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ประวัติ 
 
 พื้นที่ลุมน้ําปากพนัง เปนพื้นที่บริเวณภาคใตฝงตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ ใน เขตอําเภอชะอวด 
อําเภอรอนพิบลูยอําเภอปากพนัง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอจุฬาภรณ อําเภอพระพรหม อําเภอเชียรใหญ 
อําเภอหัวไทร และพื้นที่บางสวนของอําเภอลานสกาและอําเภอเมืองจั งหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงพื้นที่
บางสวนของอําเภอระโนด จังหวัดสงขลาและอําเภอควนขนุน อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง  มีพื้นที่ รวมกัน
ประมาณ 1,900,000 ไร ซึ่งในจํานวนนี้เปนพื้นที่ทํานากวา 500,000ไร ประชากรมากกวา 400,000คน 
ประกอบอาชีพทํานาเปนหลัก รองลงมาไดแกการปลูกไมผลและยางพาราประมาณ 100,000คน การทํา
ประมงทะเลประมาณ 20,000คน การเพาะเลี้ยงกุงประมาณ 7,500คน สวนที่ เหลือประกอบอาชีพอื่นๆ 
และการรับจางแรงงาน ถึงแมวาจะเปนพื้นที่ที่มีบริเวณกวางมีทรัพยากรธรรมชาติมาก แตประชาชนในบริเวณนี้
ประสบปญหาขาดแคลนน้ําจืดในการอุปโภคและการเกษตรในบริเวณพื้นที่ลุมน้ําปากพนังเปนแหลงอูขาวอูน้ําที่
สําคัญแหงหนึ่งของภาคใต จากการถูกน้ําทะเลรุกเขาไปในแมน้ําปากพนัง ทําให เกิดสภาพน้ํ าเค็มถึงปละ  9
เดือน  
 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานหนึ่งซึ่งเกี่ยวของโดยตรงในการ
พัฒนาการประกอบอาชีพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริที่ตองการใหราษฎรของพื้นที่ลุม
น้ําปากพนังมีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยมีกระแสพระราชดํารัส เม่ือวันที่  2 ตุลาคม 2536 ณ พระราช
ตําหนักทักษิณราชนิเวศน จังหวัดนราธิวาส ความตอนหนึ่งวา “ควรจัดต้ังศูนยศึกษาเฉพาะกิจที่บริเวณประตู
ระบายน้ําหนาโกฐในพื้นที่ของกรมประมง เพื่อทําการทดลอง ศึกษา วิจัยดานการประมงแบบครบวงจร 
และควรพิจารณาเกี่ยวกับระบบน้ําเสียจากนากุง” หลังจากนั้นกรมประมงจึงไดจัดต้ัง“ศูนยพัฒนาประมง
พื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”ขึ้นมาเพ่ือสนองพระราชดําริและเปนศูนยกลางในการผลิต
พันธุสัตวน้ําชายฝงและสัตวน้ําจืดเพื่อปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาตมิีเนื้อที่ตั้งของสํานักงาน 76 ไรโดยไดเปดที่
ทําการศูนยฯเม่ือวันที่ 3มีนาคม 2544 
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สถานที่ตั้ง 
ตั้งอยูเลขที่ 34/4 หมูที่  5 ตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 
โทรศัพทและโทรสาร 0-7541-6180-1 
ตําแหนงพิกัด 
N 08° 19' 39.8"  E 100° 11' 59.3" 
N 08° 19.660'    E 100° 11.996' 
N 08.32766°     E 100.19995° 
UTM 47P N 0632136    E 0920722 
www.fisheries.go.th/cf-pak_panang 
E-mail :pakpanang@mail.go.th 

นอกจากนี้ศูนยฯยังมีสํานักงานที่ตั้งอยูในพื้นที่เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของโครงการพัฒนา
พื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริอีก 5 แหง ดังนี้ 

