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บันทึกจากผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดชัยนาท 
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 รายงานประจําปี  2558 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาทจัดทําข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ซ่ึงได้รับมอบหมายจากกรมประมง  และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ  ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
 
 ความสําเร็จของผลงานในรอบปีงบประมาณ  2558  โดยภาพรวมสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผล
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ซ่ึงความสําเร็จนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจ ความคิดริเริ่ม ความตั้งใจ  
ความอุตสาหะของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ฯ ท่ีได้ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงานจนสําเร็จลุล่วงไปด้วย
อย่างดียิ่ง  รวมท้ังได้รับคําแนะนํา  การสนับสนุน  และการตรวจติดตามชี้แนะจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น   
จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

                                     
             ( นายวรวิทย์  พรหมปากดี ) 
       ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท 
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จะงหวะดชะยนาท 
 

      
  ตราปรัจําจะงหวะดชะยนาท 

 

 

คําขวะญปรัจําจะงหวะดชะยนาท 
“หลวงปู่ศุขลือชา เข่ือนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา” 

 

    
 

วิสะยทะศน�จะงหวะดชะยนาท 

“เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวและสินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง” 

 
ดอกไม�แลัต�นไม�ปรัจําจะงหวะดชะยนาท 

                
ดอกชัยพฤกษ์                   ต้นมะตูม                              

 

 
ประกอบด้วย : รูปธรรมจักรรองรับด้วยพญาครุฑเบ้ืองหลังเป็นแม่นํ้าและภูเขา 

        รูปพระธรรมจักร  :  สัญลักษณ์รูปธรรมจักรท่ีฝ่าพระหัตถ์ข้างขวา ของหลวงพ่อธรรมจักร
(พระพุทธรูปปางห้ามญาติ)ท่ีประดิษฐานอยู่ ณ บรเิวณวัดธรรมามลูวรวิหาร(พระอารามหลวง) ตั้งอยู่
บนไหลเ่ขาธรรมมามูล  ท่ีชาวชัยนาทมีความศรัทธาเคารพนับถือ เป็นพระสําคญัประจําเมืองชัยนาท 
 

        รูปพญาครุฑ  :  มีความหมายว่า “แม้แต่พญาครุฑศักดานุภาพก็ยังซาบซึ้ง ในพระธรรมจักร
อันเป็นสัญลักษณ ์สูงสุดของพระศาสนา 

        แม่น้ําและภูเขา  :  เพ่ือแสดงให้เห็นสภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดชัยนาท 
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ท่ีต้ังและอาณาเขตจังหวัดชัยนาท  :  จังหวัดชัยนาท เป็นจังหวัดหน่ึงของภาคกลางตอนบน ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งซ้ายของแม่นํ้า
เจ้าพระยาและเป็นตอนเหนือสุดของภาคกลาง บนเส้นรุ้งท่ี 15 องศาเหนือและเส้นแวงท่ี 100 องศาตะวันออกสูงจากระดับนํ้าทะเล
ปานกลาง 16.854 เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 195 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังน้ี 

ทิศเหนือ         จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี   ทิศใต้          จังหวัดสิงห์บุร ี
ทิศตะวันออก   จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสิงห์บุร ี   ทิศตะวันตก  จังหวัดสุพรรณบุรแีละจังหวัดอุทัยธานี 

 
ขนาดและพ้ืนท่ี  :  จังหวัดชัยนาทมีพ้ืนท่ี
ประมาณ 2,469.746 ตารางกิโลเมตร
หรื อประมาณ  1,543,591 ไ ร่  ห รื อ 
เท่ากับร้อยละ15.5 ของพ้ืนท่ีในภาคกลาง
ตอนบน 

ลักษณะภูมิประเทศ   :  จังหวัดชัยนาท    
ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นพ้ืนท่ี
ราบลุ่มแม่ นํ้าประมาณ ร้อยละ 99.1  
ของพ้ืนท่ี ท้ังหมดมีแม่ นํ้ า เจ้ าพระยา  
แม่ นํ้าท่าจีน แม่ นํ้าน้อย ไหลผ่านพ้ืนท่ี
ต่างๆ ท่ัวทุกอําเภอ นอกจากลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นพ้ืนท่ีราบแล้ว ยังมีเนินเขา
เล็กๆ ขนาดประมาณ 1 - 3 กิโลเมตร 
ท่ัวไปท้ังจังหวัด 

ลักษณะภูมิอากาศ  :  สภาพอากาศของ
จังหวัดชัยนาท แบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ  
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือน
พฤษภาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 21.5 -
 39.6 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่
เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิ 
อยู่ระหว่าง 22.0 - 36.8 องศาเซลเซียส  
และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 15.2 - 37.3 องศาเซลเซียส 

ทรัพยากรธรรมชาติ : แหล่งนํ้าตามธรรมชาติของจังหวัดชัยนาท คือ แม่นํ้าเจ้าพระยา แม่นํ้าท่าจีน และแม่นํ้าน้อย แม่นํ้า
เจ้าพระยา มีความยาว 376 กิโลเมตร ต้นนํ้ามาจากแม่นํ้าปิง แม่นํ้าวัง แม่นํ้ายม และแม่นํ้าน่าน ไหลมาบรรจบกันท่ีจังหวัด
นครสวรรค์ แล้วไหลผ่าน จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีจังหวัดสมุทรปราการ แม่นํ้าเจ้าพระยาช่วงไหลผ่านจังหวัดชัยนาทมีความยาว
ประมาณ 84 กิโลเมตร ไหลผ่านอําเภอมโนรมย์ อําเภอวัดสิงห์ อําเภอเมืองชัยนาท และอําเภอสรรพยา แม่นํ้าท่าจีน มีความ
ยาว 115 กิโลเมตร ต้นนํ้าแยกมาจากแม่นํ้าเจ้าพระยาท่ีตําบลมะขามเฒ่า อําเภอวัดสิงห์ และไหลผ่านอําเภอหันคา ผ่านจังหวัด
สุพรรณ ไปลงอ่าวไทยท่ีจังหวัดสมุทรสาคร แม่นํ้าน้อย มีความยาว 127 กิโลเมตร เป็นแม่นํ้าเจ้าพระยาเดิมต่อมามีการเปลี่ยน
เส้นทางการไหลของนํ้าโดยแยกท่ีตําบลชัยนาท ไหลผ่านอําเภอสรรคบุรี ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง ไปบรรจบกับแม่นํ้า
เจ้าพระยาท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา             

                                                                              ที่มาของข้อมลู : ศูนย์วิจยัและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ภาพจาก : http://konchainat.com/ 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท 
 

ประวัติความเป็นมา 
 

         ต้นปี พ.ศ.2495 กรมชลประทานได้เริ่มการก่อสร้างเข่ือนก้ันแม่นํ้าเจ้าพระยา ท่ีหมู่บ้านบางกระเบ้ือง ตําบลบางหลวง  
อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2499 ให้ช่ือเข่ือนน้ีว่า “เข่ือนเจ้าพระยา” 

 

 
 

