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บันทึกของผู้อ ำนวยกำรศนูย์วิจัยและพัฒนำประมงเพชรบูรณ์ 
  
  รายงานประจ าปีฉบับนี้ท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานปี 2557 และเผยแพร่กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง เพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของกรมประมง ส่วนราชการอ่ืนๆ  และผู้สนใจทั่วไป  ซึ่ง
ผลงานต่าง ๆ ได้รับความส าเร็จตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ 
   

ความส าเร็จของการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2557 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์
สามารถปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม/โครงการนั้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ
กรมประมงทุกท่าน  ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจเสียสละจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ  ทุกท่านที่ทุ่มเทพลังทั้งกายและใจ 
ตลอดจนมีพลังความคิดพร้อมที่จะเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหามาโดยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ส่งผลให้มีประสิทธิภาพเต็ม
ความสามารถ  นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือในการประสานงานต่าง ๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคราชการและ
ภาคเอกชน ทุกสิ่งที่ส่งผลส าเร็จในปี 2557 นี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน
เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ค าแนะน าตลอดจนให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 
 

  (นายโยธิน  เทอดวงศ์วรกุล) 
 (ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์) 
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จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
1. สภำพทั่วไปเกี่ยวกับประมงของจังหวัด 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย จากทางด้านเหนือสุดถึงใต้ของจังหวัด
เพชรบูรณ์ยาว 296 กิโลเมตร สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 115 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 346 
กิโลเมตร รวมเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัดเพชรบูรณ์ 7,917,760 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 117 
ต าบล รวมเทศบาลต าบลในเมือง และเทศบาลอ าเภอหล่มสัก รวม 1,330 หมู่บ้าน ประชากร 1,027 ,767 คน 
(กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานจังหวัดเพชรบูรณ์, 2556) มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(Gross Provincial Product: GPP) ปี 2556 มีมูลค่า 55,747 ล้านบาท โดยสาขาประมงมีมูลค่า 238 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.43 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยงที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ได้แก่ ปลานิล ปลาดุกเทศ ปลาหมอ ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์เทศ และกบนา โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้ าจืด
ประเภทการจดทะเบียน จ านวน 8,935 ราย บ่อเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 9,638 บ่อ พ้ืนที่  15,547.93 ไร่ 
(ส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 2557) ส าหรับแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญมี 3 แหล่งน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าป่าสัก ลุ่ม
แม่น้ าเข็ก ลุ่มน้ าเชิญ และแหล่งน้ าชลประทาน มีจ านวนทั้งสิ้น ๘ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าห้วยป่าแดง อ่างเก็บน้ าคลอง
เฉลียงลับ อ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น  อ่างเก็บน้ าห้วยป่าเลา อ่างเก็บน้ าห้วยใหญ่ ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ าป่าสัก ฝายศรีจันทร์ 
ฝายวังโป่ง ซึ่งฝายและอ่างเก็บน้ าเหล่านี้สามารถเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ าได้ ผลผลิตสัตว์น้ าจืดจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 14,464.5  ไร่ ส ารวจร้อยละ 5 คิดเป็นพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 723.23  ไร่ การเลี้ยง
สัตว์น้ าในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์น้ าทั้งสิ้น 834.25 ไร่ ผลผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในรอบปีของ
จังหวัด มีปริมาณทั้งสิ้น 576,683 ต่อปี และการส ารวจการจับสัตว์น้ าในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผลผลิตจากการจับสัตว์
น้ าในแหล่งน้ าในรอบปีของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีปริมาณท้ังสิ้น 7,934.50 ต่อปี 
  ลักษณะภาพรวม Supply Chain ของการผลิตปลาในน้ าจืดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ที่มีหน้าที่ต่างๆ ใน
การไหลของสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค โดยผ่านพ่อค้าคนกลางที่ท าหน้าที่รวบรวมผลผลิตที่ได้ เพ่ือตอบสนองต่อ
ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นความต้องการในรูปแบบของปลาสด และแปรรูปพร้อมบริโภค สามารถอธิบายได้ดังนี ้

1) ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน  ำจืดเพชรบูรณ์ อยู่ในส่วนของภาครัฐ ภายใต้การดูแลของกรมประมง 
มีหน้าที่หลักในการผลิตลูกปลาเพ่ือแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ทีมีความประสงค์ที่จะเลี้ยงไว้เพ่ือยังชีพและเหลือก็
จ าหน่าย เพ่ือสนองนโยบายของภาครัฐที่มีความต้องการที่ประสงค์จะให้เกษตรกรมีรายได้เสริมรองจากรายได้หลัก
หรือบริโภคในครัวเรือน ในขณะเดียวกันศูนย์ฯ เองยังท าหน้าที่เพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลาเพ่ือจ าหน่ายให้กับ
เกษตรกรผู้มีความประสงค์ที่จะเลี้ยงปลา ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ทั้งนี้การผลิตปลาเพ่ือจ าหน่ายของศูนย์ฯ ขาย
ในราคาย่อมเยาถูกกว่าราคาลูกปลา ณ ท้องตลาดทั่วไป จึงท าให้ลูกปลาที่สามารถผลิตได้ไม่สามารถผลิตและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เลี้ยงปลาได้ ในบางช่วงฤดูกาลทั้งนี้ผู้ที่เข้ามาซื้อลูกปลามีทั้งพ่อค้าอนุบาลหรือช าปลา
มารับซื้อเพ่ือน าไปขุนจากปลาเซนให้เป็นปลานิ้วเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับปลา อีกท้ังเกษตรกรผู้เลี้ยงเองสามารถเข้ามาซื้อที่
ศูนย์ได้โดยตรง 

2) ฟำร์มเพำะพันธุ์ลูกปลำเอกชน ได้แก่ บ.เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม และ ไร่ก านันจุล เป็นฟาร์มที่
ท าหน้าที่ในการเพาะเลี้ยงและอนุบาลลูกปลาเพื่อจ าหน่ายให้เกษตรกรภายในและต่างจังหวัดที่มีความต้องการลูกปลา
ที่อนุบาลเพ่ือน าไปช าและอนุบาลต่อและขายต่อกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาโดยตรงเลี้ยง หรือในบางส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยง
ปลาสามารถเข้าซื้อยังฟาร์มเอกชนโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าอนุบาลช าปลา แต่ราคาลูกปลาต่อตัวจะสูงกว่าราคา
ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 
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3) ฟำร์มอนุบำลหรือฟำร์มช ำลูกปลำ เป็นฟาร์มที่เพาะเลี้ยงลูกปลาจากปลาตุ้มหรือปลาเซน เพ่ือขาย
ในลักษณะของปลานิ้ว เพ่ือขายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในสัดส่วนราคาที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เกษตรกรผู้อนุบาลหรือช าลูก
ปลามีการน าเข้าลูกปลาจากต่างจังหวัดมาเพ่ืออนุบาลและช าขายภายในจังหวัดเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เลี้ยง 

4) ลักษณะของเกษตรกรผู้เลี ยงปลำน  ำจืด ในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะการเลี้ยงทั้งในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลองและบึง เป็นต้น หรือเลี้ยงตามสระและบ่อส่วนตัว มีลักษณะการเลี้ยงโดยทั่วไปคือ 
เลี้ยงในบ่อดิน 

5) พ่อค้ำรวบรวมปลำในท้องถิ่นและพ่อค้ำรำยย่อย เป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ในการรวบรวมปลาจาก
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือส่งต่อไปยังพ่อค้าปลาในตลาดสด และผู้แปรรูปในท้องถิ่น เช่น กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ผู้รวบรวมยังน าปลาจากต่างจังหวัดเข้ามาขายเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคภายในจังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วย 

6) ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ปลำ เป็นกลุ่มคนที่อาศัยวัตถุดิบเป็นปลาสดมาเพ่ือท าการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ปลาในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ปลาส้ม เป็นต้น จากนั้นจัดจ าหน่ายทั้งภายในและภายนอกจังหวัดสู่ผู้บริโภคโดยตรง 

7) พ่อค้ำในตลำดสดทั่วไป กล่าวคือเป็นพ่อค้าปลีกหรือพ่อค้ารวบรวมเองที่ท าหน้าที่ในการจ าหน่าย
ปลาสดให้กับผู้บริโภคโดยตรง ทั้งนี้พ่อค้าจะมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการจ าหน่ายที่แตกต่างกันออกไป เช่น การ
ช าแหละปลาหลังการขาย การหั่นชิ้นปลาตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ การถอดเกล็ดปลาเป็นต้น โดยไม่คิดเงินเพ่ิมเป็น
เพียงการบริการหลังการขาย เพ่ือดึงดูดลูกค้า เป็นต้น 

8) ผู้บริโภค เป็นกลุ่มคนหน่วยสุดท้ายภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีสิทธิ์เลือกที่จะซื้อได้ผลิตภัณฑ์ปลาที่
ได้จากการแปรรูป หรือซื้อในรูปของปลาสดมาท าการแปรรูปหรือปรุงเป็นอาหารได้โดยตรง หรืออาจสามารถซื้อกับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาได้จากบ่อได้เช่นกัน 
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ระบบ Supply Chain โดยรวมของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 

ฟาร์มเพาะ/อนุบาล 

ฟาร์มอนุบาล/ 
ช าปลา 

เกษตรกรผู้ผลิต 
ลูกปลาต่างจังหวัด 

เกษตรกรเลี้ยงปลา
ในแปลงนา 

เกษตรกรเลี้ยงปลา
ในบ่อดิน 

พ่อค้ารวบรวม 
รายย่อย/ท้องถิ่น 

ผู้น าเข้าปลาจาก
ต่างจังหวัด 

พ่อค้าในตลาดสด ผู้แปรรูปปลา OTOP 
กลุ่มแม่บ้าน ฯ 

ผู้บริโภค 
ภายในจังหวัด 

ผู้บริโภค 
ในต่างจังหวัด 
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2. สภำพดินในพื นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลักษณะดินของจังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งตามลักษณะกลุ่มดินได้เป็น  4  กลุ่ม  คือ 
1) กลุ่มดินนา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ร้อยละ  20  ของพื้นที่จังหวัด 
2) กลุ่มดินไร่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ร้อยละ  30  ของพื้นที่จังหวัด 
3) กลุ่มดินตื้น ครอบคลุมพืน้ที่ประมาณ ร้อยละ  10  ของพื้นที่จังหวัด 
4) ภูเขา  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ร้อยละ  40  ของพื้นที่จังหวัด 

 ดินที่พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความหลากหลายตามสภาพภูมิประเทศ วัตถุต้นก าเนิดขบวนการก าเนิด 
โดยอาจแบ่งเป็นดินที่ราบลุ่มแม่น้ าและลานตะพักล าน้ า ประมาณร้อยละ 53  ของพ้ืนที่จังหวัด  ซึ่งเป็นดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์ปานกลางถึงระดับสูง  มีสภาพเหมาะสมต่อการท าเกษตรกรรม  เป็นดินภูเขาและเนินเขาประมาณร้อยละ  47   
ของพ้ืนที่จังหวัด ซ่ึงสรุปตามศักยภาพและปัญหาด้านการเกษตรได้ดังนี้ 

- ดินบริเวณท่ีราบน้ าท่วมถึง  ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นเนื้อดินละเอียด  เป็นดินลึก ความสามารถในการ
อุ้มน้ าของดินปานกลางถึงสูง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูงการใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ใช้ท านา 

- ดินบริเวณสันดินริมน้ า พบบริเวณริมฝั่งแม่น้ าป่าสัก มีการระบายน้ าค่อนข้างดีถึงดีที่สุดเนื้อดินเป็นร่วน 
มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง ส่วนใหญ่ใช้ท าสวน ผลไม้ พืชไร่ และเป็นที่ตั้งบ้านเรือน ตลอดจนเป็นที่ตั้งอ าเภอ
และจังหวัด 

- ดินบริเวณพ้ืนที่ราบ เกิดจากการพัดพาและทับถมของตะกอนที่มากับน้ า  ท าให้เกิดเป็นพ้ืนที่
ราบ  บริเวณกว้างทั้งสองฝั่งแม่น้ าป่าสัก สภาพพ้ืนที่สูงกว่าบริเวณที่ราบน้ าท่วมถึง และมีพ้ืนที่ติดต่อกัน โดยพ้ืนที่ราบ
จะมีระดับความสูงเพ่ิมขึ้น เมื่อยู่ห่างแม่น้ าป่าสักออกไป เมื่อใกล้พ้ืนที่ภูเขาสภาพพ้ืนที่จะเปลี่ยนเป็นสภาพลูกคลื่น 
พ้ืนที่เหล่านี้ยังคงใช้ท านา ปลูกข้าว เป็นพืชหลัก 

- สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่น เป็นดินที่มีความลาดชันแบบลูกคลื่นลอนลาด เป็นถึงลูกคลื่นลอนชัน เกิดจาก
อิทธิพลของตะกอนล าที่ หรือมีการเคลื่อนย้ายระยะสั้น แต่ยังอยู่ในบริเวณหินต้นก าเนิดชนิดเดียวกัน ในพ้ืนที่ส่วนนี้จะ
ประกอบด้วยดินหลายชนิด ที่มีศักยภาพแตกต่างกันมาก โดยทั่วไปปลูกพืชไร่ ไม้ผล หรือเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ป่าละเมาะ 
ฯลฯ 

-  ดินบริเวณพ้ืนที่ภูเขา พ้ืนที่เปล่านี้มีความลาดชันตั้งแต่ 35% ขึ้นไป ประกอบด้วยหินหลายชนิด เมื่อ
สลายตัว จึงให้ก าเนิดดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน มีทั้งดินลึกและดินตื้น มีเนื้อดินปานกลางถึงละเอียด ในอดีตเป็น
บริเวณที่เป็นป่าธรรมชาติ ในปัจจุบัน ป่าไม้ได้ถูกท าลายลงไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณดินที่มีศักยภาพทาง
การเกษตร การปลูกผัก พืชไร่ และไม้ผล พบโดยทั่วไปในบริเวณพ้ืนที่นี้ 
 
3. แหล่งน  ำในพื นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๓.1 แหล่งน  ำธรรมชำติที่ส ำคัญคือแม่น้ าป่าสัก ล าห้วย ล าธาร คลองต่าง ๆ 1,186 สาย สามารถใช้ได้
ในฤดูแล้งประมาณร้อยละ 73 นอกจากนั้นยังมีหนองคลองบึงอีก 83 แห่ง มีพ้ืนที่บางแห่งขาดน้ าในฤดูแล้ง เช่น  
อ าเภอหล่มเก่า อ าเภอเขาค้อ เป็นต้น 

-   แม่น้ าป่าสัก เป็นแม่น้ าที่ไหลผ่านกลางเมืองเพชรบูรณ์จากเหนือลงใต้ มีความยาวประมาณ ๓๕๐ กม. 
ต้นแม่น้ ามีถิ่นก าเนิดที่ภูเขาผาลาจังหวัดเลยและล าน้ าหลายแห่งรวมตัวกันไหลผ่านอ าเภอหล่มเก่า อ าเภอหล่มสัก 
อ าเภอเมือง อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอบึงสามพัน อ าเภอวิเชียรบุรี และอ าเภอศรีเทพ  

-  ลุ่มน้ าเชิญ ล าน้ าเชิญมีต้นน้ าจากเทือกเขาในบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวด้าน อ าเภอหล่มเก่า  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ไหลลงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่าน อ าเภอคอนสาน อ าเภอชุมแพ ไปบรรจบกับล าน้ าพรมที่อ าเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น แล้วไหลลงอ่างเก็บน้ าอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
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-  ลุ่มน้ าเข็ก เป็นล าน้ าขนาดกลาง มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ด้าน อ าเภอเขาค้อ ไหลผ่าน
อุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวง บริเวณหน่วยหนองแม่นา จังหวัดพิษณุโลก และไหลขนานไปกับถนนทางหลวง 
หมายเลข 12 (พิษณุโลก - หล่มสัก) เส้นทางลัดเลี้ยวของ ล าน้ าเข็ก ประกอบไปด้วยน้ าตกมากมาย  อาทิ น้ าตกศรี
ดิษฐ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  (ส านักงานจังหวัดเพชรบูรณ์2556) 

 

  ๓.2  แหล่งน  ำเพื่อกำรชลประทำน แหล่งน้ าชลประทานในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังต่อไปนี้ 
  -  อ่างเก็บน้ าห้วยป่าแดง ต าบลป่าเลา อ าเภอเมือง ส่งน้ าเพ่ือ การเกษตรพ้ืนที่  13,600 ไร่  
ส่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งเป็นแหล่งน้ าดิบผลิตน้ าประปา ของเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ 

-  อ่างเก็บน้ าคลองเฉลียงลับ ต าบลนาป่า อ าเภอเมือง สามารถเก็บกักน้ าได้ 7.85 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และส่งน้ าเพ่ือการเกษตรพ้ืนที่ 7,500 ไร่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ า เสริมให้เกิดความอุดมชุ่มชื่นในพ้ืนที่ต้นน้ าของต าบล
นาป่า 

-  อ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น ต าบลห้วยไร่ อ าเภอหล่มสัก สามารถเก็บกักน้ าได้ 33.20 ล้านลูกบาศก์
เมตร และส่งน้ าเพื่อการเกษตรพ้ืนที่ 31,800 ไร่ส่งน้ าเพ่ือ การอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งแหล่ง
น้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปา ให้แก่พ้ืนที่อ าเภอหล่มสักและอ าเภอหล่มเก่า 

