ฉบับ

๑

ฉบับ

๔.๑ รายงานราคาสินคาปลานิล

๙

ฉบับ

๔.๒ รายงานสรุปราคาสินคาปลานิล

๑

ฉบับ

๓.๕ รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

๔๘
๔๘
๒๔
๒๔
๙
๙
๑
๑

แผน
ผล
แผน
ผล

๙
๙
๑
๑

๔. สํารวจราคาสินคาปลานิล (๑ ตลาด/๑ จังหวัด)

ปราชญปลานิล
จังหวัดสตูล
๑.ขอมูลทั่วไป

๑.๑) ชื่อปราชญปลานิล นายอดิศักดิ์ นามสกุล รุงเรือง
๑.๒) อายุ ๔๗ ป เกิดวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ที่บานหลอมปน ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล
บิดาชื่อนายอดุลย รุงเรือง มารดาชื่อนางปนแกว รุงเรือง
๑.๓) นายอดิศักดิ์ รุงเรือง จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนกําแพงวิทยา อําเภอละงู
จังหวัดสตูล การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสตูลวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ไดเขารับการ
เปนทหารกองประจําการ กองพันทหารปนใหญตอสูอากาศยาน ในปพ.ศ. ๒๕๒๘ หลังปลดประจําการเขารับ

๗๒
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการเพาะเลีย้ งสัตวน้าํ วิทยาเขตปตตานี ม. สงขลานครินทร จบการศึกษาใน
ปพ.ศ. ๒๕๓๒ ปพ.ศ. ๒๕๓๕ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร) สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตรบางพระ ปพ.ศ. ๒๕๔๗ จบการศึกษาระดับปริญญา ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขารัฐศาสตร (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๑.๔) ในครอบครัวมีสมาชิก จํานวน ๔ คน ไดแก ภรรยา และบุตรชาย ๒ คน โดยคนในครอบครัว
ชวยกันดูแลและเปนแรงงานเสริม
๑.๕) ที่ตั้งฟารม เลขที่ ๕๓๓ หมู ๒ ตําบล ละงู อําเภอ ละงู จังหวัด สตูล รหัสไปรษณีย ๙๑๑๑๐
หมายเลขโทรศัพท ๐๘-๔๖๔๙๓๓๙๑ ทะเบียนฟารมเลขที่ ๙๑๐๑๐๓๒๐๒๑
ประวัติการกอตั้งฟารม เริ่มขุดบอเลีย้ งกุง กุลาดํา เมือ่ ป ๒๕๔๖ จํานวน ๕ บอในทีด่ ิน ๗ ไร หลังจาก
นั้นซื้อที่ดินบริเวณใกลเคียงเพิ่มจํานวน ๒๓ ไร เปนพื้นที่ท่ีมีเสนทางน้ําเชื่อมคลองน้ําเค็ม จากคลองบานตีหงี
ตําบลละงู และมีพื้นที่บางสวน เปนปาชายเลนกึ่งปาบก (ในอดีตเจาของที่ดิน มีการทํานาบาง แตนาขาวไมงาม