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงทําพิธีเปิดเข่ือนเมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 เมื่อทําการปิดประตู
ระบายนํ้า ทําให้น้ําเหนือเข่ือนมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเป็นประโยชน์ในการประมงอย่างมาก เน่ืองจากการสร้างเข่ือนก้ันแม่นํ้าเจ้าพระยาใน
ครั้งน้ีไม่ได้ทําบันไดปลาโจน กรมประมงจึงได้มอบหมาย ให้กองบํารุงพันธ์ุสัตว์นํ้า จัดตั้งหน่วยประมง ท่ีบ้านพักรับรองของโครงการ
หัวงานเข่ือนเจ้าพระยา หลังท่ี 10 บริเวณ หมู่ท่ี 5 ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพ่ือทดสอบว่า เข่ือนไม่เป็น
อุปสรรคต่อการวางไข่ของปลา โดยมีนายอารี สิทธิมังค์ เป็นหัวหน้าหน่วย 

พ.ศ. 2502     กรมประมงได้รับงบประมาณก่อสร้างหน่วยงานและเปลีย่นให้หน่วยงานน้ีเป็น สถานีประมง ช่ือว่า  
                               “สถานีประมง (เจ้าพระยา)” และแต่งตั้งให้ นายประสิทธ์ิ เอกอุรุ เป็นหัวหน้าสถานีฯ 

พ.ศ. 2503     สถานีประมง(เจ้าพระยา) ได้ขยายงานและยังไม่มีพ้ืนท่ีสําหรับสร้างสถานีฯ จึงได้ขอบ้านรับรองหลังท่ี 18,      
                               19 และ 20 ของกรมชลประทานเพ่ิมเตมิ มาเพ่ือเป็นท่ีทําการสถานีฯ และเป็นท่ีพักอาศัยของเจ้าหน้าท่ี 
 พ.ศ. 2505     เริม่ดําเนินการขอสถานท่ีจากกรมชลประทาน เพ่ือเตรียมและวางผังท่ีจะดําเนินการก่อสร้างสถานีฯ  

พ.ศ. 2506    ได้รับงบประมาณสําหรับสิ่งก่อสรา้ง แต่ยังไมต่กลงเรื่องสถานท่ีจากกรมชลประทาน 
พ.ศ. 2507    ได้สถานท่ีก่อสร้างและเริ่มก่อสร้างสถานีประมง ท่ีบริเวณสํานักงานเกษตรและสหกรณ์ภาคกลาง หมู่ท่ี 5   

                               ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีเน้ือท่ีประมาณ 62 ไร ่
พ.ศ. 2512    สถานีฯ ได้ขอท่ีดนิจากกรมชลประทานเพ่ิมเตมิอีก 14 ไร ่บริเวณสํานักงานเกษตรและสหกรณ ์

                               ภาคกลาง  เพ่ือขยายงานของสถานีฯ 
พ.ศ. 2518    กรมประมงไดร้วมหน่วยงานพัฒนาประมงในเขตคันและคูน้ําเข้ากับสถานีฯ และไดร้ับมอบโอนพ้ืนท่ีจาก 

                               หน่วยงานพัฒนาประมงในเขตคันและคูน้าํ ประมาณ 16 ไร ่
   พ.ศ. 2526    ได้ขอซื้อท่ีดินเอกชนบริเวณท่ีตดิกับสถานีฝั่งคลองบางตาด้วง หมูท่ี 6  ตําบลชัยนาท อําเภอเมือง  
                               จังหวัดชัยนาท จํานวน 3 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา เพ่ือขยายสถานีฯ 

พ.ศ. 2530    สถานีฯ ได้ขอใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีจากกรมชลประทาน เพ่ิมเติมอีก 3 ไร่ เพ่ือเตรียมขยายงาน 
พ.ศ. 2537    สถานีฯ ได้งบประมาณจํานวน  26,619,506  บาท  มาเพ่ือดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงสถานีใหม ่

                               แล้วเสรจ็ ในวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2539 
พ.ศ. 2546    ตามการปรับโครงสร้างของกรมประมงได้รับการยกระดับข้ึนเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจดืชัยนาท          
                   โดยมีสถานีประมงนํ้าจืดภายในสังกัดจํานวน 1 สถานี คือ สถานีประมงนํ้าจดืจังหวัดอุทัยธานี  
ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดชัยนาท  มีเน้ือท่ีท้ังหมด  98  ไร่  3  งาน  56  ตารางวา 

 
������������� 
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ท่ีตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท 
หมู่ท่ี 5 ตําบลบางหลวง  อําเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17150 
โทรศัพท์ 0 5642 6523     โทรสาร 0 5640 5060  
E-mail : ifchainat@hotmail.com     Website : http://www.fisheries.go.th/if-chainat/web2/ 
ปัจจุบันศูนย์ฯ มีเนื้อท่ีท้ังหมด 98 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา   พ้ืนท่ีผิวน้ํา  30  ไร่ 
พิกัด UTM   พิกัด x  6261552      พิกัด y 1675014 

 
ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพ้ืนท่ีท้ังหมดภายในศูนย์ฯ (ท่ีมา : Google earth) 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 

 1. ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด  เพ่ือนําความรู้และเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง และถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรเพ่ือนําไปพัฒนาอาชีพต่อไป 
 2. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจืดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ พันธุ์สัตว์น้ําท่ีใกล้จะสูญพันธุ์ ปล่อยลงสู่
แหล่งน้ําเพ่ือรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ํา และผลิตเพ่ือจําหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาถูก 
 3. ตรวจสอบ ติดตาม และรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
 4. วิจัยและสํารวจข้อมูลทรัพยากรประมงน้ําจืด เพ่ือประเมินสภาพและแนวโน้มของทรัพยากรประมงใน
แหล่งน้ํา สําหรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการต่อไป 
 5. ให้บริการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดแก่เกษตรกรและผู้ท่ีสนใจ 
 

������������� 
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ปลาประจําหน่วยงาน 
 

 
ปลาแดง 

   ช่ือท้องถ่ิน  :   นาง 
   ช่ือสามัญ    :   Common  sheatfish  
   ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Micronema  apogon (Bleeker) 
 
รูปร่างลักษณะ  :  ปลาท้ัง 2 ชนิด เป็นปลานํ้าจืดของไทยจัด
อยู่ในประเภทปลาเน้ืออ่อน (Siluridae)  ซึ่งมีรูปร่างลักษณะ
คล้ายคลึงกัน ปลานํ้าเงินลําตัวมีสีเงินเมือ่ถูกแสงสว่างจะปรากฏ
ประกายของสีนํ้าเงิน  ส่วนปลาแดงลําตัวสีเงินวาวอมแดงเรื่อ 
และท่ีแตกต่างกับปลานํ้าเงินอย่างเห็นได้ชัดคือบริเวณครีบก้น
จะมีเส้นแถบสีดํา 1 เส้น  ขนาดท่ีพบโดยท่ัวไปปลาแดงจะมี
ขนาดเล็กกว่าปลานํ้าเงิน 
 
อุปนิสัยและการแพร่กระจาย : ปลาแดงและปลานํ้าเงินจัด 
เป็นปลากินเน้ือท่ีหากินในระดับกลางนํ้าถึงผิวนํ้า อาหาร
ธรรมชาติ  ได้แก่ ปลาขนาดเล็ก  กุ้ง  และแมลงต่างๆ ขนาดท่ี
พบโดยท่ัวไปมีความยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร ในภาค
กลาง พบในแม่นํ้าเจ้าพระยาและแม่นํ้าป่าสัก ภาคใต้พบใน 
การจับปลาส่วนมากจะได้จากการล้อมกร่ํา ตีอวนทับตลิ่งและ
ทอดแห  ในแม่น้ําบริเวณใต้เข่ือนเจ้าพระยาจับปลาท้ัง 2 ชนิด
ได้ในท่ีนํ้าลึกประมาณ 5-10 เมตร แม่ นํ้าตาปี ส่วนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบในแม่นํ้าสายสําคัญๆ เช่น แม่นํ้ามูล  
แม่นํ้าสงครามและในอ่างเก็บนํ้าเข่ือนอุบลรัตน์ 
 