-  อ่างเก็บน้ าห้วยป่าเลา ต าบลป่าเลา อ าเภอเมือง สามารถเก็บกักได้ 8.40 ล้านลูกบาศก์เมตร และส่ง
น้ าเพ่ือการเกษตรพ้ืนที่ 1,000 ไร่ สนับสนุนพ้ืนที่ชลประทานฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้ าห้วยป่าแดง อีกทั้งยังเป็นแหล่ง 
ส ารองน้ าดิบเพ่ือผลิตน้ าประปาในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ หากเกิดวิกฤตการณ์ ขาดแคลนน้ า รวมทั้งเก็บน้ าไม่ให้
ไหลเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ในช่วงฤดูฝน 

-  อ่างเก็บน้ าห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ าเภอเมือง สามารถ เก็บกักน้ าได้ 13.25 ล้าน ลบ.ม. ส่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรพื้นที่ 11,250 ไร่ และเพ่ือการ อุปโภค-บริโภคของประชาชนในพื้นท่ี 

-  ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ าป่าสัก ต าบลห้วยไร่ อ าเภอหล่มสัก เป็นโครงการฝายทดน้ า ความยาวสันฝาย 100 
เมตร ส่งน้ าเพ่ือการเกษตร 32,000 ไร่ ในฤดูฝนจะปลูกข้าว ส่วนในฤดูแล้งจะปลูกถ่ัวเขียว ยาสูบ พืชผัก 

-   ฝายศรีจันทร์ ต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก เป็นโครงการฝายทดน้ าความยาวสันฝาย 70 เมตร ส่ง
น้ าให้พื้นที่ได้รับประโยชน์ 6,000 ไร่ โดยปลูกข้าวในฤดูฝน และปลูกถ่ัวเขียว ยาสูบ พืชผัก ในฤดูแล้ง 

-  ฝายวังโป่ง ต าบลวังโป่ง อ าเภอวังโป่ง ความยาว 35 เมตร ส่งน้ าให้พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 3 ,600 ไร่ 
โดยปลูกข้าวในฤดูฝน และปลูกพืชไร่ในฤดูแล้ง 

 
4. ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเทือกเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบด้วย  เทือกเขา
เพชรบูรณ์ 1 เป็นเทือกเขาที่อยู่ทางทิศตะวันตก  และเทือกเขาเพชรบูรณ์ 2 เป็นเทือกเขาที่อยู่ทางทิศตะวันออก โดย
มีที่ราบแบบแอ่งกระทะอยู่ระหว่างเทือกเขาทั้งสอง มีแม่น้ าป่าสักเป็นแม่น้ าส าคัญของจังหวัด ไหลผ่านที่ราบตอนกลาง
ของจังหวัดจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ 
5. ลักษณะภูมิอำกำศ 
 

จังหวัดเพชรบูรณ์มีภูมิอากาศแบบเขตร้อน อยู่ในเขตอิทธิพลของกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กระแสลม
มรสุมตะวันออกเฉียงใต ้และกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งเป็น 3 ฤดู ประกอบด้วย 

- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ถึง  เดือนกันยายน 
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม  ถึง  เดือนมกราคม 
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- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึง  เดือนพฤษภาคม 
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์  มีอุณหภูมิสูงสุด 37.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุด  

17.5  องศาเซลเซียส  ฝนตกท้ังสิ้น  136  วัน  ปริมาณน้ าฝนวัดได้  1,682.40  มิลลิเมตร   
 
6. กำรปกครอง 
 

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งออกเป็น 11 อ าเภอ ประกอบด้วย  อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ อ าเภอหล่มสัก อ าเภอหล่มเก่า อ าเภอเขาค้อ อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอชนแดน อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอบึง
สามพัน อ าเภอวิเชียรบุรี อ าเภอศรีเทพ และอ าเภอวังโป่ง มี 117 ต าบล และมีหมู่บ้าน  1,405 หมู่บ้าน 

การแบ่งส่วนราชการส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 3 
แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี และเทศบาลเมืองหล่มสัก เทศบาลต าบล 18  แห่ง และ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 111 แห่ง จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 993,757 คน เป็นชาย 493,613 
คน หญิง 500,144 คน   
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แผนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ประวัติศูนย์วจิัยและพัฒนำประมงน  ำจืดเพชรบูรณ์ 
 

 
1. ประวัติควำมเป็นมำ 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ เดิมเป็นสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดเพชรบูรณ์สร้างขึ้นภายใต้
โครงการบูรณะแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดเล็กเพ่ือการประมง (SMALL SWAMP INLAND FISHERIES PROJECT : SSIFP)  
ซึ่งกรมประมงได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกู้เงินเยน มาด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2533  จ านวน  
33,048,128.00 บาท  เริ่มด าเนินการก่อสร้างเมื่อ  24  มกราคม  2533  แล้วเสร็จ วนัที่  16  มกราคม 2535  มี
พ้ืนที่ทั้งหมด 218 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา     
 

2. สถำนที่ตั งและท่ีอยู่ของศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน  ำจืดเพชรบูรณ์ 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 3 บ้านไร่เหนือ ต าบล 
สะเดียง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5672-1815  และ 0-5674-8434  โทรสาร 0-
5672-1815 สามารถติดต่อได้ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ E-mail Address : ifpetp@yahoo.com และที่เว็บไซต์
ของหน่วยงานที่เข้าไปเยี่ยมชมได้ คือ www.fisheries.go.th/sf-phetchabun/web2 

             

mailto:ifpetp@yahoo.com%20โดย
http://www.fisheries.go.th/sf-phetchabun
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๓. อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ มีสิ่งปลูกสร้างเพ่ือรองรับส าหรับเป็นที่ท าการของบุคคลากร
ของหน่วยงาน ที่พักอาศัย สถานที่ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าและอนุบาลสัตว์น้ าชนิดต่างๆ เพ่ือด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน ดังนี้ 

1.   อาคารที่ท าการ  ขนาดเนื้อท่ี  336  ตารางเมตร  แบบ  2  ชั้น  จ านวน  1 หลัง  
2.   บ้านพักข้าราชการ 
 2.1  ระดับ  6-7  ขนาด   117  ตารางเมตร     จ านวน    1   หลัง 
 2.2  ระดับ  3-5  ขนาด     72  ตารางเมตร      จ านวน   3   หลัง 

๒.๓  ระดับ  2-3  ขนาด     72  ตารางเมตร      จ านวน   1   หลัง 
3.   บ้านพักคนงาน  แบบ  6 ครอบครัว ขนาดเนื้อท่ี 252  ตารางเมตร  จ านวน  2   หลัง 
4.   บ้านพักรับรอง  ขนาด  26.40  ตารางเมตร    จ านวน   1   หลัง 
5.   อาคารเพาะฟัก  ขนาด  550  ตารางเมตร    แบบชั้นครึ่ง    จ านวน   1   หลัง 
6.   บ่ออนุบาลลูกปลา  ขนาด   1,600   ตารางเมตร     จ านวน   21   บ่อ 
7.   บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลา  ขนาด  3,200  ตารางเมตร    จ านวน   8   บ่อ 
8.   บ่อซีเมนต์  ขนาด  50  ลูกบาศก์เมตร    จ านวน   22   บ่อ 
9.   บ่อซีเมนต์  ขนาด  15  ลูกบาศก์เมตร    จ านวน   10   บ่อ 
10. โรงเรือนพ้ืนที่เพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม ประมาณ  450 ตารางเมตร จ านวน  1   หลัง 
11. บ่อเพาะฟักรูปกลม  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2.50  เมตร   จ านวน   30   บ่อ 
12. ถังเพาะอาร์ทีเมีย  ขนาดความจุ  500  ลิตร    จ านวน   15  ใบ 
 

๔. ยำนพำหนะ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ มียานพาหนะเพ่ือรองรับการใช้งานตามกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 

รถยนต์บรรทุก รถยนต์ รถแทรกเตอร์ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก รถจักยานยนต์สามล้อแบบเอนกประสงค์ รถจักยาน
ยนต์ และรถไถ ดังนี้ 

1.   รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขบัเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์ จ านวน 2 
คัน 

2.   รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์ จ านวน 1 คัน 
3.   รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  แบบธรรมดา      จ านวน 1 คัน 
4.   รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน แบบธรรมดา           จ านวน 1 หลัง 
5.   รถขนย้ายวัสดุการเกษตร    จ านวน   1   คัน 
6.   รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ ากว่า  40 แรงม้า     จ านวน   1 คัน 
7.   รถไถนาเดินตามพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล    จ านวน   1   คัน 
8.   รถสามล้ออเนกประสงค์เครื่องยนต์ 200 ซีซี    จ านวน   1   คัน 
9.   รถจักรยานยนต์  ขนาด  123  ซีซี    จ านวน   1   คัน 
 



11 
 

ปลำประจ ำหน่วยงำน 
 

ปลำกระมัง 

ชื่อไทย กระมัง, มัง, วี, เลียม, เหลี่ยม, แพะ, สะกาง  

ชื่อสำมัญ SMITH'S BARB  

ชื่อวิทยำศำสตร์ Puntioplites proctozsron (Bleeker)  
ถิ่นอำศัย ในแหล่งน้ าจืดทั่วประเทศไทย แต่ละภาคจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามภาษาท้องถิ่น ภาคกลางเรียกว่า ปลา
กระมัง บางแห่งเรียกชื่อสั้น ๆ เช่นที่บึงบอระเพ็ด เรียกว่า ปลามัง หรือบางคนเรียก ปลาสมิด  ที่ปากน้ าโพมักเรียก 
ปลาเลียม หรือปลาเหลี่ยม กำรกินอำหำร พืชพันธุ์ไม้น้ า อินทรีย์สารที่เน่าเปื่อย ขนำด ความยาวประมาณ 13-15 
เซนติเมตร และขนาดใหญ่ที่สุดมีผู้พบยาวประมาณ 22-22.5 เซนติเมตร สามารถน ามาเป็นอาหารได้ทั้งสดและตาก
แห้ง    

ปลำหมอ 

ชื่อไทยว่ำ ปลาหมอ   สะเด็ด  เข็ง     

ชื่อสำมัญ    climbing  perch     

ชื่อวิทยำศำสตร์  Anabas  testudineus  (Bloch, 1792) 
ถิ่นอำศัย พบในแหล่งน้ าจืดทั่วๆ ไป ทั้งแห่ลงน้ านิ่งและน้ าไหล  ปลาหมอสามารถปรับตัวเจริญเติบโตเข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เป็นน้ ากร่อย ป่าจากที่ลุ่มดินเค็มชายฝั่งทะเลที่มีความเค็มไม่เกิน 10 ส่วนในพัน และน้ าที่ค่อนข้าง
เป็นกรดจัด เช่น ป่าพรุ ตลอดจนมักฝังหรือหมกตัวในโคลนตมได้เป็นระยะเวลานานๆ จึงเป็นปลาที่มีความทนทานต่อ
สภาพแวดล้อม เนื่องจากมีอวัยวะพิเศษช่วยหายใจ (labyrinth  organ) ปลาหมอเป็นปลากินเนื้อ (carnivorous fish) 
จึงเป็นปลาผู้ล่า(predator) กินสัตว์น้ าที่มีขนาดเล็กกว่าและชอบกินอาหารที่ผิวน้ าและกลางน้ า  
ลักษณะภำยนอก   ล าตัวค่อนข้างแบน บริเวณหน้าค่อนข้างกลม ส่วนหางแบนข้าง มีความยาวประมาณ 2.5 – 3.0 
เท่า  ของความลึกล าตัว ปากสั้นกลมมน ปากอยู่ปลายสุด (terminal) และเฉียงขึ้นบนเล็กน้อย ตาโตล าตัวมีสีน้ าตาล
ปนด า ลักษณะสีเข้ม ส่วนท้องลักษณะสีจางกว่าส่วนหลัง ตามล าตัวมีเกล็ดเป็นชนิดขอบมีหนาม (ctenoid) ที่กระดูก
กระพุ้งแก้มตอนปลายมีลักษณะเป็นหนามหยักแหลมคมมาก ลักษณะหางเป็นแบบมนกลมเล็กน้อย ที่โคนหางมีจุดสี
ด ากลม 1 จุดตามล าตัวมีแถบสีด า 7 - 8 แถบ 
ลักษณะควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศปลาหมอเพศเมียจะมีขนาดโตและน้ าหนักมากกว่าเพศผู้ ตัวผู้จะมีลักษณะล าตัว
ยาวเรียวกว่า ตัวเมียมีความลึกของล าตัวมากกว่าตัวผู้เมื่อมีขนาดความยาวเท่ากัน ฤดูปลามีไข่ปลาหมอเพศเมียจะมี
ส่วนท้องอูมเป่งซึ่งเพศผู้ส่วนท้องจะเป็นปกติ  อัตราส่วนเพศของปลาหมอ คิดเป็นอัตราส่วน เพศผู้ : เพศเมีย = 1 : 
1.86  ความดกของไข่มีตั้งแต่  2,200 -28,000  ฟอง  ปลาหมอจะวางไข่ในฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง
ตุลาคม  โดยไข่จะแก่จัดในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม อายุประมาณ 5 เดือน ก็สามารถผสมพันธุ์วางไข่ได้ 
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กรมประมง 
 

ข้ำรำชกำร 

ส ำนักวิจัยและพัฒนำประมงน  ำจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน  ำจืดเพชรบูรณ์ 

นายโยธิน  เทอดวงศ์วรกุล 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 

นางสาวอรุณา  เมืองหมุด 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นายกิตติวัฒน์   อัสสวะ 
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

นางสาววริษา   สุขสม 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

โครงสร้ำงและภำรกิจของหน่วยงำน 
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รำยนำมผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำสถำนีประมงน  ำจืดจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ล าดับ รายนาม ปี พ.ศ. 
   

1. นายมาโนช      ศุภชลัสถ ์ 2533 – 2537 
2. นายธราพันธ์    วัฒนะมหาตม ์ 2537 – 2545 
3. นางสุจิตรา       สรสิทธิ ์ 2545 – 2553 
4 นายสุพัตร์        ศรีพัฒน์ 2553 - 2554 

   

 
รำยนำมผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน  ำจืดเพชรบูรณ์ 

 
ล าดับ รายนาม ปี  พ.ศ. 

   

1. นายสุพัตร์       ศรีพัฒน์ 2554 - 2555 
2. นายโยธิน        เทอดวงศ์วรกุล 2556 - ปัจจุบัน 

   

 
อัตรำก ำลังข้ำรำชกำร ปี 2557 

 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

 
1. นายโยธิน  เทอดวงศ์วรกุล  

 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 

 
1. ปริญญาตรี วท.บ.(ประมง) สาขา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. ปริญญาโท วท.ม. (การจัดการประมง) 
สาขาวิชารองสังคมวิทยาประยุกต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. นางสาวอรุณา  เมืองหมุด นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ 

๑. ปริญญาตรี วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

3. นายกิตติวัฒน์  อัสสวะ เจ้าพนักงานประมง
ปฏิบัติงาน 

๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การ
ประมง) 

4. นางสาววริษา  สุขสม เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 
 

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี) 
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อัตรำก ำลังพนักงำน ปี 2557 
 

พนักงำนรำชกำร งำนเพิ่มผลผลิตสัตว์น  ำ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงำนรำชกำร โครงกำรแผนยุทธศำสตร์ควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร  (Food Safety) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

1. นายวัลลภ  อยู่เย็น ปริญญาตรี นักวิชาการประมง 

2. นางปาริฉัตร  ทองปั้น ปริญญาตรี นักวิชาการประมง 
3. นางสุวีณา  แดงด้วง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เจ้าพนักงานประมง 

 
พนักงำนรำชกำร   โครงกำรฟื้นฟูทรัพยำกรพันธุ์ปลำและสัตว์น  ำจืดไทย   

 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
1. นางสุนทรี  กุลาเหลา ม.6 เจ้าหน้าที่ธุรการ 
2. นายพจน์กุล  เทศประสิทธิ์ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
3. นายนลิต  พันธุ์วิจิตร ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
4. นายวันชัย  แก้วตา ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

5. นายสุวัตร์  ด้วงโป้ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

6. นางปรานอม  ตุ้มเจริญ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

7. นายสัมพันธ์  อรชุน ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

8. นายส าราญ  จ าปาสิน ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

9. นายจักร์กิจ  เพชรมั่ง ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

10. นายไฉน  แย้มยุบล ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

11. นายสมศักดิ์  แสน้ าเงิน ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

12. นายสัน  โสมภา ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
13. นายสมชาย  ศรีสมร ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
14. นายเดช  สีทาราบ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
15. นายวินัย  บุญเลิศ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
16. นางศิรินทร์รัตน์  เทศประสิทธิ์ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

1. นางสาววิชุตา  ทรวงก าเนิด ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 

2. นางสายรุ้ง  แย้มยุบล ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

3. นายสนัด  แตงอ่อน ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
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พนักงำนรำชกำร  โครงกำรพัฒนำลุ่มน  ำเข็กอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 

 

 

คนงำนจ้ำงเหมำบริกำร  

  
 
 
 
 
 
 

ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน  งำนเงินทุนหมุนเวียนในกำรผลิตพันธุ์ปลำ  พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น  ำอื่น ๆ 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
1. นายสุพจน์  ทองจันทร์ ปริญญาตรี นักวิชาการประมง 
2. นายเจษฎา  บุ้งเจาะบาง ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
3. นายกานดา  สอดตา ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
1. นายอาคม  โคมลอย ป.4 งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