ผลผลิตต่ํา จึงหยุดทํานาและปลอยใหเปนนาราง) หลังจากขุดบอเลีย้ งกุงกุลาดํา พื้นขาดน้าํ จืด จึงขุดบอน้าํ จืด
ขนาดใหญ พื้นที่ ๒ ไร ลึก ๖-๗ เมตร ไวเปนบอน้ําใชในการเลีย้ งสัตวน้ํา หลังจากนัน้ ป ๒๕๔๗ กอสรางฟารม
เพาะและอนุบาลลูกกุง กุลาดํา ประกอบดวยบอคอนกรีตอนุบาลลูกกุงขนาด ๑๐ ตัน จํานวน ๒๐ บอ บอพักน้าํ
ขนาด ๓๐ ตัน จํานวน ๓ บอ กําลังผลิตลูกกุงกุลาดํา จํานวนไมเกิน ๑๐ ลานตัว หลังป ๒๕๔๘ การเลีย้ งกุลาดํา
ประสบปญหาดานราคา และโรคระบาดทําใหฟารมหยุดการเพาะและเลี้ยงกุงกุลาดํา หันมาอนุบาลลูกปลากะพง
โดยเริ่มนําลูกปลาจากภาคกลางมาขุนในบอดิน จนไดเปนปลานิ้ว ขายปลานิ้วสูผูเลี้ยงในกระชัง ดวยงบประมาณ
ทีม่ ีจํากัด และเวลาในการดูแล ซึ่งขาดแรงงานดูแลประจํา จึงหยุดการอนุบาลปลากะพงกอน ในชวงป ๒๕๕๓
ปลานิลเริ่มมีบทบาทและมีความตองการของตลาดตางประเทศ ซึ่งปลานิลที่เลี้ยงในระบบน้ําไหลผานและเลี้ยงใน
ที่ที่มีความเค็ม จะไมมีปญหาเรื่องกลิ่นสาบ และปลานิลที่เลี้ยงในที่มีความเค็มราคาจากโรงงานสูงกวา ปลานิลที่
เลี้ยงในน้ําจืด (หองเย็นใหขอมูลเรื่องราคา) เปนแรงจูงใจใหปราชญมีความคิดปรับปรุงการใชพืน้ ที่ มาเลีย้ งปลา
นิลแทน จึงไดซื้อพันธุปลานิลแดงจากศูนยพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพร และปลานิลจิตลดา ๓ จากสถานีประมงน้ําจืด
จังหวัดสตูล มาเลีย้ งในบอดิน ทําการคัดพอแมพันธุที่มีลักษณะดีขึ้นมาขุน ทําการเพาะพันธุและอนุบาลลูกปลา
นิลในบอคอนกรีต โดยใชน้ําจืด จนลูกปลาโต จึงนําไปเลี้ยงในบอดิน และกระชัง ในน้ําที่มีความเค็ม ๕ ถึง ๒๘ พี
พีที ความเค็มของน้าํ ในบอดินเปลีย่ นแปลงตามน้าํ ในคลองธรรมชาติ และฤดูกาล โดยกอนปลอยลูกปลาทําการ
ปรับความเค็มประมาณ ๓ ถึง ๕ วัน หรือใหเหมาะสมกอนปลอยลูกปลา
๑.๖) พื้นที่ฟารม ชื่อฟารมวศินะฟารม มีพื้นที่ทั้งหมด จํานวน ๓๐ ไร ประกอบดวย บานพักอาศัย
จํานวน ๒ หลัง โรงครัวปรุงอาหาร จํานวน ๑ หลัง โรงจอดรถ จํานวน ๑ หลัง ศาลาพักรอน จํานวน ๒ หลัง
บอดิน ขนาด ๑.๕ -๒.๐ ไร จํานวน ๕ บอ บอพักน้ําเค็ม ขนาด ๑ ไร จํานวน ๑ บอ บอพักน้าํ จืด ขนาด ๒ ไร
จํานวน ๑ บอ บออนุบาลลูกปลา ขนาด ๐.๕ ไร จํานวน ๑ บอ