สถานการณ์ปัจจุบัน  :  ปลาแดงและปลานํ้าเงินท่ีมีจําหน่ายใน
ปัจจุบันเป็นปลาท่ีจับได้จากธรรมชาติ  ซึ่งนับวันจะลดน้อยลง
และมีแนวโน้มว่าจะหายากและอาจสูญพันธ์ุได้ ในอนาคต 
เน่ืองจากความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมในแหล่งนํ้าทําให้
แหล่งวางไข่และแหล่งเลี้ยงตัวอ่อนของปลาในธรรมชาติลดลง  
ดังน้ันศูนย์ฯ ได้เพาะพันธ์ุเพ่ือปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ 
ทดแทนธรรมชาติท่ีเสียไป เพ่ือเป็นประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเช่นสมัยก่อน 

 
การเพาะพันธุ์  :  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดชัยนาทได้เลี้ยง
ปลาแดงและปลานํ้าเงินในบ่อซีเมนต์ระบบนํ้าหมุนเวียนระบบปิด 
จนกระท่ังมีความสมบูรณ์เพศสามารถ นํามาเป็นพ่อแม่พันธ์ุได้ 
ปลาท้ัง 2 ชนิด มีไข่แก่และนํ้าเช้ือสมบูรณ์อยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม 
- กันยายน สามารถนํามาเพาะพันธ์ุได้โดยวิธีการฉีดฮอร์โมนผสม
เทียม 
 
 
การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์  :  การคัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุจะคัดจากบ่อ
พ่อแม่พันธ์ุท่ีเลี้ยงไว้อายุ ตั้งแต่ ๑ ปี ข้ึนไปโดยพิจารณาจาก
ลักษณะภายนอก แม่ปลาท่ีมีความพร้อมท้องจะอูมส่วนพ่อปลาจะ
คัดท่ีมีขนาดใกล้เคียงกับแม่ปลาแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอาการ
ผิดปกติตามลําตัว ซึ่งจะแยกพ่อปลาแม่ปลาไว้คนละบ่อไม่ปะปน
กัน ข้อควรปฏิบัติ ควรทําด้วยความรวดเร็วและระมัดระวังในการ
ขนย้ายปลาเพ่ือป้องกันการบอบชํ้าในการขนย้าย การแยกเพศควร
ทําด้วยความละเอียดป้องกันการผิดพลาดในการฉีด 
 
 
 
 

การแยกเพศ  : ความแตกต่างระหว่างเพศภายนอกสังเกตได้จาก
ลักษณะของก้านครีบแข็งของครีบหูอันแรก  เพศผู้เป็นหยักเมื่อใช้
มือลูบรู้สึกสาก  อวัยวะสืบพันธ์ุมีลักษณะเป็นติ่งแหลมและเรียว
ยาว  ส่วนเพศเมียก้านครีบแข็งของครีบหูอันแรกไม่หยักเมื่อลูบ
รู้สึกลื่น  อวัยวะสืบพันธ์ุมีลักษณะเป็นติ่งรี  ในช่วงฤดูผสมพันธ์ุ
เพศเมียมีส่วนท้องอูมเป่งออกมาด้านข้างท้ังสองข้าง ผนังท้องบาง
และช่องเพศมีสีชมพูเรื่อๆ 
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แม่พันธุ์ปลาแดงที่พร้อมจะผสมพันธุ ์

 
การฉีดฮอร์โมน  :  ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ (Suprefact ) ร่วมกับ
ยาเสริมฤทธ์ิ (Motilium ) ฉีดให้พ่อปลาครั้งเดียว อัตราฮอร์โมน
สั ง เ ค ร าะห์  ๒๐  ไม โครกรั ม / กิ โ ลกรั มและยา เส ริ มฤท ธ์ิ  
๑๐มิลลิกรัม/กิโลกรัม แม่ปลาฉีดครั้งเดียวพร้อมพ่อปลาอัตรา
ฮอร์โมนสังเคราะห์ ๕๐ ไมโครกรัม/กิโลกรัมและยาเสริมฤทธ์ิ  
๑๐ มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
 
การผสมเทียม : ทําการผสมเทียมด้วยวิธีแห้งแบบดัดแปลง
(modified dry method) ซึ่งจะตรวจสอบความพร้อมของนํ้าเช้ือ
ก่อน  สภาวะท่ีพ่อปลามีความสมบูรณถุ์งนํ้าเช้ือจะมีขนาดใหญ่ อูม
เป่ง และมีสีขาวขุ่น จากน้ันจึงรีดไข่ เพ่ือทําการผสมเทียมก่อน
นําไปฟักในบ่อฟักต่อไป ข้อควรระวัง ก่อนการรีดไข่ต้องเตรียม
อุปกรณ์ต่างให้สะอาดพร้อมใช้งานเสมอและต้องเช็ดตัวแม่ปลาให้
แห้งไม่ให้มีนํ้าหยดลงผสมในไข่ได้ ควรเตรียมถุงนํ้าเช้ือให้พร้อม
ก่อนการรีดไข่ 
 
การฟักไข ่ : ไข่ปลาแดงเป็นไข่ประเภทจมแบบติดกับวัตถุ
(adhesive – demesal egg) สีน้าํตาลเข้มลักษณะกลม  นําไข่ท่ี
รับการผสมนํ้าเช้ือแล้วมาฟักในบ่อฟักจะมีแผงฟักไข่ท่ีขึงด้วยผ้ามุ้ง
เขียววางไว้ต่ํากว่าระดับผิวนํ้า ๒๐–๓๐ เซนติเมตร   

ลักษณะก้านครีบเพศผู้ ลักษณะก้านครีบเพศเมีย 

ลักษณะอวยัวะเพศผู้ ลักษณะอวยัวะเพศเมีย 

โรยไข่ลงบนแผงฟักให้กระจายท่ัวแผงมากท่ีสุดไม่ให้ทับถม 
เป็นกอง ไข่จะใช้เวลาในการฟักประมาณ ๒๓–๒๕ ช่ัวโมง  
ในระบบนํ้าหมุนเวียนและเริ่มให้อาหารเมื่อลูกปลาอายุ ๒ วัน   
 
พัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อน 

 
 