2. นายส ารวย  วงศ์ปู่ ป.6 ยามรักษาการณ์ 

3. นายรุ่งเพชร  เหมโพธิ์ ป.6 ยามรักษาการณ์ 

4. นางสาวกรรยา  กองศรีเกษ ปริญญาตรี 
จ้างเหมาบริการงานธุรการ
ทั่วไป 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
1. นางเสมอ    ทรวงก าเนิด ป.4 คนงานประมง 
2. นายสถิต     เพ็งทอง ป.6 คนงานประมง 
3. นายสนาม   แย้มยุบล ม.3 คนงานประมง 
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ภำรกิจของศูนย์วจิัยและพัฒนำประมงน  ำจืดเพชรบูรณ์ 
 

1. ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
คุณภาพการผลิตสัตว์น้ าจืดให้เพียงพอต่อความต้องการในท้องถิ่น 

2. ศึกษา  ค้นคว้า วิจัยและฟ้ืนฟูทรัพยากรประมง และสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ าจืด บริหารจัดการติดตาม 
เฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ าและทรัพยากรในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ าจืดที่ได้ปรับปรุงพันธุ์ พันธุ์สัตว์น้ าจืดที่หายากและ
ใกล้สูญพันธุ์ เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

4. ตรวจสอบ ติดตามและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และกระบวนการผลิตสัตว์น้ าจืดให้ได้
มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

5. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือปล่อยแหล่งน้ าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตประมงในแหล่งน้ า 
ส าหรับเป็นแหล่งสร้างอาหารและรายได้แก่ประชาชน การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสัตว์น้ า 

6. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดเพื่อการจ าหน่ายตามความต้องการของเกษตรกร 
7. ให้บริการทางวิชาการด้านประมงน้ าจืด และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แก่เกษตรกร 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
- ให้ค าปรึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
- เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
- ฝึกงานนิสิต  นักศึกษา 
- ฝึกอบรมเกษตรกร 

8. บริหารและพัฒนาพัฒนาประสิทธิภาพของทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ราชการ 

9. ติดตาม เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าที่เหมาะสมกับแหล่งน้ า เพ่ือเพ่ิมผลผลิตประมงและด ารงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ า 
 
ภำรกิจข้ำงต้นได้น ำไปสู่กำรพัฒนำแผนงำนกิจกรรม  ดังนี้ 
 

1. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น  ำ  เป็นงานหนึ่งในผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ เป็นการผลิตพันธุ์ปลาเพ่ือน าไปปล่อยในแหล่งน้ าสาธารณะ ทั้งการสนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับส่วนราชการที่
สนใจและให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด รวมทั้งผลิตพันธุ์ปลาจ าหน่ายเกษตรกร 
โดยมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาประมงน้ าจืด ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 

1.1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดชนิดต่างๆ เช่น ปลาตะเพียน ปลานิล ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ กุ้ง
ก้ามกรามและกบนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดได้ผลิตลูกปลาชนิดต่างๆ รวม 15 ล้านตัวต่อปี และกุ้งก้ามกรม 
12 ล้านตัวต่อปี เพ่ือปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติ 

1.2 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดชนิดต่างๆ เพื่อจ าหน่าย ได้แก่ ปลานิล ปลานิลแปลงเพศ ปลาหมอไทย ปลา
ตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลาดุกอุยเทศ และกบนา โดยในปีงบประมาณ 2557 ตั้งเป้ายอดขายปีละประมาณ 1.2 ล้าน
บาท 
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2. โครงกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง ด้วยกิจกรรม ให้เกษตรกรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจแก่เกษตร ถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัยในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานขั้น
ปลอดภัย (safety level) มาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี (GAP) สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มี
การรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดตามมาตรฐานปลอดภัย (safety level) และ มาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี (GAP) ออกประเมินตรวจ
รับรองฟาร์มของเกษตรกร รวมถึงตรวจปัจจัยในการผลิตและสัตว์น้ าติดตามผลในการผลิตสัตว์น้ าของเกษตรกรที่เข้า 
ร่วมโครงการฯ เป้าหมายปีละประมาณ 400 ฟาร์ม 

3. โครงกำรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้ำนกำรประมง  ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของภาครัฐผ่านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในด้านการประมง เพ่ือขยายโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี
ด้านการประมงอย่างทั่วถึง และเพ่ิมความมั่นใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ได้ปรับปรุงพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านการประมง 1 แห่ง และอบรม
เกษตรกร  จ านวน  40  ราย 

4. โครงกำรพัฒนำเกษตรกรสู่ SMART FARMER กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายพัฒนาชีวิต
ของเกษตรกรให้ความเป็นอยู่ทีดีขึ้นและให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งหัวใจส าคัญที่จะท าให้เกิดความ
ยั่งยืนก็คือตัวเกษตรกรเอง และหากไม่สามารถพัฒนาความเข้มแข็งให้เกษตรกรเป็นตัวของตัวเองได้ ก็ต้องอุ้ม
เกษตรกรไว้ตลอด ด้วยเหตุนี้จึงจัดโครงการ Smart Farmer ขึ้นมา เพ่ือพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็น 
Smart Farmer ที่มีความพร้อม ทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร สามารถเพ่ิมประสิทธิ์
ภาพการผลิตและเตรียมความพร้อมต้อนรับการค้าเสรีที่จะมาถึงเอาน าไปสู่การเพ่ิมรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน “Smart Farmer” หมายความว่าเกษตรกรปราดเปรื่อง ค าว่าปราด คือคนที่มีความรวดเร็ว เปรื่องคือคนที่รู้จัก
ใช้ความคิด ดังนั้น Smart Farmer หมายถึง ตัวเกษตรกรที่มีความรู้ในการประกอบอาชีพของตัวเองอย่างดี และ
สามารถแก้ไขปัญหาได ้มีความคิดรู้จักวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยรู้จักให้ข้อมูลต่างๆ 
ประกอบการตัดสินใจ และเป็นคนที่รู้จักใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดปัญหาเรื่องของแรงงาน  นอกนี้ยังเป็นคนที่เน้นการผลิต
สินค้าท่ีมีคุณภาพมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ โครงการ Smart Farmer นี้จะเป็น
การพัฒนาคน พัฒนาตัวเกษตรกร ให้เป็นคนมีคุณภาพเข้าใจงานที่ตัวเองท า สามารถแก้ปัญหาและพ่ึงพาตัวเองได้
อย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้รับความรู้เพ่ิมเติม  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้อาชีพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีความยั่งยืน เพ่ือเตรียมความพร้อม
เกษตรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป้าหมายปีงบประมาณ 2557 ในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 
ให้การอบรมแก่เกษตรกรในพ้ืนทีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ Smart Farmer จ านวน 21 ราย 

5. โครงกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน  ำเข็ก อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ด้ำนกำรประมง) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ได้มีแนวทางการเพ่ิมผลผลิตประมงในแหล่งน้ าจืด ทั้งขนาด

เล็กและขนาดกลางประมาณ 40 แห่ง ภายในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าเข็กอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ าเภอเขา
ค้อ ด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า โดยเฉพาะชนิดปลากินพืช อย่างปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ และปลานวลจันทร์เทศ ซึ่ง
เป็นพันธุ์ปลาที่เจริญเติบโตอยู่ในแหล่งน้ าได้ดี และกุ้งก้ามกราม ปล่อยลงในแหล่งน้ า ทดแทนชนิดและจ านวนสัตว์น้ า
จืดที่หายไปเป็นประจ าทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านบนเขาค้อซึ่งนิยมบริโภคปลาน้ าจืด ทั้งนี้ได้ให้ราษฎร
ในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการสร้างอาหารธรรมชาติให้พันธุ์สัตว์น้ าที่ปล่อย รวมทั้งช่วยกันอนุรักษ์ และ บริหารจัดการ
ทรัพยากรแหล่งน้ า อีกทั้งสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเพ่ือให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าเข็กฯ มีแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ า ไว้ให้ ครู -นักเรียนบริโภค หรือ น า รายได้จากการ
จ าหน่ายสัตว์น้ า มาใช้ในโครงการอาหารกลางวันของทางโรงเรียน และได้มีโอกาสพัฒนาสมองที่ดีในด้านการศึกษา 
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นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ เลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และเลี้ยง
กบนาในกระชังบก โดยการมอบพันธุ์ปลา และมอบอาหารปลาเช่นกัน เพ่ือให้เกษตรกรมีอาชีพ รายได้ ตลอดจนมี
อาหารโปรตีนประเภทปลาเพ่ือไว้บริโภคด้วย โดยศูนย์ฯ จะเข้าไปฝึกอบรม-ถ่ายทอดทักษะความรู้เกี่ยวกับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเบื้องต้น สร้างจิตส านึกให้กับครู นักเรียน และเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามและเข้าไปคอย
ให้ค าแนะน า สม่ าเสมออยู่ตลอดเวลา  

6. โครงกำรฟื้นฟูทรัพยำกรพันธุ์ปลำและสัตว์น  ำจืดของไทย  ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๓๓ - ๒๕๓๔ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรวัดไชยวัฒนารามและโบราณสถานใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงสนพระราชหฤทัยพระนิพนธ์บทเห่เรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศมาก ในระหว่างที่
ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปล่อยปลาในแหล่งน้ าต่างๆ ทรงสดับรายงานจากกรมประมงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอาชีพ
ของกรมประมงหลายโครงการ ซึ่งใช้พันธุ์ปลาต่างประเทศเป็นหลัก เช่น ปลาจีนจากประเทศจีน ปลายี่สกเทศ ปลา
หมอเทศ ปลากะโห้เทศ ปลานวลจันทร์เทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาจากประเทศอินเดีย ทรงสงสัยและมีพระราชปรารภ
เป็นค าถามว่า“...ปลาไทยหายไหนหมด...”  จึงมีพระราชด าริ “ให้กรมประมงฟื้นฟูปลาไทยกลับมามีจ านวนมากขึ้น
และอนุรักษ์ปลาหายากไว้ กรมประมงรับสนองพระราชด าริถือเป็นโครงการหลัก และยึดถือว่า ถ้าปล่อยลงใน
แหล่งน้ าธรรมชาติ ต้องเป็นปลาไทยเท่านั้น ถ้าเป็นปลาต่างประเทศต้องมีการเจริญเติบโตเร็ว เลี้ยงง่าย ออก
ลูกหลานได้เอง ซึ่งเหมาะส าหรับคนยากจนในการน ามารบัประทานและขาย ให้ปล่อยในแหล่งน้ า เช่น บึง บ่อน้ า
ที่สร้างขึ้นมา รวมถึงแม่น้ าล าคลอง”  
                  กรมประมงได้รับสนองพระราชด าริจัดโครงการฟ้ืนฟูปลาไทยเป็นโครงการต่อเนื่อง ด าเนินการส าเร็จใน
การเพาะเลี้ยงปลาไทยได้เกือบทุกชนิด โดยเฉพาะปลาไทยตามกาพย์เห่เรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ ทั้ง ๑๗ 
ชนิด ได้แก่ ปลานวลจันทร์ ปลาคางเบือน ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห ปลาแก้มช้ า ปลาทุก ปลาน้ าเงิน ปลากราย 
ปลาหางไก่ ปลาสร้อย ปลาเนื้ออ่อน ปลาเสือ ปลาแมลงภู่ ปลาหวีเกศ ปลาชะเวง ปลาชะวาด และปลาแปบ ยกเว้น
ปลาหวีเกศซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว เนื่องจากมีแห่งเดียวในโลก คือ ในลุ่มน้ าเจ้าพระยาลุ่มน้ าที่ส าคัญของประเทศไทยใน
อดีตเคยเป็นแหล่งที่มีพันธุ์สัตว์น้ าต่างๆ เช่น ปลายี่สก ปลากา ปลาบ้า ปลาสวาย ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ไม่เอ้ืออ านวยต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของ
ปลา และสัตว์น้ าจืดตามธรรมชาติ ประกอบกับการท าการประมงเกินก าลังผลิตของแหล่งน้ า ตลอดจนภัยธรรมชาติ 
ส่งผลกระทบเสียหายอย่างรุนแรงต่อชนิด และปริมาณสัตว์น้ าจืดในแหล่งน้ าธรรมชาติ กล่าวคือ พันธุ์ปลาน้ าจืดของ
ไทยบางชนิดได้สูญพันธุ์ไป นอกจากนี้พันธุ์ปลาน้ าจืดของไทยอีกหลายชนิดมีปริมาณลดลง จนกระท่ังอยู่ในสภาวะน่า
วิตกต่อการสูญพันธุ์ โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย เป็นโครงการพระราชด าริโครงการหนึ่ง 
ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลา และสัตว์น้ าจืดของไทยที่หายาก หรือมีโอกาสสูญพันธุ์ แล้วน าไปปล่อยใน
แหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อทดแทนปริมาณสัตว์น้ าที่ถูกท าลาย ซึ่งการเพ่ิมผลผลิตของปลาในแหล่งน้ ายังเป็นการเพ่ิม
รายได้ และเพ่ิมปริมาณอาหารโปรตีนแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในชนบท นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการเพาะเลี้ยงในเชิง
การค้า ซึ่งจะสามารถเพ่ิมผลผลิตปลาไทยจากการเลี้ยง และสามารถเพ่ิมรายได้ตลอดจนสามารถคืนความหลากหลาย
ของชนิดปลา ซึ่งจะรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ า อันจะน ามาซึ่งการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป 

7.โครงกำรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้ำนกำรประมง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้าน
การประมง  เป็นการขยายโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการประมงอย่างทั่วถึง  และศึกษาโดยการฝึกปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมและเป็นระบบแก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  พร้อมทั้งด าเนินการปรับปรุง
สถานที่ราชการให้รองรับเกษตรกรในการเรียนรู้  โดยเน้นการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านการ
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ประมง  ให้เป็นเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
วัตถุประสงค์ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงเป็นศูนย์เครือข่ายให้บริการ
ความรู้  เทคโนโลยีด้านการประมงในพ้ืนที่ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสบการณ์ทั้ง
บุคลากรภาครัฐ  และปราชญ์ชาวบ้าน  กิจกรรมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง  โดยใช้สถานที่ 
ศูนย์/สถานี  ของกรมประมง  ให้เกษตรกรหรือผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม  ทัศนศึกษา ดูงาน  ฝึกปฏิบัติในศูนย์
เรียนรู้  เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนด้านประมง  

 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
 
1. งำนธุรกำร    มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

1.1 งานสารบรรณ บริหารเกี่ยวกับงานธุรการ ร่างโต้ตอบหนังสือ พิมพ์หนังสือ เอกสารวิชาการ  และ
เอกสารอ่ืน ๆ ตลอดจนติดต่อประสานงานกับ กรม กอง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีงบประมาณ   2557 
 

ชนิดหนังสือ จ านวน (ฉบับ) 
    - รับหนังสือ 2,706 

    - ส่งหนังสือ 772 
    - ค าสั่งศูนย์ฯ 205 

 
1.2 งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ บริหารงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 
1.3 งานพัสดุครุภัณฑ์ ท าการลงบัญชีหมายเลขครุภัณฑ์ที่ได้รับ ตรวจเช็คจ านวนครุภัณฑ์คงเหลือ

ประจ าป ี
1.4 งานยานพาหนะ ใช้ติดต่อประสานงานราชการของศูนย์ฯ ให้บริการแก่ข้าราชการศูนย์ฯ 

ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะบ ารุงซ่อมแซมตลอดจนควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด 
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สรุปรำยงำนงบประมำณประจ ำปี  2557 
 
ตำรำงท่ี 1  แสดงงบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 
               ประจ าปี  2557 
 

งาน/โครงการ งบที่ได้รับ 
อนุมัติ (บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

1. งานพัฒนาการประมง     
1.1  กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,975,400 2,420,118.15   

- ค่าสาธารณูปโภค 236,000 391,281.77 ถั่วจ่ายมาจากค่า
ใช้สอย 

 

- เงินเดือนพนักงานราชการ 2,344,050 2,344,050 0  
- ค่าครุภัณฑ์ - - -  
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - -  
รวม 5,555,450 5,555,449.92 0.08 99.999% 
1.2  กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 732,000 642,995.64   
- ค่าสาธารณูปโภค 106,000 194,954.17 ถั่วจ่ายมาจากค่า

ใช้สอย 
 

- เงินเดือนพนักงานราชการ 623,100 623,100   
- ค่าครุภัณฑ์ - -   
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - -   
รวม 1,461,200 1,461,049.81 50.19 99.996% 
1.3  กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - - -  
- ค่าสาธารณูปโภค     
- ค่าจ้างชั่วคราว     
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     
รวม - - -  
2. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าเข็กอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 270,670 271,637.60   
- ค่าสาธารณูปโภค 16,000 15,854.64 145.36  
- เงินเดือนพนักงานราชการ 522,885 520,455 2,430  
- ค่าครุภัณฑ์     
รวม 809,555 807,947.28 1,607.72 99.801% 
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งาน/โครงการ งบที่ได้รับ 
อนุมัติ (บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

3. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดไทย  (รับโอนเงินจากส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด) 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 17,540 20,516   

- ค่าสาธารณูปโภค     

- เงินเดือนพนักงานราชการ 438,405 436,539   

รวม 455,945 457,294  100% 

4. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดไทย  (รับเงินโอนจากส านักถ่ายทอดเทคโนโลยีประมง) 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 200,000 170,989   