1. โครงการวิจัยและสาธิตการเลี้ยงกุงทะ เลดวยระบบชีวภาพ ตั้งอยูหมูที่  ๙ ตําบลทาพญา 
อําเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชตําแหน งพิกัด N 08° 16' 44.4"  E 100° 16' 5.2"หางจากศูนยฯ 14.5 
กิโลเมตรเปนบริเวณที่ใชในการศึกษาวิจัยการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงและผลิตลูกพันธุสัตวน้ํ าเพื่อจํ าหน าย
ใหกับเกษตรกรในพื้นที่และปลอยคืนสูแหลงน้ําธรรมชาต ิ

2. โครงการชลประทาน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานทาพญา สํานักงานโครงการตั้ งอยูที่  ถนน
หัวไทร –  ปากพนัง เลขที่ 98/1 หมู 9 ต.ทาพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชมีพ้ืนที่  ๑,๓๒๐ ไรห างจาก
ศูนยฯ 14.5 กิโลเมตร ตําแหนงพิกัด N 08° 17' 9.4"  E 100° 15' 57.7" 
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 3.โครงการชลประทาน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานบอคณฑี ตั้งอยูที่ตําบลเกาะเพชร อําเภอ
หัวไทร มีพ้ืนที่ ๒,๐๑๕ ไรหางจากศูนยฯ 14.5 กิโลเมตร ตําแหนงพิกัด N 08° 09' 57.0"  E 100° 17' 37.7" 

 4.โครงการชลประทาน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานหนาสตน สํานักงานโครงการตั้งอยูที่ ถนน
หัวไทร – ปากพนัง เลขที่ 93/3 หมูที่ 6 ต.เกาะเพชรอ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราชมีพ้ืนที่  ๑,๐๓๐ ไรห างจาก
ศูนยฯ 14.5กิโลเมตร ตําแหนงพิกัด N 08°04'39.6"  E 100° 18' 33.1" 

 5.โครงการชลประทาน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานหนาโกฐสํานักงานโครงการตั้งอยูที่ถนนหัว
ไทร – ปากพนัง ต. ขนาบนาก อ.ปากพนัง  จ .นครศรีธรรมราชมีพื้นที่  ๑,๒๑๖ ไรห างจากศูนยฯ 14.5 
กิโลเมตร ตําแหนงพิกัด N 08°13'51.4" E 100° 16' 50.1" 
 
ภารกิจ 
 หนาที่ความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มี
รายละเอียดดังนี้ 

ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัย การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงและสัตวน้ําจืด รวมทั้ ง งานเพิ่ม
ผลผลิตทรัพยากรประมงชายฝงและน้ําจืดในพื้นที่ลุ มน้ําปากพนังงานผลิตพันธุสัตวน้ําชายฝงและสัตวน้ําจื ดเพื่อ
จําหนายและมอบใหเกษตรกรงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการพระราชดํารปิระสานงานกับ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สง เสริมอนุ รักษและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงและสัตวน้ําจืด เผยแพรและถายทอดความรูทางวิชาการและให คําปรึกษา
แนะนําแกเกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวน้ําในพื้นที่โครงการของศูนยพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํ าปากพนั งอัน เนื่ องมาจาก
พระราชดําร ิมีการแบงงานภายในเปน 1 ฝาย 1 กลุม คือ 

ฝายบริการวิชาการ มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
งานสารบรรณ งานธุรการ งานการเจาหนาที่ งานการเงินและบัญช ี งานพัสดุ งานยานพาหนะ 

งานไฟฟาและสื่อสาร งานซอมบํารุง  และมีหนาที่กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา กําหนดนโยบายและ
แนวทางในการบริหาร รวมทั้งมีหนาที่ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนงบประมาณ ศึกษาวิเคราะห แผน/ผล 
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานโครงการตางๆ การเผยแพรประชาสัมพันธ งานสงเสริม อนุรักษ 
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงและสัตวน้ําจืด ใหบริการวิชาการ การจัดระบบฟารมมาตรฐาน (GAP) 
ระบบชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
และแพลงกตอน ตรวจสุขภาพสัตวน้ํา ไวรัสและแบคทีเรีย เฝาระวังการเกิดโรคตลอดจนประสานหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

กลุมงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัย การเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงและสัตวน้ําจืด รวมทั้งงานเพิ่ม

ผลผลิตทรัพยากรประมงชายฝงและสตัวน้ําจืดในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง งานผลิตพันธุสัตวน้ําชายฝงและสัตวน้ํา
จืดเพ่ือจําหนายจายแจกและปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ 
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การจัดแบงสายงาน 

          1.งานธุรการ มีหนาที่รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป ไดแก งานสารบรรณ งานธุรการ งานการเงินบัญชี
และพัสดุ งานงบประมาณ งานอัตรากําลังและงานบุคคล เปนตน 

          2.งานผลิตพันธุสัตวน้ํา มีหนาที่ผลิตและขยายพันธุสัตวน้ําทั้งชายฝงและน้ําจืด เพื่อปลอยลงสูแหลง
ธรรมชาตแิละจําหนายจายแจกใหแกเกษตรกร 

          3.งานหนวยตรวจและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหบริการดานการรับรองระบบการผลิต 
ผลิตผลและผลิตภัณฑตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่กรมประมงหรือมก.อช. ประกาศใชหรือการยอมรับ 
การเฝาระวังควบคุมปองกันโรคระบาดกุงทะเลและมีหนาที่ออกใบรับรองคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํา  ตรวจสอบ
กํากับดูแลสุขอนามัยของฟารม  

          4.งานหองปฏิบัติการ มีหนาที่รับผิดชอบตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา จากแหลงน้ําธรรมชาติ วิเคราะห
คุณภาพน้ําใหแกนักวิชาการที่ทํางานวิจัย วิเคราะหตรวจสอบสารตกคางในอาหารและน้ําตัวอยางจากบอเลี้ยง
กุงของเกษตรกร ตรวจสุขภาพสัตวน้ําเบื้องตนตรวจโรคสัตวน้ําดวยเทคนิค PCR และผลิตหัวเชื้อจุลินทรียน้ํา
ปม.1 เพื่อแจกจายเกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

          5.งานโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเล้ียงกุงทะเล มีหนาที่บริการวิชาการ วิเคราะหคุณภาพ
น้ํา สัตวน้ํา ปจจัยการผลิต 

รายนามผูด ํารงตําแหนงผูบริหาร 

รายนามผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 

อัตรากําลัง  
 แผนการปฏิบัติงานอัตรากําลังประจําปงบประมาณ 2555 ของศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวนทั้งสิ้น  57อัตรา ประกอบดวย 
 ๑.ขาราชการ  ๙ อัตรา 
 ๒.ลูกจางประจํา  5 อัตรา 
 ๓.พนักงานราชการ ๓5 อัตรา 
 ๔.ลูกจางชั่วคราว  ๒ อัตรา 
 ๕.จางเหมา 11 อัตรา 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ปที่ดํารงตําแหนง  ตําแหนงปจจุบัน  

1 นายพิษนุ นาอนันต 6 ต.ค. 2543 - 11 ก.พ. 2544(6 เดือน) ประมงจังหวัดพิษณุโลก 

2 นายสุพจน  จึงแยมปน 16 ก.พ. 2544 –7 พ.ค. 2549 (5 ป 3 เดือน) เกษียณ 
3 นายสุกิจ  รัตนวินิจกุล 21 พ.ค. 2549 - 11 มี.ค. 2555 (5ป9 เดือน) ประมงจังหวัดนครศรธีรรมราช 
4 นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก 25 พ.ค. 2555 - ปจจุบัน ผอ.ศพล.นครศรีธรรมราช 
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1. ขาราชการ 
 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ปฏิบัติงาน 