การพัฒนาปลาแดงและปลานํ้าเงินของศูนย์ฯ 
    1. ศึกษาระบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุปลาแดงและปลานํ้าเงิน 
โดยมีการให้อาหารท่ีผลิตข้ึน ซึ่งเสริมแร่ธาตุและวิตามินท่ีมี
ประโยชน์และจําเป็นต่อความสมบูรณ์เพศของพ่อแม่พันธ์ุ 
ตรวจเช็คคุณภาพนํ้าในบ่อพ่อแม่พันธ์ุท่ีเป็นระบบนํ้าหมุนเวียน 
    2. ศึกษาระบบเพาะฟักปลาแดงและปลานํ้าเงินโดยมีการ
ทดลองเพาะพันธ์ุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการเพาะฟักมี
การศึกษาและวิจัยระบบเพาะฟักไข่ โดยใช้ระบบนํ้าหมุนเวียน 
    3. ศึกษาการอนุบาลลูกปลาแดงและปลานํ้าเงินให้มีอัตรา
การรอดตายท่ีสูงข้ึน 
    4. มีการจัดเก็บข้อมูลในการผลิตพันธ์ุ 
    5. วางแผนการวิจัยอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ปลาแดงและปลา
นํ้าเงินสามารถเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรท่ีสนใจนําไปเลี้ยง
ในเชิงพาณิชย์วางแผนการเพาะพันธ์ุ เพ่ือปล่อยลูกพันธ์ุลงใน
แหล่งนํ้าธรรมชาติ 
 
แผนการดําเนินงาน 

    1. รวบรวมพ่อแม่พันธ์ุปลาแดงและปลานํ้าเงินไว้เพ่ิมเติม
จากท่ีมีอยู ่
    2. ทําการเพาะพันธ์ุเพ่ือปล่อยลงแหล่งนํ้า และเลีย้งไว้เพ่ือ
เป็นพ่อแม่พันธ์ุ 
    3. ศึกษาการอนุบาลลูกปลาใหม้ีอัตราการรอดตายท่ีสูงข้ัน 
    4. ศึกษาการเลี้ยงปลาแดงและปลานํ้าเงินในบ่อคอนกรีต
และในกระชัง 
    5. ศึกษาการเจรญิเตบิโตโดยการให้อาหารท่ีแตกต่างกัน 

 
อายุ 1 วัน 

ความยาว 4.85 ± 0.41 มิลลิเมตร 

 
อายุ 9 วัน 

ความยาว 8.60 ± 0.64 มิลลิเมตร 

 
อายุ 19 วัน 

ความยาว 24.94 ± 4.38 มิลลิเมตร 

 
อายุ 35 วัน 

ความยาว 55.86 ± 2.65 มิลลิเมตร 

 
������������� 

 

1 มม. 2 มม. 

5 มม. 12 มม. 
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โครงสร้างการบริหารราชการ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท ตามกรอบโครงสร้าง สังกัด สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อยู่ในกลุ่มจังหวัดท่ี 2 ซ่ึงประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดชัยนาท 
 

 การแบ่งส่วนราชการภายในศูนย์ฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม และ 1 งาน คือ กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
กลุ่มวิจัยแหล่งน้ํา  และ งานอํานวยการ 
 
 

แผนผังแสดงการบริหารราชการตามสายการบังคับบัญชา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������� 

 
 
 
 
 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมประมง 

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท 

งานอํานวยการ 

กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา กลุ่มวิจัยแหล่งน้ํา 

กลุ่มจังหวัดท่ี 2 

อ่างทอง     สิงห์บุรี 
ลพบุรี       ชัยนาท 

จังหวัดชัยนาท 
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รายนามผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสถานีฯ / ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ปีท่ีดํารงตําแหน่ง 

1 นายอารี  สิทธิมังค์ หัวหน้าหน่วยประมง(เจ้าพระยา) พ.ศ. 2500  -  2502 

2 นายประสิทธิ์  เอกอุรุ หัวหน้าสถานีประมง(เจ้าพระยา) พ.ศ. 2502  -  2515 

3 นายลิขิต  นุกูลรักษ์ หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2515  -  2521 

4 นายเจริญ  ผานิล  หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2521  -  2524 

5 นายอํานวย  แท่นทอง      หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2524  -  2529 

6 นายนิตย์  คูเจริญไพศาล  หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2529  -  2532 

7 นายสมหวัง  พิมลบุตร หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท    พ.ศ. 2532  -  2536 

8 นายรังสรรค์  ทรวงชมพันธุ์ หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2536  -  2539 

9 นายสนธิพันธ์  ผาสุขดี หัวหน้า / ผู้อํานวยการศูนย์ฯ พ.ศ. 2539  - .2546 

10 นายสุรพงษ์  วิวัชรโกเศศ  ผู้อํานวยการศูนย์ฯ  พ.ศ. 2546  -  2550 

11 นายปฏิพัทธ์  อภิธนกุล   ผู้อํานวยการศูนย์ฯ พ.ศ. 2550  -  2553 

12 นายเกียรติคุณ  เจริญสวรรค์             ผู้อํานวยการศูนย์ฯ พ.ศ. 2553  -  2555 

13 นายอรรณพ  อ่ิมศิลป์ ผู้อํานวยการศูนย์ฯ พ.ศ. 2555  -  2557 

14 นายองอาจ  คําประเสริฐ ผู้อํานวยการศูนย์ฯ พ.ศ. 2558  -  2558 

15 นายวรวิทย์  พรหมปากดี ผู้อํานวยการศูนย์ฯ  พ.ศ. 2558  -  ปัจจุบัน 
 

อัตรากําลังของข้าราชการและลูกจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ประจําปีงบประมาณ 2558 
ตําแหน่ง อัตรากําลัง (ตําแหน่ง) 

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท 1   

นักวิชาการประมงชํานาญการ 1   

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 1  

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 1   

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1   

ลูกจ้างประจํา 10  

พนักงานราชการ 17   

ลูกจ้างชั่วคราว(เงินทุนหมุนเวียน) 2   

จ้างเหมาบริการ 5   
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รายช่ือบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ประจําปีงบประมาณ 2558 

ตําแหน่ง
เลขท่ี 

ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง คุณวุฒิ หมายเหตุ 

ข้าราชการ  จํานวน  5  อัตรา 
1539 นายองอาจ คําประเสริฐ ผู้อํานวยการศูนย์ฯ วท.บ.(ประมง) ย้ายไป ศพจ.กาญจนบุรี 

วันท่ี 5 ก.พ. 58 
1475 นายวรวิทย์  พรหมปากด ี ผู้อํานวยการศูนย์ฯ วท.บ.(ประมง) ย้ายมาจาก ศพจ.สิงห์บุรี 

วันท่ี 5 ก.พ. 58 
1479 เรือเอกพิทักษ์  ทรัพย์อุดม นักวิชาการประมงชํานาญการ วท.บ.(ประมง)  

1480 นายชูชาติ  ผิวเผือก นักวิชาการประมงปฏิบัติการ วท.บ.(ประมง)  

1481 นายเอกราช  รุ่งรังษี เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน ปวส.(ประมง)  

1477 นางสาวสุปราณี  อํ่าเกต ุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปวส.(บัญชี)  

ลูกจ้างประจํา  จํานวน  10  อัตรา 

1554 นายจรัญ  ชัยสรุิยงค ์ นายท้ายเรือ ส2 ป.4  

1565 นางรัชนี  เสมาทอง พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ2 ป.6  

1572 นายเติมศักดิ์  เตะ๊เปีย พนักงานขับรถยนต์ ส2 ม.6  

1575 นายประดิษฐ์  คุ้มทรัพย ์ ช่างเครื่องยนต์ ช1 ปวท.(ประมง)  

1576 นายถาวร  ก๋งจุ๋ย พนักงานขับรถยนต์ ส2 ป.6  

1577 นางสาวมาลา  การสมมิตร ช่างไม้ ช3 ป.4  

1578 นายแสวง  พลอยกระจ่าง พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ2 ป.4  

1581 นางสาวภิญญาภสัส์  โพธ์ิเพ็ชร ์ พนักงานพิมพ์ ส3 ปวช.  