- ค่าสาธารณูปโภค 26,400 50,844.82   

รวม 226,400 221,833.82  100% 

 5.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 96,000 96,000   
- ค่าสาธารณูปโภค     
รวม 96,000 96,000  100% 
6. พัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 231,000 231,000   
- ค่าสาธารณูปโภค     
-งบรายจ่ายอื่น     
รวม 231,000 231,000  100% 
7. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 100,000 100,000  100% 
8.โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ (เบิกแทนกัน) กรมชลประทาน 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 120,000 119,996.15 3.85 99.967% 
9. เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 361,000 406,840.32 41,929  
- ค่าสาธารณูปโภค 59,700 15,377.33 - 41931.69  
- ค่าจ้างชั่วคราว 436,360 4308,.38 5,522  
- ค่าครุภัณฑ์ 95,800 95,800   
รวม 952,860 952,855.65 4.35 100% 
สรุป  งบปกต ิ สรุป  งบเงินทุนหมุนเวียน 
เงินงบประมาณท่ีได้รับทุกโครงการ  8,935,450 บาท เงินงบประมาณท่ีได้รับทุกโครงการ  952,860 บาท 
เบิกจ่ายทั้งหมด  8,930,574.83 บาท    เบิกจ่ายทั้งหมด  952,855.65  บาท 
คิดเป็นร้อยละ  99.94% คิดเป็นร้อยละ  100% 
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2. งำนผลิตพันธุ์สัตว์น  ำ  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

2.1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดเพื่อสนับสนุนงานโครงการต่าง ๆ  ในการเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ า 
ปรับปรุงสภาพนิเวศน์วิทยา การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าตลอดจนงานส่งเสริมการประมงให้แก่ราษฎร 

2.2 วิจัย ทดลอง ค้นคว้าและวิจัย   เพ่ือปรับปรุงเทคนิคและระบบการเลี้ยงสัตว์น้ า   การอนุบาล
โดยเน้นหนักชนิดของพันธุ์สัตว์น้ าที่มีความส าคัญและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  เพ่ือพัฒนาการเพาะเลี้ยงการอนุรักษ์  
และการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าจืด 

2.3 ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  และการจัดการประมงแก่ราษฎร 
2.4 ให้บริการทางวิชาการทางด้านการประมงแก่เกษตรกร  เพื่อมุ่งช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ 
2.5 ให้ความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบูรณ์  ส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานราชการ

อ่ืนในการพัฒนาและส่งเสริมการประมง 
2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง 
ในปีงบประมาณ  2557  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดชนิดต่างๆ 

ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลานวลจันทร์เทศ ปลาหมอ กบนา กุ้งก้ามกราม ฯลฯ เพ่ือปล่อยในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ มีเป้าหมายการผลิตพันธุ์สัตว์น้ า รวม 24.00 ล้านตัว  มีผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้ ารวม  25.2727  ล้านตัว 
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ตามตารางท่ี 2 
ตำรำงท่ี 2  แผน/ผลการปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ าประจ าปี 2557 

แผนการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด หน่วยนับ แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
รวมผลการผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืด พันตัว 24,000 25,272.70 
1.1 กบนา พันตัว 200 118 
1.2 กุ้งก้ามกราม พันตัว 11,000 12,524 
1.3 ปลาตะเพียน พันตัว 8,700 9,147 
1.4 ปลานวลจันทร์เทศ พันตัว 1,000 200 
1.5 ปลานิล พันตัว 100 247.50 
1.6 ปลายี่สกเทศ พันตัว 3,000 3,037 
    
 
๓. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง  (food Safety) 
 

เนื่องจากประเทศผู้น าสินค้าเกษตรใช้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเป็นข้อต่อรองทางการค้า เช่น ในเรื่องคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมีตกค้าง การเลี้ยงที่ถูกสุขลักษณะ ฯลฯ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง กรมประมงจึงได้มีการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยจัดให้มีการตรวจ
และรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เป็นไปตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานขั้นปลอดภัย ผลการด าเนินงาน ปี 
2557 มีข้ันตอน ดังนี้ (ตารางท่ี 3) 

3.1 รับสมัครเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ าจืดเข้าร่วมโครงการฯ 
3.2 อบรมเกษตรให้ทราบถึงวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย 
3.3 เจ้าหน้าที่ประมงให้ค าแนะน าตามฟาร์มและบริการตรวจวัดคุณภาพน้ าและปัจจัยการผลิต 
3.4 ตรวจประเมินฟาร์มและออกใบรับรอง 



23 
 
ตำรำงท่ี 3 แผน/ผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ประจ าปี  2557 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 
1รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ฟาร์ม 408 407 
1.1ฟาร์มใหม่ (safety level) ฟาร์ม 70 69 
1.2ฟาร์มใหม่ (GAP) ฟาร์ม - - 
1.3ฟาร์มเดิม (safety level) ฟาร์ม 290 290 
1.4ฟาร์มเดิม (GAP) ฟาร์ม 4 4 
2.อบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามมาตรฐาน
ขั้นปลอดภัย และ GAP 

ราย 408 407 

3.ให้ค าแนะน าและตรวจประเมินฟาร์ม ฟาร์ม 407 407 
4.ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตัวอย่าง 612 612 
 
4. โครงกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน  ำเข็ก อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดเพชรบูรณ์  

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แก่เกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ ลุ่มน้ าเข็ก 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน เลี้ยงปลาบ่อพลาสติก 
และมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามและให้ค าแนะน าสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกษตรกรมีอาชีพ รายได้ ตลอดจนมีอาหารโปรตีน
ประเภทปลาเพ่ือไว้บริโภคอย่างยั่งยืน ส่วนการเลี้ยงกบนาในกระชังบกโดยการมอบพันธุ์สัตว์น้ า นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ได้
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเพ่ือให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของโครงการฯ เพ่ือให้มีแหล่ง
อาหารโปรตีนจากสัตว์น้ า ไว้ให้ ครู-นักเรียนบริโภค หรือ น ารายได้จากการจ าหน่ายสัตว์น้ า มาใช้ในโครงการอาหาร
กลางวันของทางโรงเรียนและได้มีโอกาสพัฒนาสมองที่ดีในด้านการศึกษา  โดยด าเนินการฝึกอบรม-ถ่ายทอดทักษะ
ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เบื้องต้น สร้างจิตส านึกให้กับนักเรียนในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อีก
ทั้งด าเนินการเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ าจืด ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางประมาณ 40 แห่ง  โดยปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ า ได้แก่ ปลากินพืช ซึ่งเป็นพันธุ์ปลาที่เจริญเติบโตอยู่ในแหล่งน้ า ได้ดี และกุ้งก้ามกราม ปล่อยลงในแหล่งน้ า 
เพ่ือทดแทนชนิดและจ านวนสัตว์น้ าจืดที่หายไปเป็นประจ าทุกปี ตามตารางท่ี 4 
ตำรำงที่ 4 แผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าเข็ก  อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี  2557 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
    1.1 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
    1.2 แจกพันธุ์สัตว์น้ า 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
    2.1 แจกพันธุ์สัตว์น้ าแก่เกษตรกร 
    2.2 การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก 
   2.3 การเลี้ยงปลาในบ่อ 
3. เพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ า 
4. กิจกรรมประมงโรงเรียน 
5. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
6. ติดตามและแนะน าเกษตรกร 

พันตัว 
พันตัว 
พันตัว 

 
ราย 
ราย 
ราย 
แห่ง 
แห่ง 
ราย 
ครั้ง 

1,000 
700 
300 
125 
100 
20 
5 
2 
2 

65 
10 

1,000 
700 
300 
125 
100 
20 
5 
2 
2 

65 
10 
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5. โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2557 ได้ ให้การอบรมแก่เกษตรกรใน
พ้ืนที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาเข้าสู่ Smart Farmer จ านวน 21 ราย  
ตารางที่ 5  แผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจ าปี 2557 

กิจกรรม รำย Existing Smart 
Farmer 

Developing 
Smart Farmer 

1. อบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ Smart 
Farmer 

ราย 11 10 

  
6.โครงกำรฟื้นฟูทรัพยำกรพันธุ์ปลำและสัตว์น  ำจืดของไทย 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ได้รับผิดชอบด าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดของไทยได้แก่ 
ปลาตะเพียนทอง ปลาหมอไทย และปลาสวาย จ านวน  2.00 ล้านตัว ซึ่งผลการด าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดของ
ไทย เพ่ือปล่อยลงในแหล่งน้ าธรรมชาติได้ จ านวน 2.18  ล้านตัว ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ตามตารางท่ี 6 

 

ตำรำงท่ี 6 แผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย ประจ ำปี 2557 
ชนิดพันธ์สัตว์น้ าจืด หน่วยนับ แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 

1.แผน/ผลการผลิต พันธุ์สัตว์น้ าจืดของไทย 
1.1ตะเพียนทอง 
1.2ปลาหมอไทย 
1.3ปลาเค้า 
1.4ปลากาด า 

พันตัว 
พันตัว 
พันตัว 
พันตัว 
พันตัว 

1,000 
600 
400 
15 

0.06 

1,004.86 
910.80 

79 
15 

0.06 
 

7.โครงกำรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุนชนด้ำนประมง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ ได้รับผิดชอบด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์

เรียนรู้ด้านการประมง หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่   19 – 21 มีนาคม  2557 โดยมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบูรณ์เข้าร่วมรับการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 32 คนพร้อมทั้งได้น าเกษตรกรไปดูงานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกของ
เกษตรกรดีเด่น สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด นายสังเวิน วรรณาพูล ตามตารางท่ี 7 

 

ตำรำงท่ี 7 แผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุนชนด้านประมง ประจ ำปี 2557 
กิจกรรม/งานที่ท า หน่วยนับ แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 

1.ปรับปรุงสถานที่ (เดิม)  
2.ตั้งจุดสาธิตเรียนรู้ (ใหม่) 
3.จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม 
4.ฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน 
5.บุคคลากรภายนอกเข้าศึกษาดูงาน 

แห่ง 
แห่ง 

หลักสูตร 
ราย 
ราย 

- 
- 
- 

30 
- 

- 
- 
- 

32 
- 
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8. โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
  ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์ฯชนิดต่างๆที่มีคุณภาพดี แข็งแรง ราคาถูก เพ่ือจ าหน่ายให้แก่
เกษตรกรและบุคคลทั่วไป น าไปเลี้ยงเพื่อไว้บริโภคหรือจ าหน่าย โดยปีงบประมาณ 2557 ศูนย์ฯมีเป้าหมายการผลิต
พันธุ์สัตว์น้ า รวม 5,210,000 ตัว ตั้งเป้ายอดขายปีละประมาณ 1.2 ล้านบาท ซึ่งผลการด าเนินงานสามารถผลิต
พันธุ์สัตว์น้ าจ าหน่าย รวม 4,789,300 ตัว คิดเป็นรายได้จากการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 1,113,425 บาท 
ตามตารางท่ี 8 
ตำรำงท่ี 8 แผนงาน/ผลการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจ าปีงบประมาณ  2557  

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ าจืด 
รายได้ (บาท) จ านวนพันธุ์สัตว์น้ า (ตัว) 

แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
1. ปลานิล 20,000 12,960 88,000 110,100 
2.ปลานิลแปลงเพศ 600,000 568,035 2,640,000 1,885,450 
3.ปลานิลแดงแปลงเพศ 200,000 175,600 880,000 434,250 
4.ปลาตะเพียนขาว 200,000 199,615 990,000 1,422,350 
5. ปลายีสกเทศ 80,000 85,600 352,000 708,900 
6. ปลาดุกอุยเทศ 41,500 20,000 182,000 168,400 
7.ปลาหมอไทย 10,000 56,640 44,000 33,100 
8.กบนา อายุ 30 วัน 35,000 300 34,000 26,750 

รวม 1,186,500 1,113,425 5,210,000 4,789,300 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 



26 
 

ประมวลภำพ 
 

กิจกรรมที่ส ำคัญประจ ำปี 2557 
 

 

  
เมื่อวันที่  13  มกราคม  2557  นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง  เข้าตรวจเยี่ยมไร่ก านันจุล  ฟาร์ม 

GAP  ในโครงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด
เพชรบูรณ์ 

 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ร่วมกับส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า
ให้แก่เกษตรกร  ในโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองย่างทอย  ม.7  ต.หนองย่างทอย  อ.ศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ์  โดยมีนายวิเชียร  
จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานในพิธี 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ร่วมกับส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  ร่วมด าเนินการ  

“โครงการเคลื่อนย้ายปลาชะโด”  ออกจากเขตอภัยทานพุทธอุทยานเพชบุระ  ระหว่างวันที่  24 – 31  มีนาคม  2557  
เพ่ือลดจ านวนปลาผู้ล่าตัวฉกาจออกจากแหล่งน้ า 

           

      
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  จัดอบรมเกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชน  หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  จ านวน 30 ราย  ระหว่างวันที่ 19- 
21  มีนาคม  2557  ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  โดยมีการฝึกปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาดุก  
การศึกษาระบบการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผักในระบบน้ าหมุนเวียน (Aquaponic)  และดูงานการเพาะพันธุ์ปลาดุก
ในฟาร์มเกษตรกรดีเด่น  ณ  จังหวัดสิงห์บุร ี
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า  ให้กับส านักงานเกษตรจังหวัด
เพชรบูรณ์  ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร  
ณ  โรงเรียนบ้านหนองแม่นา  ต าบลหนองแม่นา  อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  
2557 
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 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้จัดประชุมชาวบ้าน  
เพ่ือให้ความรู้ถึงการจับพันธุ์สัตว์น้ าในฤดูวางไข่ หรือ ฤดูน้ าแดง  ณ  บ้านหนองสมบูรณ์  หมู่ 6  ต าบลพุขาม  อ าเภอ
วิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2557 
 

    

      
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้  ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  เพ่ือเป็น
การเทิดพระเกียรติ  ตลอดจนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในสังคม  ณ บริเวณท่ีสาธารณประโยชน์  หมู่
ที่ 1  บ้านเกาะบอระเพ็ด  ต าบลบึงกระจับ  จังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ได้เข้าร่วมงานหล่อเทียนเข้าพรรษา  ประจ าปี 2557  และแห่เทียน
พรรษาถวาย 13 วัด  ในวันที่   8 - 12  กรกฎาคม  2557  ณ วัดเพชรวราราม  พระอารามหลวง   
โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานในพิธี 
 

   
 

   
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ได้จัดการฝึกอบรมโครงการ Smart Farmer  หลักสูตร “พัฒนา

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เข้าสู่ Smart Farmer”  ณ  ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  
เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2557 
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 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ร่วมกับส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  จ านวน 1,000,000 ตัว  ในวันที่  5  
สิงหาคม  2557  ณ บิรเวณ “อ่างน้ าขึ้นน้ าลง”  หมู่ที่ 8  ต าบลวังหิน  อ าเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมี   
นายสุชาติ  ราษฎร์ดุษดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานในพิธี 
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 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ร่วมกับส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์   และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเกาะ  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันประมงแห่งชาติ  ประจ าปี 2557  ณ บริเวณแหล่งน้ าหนอง
เกาะ  ต าบลนาเกาะ  อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันที่  18  กันยายน  2557  โดยมีนายสอาด  สิงห์งาม  
นายอ าเภอหล่มเก่า  เป็นประธานในพิธี 

       
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ได้จัดท าบุญตักบาตรพระสง์์  ประจ าปี 2557  ในวันที่  26  
กันยายน  2557  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  
เพ่ือเป็นสิริมงคลให้กับข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้าง 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ได้จัดงานแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์  ตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์  ระหว่างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพิษณุโลก  สุโขทัย  และเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่  13 – 
14  พฤศจิกายน  2557  ณ อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  



เนื้อที่/ไร หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

กุง
กา
มก

รา
ม

จา
ด

ตะ
เพ
ียน

น
วล

จัน
ท
รเ
ท
ศ

น
ิล

แก
มช

้ํา

ยี่ส
กเ
ท
ศ

ไน กบ

รวม

1 แหลงน้ําสาธารณะ 1 ต.ค. 56 60 4 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ 250,000 250,000

แหลงน้ําสาธารณะ (ทุกหมูบาน) 16 ม.ค. 57 8 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ 50,000 50,000

แหลงน้ําสาธารณะ 6 มี.ค. 57 เมือง เพชรบูรณ 20,000 20,000

แหลงน้ําสาธารณะ (ทุกหมูบาน) 12 มี.ค. 57 วังโปง วังโปง เพชรบูรณ 20,000 20,000

แหลงน้ําสาธารณะ (ทุกหมูบาน) 9 เม.ย. 57 3 สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 20,000 20,000

แหลงน้ําสาธารณะ 23 เม.ย. 57 เพชรบูรณ 80,000 80,000

แหลงน้ําสาธารณะ 2 พ.ค. 57 เมือง เพชรบูรณ 150,000 150,000

แหลงน้ําสาธารณะ 20 พ.ค. 57 เมือง เพชรบูรณ 10,000 10,000

2 สระน้ําดานกักสัตวเพชรบูรณ 1 ต.ค. 56 8 ในเมือง เมือง เพชรบูรณ 24,000 24,000

3 สระน้ําโรงพยาบาลคายพอขุนผาเมือง 1 ต.ค. 56 12 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ 50,000 50,000

4 แหลงน้ําสาธารณะ 1 ต.ค. 56 10 นาปา เมือง เพชรบูรณ 30,000 30,000

5 สระน้ําโรงเรียนบานวังซอง 1 ต.ค. 56 6 9 ทาพล เมือง เพชรบูรณ 18,000 18,000

6 สระน้ําองคการอุตสาหกรรมปาไม 1 ต.ค. 56 3 10 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ 9,000 9,000

7 สระน้ํากรมทหารมาที่ 3 1 ต.ค. 56 2 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ 6,000 6,000

8 สระน้ําวัดโคกกรวด 1 ต.ค. 56 2 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ 6,000 6,000

9 สระน้ํา(เทศบาล), แหลงน้ําสาธารณะ 1 ต.ค. 56 7 ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ 21,000 21,000

10 แมน้ําปาสัก 1 ต.ค. 56 เมือง เพชรบูรณ 200,000 200,000

แมน้ําปาสัก 26 พ.ย. 56 เมือง เพชรบูรณ 100,000 100,000

ตนน้ําแมน้ําปาสัก (บานหินโงน) 4 ธ.ค. 56 5 ศิลา หลมเกา เพชรบูรณ 750,000 750,000

แมน้ําปาสัก (วัดชัยมงคล) 4 ธ.ค. 56 10 5 กองทูล หนองไผ เพชรบูรณ 100,000 100,000

แมน้ําปาสัก (หนาวัดไตรภูมิ) 2 ม.ค. 57 ในเมือง เมือง เพชรบูรณ 1,720,000 1,720,000

แมน้ําปาสัก 17 ม.ค. 57 เมือง เพชรบูรณ 80,000 80,000

ที่ตั้ง

ผลการปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ํา ป 2557

หนวยงาน ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบูรณ

วัน เดือน ป 

(ต.ค.56-ก.ย.