1 นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ  ผูอํานวยการศูนยฯ 
2 วาที่รอยตรีชัยรัตน พุมชวย นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ  กลุมงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
3 นางวราภรณ หนูด ี นักวิชาการประมงชํานาญการ กลุมงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
4 นายไมตรี  กําเนิดมณี นักวิชาการประมงชํานาญการ กลุมงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
5 นายอัศวิน  แกวคง เจาพนักงานประมงชํานาญงาน กลุมงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
6 นายประพัทธพงศ เพชรรัตน นักวิชาการประมงชํานาญการ ฝายงานบริการว ิชาการ 
7 นางลัดดาวัลย  สถาพร เจาพนักงานประมงชํานาญงาน ฝายงานบริการว ิชาการ 
8 นายอุทัย  รัตนอุบล เจาพนักงานประมงชํานาญงาน ฝายงานบริการว ิชาการ 
9 นางสาวศิร ิมาศ  จันทร แกว เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝายงานบริการว ิชาการ 

 

2. ลูกจางประจํา 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ปฏิบัติงาน 
1 นายชะโลธร  เทียมเทศ พนักงานขับรถยนต ฝายงานบริการว ิชาการ 
2 นายสุนทร  สุโขพล พนักงานประมงพื้นฐาน ฝายงานบริการว ิชาการ 
3 นายทวี  มาละวะ พนักงานประมงพื้นฐาน ฝายงานบริการว ิชาการ 
4 นายบุญทวี  เพ็งสกุล พนักงานประมงพื้นฐาน ฝายงานบริการว ิชาการ 
5 นางสาวจินตนา  มณีสงค พนักงานทั่วไป ฝายงานบริการว ิชาการ 

 

 
3.พนักงานราชการ 

 

กิจกรรมเพิ่มผลผลติส ัตวน้ํา (9 อัตรา)   
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ปฏิบัติงาน 

1 นายสมโภชน   จิตตหมั่น  นักวิชาการประมง โครงการชลประทานฯ 
2 นายสิทธิศักดิ์  ระว ังวงศ เจาพนักงานประมง  โครงการชลประทานฯ 
3 นายอะหลี  เลิศวงศหัส เจาพนักงานประมง  ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
4 นางสาวสุริยา  ปรีดาศักด์ิ เจาหนาที่ธุรการ ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
5 นางสาวอรอุมา  ทองแกว เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
6 นางธัญญนิธิ  สุทธิพิทักษ  เจาหนาที่การเงินและบัญชี ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
7 นางกวิสรา  สุขงาม  เจาพนักงานประมง  ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
8 นายประกิต  ปานนุย  นักวิชาการประมง โครงการชลประทานฯ 
9 นางสาวจุฑามาศ คงวัดใหม นักวิชาการประมง โครงการชลประทานฯ 

กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ (4 อัตรา) 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ปฏิบัติงาน 

10 นายสายัณห  รอดมินทร นายชางกลโรงงาน โครงการชลประทานฯ 
11 นายเถลิงศักดิ์  แกวศรีมล นายชางกลโรงงาน โครงการชลประทานฯ 
12 นายมนูศักดิ ์ เร ืองศร ี นายชางกลโรงงาน โครงการชลประทานฯ 
13 นายสุทธิพงศ  ฤทธิ์สมัคร นายชางกลโรงงาน โครงการชลประทานฯ 
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กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง ( 12 อัตรา) 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ปฏิบัติงาน 

14 นางสาวจิรานันท   เพชรสุทธิ์ นักวิชาการประมง โครงการชลประทานฯ 
15 นายชูศักด์ิ  วุฒิพงศ นักวิชาการประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
16 นายเกียรติสยาม   ไมทองงาม นักวิชาการประมง โครงการชลประทานฯ 
17 นางสาวชมพูรัตน   ชมบุญ นักวิชาการประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
18 นางสาวจิราวรรณ  คงจันทร  เจาพนักงานประมง  โครงการชลประทานฯ 
19 นายพูนศักด์ิ  โฮลิ่ม  เจาพนักงานประมง  โครงการชลประทานฯ 
20 นางสาวศิรประภา ชินรัตน เจาพนักงานประมง  ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
21 นายทณงศักด์ิ  เมฆา พนักงานผูชวยประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
22 นายจักรพงศ  แกวเจร ิญ เจาหนาที่ประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
23 นายสิทธิชัย  มีเงิน พนักงานผูชวยประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
24 นายนิร ุต ิ ดีมาก พนักงานผูชวยประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
25 นายศุภวัฒน  เทียมเทศ พนักงานผูชวยประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 