1582 นางเมธินี  คุ้มทรัพย ์ ช่างไม้ ช3 ปวช.(นาฏศิลป์)  

1583 นายสมเกียรติ  กลีบนิล พนักงานสถานท่ี บ2 ป.4 เกษียณอายรุาชการ  
ปีงบฯ 2558 

พนักงานราชการ จํานวน 17 อัตรา 

2215 นายวรณสิร์  แก้วตีนแท่น นักวิชาการประมง วท.บ.(ประมง)  

2216 นางสาวพัทธ์นรี ธนภัทร์จารุพงษ์ นักวิชาการประมง วท.บ.(ประมง)  

2397 นายกิตติพงษ์  มูลสนธ์ิ นักวิชาการประมง วท.บ.(ประมง)  

4566 นางสาวพรทิพย์  ศรีสงคราม นักวิชาการประมง วท.บ.(ประมง) เริ่มจ้าง วันท่ี  
16 มิถุนายน 2558 

2330 นายภาณุพงษ์  บุญแก้ว เจ้าพนักงานประมง ปวส.(ประมง)  

3285 นางสาวรสรินทร์  วงษ์วรรณ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวช.(คอมพิวเตอร์) เริ่มจ้าง วันท่ี   
2 กุมภาพันธ์ 2558 
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รายชื่อบุคลากร ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ประจําปี 2555 - 2557 (ต่อ) 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง คุณวุติ หมายเหตุ 

743 นายพจน์พันธ์  ป่ันยวง พนักงานผู้ช่วยประมง ป.6  

2498 นายวีรยุทธ  นุชอยู่ พนักงานผู้ช่วยประมง ปวช.  

2499 นายณรงค ์ ทองพานิช พนักงานผู้ช่วยประมง ม.3  

2500 นายสมควร  จันทร์ทิม พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  

2501 นายนพพร  ป่ันยวง พนักงานผู้ช่วยประมง ม.3  

2502 นายสยมชัย  จันทร์ทา พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  

2503 นายสาโรจน์  ม่วงเงิน พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  

2504 นางอรปภา  รัตนวงศ ์ พนักงานผู้ช่วยประมง ปกศ.ต้น  

2505 นายขจร  ชูขวัญ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.3  

2506 นายภราดร  คุ่ยเจรญิ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  

3123 นายอนุกูล  ด้วงเจรญิ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.3  

ลูกจ้างชั่วคราว(งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์นํ้าอ่ืนๆ)  จํานวน  2  อัตรา 

1. นายยงยุทธ  อินทโชติ คนงานประมง ป.4  

2. นายชัยพร  ชูแก้ว คนงานประมง ป.4  

ลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)  จํานวน  5  อัตรา 
1. นางสิวาลัย  สลีอด คนงานประมง ป.4 เริ่มจ้าง วันท่ี 

1 ตุลาคม 2557 
2. นายสุรสรรค์  พรมทอง คนงานประมง ม.6 เริ่มจ้าง วันท่ี  

1 ตุลาคม 2557 
3. นายมนตรี  เปรมสังข์ ยาม ม.3 เริ่มจ้าง วันท่ี  

1 ตุลาคม 2557 
4. นายเทวัล  ทิพย์จ้อย คนงานประมง ม.3 เริ่มจ้าง วันท่ี  

1 ตุลาคม 2557 
5. นายเอกลักษณ์  ดีเมือง คนงานประมง ม.3 เริ่มจ้าง วันท่ี  

10 ธันวาคม 2557 
 

������������� 
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สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/งาน/โครงการต่างๆ  
ประจําปีงบประมาณ 2558 

 
งานธุรการ 

 
 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงินและบัญชี พัสดุ งานบุคคล ดูแลความเรียบร้อย
สถานท่ีราชการและเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ 
 

1. งานสารบรรณ 
 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท ได้ปฏิบัติงานสารบรรณเก่ียวกับการรับ – ส่งหนังสือ  ร่างโต้ตอบ
หนังสือราชการ  จัดทํารายงาน เก็บรวบรวมหนังสือ เอกสารของทางราชการ  จัดส่งกรมประมง ส่วนราชการ  
ห้างร้านเอกชนท่ีเก่ียวข้อง  การควบคุมแฟ้มหนังสือราชการ การติดตามหนังสือราชการ  การตรวจรายชื่อลงเวลา
การปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง  การจัดทํางบเดือน  รวมท้ังรวบรวมการลาป่วย  ลากิจส่วนตัว   
ลาหยุดพักผ่อนประจําปีของข้าราชการและลูกจ้าง การดูแลเครื่องมือเครื่องใช้สํานักงาน เช่น  คอมพิวเตอร์   
เครื่องพิมพ์ดีด  ควบคุมการรับ-จ่ายวัสดุสํานักงาน  รายงานบัญชีพัสดุและครุภัณฑ์  
 

ทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการ  ประจําปีงบประมาณ  2558 
 

รายการ จํานวน(ครั้ง) 

ลงทะเบียนรับหนังสือ 1,998 

ลงทะเบียนส่งหนังสือ 685 

ออกคําสั่งศูนย์ฯ 228 

 
������������� 

 
 

2. งานการเงินและบัญชี 

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท  ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี 2558 และได้
เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ตามรายละเอียดดังนี้ 
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ผลการจัดสรรเงินงบประมาณของงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ 2558  
                                                                                                                             

                                                                                                                             หน่วยนับ : บาท 

งาน/โครงการ  
งบประมาณ 

ท่ีได้รับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

งบประมาณ  
คงเหลือ 

1. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์นํ้า 3,959,180.00 3,959,072.73 107.27 

       -  ค่าจ้างพนักงานราชการ  1,572,480.00   1,572,480.00  - 

       -  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ  2,175,739.60   2,175,632.33  107.27 

       -  ค่าสาธารณูปโภค  210,960.40   210,960.40  - 

2. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 
สินค้าประมง 

 1,903,600.00   1,893,345.11  10,254.29 

       -  ค่าจ้างพนักงานราชการ  1,122,200.00   1,111,945.71  10,254.29 

       -  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ  566,412.21   566,412.21  - 

       -  ค่าสาธารณูปโภค  214,987.79   214,987.19  - 

3. ปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพ่ือสร้างมูลค่า
(โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง 
ปลานิลเพ่ือการส่งออก) 

 31,800.00   31,500.00  300.00 

       -  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ  31,800.00   31,500.00  300.00 

4. โครงการสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําร(ิโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลา
และสัตว์นํ้าจืดของไทย) 

 450,200.00   450,145.72  54.28 

       -  ค่าจ้างพนักงานราชการ 159,420.00 159,420.00 - 

       -  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 252,406.48 252,352.20 54.28 

       -  ค่าสาธารณูปโภค 38,373.52 38,373.52 - 

5. กิจกรรมพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer  5,500.00   5,499.95  0.05 

       -  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ  5,009.08   5,009.03  0.05 

       -  ค่าสาธารณูปโภค  490.92   490.92  - 

6. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา 
พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์นํ้าอ่ืนๆ 