57)

ชื่อแหลงน้ําลําดับที่
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แมน้ําปาสัก 8 พ.ค. 57 3,6 กองทูล หนองไผ เพชรบูรณ 230,000 230,000

แมน้ําปาสัก 15 พ.ค. 57 เมือง เพชรบูรณ 132,000 132,000

ลุมน้ําปาสักตอนบน 16 พ.ค. 57 5 ทาอิบุญ หลมสัก เพชรบูรณ 120,000 120,000

แมน้ําปาสัก 20 พ.ค. 57 4 กองทูล หนองไผ เพชรบูรณ 20,000 20,000

แมน้ําปาสัก 23 พ.ค. 57 เมือง เพชรบูรณ 110,000 110,000

แมน้ําปาสัก 2 มิ.ย. 57 เมือง เพชรบูรณ 100,000 100,000

แมน้ําปาสัก 4 มิ.ย. 57 เมือง เพชรบูรณ 477,000 477,000

แมน้ําปาสัก 13 มิ.ย. 57 เมือง เพชรบูรณ 84,000 84,000

แมน้ําปาสัก 20 มิ.ย. 57 เมือง เพชรบูรณ 30,000 30,000

แมน้ําปาสัก 4 ก.ค. 57 เมือง เพชรบูรณ 200,000 200,000

แมน้ําปาสัก 8 ก.ค. 57 เมือง เพชรบูรณ 180,000 180,000

11 แมน้ําปาสัก 8 ต.ค. 56 4 1 บานโคก เมือง เพชรบูรณ 2,000 2,000 4,000

สระน้ําวัดโนนสวางอารมณ 19 ธ.ค. 56 1 1 บานโคก เมือง เพชรบูรณ 2,000 2,000

12 หนองนารี 11 ต.ค. 56 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ 60,000 60,000

13 หนองน้ําสาธารณะ บานตะกุดจั่น 17 ต.ค. 56 5 8 ทาขาม ชนแดน เพชรบูรณ 10,000 10,000

14 สระน้ํากองพันทหารชางที่ 8 18 ต.ค. 56 10 2 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ 75,000 75,000

15 นาขาว ต.สะเดาะพง 28 ต.ค. 56 40 5 สะเดาะพง เขาคอ เพชรบูรณ 7,000 7,000

16 สระน้ํา อบต.ชอนไพร 28 ต.ค. 56 5 9 ชอนไพร เมือง เพชรบูรณ 5,000 5,000

17 นาขาว ต.นาแซง 28 ต.ค. 56 10 4 นาแซง หลมเกา เพชรบูรณ 2,000 2,000

18 สระน้ําโรงเรียนบานน้ําพุ 31 ต.ค. 56 4 บานกลาง หลมสัก เพชรบูรณ 20,000 20,000

19 สระน้ําศูนยเพาะชํากลาไมเพชรบูรณ 31 ต.ค. 56 8 12 วังชมภู เมือง เพชรบูรณ 10,000 10,000 20,000

20 สระน้ํา ฉก.ตชด.31 1 พ.ย. 56 1 หลมสัก เพชรบูรณ 3,000 3,000
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21 สระน้ํากองรอยทหารสารวัตร จ.ทหารบกเพชรบูรณ 1 พ.ย. 56 3 2 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ 2,000 7,000 9,000

22 สระน้ําการประปาสวนภูมิภาค 1 พ.ย. 56 5 ในเมือง เมือง เพชรบูรณ 1,000 9,000 10,000

23 สระน้ําหมูบาน 1 พ.ย. 56 1 5.5 โคกมน น้ําหนาว เพชรบูรณ 14,000 1,000 15,000

24 สระน้ําโรงเรียนบานชัยมงคล 1 พ.ย. 56 1 หวยสะแก เมือง เพชรบูรณ 4,000 4,000

25 สระน้ําสาธารณะบานธารทิพย 1 พ.ย. 56 11 10 บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบูรณ 3,000 29,000 2,000 34,000

26 แหลงน้ําสาธารณะซับสมบูรณ 1 พ.ย. 56 10 ซับสมบูรณ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 1,000 39,000 2,000 42,000

27 สระน้ําโรงเรียน 1 พ.ย. 56 3 งาน 4 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ 3,000 2,000 5,000

28 สระน้ําโรงเรียน 1 พ.ย. 56 4 2 บานติ้ว หลมสัก เพชรบูรณ 2,000 10,000 4,000 16,000

29 สระน้ําสถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 1 1 พ.ย. 56 1 11 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ 2,000 2,000

30 อางเก็บน้ําคลองหวยนาค 13 พ.ย. 56 100 14 หวยสะแก เมือง เพชรบูรณ 40,000 40,000

อางเก็บน้ําคลองหวยนาค 3 ก.ค. 57 7 วังชมภู เมือง เพชรบูรณ 45,000 45,000

31 สระน้ําสาธารณะหนองขาม 13 พ.ย. 56 5 10 หวยสะแก เมือง เพชรบูรณ 20,000 20,000

32 หนองระหาร 13 พ.ย. 56 45 10 หวยสะแก เมือง เพชรบูรณ 40,000 40,000

33 แกมลิงคลองหวยชลเรือ 13 พ.ย. 56 2 วังชมภู เมือง เพชรบูรณ 50,000 50,000

34 อางเก็บน้ําวังเตาหาง, อางเก็บน้ําคลองเลี้ย 13 พ.ย. 56 25 10,13 วังชมภู เมือง เพชรบูรณ 50,000 50,000

35 แหลงน้ําสาธารณะทุงสมอ 13 พ.ย. 56 5 1 ทุงสมอ เขาคอ เพชรบูรณ 10,000 10,000

36 อางเก็บน้ําบึงกันเจม 21 พ.ย. 56 200 4 เพชรละคร หนองไผ เพชรบูรณ 70,000 70,000

อางเก็บน้ําบึงกันเจม 2 ม.ค. 57 200 4 เพชรละคร หนองไผ เพชรบูรณ 50,000 50,000

อางเก็บน้ําบึงกันเจม 8 ก.ค. 57 250 2 เพชรละคร หนองไผ เพชรบูรณ 300,000 300,000

37 อางเก็บน้ําซับเจริญ 21 พ.ย. 56 60 3 ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ 100,000 100,000

38 หนองสาธารณะลาดนอย 21 พ.ย. 56 20 13 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ 10,000 10,000

อางเก็บน้ําบานลาดนอย 18 ก.ค. 57 10 19 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ 50,000 50,000
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39 อางเก็บน้ําปาเลา 3 ธ.ค. 56 ปาเลา เมือง เพชรบูรณ 50,000 50,000

อางเก็บน้ําปาเลา 3 ธ.ค. 56 ปาเลา เมือง เพชรบูรณ 50,000 50,000

40 สระน้ํากองพลทหารมาที่ 1 3 ธ.ค. 56 93 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ 50,000 50,000

สระน้ํากองพลทหารมาที่ 1 11 เม.ย. 57 5 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ 10,000 10,000

41 สระน้ํา รร.บานดงทิพย 4 ธ.ค. 56 6 4 ทาอิบุญ หลมสัก เพชรบูรณ 50,000 50,000

42 อางเก็บน้ําบึงกระจับ 4 ธ.ค. 56 80 5 บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 100,000 100,000

43 อางเก็บน้ําบานนาสอุง 4 ธ.ค. 56 8 14 วังบาล หลมเกา เพชรบูรณ 100,000 100,000

44 สระน้ํา อบต.ทาพล 4 ธ.ค. 56 18 13 ทาพล เมือง เพชรบูรณ 100,000 100,000

45 แหลงน้ําสาธารณะ 4 ธ.ค. 56 40 หลมสัก เพชรบูรณ 100,000 100,000

46 สระน้ําจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ 5 ธ.ค. 56 30 2 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ 145,000 145,000

47 แหลงน้ําสาธารณะบานปากหมอ 17 ธ.ค. 56 12 5 ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ 12,000 12,000

48 แหลงน้ํา อบต.หลักดาน (จังหวัดเคลื่อนที่) 18 ธ.ค. 56 4 หลักดาน น้ําหนาว เพชรบูรณ 20,000 20,000

49 อางเก็บน้ําปาแดง 20 ธ.ค. 56 14,700 ปาเลา เมือง เพชรบูรณ 200,000 200,000

อางเก็บน้ําปาแดง 6 มี.ค. 57 14,700 ปาเลา เมือง เพชรบูรณ 28,000 28,000

อางเก็บน้ําปาแดง 25 มิ.ย. 57 ปาเลา เมือง เพชรบูรณ 70,000 70,000

อางเก็บน้ําปาแดง 27 มิ.ย. 57 3 ปาเลา เมือง เพชรบูรณ 150,000 150,000

อางเก็บน้ําปาแดง 30 มิ.ย. 57 ปาเลา เมือง เพชรบูรณ 200,000 200,000

50 สระน้ําโรงเรียนเพชรบูรณวิทยา 20 ธ.ค. 56 12 น้ํารอน เมือง เพชรบูรณ 38,000 2,000 40,000

51 บอน้ําเลี้ยงปลา 20 ธ.ค. 56 10 2 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ 37,000 3,000 40,000

52 แหลงน้ําสาธารณะ (โครงการคลินิกเกษตรฯ) 23 ธ.ค. 56 ทาดวง หนองไผ เพชรบูรณ 40,000 40,000

แหลงน้ําสาธารณะ (โครงการคลินิกเกษตรฯ) 23 พ.ค. 57 หนองแมนา เขาคอ เพชรบูรณ 40,000 40,000

53 อางเก็บน้ําหวยน้ํากอ 2 ม.ค. 57 130 2 น้ํากอ หลมสัก เพชรบูรณ 100,000 50,000 150,000
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อางเก็บน้ําหวยน้ํากอ 29 เม.ย. 57 130 2 น้ํากอ หลมสัก เพชรบูรณ 1,000,000 1,000,000

54 หนองจําปง 2 ม.ค. 57 60 14 นายม เมือง เพชรบูรณ 60,000 60,000

หนองจําปง 16 ม.ค. 57 60 14 นายม เมือง เพชรบูรณ 200,000 200,000

55 แหลงน้ําสาธารณะคลองหวยอึ่ง 2 ม.ค. 57 7.5 3 นางั่ว เมือง เพชรบูรณ 40,000 40,000

แหลงน้ําสาธารณะคลองหวยอึ่ง 16 ม.ค. 57 7.5 3 นางั่ว เมือง เพชรบูรณ 200,000 200,000

56 อางเก็บน้ําหนองยาปลอง 2 ม.ค. 57 100 17 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ 50,000 50,000

57 อางเก็บน้ําบานกุฏิพระ 2 ม.ค. 57 200 4 ทาขาม ชนแดน เพชรบูรณ 476,000 476,000

อางเก็บน้ําบานกุฏิพระ 3 เม.ย. 57 160 4 ทาขาม ชนแดน เพชรบูรณ 50,000 10,000 60,000

อางเก็บน้ําบานกุฏิพระ 29 เม.ย. 57 120 4 ทาขาม ชนแดน เพชรบูรณ 600,000 600,000

58 แหลงน้ําสาธารณะหนองโคม (บานหนองแล) 2 ม.ค. 57 96 4 หินฮาว หลมเกา เพชรบูรณ 300,000 300,000

แหลงน้ําสาธารณะหนองโคม (บานหนองแล) 2 2 ม.ค. 57 54 4 หินฮาว หลมเกา เพชรบูรณ 200,000 200,000

59 อางเก็บน้ําหวยบานเกา 2 ม.ค. 57 20 1 หินฮาว หลมเกา เพชรบูรณ 100,000 100,000

60 แหลงน้ําสาธารณะรองตาดา 16 ม.ค. 57 25 4 นางั่ว เมือง เพชรบูรณ 100,000 100,000

61 โครงการแกมลิงบานคลองบง 16 ม.ค. 57 15 3 ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบูรณ 100,000 100,000

62 อางเก็บน้ําหวยสวัสดิ์ 16 ม.ค. 57 20 5 หวยใหญ เมือง เพชรบูรณ 100,000 100,000

63 อางเก็บน้ําบานผาทอง (ผาทอง) 16 ม.ค. 57 50 8 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ 40,000 40,000

อางเก็บน้ําบานผาทอง (ผาทองใต) 16 ม.ค. 57 50 28 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ 10,000 10,000

อางเก็บน้ําบานผาทอง (ผาทองใต) 11 เม.ย. 57 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ 100,000 100,000

อางเก็บน้ําบานผาทอง 29 เม.ย. 57 60 28 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ 200,000 200,000

อางเก็บน้ําบานผาทอง (ผาทองใต) 7 พ.ค. 57 200 28 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ 100,000 100,000

64 สระน้ําโรงเรียนบานตะเบาะ 21 ม.ค. 57 12 9 ตะเบาะ เมือง เพชรบูรณ 8,000 8,000

สระน้ําโรงเรียนบานตะเบาะ 10 มิ.ย. 57 9 9 ตะเบาะ เมือง เพชรบูรณ 2,000 1,000 8,000 11,000
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65 สระน้ําวัดภูเขาดิน 11 ก.พ. 57 5 ในเมือง เมือง เพชรบูรณ 15,000 15,000

66 หนองยางทอย 12 ก.พ. 57 10 7 หนองยางทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ 20,000 20,000

67 สระน้ําวัดมหาธาตุ 14 ก.พ. 57 5 ในเมือง เมือง เพชรบูรณ 15,000 15,000

68 หนองใหญ 18 ก.พ. 57 12 8 ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ 10,000 10,000

69 สระน้ํากองรอยทหารชางที่ 1 18 ก.พ. 57 2 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ 3,000 3,000

70 สระน้ํากองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ 21 ก.พ. 57 11 5 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ 10,000 10,000

สระน้ํากองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ 29 เม.ย. 57 11 5 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ 10,000 10,000

71 สระน้ําไรสีอําพัน 24 ก.พ. 57 2 น้ํารอน เมือง เพชรบูรณ 5,000 5,000

72 แหลงน้ําสาธารณะบานน้ํากอ 7 มี.ค. 57 น้ํากอ หลมสัก เพชรบูรณ 10,000 10,000

73 หนองสาธารณะบานกลวย 20 มี.ค. 57 5 17 บานกลวย ชนแดน เพชรบูรณ 10,000 10,000

74 แหลงน้ําสาธารณะนายม 28 มี.ค. 57 นายม เมือง เพชรบูรณ 40,000 40,000

75 บอ รร.ชุมชนบานน้ํารอน (คลองน้ํารอน) 3 เม.ย. 57 20 5 น้ํารอน เมือง เพชรบูรณ 50,000 13,000 63,000

76 สระน้ําสาธารณะ 3 เม.ย. 57 30 7 นาซํา หลมเกา เพชรบูรณ 50,000 10,000 60,000

สระน้ําสาธารณะ 3 เม.ย. 57 บานเนิน หลมเกา เพชรบูรณ 50,000 13,000 63,000

77 นาสะดุง 8 เม.ย. 57 ทับเบิก หลมเกา เพชรบูรณ 7,000 7,000

78 สระน้ํา กองพันเสนารักษที่ 8 10 เม.ย. 57 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ 10,000 10,000

79 สระน้ํา สภ.น้ําหนาว 11 เม.ย. 57 10 น้ําหนาว น้ําหนาว เพชรบูรณ 20,000 20,000

80 อางเก็บน้ําบานหนองตาด 29 เม.ย. 57 80 5 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ 200,000 200,000

อางเก็บน้ําบานหนองตาด 23 พ.ค. 57 80 5 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ 100,000 100,000

81 อางเก็บน้ําบานเลากี่ 29 เม.ย. 57 30 5 สะเดาะพง เขาคอ เพชรบูรณ 320,000 320,000

82 อางเก็บน้ําธนิตคําเที่ยง 29 เม.ย. 57 50 2 ริมสีมวง เขาคอ เพชรบูรณ 280,000 280,000

83 อางเก็บน้ําน้ําชุน 29 เม.ย. 57 13 น้ําชุน หลมสัก เพชรบูรณ 1,000,000 1,000,000
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84 สวนสาธารณะเพชรขวาง 29 เม.ย. 57 30 13 นางั่ว เมือง เพชรบูรณ 400,000 400,000

85 อางเก็บน้ําบุฉนวน 29 เม.ย. 57 80 1 น้ํารอน เมือง เพชรบูรณ 400,000 400,000

86 หนองแส 23 เม.ย. 57 เพชรบูรณ 71,000 71,000

หนองแส 8 ก.ค. 57 250 13 บุงคลา หลมสัก เพชรบูรณ 200,000 200,000

87 แหลงน้ําฝายโคกมน 22 เม.ย. 57 3 โคกมน หลมเกา เพชรบูรณ 50,000 50,000

88 โรงเรียนโคกมน 22 เม.ย. 57 3 โคกมน หลมเกา เพชรบูรณ 10,000 10,000

89 โรงเรียนวังกวางศึกษา 22 เม.ย. 57 3 วังกวาง หลมเกา เพชรบูรณ 10,000 10,000

90 หนองสาธารณะเขาคณา 24 เม.ย. 57 5 10 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ 10,000 10,000