๗๓

๗๔
๑.๗) ระบบการจัดการขอมูลฟารม
-ปราชญมีแฟมรวบรวม/บันทึกขอมูลประจําฟารมจํานวน ๑ แฟม สมุดบันทึกขอมูล เชน สมุดบันทึก
การปฏิบั ติงาน ประกอบด ว ยตารางบัน ทึกขอมูลการใหอาหาร/ คุณภาพน้ํา / การเจริญเติบโต บัน ทึกการ
ปฏิบัติงาน เชน วันที่ปลอยปลา จํานวนปลาทีป่ ลอย บันทึกการใหอาหาร บันทึกขอสังเกตในระหวางการเลี้ยง
เชน การกินอาหารของปลา อุณหภูมิ การเกิดโรคของปลา และการแกปญหาตางๆ
๑.๘) ความเชี่ยวชาญ ทางดานการเลี้ยงปลานิลดํา/แดง ในบอดินและกระชัง (ในน้ํากรอย) ในป ๒๕๕๑
ขึ้นทะเบียนเปนเกษตรกรผูเลี้ยงปลาน้ําจืด โดยสมัครเขารวมโครงการอาหารปลอดภัย และไดรับใบรับรองฟารม
ระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย ของสถานีป ระมงน้ําจืดจังหวัดสตูล ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ เขารับ การฝกอบรม
หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาน้ํากรอยในบอกุง ราง งบพัฒนาจังหวัดสตูล ของสํานักงานประมงจังหวัดสตูล เปน
วิทยากรใหความรู และเปนแหลงศึกษาดูงานดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําระบบผสมผสาน
๒.ขอมูลดานเทคนิค
การเลี้ยงในกระชัง
-แหลงน้ํา ตนน้ําจากคลองน้ําเค็ม ต.ละงู แตกสาขายอยเปนคลองธรรมชาติขนาดเล็ก ไหลผานพื้นที่
ของปราชญ จากนัน้ ขุดคลองสงน้าํ เขาในบอเลี้ยง และบอพักน้าํ เค็ม อีกดานของพื้นทีม่ ีบอพักน้าํ จืด ๑ บอ มีน้ํา
จืดใชอยางพอเพียง สวนความเค็มของน้ําเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ๕-๒๘ พีพีที
-การเตรียมกระชัง
กระชังขนาด ๓x๓x๑.๕ เมตร กวางxยาวxลึก ความสูงของกระชังที่จมน้ํา ๘๐ เซนติเมตร ความสูงของ
กระชังที่โผลพนน้ํา ๒๐ เซนติเมตร พื้นกระชังหางจากพื้นทองน้ํา ๔๐- ๕๐ เซนติเมตร ทําความสะอาดกระชัง
โดยการตาก ผึ่งแดดใหแหงเมื่อจับปลาขาย ขนาดตาอวน ๒ เซนติเมตร จํานวน ๓ กระชัง และขนาดตาอวน ๑
นิ้ว จํานวน ๓ กระชัง กระชังขนาด ๒.๕x๓x๑.๕ เมตร กวางxยาวxลึก ขนาดตาอวน ๒ เซนติเมตร จํานวน ๒
กระชัง
-ลักษณะการวางกระชัง วางกระชังในบอกุงขนาด ๒ ไร ระดับน้ําลึก ๘๐ – ๑๐๐ เซนติเมตร วาง
กระชังแบบเสาไมปกหลัก ๔ ดาน ผูกหูกระชังกับเสาไม กนกระชังสูงจากพืน้ ๔๐-๕๐ เซนติเมตร การทําความ
สะอาดกระชังเมื่อพบเศษขยะลอยมาติด และเมื่อจับปลาโดยการนําขึ้นตาก ผึ่งแดดใหแหง นาน ๑ สัปดาห
-การปลอยปลา ลูกพันธุปลานิลแดงขนาด ๓-๕ เซนติเมตร ( ๒ นิ้ว) น้ําหนัก ๓-๕ กรัม ลูกพันธุไดจาก
การซื้อจากฟารมเอกชนภายในจังหวัด (ควนกาหลงพันธุป ลา) กอนปลอยปลาลงกระชัง ปรับความเค็มของน้ํา
และงดอาหาร ๑ มื้อ เวลาที่ปลอยพันธุปลาเวลา ๑๖.๐๐น.-๑๗.๐๐น.
วิธีการปลอยปลา ตรวจสอบความเค็มของน้ําในบออนุบาลลูกพันธุปลานิลแดงมีคาเทากับ ๐ พีพีที
และตรวจสอบความเค็มของน้าํ ในกระชังทีแ่ ขวนในบอดินมีความเค็ม ๑๕ พีพีที ทําการปรับความเค็มของน้ําใน
บออนุบาลกอนปลอยพันธุปลาลงกระชัง โดยใชถังพลาสติกขนาด ๕๐๐ ลิตร วางในทีร่ ม ใชน้าํ ในบออนุบาลเดิม
๒ สวน น้ําในบอดินที่แขวนกระชัง ๑ สวน นําลูกปลาจํานวน ๓๐๐ ตัว ปลอยในถังพลาสติกเปดเครือ่ งใหอากาศ
ตลอดเวลา ปรับความเค็มใหสูงขึ้นทีละ ๕ พีพีที วันเวนวัน จนถึงระดับความเค็มของน้ําตามตองการ ใชเวลาปรับ