 591,200.00   590,482.40  717.60 

       -  งบบุคลากร  216,000.00   216,000.00  - 

       -  งบดําเนินงาน  333,000.00   332,282.40  717.60 

       -  ค่าสาธารณูปโภค  42,200.00   42,200.00  - 
 

������������� 
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3. ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจําปีงบประมาณ 2558 

  การใช้จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภคของศูนย์ฯ ประกอบไปด้วยค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์
และค่าไปรษณีย์ ไม่มีค่าน้ําประปา  เนื่องจากไม่อยู่ในเขตของการประปา อาศัยการใช้น้ําบาดาลของหน่วยงานเอง  
ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค  

ประจําปีงบประมาณ 2558 
 

                                                                                                       หน่วย : บาท 
เดือน ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่า internet 

    ตุลาคม 2557 36,397.32 721.18 769.00 1,262.60 

    พฤศจิกายน 2557 36,982.16 685.88 838.00 1,262.60 

    ธันวาคม 2557 39,137.65 724.39 1,009.00 1,262.60 

    มกราคม 2558 35,314.08 609.90 523.00 1,262.60 

    กุมภาพันธ์ 2558 35,905.64 735.09 750.00 1,262.60 

    มีนาคม 2558 40,849.56 659.12 833.00 1,262.60 

    เมษายน 2558 39,389.14 837.81 752.00 1,262.60 

    พฤษภาคม 2558 43,123.03 692.29 483.00 1,262.60 

    มิถุนายน 2558 42,413.52 687.50 483.00 1,262.60 

    กรกฎาคม 2558 44,299.54 574.30 864.00 1,262.60 

    สิงหาคม 2558 36,495.01 524.30 796.00 1,262.60 

    กันยายน 2558 40,906.39 735.09 1,502.00 1,262.60 

รวม 471,213.04 8,186.85 9,602.00 15,151.20 

 
������������� 
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กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน์้ํา 
 

 ปัจจุบันแหล่งน้ําธรรมชาติส่วนใหญ่เสื่อมโทรมลงมาก  ทําให้มีความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอาศัยและ
แพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ําลดลง  การเพ่ิมของจํานวนประชากรทําให้สัตว์น้ําถูกจับมาบริโภคเป็นจํานวนมากจนไม่
สามารถแพร่ขยายพันธุ์เองในธรรมชาติได้เพียงพอ  เพ่ือบรรเทาปัญหาการลดลงของจํานวนพันธุ์สัตว์น้ําในธรรมชาติ
ลดน้อยลง  จึงได้หาแนวทางเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําให้มากข้ึน  โดยการสํารวจแหล่งน้ําและผลิตพันธุ์สัตว์น้ํานําไป
ปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติ แจกจ่ายให้กับส่วนราชการอ่ืนๆ  แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในโครงการต่างๆ เป็นการเพ่ิม
ผลผลิตการประมงและเพ่ิมความสมบูรณ์ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ํา 

 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืดชนิดต่างๆนําไปปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติและแหล่งน้ําท่ีมีการใช้ 

ประโยชน์ร่วมกัน ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนของประชาชน 
2. เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืดชนิดต่างๆ แจกจ่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ํา ส่วนราชการต่างๆ เพ่ือส่งเสริม 

และสนับสนุนการประกอบอาชีพและเหลือไว้บริโภค 
 

แผน/ผลการปฏิบัติงาน  กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ํา  
ประจําปีงบประมาณ  2558 

 

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ํา หน่วย แผนผลิตและปล่อย ผลผลิตและปล่อย 

รวม ตัว 18,000,000 18,173,000 

   1. ปลาตะเพียนขาว ตัว 10,500,000 11,372,000 

   2. ปลายี่สกเทศ ตัว 3,300,000 2,703,000 

   3. ปลาตะเพียนทอง ตัว 1,000,000 1,551,000 

   4. ปลากระแห ตัว 100,000 750,000 

   5. ปลาสร้อยขาว ตัว 1,720,000 850,000 

   6. ปลากาดํา ตัว 300,000 355,000 

   7. ปลาหมอไทย ตัว 200,000 - 

   8. ปลาจาด ตัว 500,000 230,000 

   9. ปลาสวาย ตัว 200,000 161,000 

   10. กบนา ตัว 180,000 180,000 

   11. ปลานิล ตัว - 21,000 
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แสดงสัดส่วนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําชนิดต่างๆ กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ํา  
ประจําปีงบประมาณ 2558 

 

 
 
 

แสดงผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําชนิดต่างๆ ในรอบปีงบประมาณ 2558 
กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ํา  

 

 

 

ปลาตะเพียนขาว
62.6%

ปลายี่สกเทศ
14.8%

ปลาตะเพียนทอง
8.6%

ปลาสร้อยขาว
4.7%

ปลากระแห
4.1%

ปลากาดํา
1.9%

ปลาจาด
1.3%

กบนา
1%

ปลาสวาย
0.9%

ปลานิล
0.1%

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58

จํานวนสัตว์นํ้าท่ีปล่อย 25 525 2,510 1,120 1,000 1,021 1,626 1,470 1,991 2,210 3,625 1,050

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000
จํานวน(พันตัว) 
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ภาพกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ํา ประจําปีงบประมาณ 2558 
 

 
        วันที่ 23 เมษายน 2558 ศูนย์ฯ นําลูกพันธุ์กบนา ปลาตะเพียนขาวและปลายี่สกเทศ ปล่อยในพื้นที่ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์(ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร่ี)  
ของกํานันธวัชชัย เอี่ยมจิตร โดยมีนายอาํเภอเมืองชัยนาท เป็นประธานในการปล่อย และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ร่วมปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้าํด้วย 

 
         วันที่ 28 เมษายน 2558 ศูนย์ฯ นําพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาสวายและกบนา ปล่อย ณ บึงบัว บ้านหาดท่าเสา โดยได้รับความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าที่ เทศบาลตําบลหาดท่าเสา ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ม.3 ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา 
 

 
         วันที่ 21 มิถุนายน 2558 ศูนย์ฯ สนับสนุนลูกพันธุ์ปลา จํานวน 500,000 ตัว เพื่อปล่อย ณ เกาะเมืองท้าวอู่ทอง บึงกระจับใหญ่ ต.หันคา  
อ.หันคา จ.ชัยนาท โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน นําขบวนจักรยานเข้าร่วมกิจกรรม หัวหน้าส่วนราชการและ 
ผู้มาร่วมงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําและปลูกต้นไม้ 

 

 
         วันที่ 15 กันยายน 2558 ศูนย์ฯ ร่วมกับสํานักงานประมงจังหวัดชัยนาทจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา เนื่องในวันประมงแห่งชาติ(วันที่ 21 กันยายน 
ของทุกปี)ประจําปี 2558 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ วรวุฒิพุทธพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯ ณ บึงสําเภา บ้านท่าหาด ม.4  
ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรสัตว์น้ํา ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
สัตว์น้ําให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

 
������������� 



 - 17 -  

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 

หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันผู้นําเข้าสินค้าเกษตรได้ใช้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเป็นข้อต่อรองทางการค้า เช่น คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง  การเลี้ยงท่ีถูกสุขอนามัย ฯลฯ  ซ่ึงจะทวีความเข้มข้นยิ่งข้ึน ดังนั้นการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง  กอปรกับตั้งแต่ปี  2547  รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปีแห่งความ
ปลอดภัยด้านอาหาร   