91 สระน้ํากองพันทหารมาที่ 28 คายพอขุนบางกลาวหาว 29 เม.ย. 57 2 12 บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบูรณ 30,000 30,000

92 อางลองสมอดํา 7 พ.ค. 57 70 3 วังหิน วังโปง เพชรบูรณ 33,000 33,000

93 อางเก็บน้ําคลองหวยนา (บานวังทอง) 15 พ.ค. 57 วังชมภู เมือง เพชรบูรณ 230,000 230,000

94 นาขาว  (นายสมบูรณ  หอกวย) 15 พ.ค. 57 30 7 นางั่ว เมือง เพชรบูรณ 20,000 20,000

95 นาขาว  (นางสาลี กีตา) 15 พ.ค. 57 40 10 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ 10,000 10,000

96 โครงการฝายศรีจันทร 16 พ.ค. 57 5 ทาอิบุญ หลมสัก เพชรบูรณ 120,000 120,000

โครงการฝายศรีจันทร 11 มิ.ย. 57 5 ทาอิบุญ หลมสัก เพชรบูรณ 32,000 8,000 40,000

97 หนองกมคาย 16 พ.ค. 57 4 ชางตะลูด หลมสัก เพชรบูรณ 110,000 110,000

98 สระน้ําวัดชัยมงคล 20 พ.ค. 57 10 1 หวยสะแก เมือง เพชรบูรณ 50,000 50,000

99 หนองน้ําถ้ําน้ําบัง 20 พ.ค. 57 30 8 นายม เมือง เพชรบูรณ 100,000 100,000

100 หนองสาธารณะหนองระมาน 22 พ.ค. 57 10 6 ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ 40,000 40,000

104 แหลงน้ําสาธารณะ 4 มิ.ย. 57 วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 350,000 350,000

105 โครงการฤดูน้ําแดง 9 มิ.ย. 57 เพชรบูรณ 20,000 20,000

โครงการฤดูน้ําแดง 11 มิ.ย. 57 หลมสัก เพชรบูรณ 20,000 20,000
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โครงการฤดูน้ําแดง 13 มิ.ย. 57 หลมเกา เพชรบูรณ 20,000 20,000

โครงการฤดูน้ําแดง 17 มิ.ย. 57 หนองไผ เพชรบูรณ 20,000 20,000

106 สระน้ําศูนยประสานงานปาไมเพชรบูรณ 9 มิ.ย. 57 ในเมือง เมือง เพชรบูรณ 1,000 500 1,000 2,500

107 สระน้ําโรงเรียนบานวังโคง 10 มิ.ย. 57 2 1 ตะเบาะ เมือง เพชรบูรณ 2,000 1,000 3,000

108 สระน้ําวัดบานโปงขามฝาดพัฒนาราม 10 มิ.ย. 57 3 บานกลาง หลมสัก เพชรบูรณ 15,000 15,000

109 หนองสมบูรณ 10 มิ.ย. 57 6 พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 20,000 20,000

110 โครงการฤดูน้ําแดง 12 มิ.ย. 57 เมือง เพชรบูรณ 20,000 20,000

111 อางเก็บน้ําหวยขอนแกน 13 มิ.ย. 57 หลมสัก เพชรบูรณ 80,000 80,000

112 โครงการปลูกปาและปลอยพันธุสัตวน้ํา 17 มิ.ย. 57 วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 50,000 50,000

113 แหลงน้ําสาธารณะ 19 มิ.ย. 57 ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ 20,000 20,000

114 สระน้ํา อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 24 มิ.ย. 57 เพชรบูรณ 3,000 3,000

115 แหลงน้ํา อ.วิเชียรบุรี อ.ศรีเทพ 25 มิ.ย. 57 เพชรบูรณ 300,000 300,000

116 สระน้ํา รร.ชุมชนโคกปรง 25 มิ.ย. 57 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 50,000 50,000

117 เทศบาลตําบลไชโย 1 ก.ค. 57 ไชโย อางทอง 4,000,000 4,000,000

118 แหลงน้ําสาธารณะ 2 ก.ค. 57 6 ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบูรณ 30,000 30,000

119 แหลงน้ําหวยโปง 3 ก.ค. 57 100 2 นาแซง หลมเกา เพชรบูรณ 170,000 170,000

120 หนองเกาะ 3 ก.ค. 57 90 1 นาเกาะ หลมเกา เพชรบูรณ 160,000 160,000

121 สระสาธารณะวังโคง 3 ก.ค. 57 5 1 ตะเบาะ เมือง เพชรบูรณ 20,000 20,000

122 สระสาธารณะหนองโอม 3 ก.ค. 57 15 2 ชอนไพร เมือง เพชรบูรณ 40,000 40,000

123 สระสาธารณะ หมู 9 3 ก.ค. 57 15 9 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ 40,000 40,000

124 แกมลิง (บานโนนสะอาด) 4 ก.ค. 57 8 ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบูรณ 5,000 5,000

125 สระน้ํากองรอยปนใหญที่ 1 กองพันทหารปนใหญที่ 30 4 ก.ค. 57 2 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ 10,000 10,000
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126 อางเก็บน้ําปากหวยขอนแกน 8 ก.ค. 57 150 8 หวยไร หลมสัก เพชรบูรณ 100,000 100,000

127 บอปลาสถาบันพัฒนาการเมือง 10 ก.ค. 57 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ 10,000 10,000

128 นาขาว น.ส.ยุพิน  เวชกรรม 10 ก.ค. 57 นายม เมือง เพชรบูรณ 20,000 20,000

129 แหลงน้ําสาธารณะสันติสุข 16 ก.ค. 57 3 9 น้ํารอน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 50,000 50,000

130 หนองโสน 16 ก.ค. 57 13 14 ทาโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 70,000 70,000

131 อางเก็บน้ําบานหนองแตว 16 ก.ค. 57 70 14 นาสนุน ศรีเทพ เพชรบูรณ 100,000 100,000

132 คลองประดู 16 ก.ค. 57 วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 50,000 50,000

133 แหลงน้ําสาธารณะ 17 ก.ค. 57 24 4 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 50,000 50,000

134 หนองสาธารณะหนองนอย 17 ก.ค. 57 2 11 ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ 15,000 15,000

135 อางเก็บน้ําบานใจทน 18 ก.ค. 57 15 7 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ 20,000 20,000

136 อางเก็บน้ําอุทธโยภาศ 18 ก.ค. 57 12 13 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ 20,000 20,000

137 นาขาว (นายสมาน  ชุดชา) 24 ก.ค. 57 4 น้ํารอน เมือง เพชรบูรณ 10,000 10,000

138 สระน้ํา รร.เมืองศรีเทพ 24 ก.ค. 57 2 2 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ 5,000 5,000

139 สระน้ํา รร.บานลําตะครอ 25 ก.ค. 57 4 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ 8,000 8,000

140 อางน้ําขึ้นน้ําลง 5 ส.ค. 57 100 8 วังหิน วังโปง เพชรบูรณ 154,000 357,000 511,000

141 สระน้ํา อบต.ศรีมงคล 6 ส.ค. 57 15 ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ 50,000 50,000

142 สระน้ํา อบต.หนองไผ 6 ส.ค. 57 9 หนองไผ หนองไผ เพชรบูรณ 60,000 60,000

143 ชุมชนตําบลศรีเทพ 6 ส.ค. 57 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ 50,000 50,000

144 สระน้ํา รร.ชนแดนวิทยาคม 6 ส.ค. 57 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ 20,000 20,000

145 สระน้ําเทศบาลตําบลเฉลียงทอง 7 ส.ค. 57 8 7 เฉลียงทอง หนองไผ เพชรบูรณ 30,000 30,000

146 สระน้ํา อบต.ทาโรง 7 ส.ค. 57 ทาโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 40,000 40,000

147 สระน้ําเทศบาลตําบลทาพล 7 ส.ค. 57 ทาพล เมือง เพชรบูรณ 20,000 20,000



เนื้อที่/ไร หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

กุง
กา
มก

รา
ม

จา
ด

ตะ
เพ
ียน

น
วล

จัน
ท
รเ
ท
ศ

น
ิล

แก
มช

้ํา

ยี่ส
กเ
ท
ศ

ไน กบ

รวม

ที่ตั้ง

ผลการปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ํา ป 2557

หนวยงาน ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบูรณ

วัน เดือน ป 

(ต.ค.56-ก.ย.

57)

ชื่อแหลงน้ําลําดับที่

148 สระน้ํา อบต.ยางสาว 8 ส.ค. 57 30 3 ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 50,000 50,000

149 สระน้ํา อบต.วังพิกุล 8 ส.ค. 57 44 วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ 30,000 30,000

150 สระน้ํา  รร.บานวังซอง 8 ส.ค. 57 9 ทาพล เมือง เพชรบูรณ 20,000 20,000

151 สระน้ํา รร.บานกงกะยาง 8 ส.ค. 57 บานโคก เมือง เพชรบูรณ 10,000 10,000

152 สระน้ํา อบต.พญาวัง 8 ส.ค. 57 16 พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ 20,000 20,000

153 สระน้ํางานสวนปาเขาคณา 8 ส.ค. 57 10 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ 10,000 10,000

154 ลําน้ําพุง (เทศบาลตําบลหลมเกา) 8 ส.ค. 57 หลมเกา หลมเกา เพชรบูรณ 10,000 10,000

155 สวนดงตาล (ชมรมลูกเสือชาวบานหลมสัก) 8 ส.ค. 57 หลมสัก หลมสัก เพชรบูรณ 10,000 10,000

156 หนองเกาะ 12 ส.ค. 57 นาเกาะ หลมเกา เพชรบูรณ 30,000 30,000

157 สระน้ําเรือนจําแควนอย 12 ส.ค. 57 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ 9,000 9,000

158 สระน้ําสํานักทางหลวงชนบท 14 ส.ค. 57 5 11 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ 30,000 30,000

159 สระน้ํา รร.บานหวยแหน 14 ส.ค. 57 7 หวยใหญ เมือง เพชรบูรณ 6,000 6,000

160 สระน้ํา รร.บานวังใหญ 14 ส.ค. 57 1 4 วังหิน วังโปง เพชรบูรณ 3,000 3,000

161 สระน้ํา รร.แคมปสนวิทยาคม 14 ส.ค. 57 5 13 แคมปสน เขาคอ เพชรบูรณ 4,000 4,000

162 สระน้ํา รร.บานโคกคงสมโภชน 14 ส.ค. 57 1 3 บานโภชน หนองไผ เพชรบูรณ 2,000 2,000

163 สระน้ํา รร.หนองไผ 14 ส.ค. 57 1 6 หนองไผ หนองไผ เพชรบูรณ 3,000 3,000

164 สระน้ําวัดน้ําเขียว (อบต.กองทูล) 19 ส.ค. 57 2 4 กองทูล หนองไผ เพชรบูรณ 5,000 5,000

165 โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน 20 ส.ค. 57 บอไทย หนองไผ เพชรบูรณ 20,000 20,000

166 หนองสาธารณะบานดงขวาง 21 ส.ค. 57 12 5 ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ 30,000 30,000

167 อบต.นาปา (อ.ยิ้ม) 22 ส.ค. 57 นาปา เมือง เพชรบูรณ 20,000 20,000

168 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ 22 ส.ค. 57 บานไร หลมสัก เพชรบูรณ 40,000 40,000

169 น้ําเข็ก 22 ส.ค. 57 เพชรบูรณ 300,000 300,000
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ผลการปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ํา ป 2557

หนวยงาน ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบูรณ

วัน เดือน ป 

(ต.ค.56-ก.ย.

57)

ชื่อแหลงน้ําลําดับที่

170 งานเกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไทองคราชินี 13 ส.ค. 57 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ 3,500 3,500

171 อางเก็บน้ําหวยใหญ 10 ก.ย. 57 หวยใหญ เมือง เพชรบูรณ 20,000 20,000

172 โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน 11 ก.ย. 57 หวยใหญ เมือง เพชรบูรณ 20,000 20,000

173 หนองเกาะ 18 ก.ย. 57 นาเกาะ หลมเกา เพชรบูรณ 50,000 120,000 170,000

174 จ.เคลื่อนที่ 18 ก.ย. 57 เพชรบูรณ 10,000 10,000

175 แหลงน้ําบานปากบาง 29 ก.ย. 57 เมือง สิงหบุรี 1,027,700 1,027,700

รวม 11,496,000 0 9,147,000 200,000 247,500 0 3,037,000 0 117,500 25,272,700



ชนิดและพันธุสัตวน้ําที่ (หนวย:ตัว)
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1 อางเก็บน้ําเฉลียงลับ 28 ต.ค. 56 200 นาปา เมือง เพชรบูรณ 10,000 10,000

2 หนองนารี 28 ต.ค. 56 5 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ 10,000 10,000

3 คลองบางกุง 28 ต.ค. 56 6 ชอนไพร เมือง เพชรบูรณ 10,000 10,000

4 เหมืองนายม 28 ต.ค. 56 1 นายม เมือง เพชรบูรณ 10,000 10,000

5 อางเก็บน้ําคลองหวยนาค 13 พ.ย. 56 100 14 หวยสะแก เมือง เพชรบูรณ 6,000 6,000

6 สระน้ําสาธารณะหนองขาม 13 พ.ย. 56 5 10 หวยสะแก เมือง เพชรบูรณ 2,000 2,000

7 หนองระหาร 13 พ.ย. 56 45 10 หวยสะแก เมือง เพชรบูรณ 2,000 2,000

8 แกมลิงคลองหวยชลเรือ 13 พ.ย. 56 2 วังชมภู เมือง เพชรบูรณ 6,000 6,000

9 อางเก็บน้ําวังเตาหาง, อางเก็บน้ําคลองเลี้ย 13 พ.ย. 56 25 10,13 วังชมภู เมือง เพชรบูรณ 7,000 7,000

10 ตนน้ําแมน้ําปาสัก 4 ธ.ค. 56 ศิลา หลมเกา เพชรบูรณ 60 800 2,000 2,860

11 สระน้ําโรงเรียนเพชรบูรณวิทยา 20 ธ.ค. 56 12 น้ํารอน เมือง เพชรบูรณ 4,000 4,000

12 บอน้ําเลี้ยงปลา 20 ธ.ค. 56 10 2 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ 10,000 10,000

13 อางเก็บน้ําหวยน้ํากอ 2 มิ.ย. 57 หลมสัก เพชรบูรณ 1,000 1,000

14 อางเก็บน้ําบานหนองตาด 2 มิ.ย. 57 60 5 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ 1,000 1,000

15 หนองเกาะ 2 มิ.ย. 57 65 1 นาเกาะ หลมเกา เพชรบูรณ 1,000 1,000

16 หนองนายั้ง 2 มิ.ย. 57 เพชรบูรณ 1,000 1,000

17 อางเก็บน้ําคลองยาง 2 มิ.ย. 57 หนองไผ เพชรบูรณ 1,000 1,000

18 หนองน้ําบานโพธิ์เงิน 2 มิ.ย. 57 ทาแดง หนองไผ เพชรบูรณ 10,000 10,000

19 อางเก็บน้ําหวยขอนแกน 6 ส.ค. 57 หวยไร หลมสัก เพชรบูรณ 360,000 360,000

20 แมน้ําปาสัก 20 ส.ค. 57 เมือง เพชรบูรณ 550,000 550,000

รวม 0 60 0 910,800 0 0 79,000 0 15,000 1,004,860

ผลการปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ํา   ป 2557 (ปลาไทย)

หนวยงาน ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบูรณ

ที่ตั้ง

ลําดับที่ ชื่อแหลงน้ํา

วัน เดือน ป 

(ต.ค.56 - ก.ย.