๗๕
นาน ๑ สั ปดาห จากนั้นลําเลียงลูกปลาโดยการยายใส ถังพลาสติกหูหิว้ นําไปปลอยในกระชังอยางรวดเร็ว
หลีกเลีย่ งการปลอยปลาในวันทีส่ ภาพอากาศไมดี เริม่ ใหอาหารเม็ดปลาดุกเล็ก ยีห่ อฟกฟด เบอร ๑ มื้อแรกใน
วันรุงขึ้น ตั้งระบบถายเทน้ําตามธรรมชาติ (น้ําขึ้น น้ําลงลงตามระดับน้ําในคลองธรรมชาติ)

ความหนาแนนของปลาที่ปลอย จํานวน ๓๐๐ ตัว/กระชัง อัตราความหนาแนน ๓๓ ตัว/ตารางเมตร
ตรวจวิเคราะหคุณสมบัติของน้ําในกระชังเลี้ยงปลากอนปลอยลูกปลา มีคาพีเอส ๘.๕ ความเปนดาง ๗๕
มก/ลิตร ความเค็มในชวงสัปดาหปลอยพันธุปลา เทากับ ๑๕ พีพีที

การปฏิบัติระหวางการเลีย้ งในกระชังที่แขวนในบอดิน ความเค็มของน้าํ เทากับ ๑๐- ๑๕ พีพีที ให
อาหารเม็ดสําเร็จรูปเบอร ๑- ๒ (บันทึกอาหารในสมุดบันทึก)

ปลานิลแดงในกระชัง อายุ ๒- ๓ เดือน
ตรวจวิเคราะหคุณสมบัติของน้ําในกระชังเลีย้ ง มีคาพีเอส ๘.๐ ความเปนดาง ๗๐ มก./ลิตร ความเค็ม
ในช ว งเดื อ นเมษายน เท า กั บ ๑๐ พี พีที อุณหภู มิน้ํา ตอนเชาเวลา ๐๖.๓๐ น. เท ากับ ๓๐ องศาเซลเซีย ส

๗๖
อุณหภูมิน้ําตอนเย็นเวลา ๑๕.๐๐ น. เทากับ ๓๔ องศาเซลเซียส (สภาพอากาศในเดือนเมษายน รอนอบอาว
และมีฝนตกบางวัน)
-การใหอาหาร ให อาหารเม็ ด ปลาดุก ยี่หอฟกฟด เบอร ๑ โปรตีน ไมนอยกวา ๓๒ เปอรเซ็น ต
(อาหารเม็ดเล็ก) เสริมอาหาร โดยใช หัวปลากระตัก (ขี้โปะ) อาทิตยละ ๑-๒ ครั้ง (ใสในยออาหาร) เลีย้ งนาน
๑-๒ เดือน ตรวจสอบการเจริญเติบโต โดยการสุมขนาดเดือนละ ๑ ครั้ง เปลี่ยน ใหอาหารเม็ดปลาดุกยี่หอฟกฟด
เบอร ๒ โปรตีนไมนอยกวา ๓๐ เปอรเซ็นต (ขนาดกลาง) จนปลามีอายุ ๓ เดือน เปลีย่ นอาหารเม็ดปลาดุกยี่หอ
ฟกฟด เบอร ๓ โปรตีนไมนอยกวา ๒๕ เปอรเซ็นต จนกระทัง่ เก็บผลผลิตปลาขึ้นจําหนาย ระยะเวลาการเลี้ยงป
ละ ๑-๒ ครั้ง (รุนละ ๕-๖ เดือน) ขนาดปลาที่จําหนาย ๖๐๐- ๘๐๐ กรัม
-ยาหรือวัคซีน (ไมมีการใชยาและสารเคมีใดๆ นอกจากปูนขาวที่มีใชในบอดิน ระหวางการเตรียมบอ
หรือการตากบอเทานั้น โดยใชใน อัตรา ๕๐ กิโลกรัม/ไร)
-ผลผลิต จํานวนรอบการเลี้ยงตอปโดยเฉลี่ย ๑-๒ ครั้ง ผลผลิตตอป คาตนทุนการเลี้ยง ประมาณ ๕๕
บาท/ กิโลกรัม
-การจําหนาย ราคาจําหนายที่กระชัง โดยพอคามารับซื้อ ราคา ๗๐ บาท/กิโลกรัม ขนาดปลา ๓ ตัว
น้ําหนัก ๒ กิโลกรัม (ประมาณ ๖๐๐ -๗๐๐ กรัม) ขายยกกระชัง ซึ่งตองนัดพอคากอนเปนเวลา ๑-๒ วัน และ
อดอาหารกอนจับปลา ๑ วัน
-ความโดดเดนหรือเทคนิคพิเศษของการเลี้ยงในกระชัง
การประยุกตใชวัสดุเหลือใช หางายในทองถิน่ ใชหัวปลากระตัก (ขี้โปะ หมายถึง เศษหัวปลากระตัก
รวมถึงของเหลือจากการตมปลากระตักตากแหงแลว) โดยการไปรวบรวม รับซื้อจากโรงตมปลากระตักในทองถิน่
บานปากบาง ตําบลละงู นํามาบดเปนอาหารสําหรับอนุบาลลูกปลานิล และใชเปนอาหารเสริมเลี้ยงปลานิลในบอ
ดิน และในกระชัง
การเลี้ยงปลานิลในกระชังและในบอดินในน้าํ เค็ม(พืน้ ทีบ่ อกุง เกา) ในระบบน้าํ หมุนเวียน/ถายเทน้ําตาม
การขึ้นลงของน้ําในคลองธรรมชาติ
ปญหาที่พบ
๑) เครื่องมือ และอุปกรณในการวิเคราะหน้ํา ตองเก็บตัวอยางเพื่อสงตรวจวิเคราะหในหอง Lab ของหนวยงาน
ราชการ ขาดเครื่องวัดความเค็ม ซึ่งตองตรวจสอบบอยๆ
๒) ความตอเนื่องในการเก็บขอมูลที่ละเอียดบางครั้งไมสม่ําเสมอ เนื่องจากมีเวลาจํากัด
๓) ปญหาแรงงานหายากคาจางสูง ตองพึ่งแรงงานในครอบครัวที่วางจากงานประจํา และแรงงานภาคการเกษตร
อื่น