กรมประมง จึงมีมาตรการในการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพปราศจาก 
ยาปฏิชีวนะในกลุ่มคลอแรมฟินิคอลและไนโตฟูแรนต์ตกค้าง  และฟาร์มจะต้องมีระบบการเพาะเลี้ยงท่ีถูกสุขอนามัย
โดยกรมประมงทําการตรวจและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงท่ีดี 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดท่ีมีในปัจจุบันให้เข้าสู่ระบบการปฏิบัติทางการประมงท่ีดี (GAP) 
  

แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
ประจําปีงบประมาณ 2558 

 

กิจกรรม หน่วย แผน ผล 

1. จํานวนฟาร์มท่ีเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน ฟาร์ม 329 329 

   1.1 ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุ(safety level 56)ต่ออายุต่อเนื่องในปี 58 ฟาร์ม 187 187 

   1.2 ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุ(GAP ปลาอ่ืนๆ 56)ต่ออายุต่อเนื่องในปี 58 ฟาร์ม 5 5 

   1.3 ฟาร์มใหม่(safty level) ฟาร์ม 80 80 

   1.4 ตรวจติดตามฟาร์มเดิม ฟาร์ม 57 57 

        1.4.1 ฟาร์ม GAP (รวม) สัตว์น้ําอ่ืนๆ ฟาร์ม 10 10 

        1.4.2 ฟาร์ม SL  ฟาร์ม 47 47 

2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา ฟาร์ม - 272 

  2.1 ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุ(safety level 56) ฟาร์ม - 187 

  2.2 ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุ(GAP ปลาอ่ืนๆ 56) ฟาร์ม - 5 

  2.3 ฟาร์มใหม่(safty level) ฟาร์ม - 80 

3. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเล้ียง ฟาร์ม 494 494 
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ภาพกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  
ประจําปีงบประมาณ 2558 

 

   
 

                  
 

      เจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกร โดยมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้า คุณภาพอาหาร ตรวจสภาพแวดล้อมของฟาร์ม  
และสอบถามข้อมูลเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์น้ําภายในฟาร์ม 

 
������������� 
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โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพนัธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย 
 
 โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย  เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี  2533  เพ่ือสนองพระ
ราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาทท่ีทรงแนะนําให้กรมประมงศึกษาและฟ้ืนฟูพันธุ์ปลา
และสัตว์น้ําจืดของไทยท่ีถือถ่ินกําเนิดในแหล่งน้ําของไทย  ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดต่างๆ  อันเป็นพันธุ์ปลาท่ี 
หายาก  เพาะพันธุ์ยาก  และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพาะพันธุ์ปลาไทยชนิดท่ีสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงได้ 
2. เพ่ือเพาะพันธุ์ปลาไทยชนิดท่ีเหมาะสมท่ีจะปล่อยสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ 
3. เพ่ือรวบรวมพันธุ์ปลาพ้ืนเมืองของไทยไว้ศึกษาวิจัย ในด้านรูปร่าง นิสัย แหล่งท่ีอยู่อาศัย การเพาะ 

ขยายพันธุ์ และการเลี้ยง 
 

แผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย  
ประจําปีงบประมาณ 2558 

 

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ํา หน่วย แผนผลิตและปล่อย ผลผลิตและปล่อย 

รวม ตัว 1,500,000 1,565,000 

    1. ปลาตะเพียนทอง ตัว 550,000 840,000 

    2. ปลากระแห ตัว 350,000 360,000 

    3. ปลาสร้อยขาว ตัว 250,000 100,000 

    4. ปลาตะโกก ตัว 200,000 - 

    5. ปลาสวาย ตัว 80,000 - 

    6. ปลากาดํา ตัว 45,000 260,000 

    7. ปลาแดง ตัว 10,000 - 

    8. ปลาน้ําเงิน ตัว 10,000 - 

    9. ปลาม้า ตัว 5,000 5,000 
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แสดงสัดส่วนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําชนิดต่างๆ โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย 
ประจําปีงบประมาณ 2558 

 
 

 
 
 

แสดงผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําชนิดต่างๆ ในรอบปีงบประมาณ 2558 
โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย 

 

 

 

ปลาตะเพียนทอง
53.7%

ปลากระแห
23%

ปลากาดํา
16.6%

ปลาสร้อยขาว
6.4%

ปลาม้า
0.3%

ต.ค.
57

พ.ย.
57

ธ.ค.
57

ม.ค.
58

ก.พ.
58

มี.ค.
58

เม.ย.
58

พ.ค.
58

มิ.ย.
58

ก.ค.
58

ส.ค.
58

ก.ย.
58

จํานวนสัตว์นํ้าท่ีปล่อย - 60 100 - - - - 160 450 380 415 -

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

 400

 450

 500

จํานวน(พันตัว) 



 - 21 -  

ภาพกิจกรรม โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย 
ประจําปีงบประมาณ 2558 

 

       วันที่ 2 เมษายน 2558 ศูนย์ฯ สํานักงานประมงจังหวัดชัยนาทร่วมกับจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณหน้า
ศาลหลักเมือง เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมมายุ 5 รอบ เพื่อเป็นการถวาย
ความจงรักภักดี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ําอีกด้วยและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 
เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรม 

 
       วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ฯ สํานักงานประมงจังหวัดชัยนาทร่วมกับจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณ
หน้าศาลหลักเมือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คร้ังที่ 4 โดยมี
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรม 

 

       วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ศูนย์ฯ สํานักงานประมงจังหวัดชัยนาทร่วมกับจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น 
พระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 บริเวณหน้าศาลหลักเมือง โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรม 
 

       วันที ่16 สิงหาคม 2558 จังหวดัชัยนาทจัดกจิกรรม BIKE FOR MOM และปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณหน้าศาลหลักเมือง เพื่อเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 

 

������������� 
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งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พนัธุ์กุ้ง และพันธุส์ัตว์นํ้าอื่นๆ เพื่อจําหน่าย 
 

 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และสัตว์น้ําอ่ืนๆ เป็นโครงการท่ีกรมประมงได้จัดสรรเงิน
แก่ศูนย์ฯ ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน ในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์
สัตว์น้ําอ่ืนๆ พ.ศ. 2523 เพ่ือนํามาใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียน ในการจัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ําผลิตพันธุ์สัตว์น้ําและ
จําหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาท่ีกรมประมงกําหนด 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืดท่ีคุณภาพดี จําหน่ายให้เกษตรกรในราคาถูก  
2. เพ่ือส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร 
3. เป็นการควบคุมราคาสัตว์น้ํา 
 

ผลการปฏิบัติงาน งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ําอ่ืนๆ เพ่ือจําหน่าย 
ประจําปีงบประมาณ 2558 

 

ชนิด ขนาด 
ราคา 
(บาท) 

จํานวนปลา 
(ตัว) 

จํานวนเงิน 
 (บาท) 