57)
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1.JltJU0fr Uaal loo i{41:..1}l' t1.,{t:11 5 tu br/o6oobmo6 'taafl !a IFPEB bo SLFo om do ooomc m@ l] n. ds m6 il.Fl- d6l bdo nfl.,zil b

omd 1]1U6:]111 116U:J1 ll.J0{ Ltn .i6'l:Jv{' t1lt51J50.J bsro6oocioo6 laan i
a n,uafl []1fl FPEE-bd'SLF6-om-do-ooom. mo rJ-n. de m@:.1.n. dc( 6.d odo nn./il b
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6dd u'tuutu.i ,Jaa''l bo u0.iIi 1.941!il r1,!1J:l.J 5 fU bmJo6o@clood 'laafl on FPEB bd SL F6-om d6-ooodd mo:.1.n. d0 m6:J.n. dcl cio nn /il b
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6dd u1.:4188!n 5'rtntnulli n0.:1ra lru4.!16i [1 11 )=1.i: UJ bsiooobbermo 'taan FPEB bd-SLFo-om-dm-oooot bd n.l'l de/ led fl.1',l dc( o.d do nn.nl o

ulg61rfi!:J€U6::il n0nva v1ro.it,.i r111511:tu brro6obdomo 1AAfl larEanffs,U FPEB-5d-SLFo om dm-oooos bd fl.l,,{ ds bd 4.1i{ d6l le do nn.,4l 6
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uTUour(ui5 {r6ilo{ bm,/o fla{fl4 vxoi'[fri t1,,{1J 51J: fl.1 br/ooobbe/b:) o ?aan !aria,Uarnr IFPEB-bd-SLF@-om-dm-ooooc led n.il d( led n.1',1 dct o.d do nf.,/il
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ลําดับ

ที่ เลขที่ หมู่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 3 6 7 0 5 0 0 9 1 0 5 5 2 นายสะอาด ศรสุรินทร์ 44 6 บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ Existing Smart Farmer

2 3 6 7 0 5 0 0 9 1 0 5 4 4 นายฉอ้อน ศรสุรินทร์ 30/2 6 บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ Existing Smart Farmer

3 3 6 7 0 1 0 0 7 0 6 7 7 0 น.ส.วนิดา  แก้วกันยา 443 3 วังชมภู เมือง เพชรบูรณ์ Existing Smart Farmer

4 3 1 0 0 5 0 1 7 7 6 9 3 5 นายวราพจน์ เทียมศิริ 109 9 วังชมภู เมือง เพชรบูรณ์ Existing Smart Farmer

5 3 6 7 7 7 0 0 9 2 5 8 2 1 นายสันติ คําหอม 91 3 บัววัฒนา หนองไผ่ เพชรบูรณ์ Existing Smart Farmer

6 3 6 7 0 8 0 0 6 1 6 4 3 9 นายวิเชียร สอนชา 103 4 หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ Developing Smart Farmer

7 3 6 7 0 1 0 1 6 3 6 1 6 3 นายสุริน อินทรสุข 108/1 10 ห้วยสะแก เมือง เพชรบูรณ์ Developing Smart Farmer

8 3 6 7 0 1 0 0 2 3 0 0 4 0 นายยะเสริฐ อินทรสุข 65 10 ห้วยสะแก เมือง เพชรบูรณ์ Developing Smart Farmer

9 3 6 7 0 1 0 1 6 3 6 1 2 1 นายสุเชษฐ อินทรสุข 94 10 ห้วยสะแก เมือง เพชรบูรณ์ Developing Smart Farmer

10 3 6 7 0 1 0 1 6 3 6 1 8 0 นายไพบูลย์ อินทรสุข 43 10 ห้วยสะแก เมือง เพชรบูรณ์ Existing Smart Farmer

11 3 6 7 0 1 0 0 6 5 5 9 1 1 นายอุดม สิงห์วงษ์ 30 10 ห้วยสะแก เมือง เพชรบูรณ์ Developing Smart Farmer

12 3 6 7 0 1 0 0 6 5 5 4 2 3 นายชาติ คะชานันท์ 32 10 ห้วยสะแก เมือง เพชรบูรณ์ Existing Smart Farmer

13 5 6 7 0 1 9 0 0 3 1 6 2 5 นายสําเริญ ศรีสงคราม 42 10 ห้วยสะแก เมือง เพชรบูรณ์ Developing Smart Farmer

14 3 6 7 0 2 0 0 7 5 9 0 0 0 นายชูชาติ พลอยมณี 102 14 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ Developing Smart Farmer

15 3 6 7 0 3 0 0 5 0 1 6 2 4 นายศรชัย กัปตพล 124 8 ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์ Existing Smart Farmer

16 3 6 7 0 3 0 0 8 4 4 4 0 8 นายวินชัย เสมาทอง 79 2 ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ Existing Smart Farmer

17 3 6 7 0 4 0 0 2 5 5 2 0 0 นายมิตรชัย ยุทธรักษ์ 142 4 นาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์ Existing Smart Farmer

18 3 6 7 0 4 0 0 4 4 1 3 4 8 นายสุขเจริญ สียากุล 106 1 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ Developing Smart Farmer

19 3 6 7 0 3 0 0 9 3 5 6 0 6 นายพยัคร์ จวนตรง 43 11 ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ Developing Smart Farmer

20 3 6 6 0 5 0 0 6 0 5 1 3 0 นายสมเดช รองกลั่น 240 5 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ Existing Smart Farmer

21 3 6 7 0 8 0 0 6 1 6 4 7 1 นางแสงจันทร์ หงษ์บุญมี 100/1 4 หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ Developing Smart Farmer

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ Smart  Farmer
หลักสูตร " พัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เข้าสู่ Smart  Farmer"  

วันที่  18  กรกฎาคม 2557
ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบูรณ์  อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

เลขบัตรประชาชน ชื่อ สกุล
ที่อยู่

ประเภท



ลําดับ หลักสูตร หมายเลข
ที่ เลขที่ หมู่ ตําบล อําเภอ การฝึกอบรม โทรศัพท์

1 นายอํานวย หมื่นสี 3 6 7 0 5 0 0 9 0 9 6 1 9 69 6 บึงกระจับ วิเชียรบุรี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์ 0847416491

2 นายสุเทพ สอนเครือ 3 1 6 0 6 0 0 6 4 1 6 4 7 14/1 6 บึงกระจับ วิเชียรบุรี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์ 0817910639

3 นายสมคิด รักษาสถิตร์ 3 2 6 0 4 0 0 1 8 2 4 1 9 41 6 บึงกระจับ วิเชียรบุรี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์ 0821603772

4 นายมงคล เทียงเดช 3 6 7 0 5 0 0 1 7 3 7 3 6 62 6 บึงกระจับ วิเชียรบุรี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์ 0818873082

5 นางกุหลาบ งามชนะ 3 6 7 0 5 0 0 9 1 0 1 8 8 48 6 บึงกระจับ วิเชียรบุรี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์  -

6 นางสาวจําเรียง หาญสงคราม 3 6 7 0 2 0 0 3 2 9 1 3 7 121 2 บ้านกล้วย ชนแดน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์ 0895162912

7 นางตองกวย สุขสมัย 3 6 7 0 2 0 0 5 0 9 8 8 7 173 2 บ้านกล้วย ชนแดน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์ 0862107403

8 นางสมจิตร จันทร์ศรี 3 6 7 0 2 0 0 5 1 5 4 9 6 92 2 บ้านกล้วย ชนแดน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์ 0801156011

9 นางวิมล ทาอุบล 3 6 7 0 2 0 0 5 4 1 6 5 9 22 7 บ้านกล้วย ชนแดน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์ 0839540417

10 นางทองหล่อ จันทร์ศรี 3 6 7 0 2 0 0 3 2 9 1 1 1 231 2 บ้านกล้วย ชนแดน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์ 0896568724

11 นายชนินทร์ คะชานันท์ 1 6 7 0 1 0 0 1 3 6 9 2 6 29 10 ห้วยสะแก เมือง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์ 0847776659

12 นายอุดม สิงห์วงษ์ 3 6 7 0 1 0 0 6 5 5 9 1 1 30 10 ห้วยสะแก เมือง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์ 0846486108

13 นายชาญณรงค์ คะชานันท์ 3 6 6 0 5 0 0 6 0 8 7 5 9 98 10 ห้วยสะแก เมือง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์ 0878409928

14 นายบุญเหลือ คลังเพ็ชร 3 6 7 0 1 0 0 6 4 3 0 7 7 139 10 ห้วยสะแก เมือง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์ 0846208147

15 นางสุภาพ แสงพินิจ 3 6 7 0 1 0 0 6 4 2 9 9 2 106 10 ห้วยสะแก เมือง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์ 0873192370

16 น.ส.บุญปลูก บุญเลี้ยง 3 6 7 0 3 0 0 2 5 5 2 1 6 91 4 ปากช่อง หล่มสัก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์ 0894378266

17 นางบพิษ ป้องคํา 3 6 7 0 3 0 1 1 5 8 4 6 0 12/2 2 ปากดุก หล่มสัก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์

18 นางสุภาพ ตระการฤทธิ์ 3 6 7 0 3 0 0 4 8 3 4 7 2 199 13 บุ่งคล้า หล่มสัก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์ 0813940822

19 น.ส.สมพิศ ผุยผัน 3 6 7 0 3 0 0 3 1 1 3 2 9 14 2 ตาลเดี่ยว หล่มสัก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์ 0869371520

20 นางวิสุนี จันทพิมพะ 3 6 7 0 3 0 0 3 2 0 7 3 5 134 2 ตาลเดี่ยว หล่มสัก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์

21 นายวิเชียร สอนชา 3 6 7 0 8 0 0 6 1 6 4 3 9 103 4 หนองแจง บึงสามพัน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์

22 นายธนัทภัทร เขียวนิล 3 6 7 0 3 0 0 1 6 0 8 4 3 24 17 หนองแจง บึงสามพัน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์

23 นายบุญส่ง พุทธโท 3 6 7 0 1 0 0 6 9 7 5 1 7 30/1 17 หนองแจง บึงสามพัน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์

24 นายประเสริฐ คีมทอง 3 1 6 0 3 0 0 5 5 1 8 5 5 141 11 หนองแจง บึงสามพัน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์

25 นายจักราวุธ บุญชูเชิด 3 6 7 0 1 0 0 1 2 5 4 7 5 5/1 11 หนองแจง บึงสามพัน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์

26 นางทองม้วน สายคําตั้ง 3 6 7 0 4 0 0 0 9 0 8 1 2 63 11 วังบาล หล่มเก่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์ 086-1213140

27 นางสาววัลยา มาสีสม 3 6 7 0 4 0 0 5 8 7 4 3 1 169/1 11 วังบาล หล่มเก่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์

28 นางหวาย กี่หมื่น 3 6 7 0 4 0 0 0 8 6 7 6 9 9 11 วังบาล หล่มเก่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์

29 นายไพโรจน์ กุลสิงห์ 3 6 7 0 4 0 0 4 4 4 1 5 1 132 11 วังบาล หล่มเก่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์ 081-9536126

30 นายเข็มชัย แทนพรมมา 3 6 7 0 4 0 0 1 4 5 7 2 2 98 11 วังบาล หล่มเก่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพจ.เพชรบูรณ์

รายชื่อเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านประมง 

งบประมาณประจําปี 2557

ชื่อชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่

สถานที่ฝึกอบรม



ชนิด ขนาดตัว/ บริโภค ผลผลิตรวม หมายเหตุ

หมู่ ตําบล อําเภอ พันธุ์ปลา กิโลกรัม (กิโลกรัม) (บาท/กก.) (กิโลกรัม) (กิโลกรัม)

1 โรงเรียนบ้านห้วยน้ําขาว 1 เข็กน้อย เขาค้อ ดุก 7-8 20 50 26 46 ยังเหลือพันธุ์ปลาค้างในบ่อ

(ปล่อยพันธุ์ปลาวันที่  29 กรกฏาคม  2557)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2557

2 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 4 เข็กน้อย เขาค้อ ดุก ยังไม่ได้จับผลผลิต

(ปล่อยพันธุ์ปลาวันที่  29 กรกฏาคม  2557)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2557

ผลผลิตกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกในโรงเรียน
       โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์  ปีงบประมาณ  2557

ที่อยู่
ชื่อ ที่

จําหน่าย



ที่ ชื่อ /แหล่งน้ํา พื้นที่ รวม วันที่ปล่อย
เลขที่ หมู่ ตําบล อําเภอ (ไร่) ตะเพียนขาว ยี่สกเทศ นวลจันทร์เทศ นิล ไน (ตัว)

1  อ่างเก็บน้ํากรมชลปทานรัตนัย 6 เขาค้อ เขาค้อ 400 150,000 150,000 11 เม.ย.57
2  อ่างเก็บน้ําบ้านธนิตคําเที่ยง 2 ริมสีม่วง เขาค้อ 50 50,000 50,000 11 เม.ย.57
3  อ่างเก็บน้ําบ้านชื่นจิตร 6 ริมสีม่วง เขาค้อ 50 60,000 60,000 25 เม.ย.57
4  อ่างเก็บน้ําบ้านกรเพชร 5 ริมสีม่วง เขาค้อ 40 50,000 50,000 25 เม.ย.57
5  อ่างเก็บน้ํากรมชลปทานห้วยลึก 2 เขาค้อ เขาค้อ 400 100,000 100,000 25 เม.ย.57
6  อ่างเก็บน้ําบ้านหนองแม่นา 6 หนองแม่นา เขาค้อ 100 108,000 108,000 9 ก.ค.57
7  อ่างเก็บน้ําบ้านเล่าลือ - เพชรดํา 10 เขาค้อ เขาค้อ 20 60,000 60,000 9 ก.ค.57
8  อ่างเก็บน้ําบ้านเล่ากี่ 5 สะเดาะพง เขาค้อ 30 30,000 30,000 9 ก.ค.57
9  อ่างเก็บน้ําบ้านฟองเพชร 11 เขาค้อ เขาค้อ 30 40,000 40,000 9 ก.ค.57

10  สระน้ําสาธารณะบ้านปานสุขุม 8 เขาค้อ เขาค้อ 20 30,000 30,000 9 ก.ค.57
11  อ่างเก็บน้ําห้วยอ้อล้อ 14 เข็กน้อย เขาค้อ 20 30,000 30,000 9 ก.ค.57

รวม 410,000 298,000 708,000

ที่ตั้ง

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ปีงบประมาณ  2557
ระหว่าง  ตุลาคม  2556 - กันยายน  2557

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา  (รวม 708,000 ตัว)

ชนิดและพันธุ์ปลาที่ปล่อย (หน่วย : ตัว)



ชนิด ขนาดตัว/ บริโภค ผลผลิตรวม หมายเหตุ

เลขที่ หมู่ ตําบล อําเภอ พันธุ์สัตว์น้ํา กิโลกรัม (กิโลกรัม) (บาท/กก.) (กิโลกรัม) (กิโลกรัม)

1 น.ส.บัวพันธ์         บุญอาจ 149/1 10 หนองแม่นา เขาค้อ กบนา 4-5 32 70 10 42
2 นางไพรรัตน์        แก้วเกียน 117 10 หนองแม่นา เขาค้อ กบนา 4-5 25 70 15 40
3 นายกั่น         กันยาประสิทธิ์ 114 10 หนองแม่นา เขาค้อ กบนา 5 26 70 12 38

4 นายโกเมศ         เอี่ยมเมือง 32 8 หนองแม่นา เขาค้อ กบนา 4 30 80 15 45 (ข้อมูล  ณ วันที่ 15 กันยายน 2557)
5 นายหนู               อยู่สุข 24 8 หนองแม่นา เขาค้อ กบนา 4-5 32 80 10 42
6 น.ส.ฉลวย          เพ็ชรมณี 67 8 หนองแม่นา เขาค้อ กบนา 6 19 80 20 39
7 นายจรูญ            อ่อนศรี 33 8 เขาค้อ เขาค้อ กบนา 5-6 29 60 8 37
8 นางรําไพ            มัตหลา 214 8 เขาค้อ เขาค้อ กบนา 5-6 24 60 12 36
9 นายฉลอง           รินแก้ว 27 11 เขาค้อ เขาค้อ กบนา 5 24 80 10 34

10 นายเจริญ          พลน้อย 20 11 เขาค้อ เขาค้อ กบนา 5 30 80 10 40

ผลผลิตกิจกรรมการเลี้ยงกบในกระชังบกในครัวเรือน
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําเข็ก   อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์   ปีงบประมาณ  2557

ที่อยู่
ชื่อ - สกุลที่

จําหน่าย



ชนิด ขนาดตัว/ บริโภค ผลผลิตรวม หมายเหตุ

เลขที่ หมู ตําบล อําเภอ พันธุปลา กิโลกรัม (กิโลกรัม) (บาท/กก.) (กิโลกรัม) (กิโลกรัม)

1 นางชนัญชิดา        พาทา 132 10 หนองแมนา เขาคอ

2 นางแสงทอง      สุพรรณแพง 169 10 หนองแมนา เขาคอ

3 นายฉลวย            บัวคํา 12 6 ริมสีมวง เขาคอ

4 นายสมพร         เหล็กเพชร 14 6 ริมสีมวง เขาคอ ยังไมมีผลผลิต  เนื่องจากยังไมได

5 นายประจวบ       แสงพรม 15 6 ริมสีมวง เขาคอ จับผลผลิต   (แจกพันธุปลาใหกับ

6 นางสวรรค         เพียรงาม 41 6 เขาคอ เขาคอ  เกษตรกรวันที่  29  พ.ค. 2557)

7 นางกุลนาถ         ปนจักร 53 6 เขาคอ เขาคอ

8 นางสมหมาย      จันทรอน 1 6 เขาคอ เขาคอ

9 นายหนู              บุตรดา 50 6 เขาคอ เขาคอ

10 นางสุพรรณี         สุขสวย 4 6 เขาคอ เขาคอ

11 นางบุญมา         เพิ่มพรม 17 6 เขาคอ เขาคอ

12 นางลัดดา            หนูสู 60 6 เขาคอ เขาคอ

13 นายนิคม           ลานทอง 58 5 เขาคอ เขาคอ

14 นายสันติ           แมนธนู 63 5 เขาคอ เขาคอ

15 นางชันษา        บุญปญญา 65 5 เขาคอ เขาคอ

ที่ ชื่อ - สกุล

ผลผลิตกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบอดิน

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   อ.เขาคอ  จ.เพชรบูรณ   ปงบประมาณ  2557

ที่อยู จําหนาย



ชนิด ขนาดตัว/ บริโภค ผลผลิตรวม หมายเหตุ

หมู ตําบล อําเภอ พันธุปลา กิโลกรัม (กิโลกรัม) (บาท/กก.) (กิโลกรัม) (กิโลกรัม)

1 สระน้ําสาธารณะบานรัตนัย 6 เขาคอ เขาคอ    ยังไมมีผลผลิต    เนื่องจากยังไมมีการจับ

ผลผลิต (แจกพันธุปลาเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 57)

2 สระน้ําสาธารณะบานปญญาดี 5 เขาคอ เขาคอ    ยังไมมีผลผลิต    เนื่องจากยังไมมีการจับ

ผลผลิต (แจกพันธุปลาเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 57)

ผลผลิตสัตวน้ํากิจกรรมเพิ่มผลผลิตการประมงในแหลงน้ํา

       โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   อ.เขาคอ  จ.เพชรบูรณ  ปงบประมาณ  2557

ที่ ชื่อ 
ที่อยู จําหนาย



กิจกรรม การเลี้ยงกบในกระชังบก
ที่ ชื่อ /แหล่งน้ํา พื้นที่ เลขบัตรประชาชน รวม วันที่ปล่อย