๗๗
การผลิตขี้โปะ
วัสดุเหลือใชจากการทําอุตสาหกรรมปลากระตักตากแหง
บานปากบาง ต.ละงู อ.ละงู จ. สตูล
ขี้โปะ หมายถึง กากหรือเศษเหลือทีเ่ หลือจากขบวนการแปรรูปปลากระตักตากแหง โดยวิธีการตมปลากระตัก
กากปลาที่ไดนําขึน้ ตากแดดในแผง ตากใหแหง แลวเก็บขี้โปะบรรจุในกระสอบ รอจําหนาย ดวยลักษณะที่มี
กลิ่นคาวคลายปลาปน ปราชญจึงนํามาทดลองเลี้ยงปลากะพงและปลานิล พบวาปลานิลที่กินขี้โปะ โตดี
อวน เนื้อมีรสหวาน กินอรอย โดยทดลองเลี้ยงปลานิลจิตรลดา ๓ และปลานิลแดง และเมือ่ นําไปวิเคราะห
คุณคา ทางอาหาร โดยกรมประมง : พบวาขี้โปะมี โปรตีนเทากับ ๒๖.๖๕ เปอรเซ็นต ไขมันเทากับ ๒.๗๐
เปอรเซ็นต เยื่อใยเทากับ ๐.๕๕ เปอรเซ็นต เถาเทากับ ๔๒.๐๑ เปอรเซ็นต แคลเซียมเทากับ ๑.๘๕ เปอรเซ็นต
ฟอสฟอรัสเทากับ ๑.๘๔ เปอรเซ็นต และความชื้นเทากับ ๒๙.๐๙ เปอรเซ็นต
การนําไปใชประโยชน : ชาวสวนนิยมนําไปใสในสวนปาลมน้ํามัน สวนยางพารา สวนมะพราว และสวนผลไมอื่น
ราคาจําหนาย : ขี้โปะแหงบรรจุกระสอบละ ๑๕ กิโลกรัม กระสอบละ ๑๒๐ บาท (ราคา กิโลกรัมละ ๘ บาท)
ราคาขึ้นลงตามปริมาณปลากระตักที่นําเขามาตม
ขบวนการผลิตปลากระตักและวัสดุ :