    ปลาตะเพียนขาว 2-3 ซ.ม. 0.1 215,150     21,515.00 
    ปลาตะเพียนขาว 3-5 ซ.ม. 0.2 404,450 80,890.00 
    ปลาตะเพียนขาว 5-7 ซ.ม. 0.3 60,950 18,285.00 
    ปลานิล 2-3 ซ.ม. 0.1 28,500 2,850.00 
    ปลานิล 3-5 ซ.ม. 0.2 211,000 42,200.00 
    ปลาสวาย 2-3 ซ.ม. 0.2 4,000 800.00 
    ปลาสวาย 3-5 ซ.ม. 0.4 262,375 104,950.00 
    ปลาสวาย 5-7 ซ.ม. 0.6 10,915 6,549.00 
    ปลายี่สกเทศ 2-3 ซ.ม. 0.1 31,300 3,130.00 
    ปลายี่สกเทศ 3-5 ซ.ม. 0.2 23,000 4,600.00 
    ปลาดุกอุย 2-3 ซ.ม. 0.4 14,825 5,930.00 
    ปลาดุกอุย 3-5 ซ.ม. 0.8 27,700 22,160.00 
    ปลาหมอไทย 3-5 ซ.ม. 0.4 33,100 13,240.00 
    กบ 30 วัน 1 313,055 313,055.00 
    กบ 45 วัน 1.5 12,250 18,375.00 

รวมยอดสัตว์น้ํา 1,652,570 658,529.00 

ไรแดง  กก.ละ80.- 231.50 18,520.00 
รวมท้ังสิ้น 1,652,570 677,049.00 
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           แสดงสัดส่วนชนิดพันธุ์สัตว์น้ําท่ีจําหน่าย งานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
         ประจําปีงบประมาณ 2558 

 

 
 

 
     แสดงผลการผลิตและจําหน่ายพันธุ์สัตว์น้ํา  งานเงินทุนหมุนเวียนฯ  

     ในรอบปีงบประมาณ 2558 
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กิจกรรมพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer 
  
 ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
และให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซ่ึงปัจจัยสําคัญคือการพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 ดังนั้นกรมประมงโดยสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เข้าสู่  smart farmer เพ่ือยกระดับเกษตรกรให้เป็น “เกษตรกรปราดเปรื่อง” หรือ 
“smart farmer” หมายถึงเกษตรกรท่ีมีความรู้ในอาชีพของตนเองอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาได้ รู้จักการวาง
แผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกท้ังเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  เกษตรกรท่ีได้รับการอบรมครั้งนี้จะได้รับความรู้นําไปเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ 
การผลิตของตนให้มีคุณภาพและมีต้นทุนการผลิตท่ีต่ําลง  ซ่ึงจะมีความจําเป็นอย่างยิ่งในอนาคตสําหรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ท่ีจะมาถึง 

 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้รับความรู้นําไปพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน 
๒. เพ่ือให้การประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีความยั่งยืนยิ่งข้ึน 
๓. เพ่ือเตรียมความพร้อมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer   
ประจําปีงบประมาณ 2558 

 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

1. พัฒนาศักยภาพการเกษตรรายเดิม (Developing Farmer) ราย 11 11 

    - การให้ความรู้เป็นรายบุคคล (coaching) ราย 11 11 

    - ติดตามประเมินผลเกษตรกรหลังจากท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ ราย 11 11 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer   
ประจําปีงบประมาณ 2558 
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งานบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประมง 
 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท นอกจากทําการวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด การ
เพาะพันธุ์สัตว์น้ําจืดเพ่ือปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติและแหล่งน้ําสาธารณะภายในจังหวัดชัยนาทแล้ว  ศูนย์ฯ ยังให้
บริการคําแนะนําในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  การวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ําเพ่ือการประมง  การตรวจวิเคราะห์โรค
สัตว์น้ําเบื้องต้น  ตลอดจนเป็นหน่วยงานท่ีให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรด้านประมงให้กับนักศึกษาจาก
สถาบันต่างๆ ในปีงบประมาณ 2558 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกฯ จํานวน 36 คน จาก 8 สถาบันการศึกษา ดังนี้ 

 
สถานศึกษาท่ีส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านประมง 

ประจําปีงบประมาณ 2558 
 

สถานศึกษา / สาขา ระยะเวลาฝึกงาน ชื่อ - สกุล 
1.  มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะเกษตรศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร  

14 พ.ค. 58 – 12 มิ.ย. 58 1. นายโพธ์ิทอง  ภูมิเลิศ 
2. นางสาวกชนันท์  จั่นตอง 
3. นางสาววิมลรตัน์  พ่อปัญญา 
4. นางสาวอภิชาดา  หมีนาค 
 

2.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลติสตัว์และประมง 

25 พ.ค. 58 – 24 ก.ค. 58 1. นางสาวกิตติ์ธัญญา รังสีพัฒนกรณ ์
2. นางสาวเกวลี  ยิ้มเจริญ 
3. นางสาวสุธีรา  วิเชฏฐพงษ์ 
 

3.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 
 

2 มิ.ย. 58 – 15 ก.ค. 58 1. นางสาวประภสัสร  เขียวมณ ี
2. นางสาวรุ่งทิวา  ลายสวัสดิ ์

4.  มหาวิทยาลัยพะเยา  คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ  สาขาวิชาการประมง 

8 มิ.ย. 58 – 3 ก.ค. 58 1. นายจักรกฤษณ์  การะเกต ุ
2. นายกนกพล  ครองทรัพย ์
3. นายจักรกฤษณ์ เอมยา 
4. นายพัทธดนย์  มณียศ 
5. นางสาวเจนจิรา  แก้วติ๊บ 
 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(เทคโนโลยี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) 

8 มิ.ย. 58 – 29 ก.ค. 58 1. นางสาวสปุาณี  ภูส่ิน 
2. นางสาวธนารตัน์  แสงตะคล้อ 
3. นายชินวัตร  วัฒนโชต ิ
4. นางสาวจริาวรรณ  มีมุ่งธรรม 
 

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะประมง   
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา 

1 มิ.ย. 58 – 31 ก.ค. 58 
 
 

 

1. นายสุพร  ชัยมงคล 
2. นายอนุภาพ  สุวรรณา 
3. นายธีระพงษ์  ผึ้งบํารุง 
4. นายมณฑล  ตัณฑพาทย ์
5. นางสาวสภุานัน  เบ็ญดุสะ 
6. นางสาวศศิกาญจน์  อัคนิบุตร 
7. นางสาวสุทัตตา  ม่วงม ี
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สถานศึกษาท่ีส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านประมง 
ประจําปีงบประมาณ 2558 (ต่อ) 

 
สถานศึกษา / สาขา ระยะเวลาฝึกงาน ชื่อ - สกุล 

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะประมง   
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา(ต่อ) 
 

 
25 พ.ค. 58 – 7 มิ.ย. 58 

8. นางสาววิภาวี  ศรสีุนทร 
9. นางสาวภัคศรณัย์  ตั้งสมคิด 

7. มหาวิทยาลัยพะเยา  คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ  สาขาวิชาการประมง 

13 ก.ค. 58 – 7 ส.ค. 58 1. นางสาวเครือฟ้า  คนอยู่ 
2. นางสาวนรศิรา  ปานทิม 
3. นางสาวพัชราภรณ์  วงศ์อ้าย 
4. นายจริายุ  แก้วอินตา 
5. นายณัฐพล  สารคํา 
6. นายภมูิพัฒน์  อุปนันท์ 
 

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์

6 ก.ค. 58 – 28 ก.ค. 58 1. นายปณต  ขวัญรตัน์ 
2. นายไพศาล  ยะล่อม 
3. นางสาวนฤมล  เรืองเช้ือเหมือน 
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