เลขที่ หมู่ ตําบล อําเภอ (ไร่) ตะเพียนขาว ยี่สกเทศ นิล กบนา (ตัว)
แจกพันธุ์กบให้เกษตรกรรวม 3,000 ตัว

1 น.ส.บัวพันธ์           บุญอาจ 149/1 10 หนองแม่นา เขาค้อ 3650800605909 300 300 29 พ.ค. 2557
2 นางไพรรัตน์          แก้วเกียน 117 10 หนองแม่นา เขาค้อ 3670300080483 300 300 29 พ.ค. 2557
3 นายกั่น          กันยาประสิทธิ์ 114 10 หนองแม่นา เขาค้อ 3420500280461 300 300 29 พ.ค. 2557
4 นายโกเมศ           เอี่ยมเมือง 32 8 หนองแม่นา เขาค้อ 3670101312121 300 300 29 พ.ค. 2557
5 นายหนู                 อยู่สุข 24 8 หนองแม่นา เขาค้อ 3670101045971 300 300 29 พ.ค. 2557
6 น.ส.ฉลวย            เพ็ชรมณี 67 8 หนองแม่นา เขาค้อ 3660800123351 300 300 29 พ.ค. 2557
7 นายจรูญ              อ่อนศรี 33 8 เขาค้อ เขาค้อ 3670300955749 300 300 29 พ.ค. 2557
8 นางรําไพ               มัตหลา 214 8 เขาค้อ เขาค้อ 3670300955773 300 300 29 พ.ค. 2557
9 นายฉลอง              รินแก้ว 27 11 เขาค้อ เขาค้อ 3670300670400 300 300 29 พ.ค. 2557

ิ              ้ ้ ้

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ปีงบประมาณ  2557

ที่ตั้ง ชนิดและพันธุ์สัตว์น้ําที่ปล่อย (หน่วย : ตัว)

รายงานการแจกพันธุ์สัตว์น้ํา

10 นายเจริญ             พลน้อย 20 11 เขาค้อ เขาค้อ 3670300943261 300 300 29 พ.ค. 2557

กิจกรรม การเลี้ยงปลาในบ่อดิน (แจกพันธุ์ปลารวม 60,000 ตัว)
ที่ ชื่อ /แหล่งน้ํา พื้นที่ เลขบัตรประชาชน รวม วันที่ปล่อย

เลขที่ หมู่ ตําบล อําเภอ (ไร่) ตะเพียนขาว ยี่สกเทศ นิล ดุก (ตัว)

1 นางชนัญชิดา        พาทา 132 10 หนองแม่นา เขาคัอ 1 1639900009510 3,000 1,000 4,000 29 พ.ค. 2557
2 นางแสงทอง      สุพรรณแพง 169 10 หนองแม่นา เขาคัอ 1 3120600086554 3,000 1,000 4,000 29 พ.ค. 2557
3 นายฉลวย            บัวคํา 12 6 ริมสีม่วง เขาคัอ 1 3670101373952 3,000 1,000 4,000 29 พ.ค. 2557
4 นายสมพร         เหล็กเพชร 14 6 ริมสีม่วง เขาคัอ 1 3670100952355 3,000 1,000 4,000 29 พ.ค. 2557
5 นายประจวบ       แสงพรม 15 6 ริมสีม่วง เขาคัอ 1 3670400137991 3,000 1,000 4,000 29 พ.ค. 2557
6 นางสวรรค์           เพียรงาม 41 6 เขาค้อ เขาคัอ 1 5670100036801 3,000 1,000 4,000 29 พ.ค. 2557
7 นางกุลนาถ           ปันจักร 53 6 เขาค้อ เขาคัอ 1 5670100031019 3,000 1,000 4,000 29 พ.ค. 2557
8 นางสมหมาย        จันทร์อ้น 1 6 เขาค้อ เขาคัอ 1 3670100433897 3,000 1,000 4,000 29 พ.ค. 2557
9 นายหนู                บุตรดา 50 6 เขาค้อ เขาคัอ 1 3670101591810 3,000 1,000 4,000 29 พ.ค. 2557

10 นางสุพรรณี           สุขสวย 4 6 เขาค้อ เขาคัอ 1 3670101367456 3,000 1,000 4,000 29 พ.ค. 2557
11 นางบุญมา            เพิ่มพรม 17 6 เขาค้อ เขาคัอ 1 3670700347941 3,000 1,000 4,000 29 พ.ค. 2557
12 นางลัดดา              หนูสู 60 6 เขาค้อ เขาคัอ 1 3679900137387 3,000 1,000 4,000 29 พ.ค. 2557
13 นายนิคม             ลานทอง 58 5 เขาค้อ เขาคัอ 1 5671190009221 3,000 1,000 4,000 29 พ.ค. 2557

ที่ตั้ง ชนิดและพันธุ์ปลาที่ปล่อย (หน่วย : ตัว)

, , ,
14 นายสันติ             แม่นธนู 63 5 เขาค้อ เขาคัอ 1 3102101814386 3,000 1,000 4,000 29 พ.ค. 2557
15 นางชันษา          บุญปัญญา 65 5 เขาค้อ เขาคัอ 1 5670190062881 3,000 1,000 4,000 29 พ.ค. 2557



กิจกรรม เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ํา (แจกพันธุ์ปลารวม 42,000 ตัว)
ที่ ชื่อ /แหล่งน้ํา พื้นที่ เลขบัตรประชาชน รวม วันที่ปล่อย

เลขที่ หมู่ ตําบล อําเภอ (ไร่) ตะเพียนขาว ยี่สกเทศ นิล ดุก (ตัว)

1  สระน้ําสาธารณะบ้านรัตนัย 6 เขาค้อ เขาค้อ 8 10,000 12,000 2,000 24,000 26 มิ.ย. 2557
2  สระน้ําสาธารณะบ้านปัญญาดี 5 เขาค้อ เขาค้อ 6 6,000 10,000 2,000 18,000 20 มิ.ย. 2557

กิจกรรม  ประมงโรงเรียน  (แจกพันธุ์ปลารวม 2,000 ตัว) 
ที่ ชื่อ /แหล่งน้ํา พื้นที่ เลขบัตรประชาชน รวม วันที่ปล่อย

เลขที่ หมู่ ตําบล อําเภอ (ไร่) ตะเพียนขาว ยี่สกเทศ นิล ดุก (ตัว)

1      โรงเรียนบ้านห้วยน้ําขาว 1 เข็กน้อย เขาค้อ 1,000 1,000 29 ก.ค. 2557

2 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 4 เข็กน้อย เขาค้อ 1,000 1,000 29 ก.ค. 2557

แจกพันธุ์ปลาเกษตรกร  (กิจกรรมติดตามแนะนําส่งเสริมเกษตรกร 100 ราย)  รวม 300,000 ตัว

ที่ตั้ง ชนิดและพันธุ์ปลาที่ปล่อย (หน่วย : ตัว)

ที่ตั้ง ชนิดและพันธุ์ปลาที่ปล่อย (หน่วย : ตัว)

ุ

ที่ ชื่อ /แหล่งน้ํา พื้นที่ เลขบัตรประชาชน รวม วันที่ปล่อย

เลขที่ หมู่ ตําบล อําเภอ (ไร่) ตะเพียนขาว ยี่สกเทศ นิล ดุก (ตัว)
1 นายสวรรค์          ผิวนวล 36 7 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300953258 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
2 นายพิษณุ          ลําเนาว์ 67 7 เขาค้อ เขาค้อ 1 3640700320813 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
3 นายวันชัย           ตุ๊อ้อ 16 7 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300952456 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
4 นายวสันต์          มีเสาร์ 38 7 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300953347 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
5 นายยวน           สงวนสิน 5 8 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300954491 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
6 นายฉลวย          สุ่นเดช 23 8 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300955374 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
7 นายพัน           คงดอนทอง 20 8 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300955277 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
8 นายกมลศักดิ์       เปณกูล 31/2 8 เขาค้อ เขาค้อ 1 3659900348639 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
9 นางสมนึก         บุญประไพ 35 8 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300955846 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557

10 นายเสนาะ           ลาวิน 38 8 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300953185 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
11 นายชลอ             สิงห์แสง 45 8 เขาค้อ เขาค้อ 1 3679900149938 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
12 นายสุนทร           นันทศร 141 8 เขาค้อ เขาค้อ 1 3600200337199 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
13 นายสมพงษ์         น้อยเทศ 160 8 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300955871 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
14 นายระเบียบ        สิงห์โตทอง 215 8 เขาค้อ เขาค้อ 1 3660500614112 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557

ที่ตั้ง ชนิดและพันธุ์ปลาที่ปล่อย (หน่วย : ตัว)

15 นายรังสรรค์          รอรักษา 215 8 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300954360 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557



ที่ ชื่อ /แหล่งน้ํา พื้นที่ เลขบัตรประชาชน รวม วันที่ปล่อย

เลขที่ หมู่ ตําบล อําเภอ (ไร่) ตะเพียนขาว ยี่สกเทศ นิล ดุก (ตัว)
16 นายนิพนธ์         คงดอนทอง 30 8 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300955293 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
17 นางแหยม           อ่อนเกตุ 31 8 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300955668 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
18 นางสุนัน             อ่อนศรี 33 8 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300955714 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
19 นายสมคิด           พรมแก้ว 32 8 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300940814 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
20 นายสมพงษ์         อ้นชาวนา 14 8 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300958411 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
21 นายเฉลา          จันทร์ทา 16 8 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300954971 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
22 นางตั๊ก             สุ่นเดช 17 8 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300955048 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
23 นางสง่า           ขวัญทอง 9 8 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300954688 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
24 นางเสริมศรี      เทียนอุบล 31/1 8 เขาค้อ เขาค้อ 1 3659900348655 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
25 นายบุญมา            กระสวย 2 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300957521 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
26 นางพยอม            ทิพย์โสต 10 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300957849 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
27 นายโอ๊ด             ศรีจันทร์     13 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300969251 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
28 นายจรูญ             เกตโต 15 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 2671100011057 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557

ที่ตั้ง ชนิดและพันธุ์ปลาที่ปล่อย (หน่วย : ตัว)

29 นายประมูล         เวชกามา 16 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300958161 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
30 นายขจรศักดิ์        สิงห์โตทอง 18 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 1670300013666 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
31 น.ส.อมรรัตน์       ฮวดปากน้ํา 21 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 1671100007183 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
32 นางประจวบ          นาดี 25 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300969359 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
33 นายคําพูล             จันทร์มี 28 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670301170265 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
34 นางประหยัด          พิทักษ์ 31 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670700624537 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
35 นายสนอง            เพ็ชรมาก 35 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 3640100382818 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
36 นางสมคิด            ทิศพรม 37 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300860292 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
37 นายสําราญ          วิชัยศิลย์ 41 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 3551000014622 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
38 นายเทียมศักดิ์         พิมมะ 43 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300958985 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
39 นางสมหมาย          จันทร์มี 44 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 2671100011359 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
40 นางทองหล่อ       ประเสริฐศรี 46 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300959272 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
41 นางลําจวน            รัตนพล 49 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300958594 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
42 นายวิรัตน์             จันเจ๊ก 51 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300958675 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
43 นายไพรัตน์           ปาตาสะ 61 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670370003658 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
44 นายตี๋              ฤทธิ์รอด 8 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300956672 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
45 น ส สายฝน          กันกง 14 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 1679800164645 1 000 2 000 3 000 29 ส ค  255745 น.ส.สายฝน          กนกุง 14 12 เขาคอ เขาคอ 1 1679800164645 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
46 นายปิยะ             จันทร์ศรี 22 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 5671100003318 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
47 นางเบญจา          แตงแจ่ม 23 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300957946 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557



ที่ ชื่อ /แหล่งน้ํา พื้นที่ เลขบัตรประชาชน รวม วันที่ปล่อย

เลขที่ หมู่ ตําบล อําเภอ (ไร่) ตะเพียนขาว ยี่สกเทศ นิล ดุก (ตัว)
48 นายประภาส          บุญเนาว์ 26 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 3360101375435 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
49 น.ส.รุ่งนภา            โตพันธ์ 29 12 เขาค้อ เขาค้อ 1 3650700295436 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
50 นายบรรเทิง            อยู่อ่วม 15 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 5650800025917 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
51 นางนิเวช                รอดภัย 8 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300020502 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
52 นางจํารัส             จันทร์โชติ 10 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 3650200237500 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
53 นายสุวรรณ์            ขันตรี 18 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300956982 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
54 นายณัฐพล              จิหา 91 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 2670100016848 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
55 นายบุญเที่ยง           กงจีน 54 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670400175907 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
56 นายใหม             บุญนาคง 11 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300956206 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
57 นายปรุง              คล้ายเงิน 56 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 3100500509356 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
58 นายสท้าน             จิหา 60 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 5671190001239 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
59 นายบุญช่วย          อินต๊ะลอ 17 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 3501000020479 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
60 นายสุพิน             วันเสาร์ 40 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 4670100008787 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557

ที่ตั้ง ชนิดและพันธุ์ปลาที่ปล่อย (หน่วย : ตัว)

61 นายสมชาย           ปลัดเทศ 36/1 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 5650200016739 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
62 นางอุไร                รอเน่ 2/1 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300956508 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
63 นายกา                จันทรี 12 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670700912371 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
64 นายสหัส            เทียมเพ็ง 18/1 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670301370230 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
65 นายสมนึก         พิมพิสาร 20 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300957105 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
66 นางคนึง             อานุภาพ 22 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300957199 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
67 นางติ๋ม              บัวมาก 22 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300957245 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
68 นายน้อย           บัวมาก 26 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300957351 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
69 นายบุญมา         สอดตา 51 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300956885 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
70 นายประเสริฐ      ปานอ่อง 29 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300957296 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
71 นางจํา               สอดตา 14 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300956869 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
72 นายจันแก้ว          ทองหลาง 53 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 3191000118324 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
73 นางสมศรี            สอดตา 28 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 3670300910176 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
74 นายวัชระชัย        ไชยสิทธิ์ 110 13 เขาค้อ เขาค้อ 1 3420900330610 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
75 นางบัวแรง          กาวินคํา 56 5 สะเดาะพง เขาค้อ 1 3670301077729 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
76 นางสมจิตร          นวลเกตุ 55 5 สะเดาะพง เขาค้อ 1 3670101033400 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
77 นางใสยา            แย้มพ่ม 3 5 สะเดาะพง เขาค้อ 1 3670301167353 1 000 2 000 3 000 29 ส ค  255777 นางใสยา            แยมพุม 3 5 สะเดาะพง เขาคอ 1 3670301167353 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
78 นายบัว               แก้วใส 48 5 สะเดาะพง เขาค้อ 1 3670301165491 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
79 นายสมจิตร          พรมสอน 31 5 สะเดาะพง เขาค้อ 1 3670100845516 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557



ที่ ชื่อ /แหล่งน้ํา พื้นที่ เลขบัตรประชาชน รวม วันที่ปล่อย

เลขที่ หมู่ ตําบล อําเภอ (ไร่) ตะเพียนขาว ยี่สกเทศ นิล ดุก (ตัว)
80 น.ส.ภาวิณี         เกษสีไพร 131 5 สะเดาะพง เขาค้อ 1 1679900262142 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
81 นายเอี่ยม          ทรัพย์หล่ํา 58 5 สะเดาะพง เขาค้อ 1 5671190004629 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
82 นางลําไย           จันทร์ทอง 15 5 สะเดาะพง เขาค้อ 1 3670200741364 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
83 นางบังอร           พรมแจ้ง 18 5 สะเดาะพง เขาค้อ 1 3670100894002 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
84 นางสมร            น้อยเทศ 40 5 สะเดาะพง เขาค้อ 1 3670400023881 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
85 นางสมภาร         ราศรีชัย 2 5 สะเดาะพง เขาค้อ 1 3670100196101 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
86 นางสมัคร        นิลเหล็กเพชร 53 5 สะเดาะพง เขาค้อ 1 3670101372280 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
87 นายไสว              สีอาสา 28 1 สะเดาะพง เขาค้อ 1 3670301167990 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
88 นางกฤษณา         สิทธิ 35 1 สะเดาะพง เขาค้อ 1 3250500302939 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
89 นายชูชาติ          ด่วนเดิน 1 1 สะเดาะพง เขาค้อ 1 3670101406061 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
90 นายวันชัย          วังกาษร 2 1 สะเดาะพง เขาค้อ 1 3540200335901 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
91 นายเงิน            จันปุญนะ 68 1 สะเดาะพง เขาค้อ 1 3530900274034 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
92 นางลัย              นาดี 2/1 1 สะเดาะพง เขาค้อ 1 3650900369883 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557

์

ที่ตั้ง ชนิดและพันธุ์ปลาที่ปล่อย (หน่วย : ตัว)

93 นายสิทธิศักดิ์         สิทธิ 35 1 สะเดาะพง เขาค้อ 1 1650900016658 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557
94 นายไสว            มูลผาลา 60 1 สะเดาะพง เขาค้อ 1 3670300214374 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557

95 นายเกษม           เสาร์เอี่ยม 3 3 สะเดาะพง เขาค้อ 1 3670101040996 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557

96 นางรัศมีเดือน      สายสุวรรณ 1 3 สะเดาะพง เขาค้อ 1 3670101419618 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557

97 นางโสพิศ         วงษ์จันทร์เรือง 10/1 3 สะเดาะพง เขาค้อ 1 3670300897781 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557

98 นางวันเพ็ญ           ทาเกิด 29 3 สะเดาะพง เขาค้อ 1 5670300002497 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557

99 นายมา                มาเสม 4 3 สะเดาะพง เขาค้อ 1 3670100945154 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557

100 นางรัชนี              เนียมใย 31/1 3 สะเดาะพง เขาค้อ 1 3670300108175 1,000 2,000 3,000 29 ส.ค. 2557