ปลากระตักสด

ตมกับเกลือ ตักเศษ ขี้ปลา/หัวปลาที่ลอยออกใสในตระแกรง

๗๘

เศษขี้ปลา หัวปลาที่ไดจากการตมนําไปผึ่งแดดใหแหง บรรจุถุง

ขี้โปะที่ตากแหงแลว

ภาพกิจกรรม โครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการสงออก
การสัมมนาและศึกษาดูงานปราชญปลานิลภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี

๗๙

กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนากลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล
ชื่อกลุม เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในกระชังคลองละงู
วัตถุประสงคของการตั้งกลุม
๑. เพื่อใหคนในชุมชนมีรายไดเสริม
๒. ลดการวางงานของคนในชุมชน
๓. ใชทรัพยากรภายในทองถิ่นใหเกิดประโยชนมากที่สุด
๔. สรางความสามัคคี และความเขมแข็งภายในชุมชน
๕. มุงเนนสรางผลผลิตใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค
๖. มุงเนนการดําเนินการเลี้ยงที่ถูกสุขลักษณะ
สมาชิกภายในกลุม

๘๐
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

ชื่อ-สกุล
นายนรากร แซะอาหลี
นายอโนชัย เอียดดี
นายเจะดัน บุตรา
นายสุไลหมาน ขุนราม
นายสุรนิ ทร กูลดีน
นายอาราฟด แซะอาหลี
นายเจะกาก ลัดเลีย
นายสีตน นุยโสะ
นายอาหมาด แซะอาหลี
นางจริยา นุยโสะ
นายปรีชา งะสมัน
นายตาด งะสมัน
นายนิรุจน มัจฉา
นายสมชาย เจะเหลา
นายกอดอด กุลหลัง
นายอาเหมียด สัสดี
นายนที หยีมะเหร็บ
นายอาเฉม บารา
นายคนวาหาบ ชื่นดํา
นายฮารีดี งะสมัน
นายสถิตย กูลดีน
นายอิมหลีม ทองอยู
นายเจษฎา กูลดีน
นายอํานวย สมาคม

ตําแหนง
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
เหรัญญิก

ที่ปรึกษา ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล

ภาพกิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนากลุมเกษตรกร

๘๑

การรับสมัครสมาชิกกลุมเกษตรกร

การปฐมนิเทศ

การฝกอบรมใหความรู

การตรวจเยี่ยมฟารมเกษตรกร

การบริการทางวิชาการ ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา ใหคําปรึกษาดานการเลี้ยงปลานิล

กิจกรรมอื่น ๆ

๘๒

รับนักศึกษาฝกงานจากสถาบันการศึกษาตางๆ จํานวน ๑๓ คน
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ชื่อ - สกุล

สถาบันการศึกษา

ระยะเวลา

นายอภิชิต หงสะทาน
นายจักรพงษ หนุมประดิษฐ
นายกัมปนาท สวัสดี
นายจักรพันธ แสงบางกา
นายพรศักดิ์ ทวยชน
นางสาวจุฑามาศ เต็งรัง
นางสาวบุษยา บุตรทอง
นายศุภชัย ขวัญนิมิต
นายนรินทร ไชยศักดิ์
นายไทรรัตน ชูพูล
นางสาวแวมารือนี มะดีเยาะ
นางสาวอาอีเซาะ ดามะ
นายอุสมาน มินหามะ

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

๑ มี.ค. ๕๔ – ๓๐ เม.ย. ๕๔
๑ มี.ค. ๕๔ – ๓๐ เม.ย. ๕๔
๑ มี.ค. ๕๔ – ๓๐ เม.ย. ๕๔
๑ มี.ค. ๕๔ – ๓๐ เม.ย. ๕๔
๑ มี.ค. ๕๔ – ๓๐ เม.ย. ๕๔
๗ มี.ค. ๕๔ – ๗ เม.ย. ๕๔
๗ มี.ค. ๕๔ – ๗ เม.ย. ๕๔
๗ มี.ค. ๕๔ – ๗ เม.ย. ๕๔
๗ มี.ค. ๕๔ – ๗ เม.ย. ๕๔
๗ มี.ค. ๕๔ – ๗ เม.ย. ๕๔
๒ พ.ค. ๕๔ – ๗ พ.ค. ๕๔
๒ พ.ค. ๕๔ – ๗ พ.ค. ๕๔
๒ พ.ค. ๕๔ – ๗ พ.ค. ๕๔