กิจกรรมสนบัสนุนโครงการพัฒนาประมงพื้นท ี่ลุมน้าํปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ ( 10 อัตรา) 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ปฏิบัติงาน 

26 นายสมเดชคง   ศร ีนวล นักวิชาการประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
27 นายมณเฑียร  ทองนาค นักวิชาการประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
28 นางสาวกัลยา  แชม  เจาหนาที่ประมง โครงการชลประทานฯ 
29 นางนิตยาจาม  จุรีย เจาหนาที่ประมง โครงการชลประทานฯ 
30 นายเอนก  พวงแกว  เจาหนาที่ประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
31 นายสราวุธ  ไชยบาล เจาหนาที่ประมง โครงการชลประทานฯ 
32 นางสุคนธ  เพชรรัตน เจาหนาที่ประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
33 นายสุทัศน  บัวสุวรรณ เจาหนาที่ประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
34 นางสาวกฤติกา  พรหมมานนท พนักงานผูชวยประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
35 นายสุเทพ  จันทรเรือง พนักงานผูชวยประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 

 
4.  ลูกจางชั่วคราว (งบเงินทุนหมุนเวียน) 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ดํารงตําแหนง ปฏิบัติงาน 

1 นางสาวจงจิตร  ปรีดาศักด์ิ เจาหนาที่การเงินและบัญชี ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
2 นายนุกูล  ทิศนุน พนักงานผูชวยประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 

 
5.  จางเหมา 
กิจกรรมงบเงินทุนหมุนเวียน (1 อัตรา) 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ปฏิบัติงาน 

1 นางสาวจุฑารัตน  ชวยตั่ง พนักงานทั่วไป ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
 
กิจกรรมสนบัสนุนโครงการพัฒนาประมงพื้นท ี่ลุมน้าํปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ( 2 อัตรา) 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ปฏิบัติงาน 

2 นายสมหมาย  เซงเอา พนักงานขับรถยนต ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
3 นางสาวปยธิดา เทียมเทศ พนักงานทั่วไป ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 



 ๗

 
 
กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเล ี้ยงและการจัดการ (4 อัตรา) 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ปฏิบัติงาน 

4 นายสายสุทิตย  ทิตยา พนักงานขับรถยนต ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
5 นายพงศสิทธิ์ น้ําพวง  พนักงานผูชวยประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
6 นายเดชนมนตรี  สุวรรณธนะ พนักงานผูชวยประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
7 นางสาวอมรรัตน หนูนิ่ม นักการภารโรง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 

 
กิจกรรมเพิ่มผลผลติ (1 อัตรา) 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ปฏิบัติงาน 

8 นายอนุสรณ  มณีวงศ พนักงานทั่วไป ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
 
กิจกรรมตรวจสอบ (มกษ.) (3 อัตรา) 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ปฏิบัติงาน 

9 นายเดชฤทธิ์  คงชวย นักวิชาการประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
10 นางสาวจรรยาวรรณ ปานยืน พนักงานทั่วไป ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
11 นางสาวจําเร ียง  มีแยม  พนักงานทั่วไป ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2556 
 

ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน 
1. แผนงานการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลผลิตที่ 1  การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ 
กิจกรรมผลิตพันธุสัตวน้ํา 
ผลิต-ปลอยพันธุสัตวน้ําชายฝง 

- ปลากะพงขาว 
          - กุงแชบวย 

 
 
 

พันตัว 
พันตัว 
พันตัว 

 
 
 

6,110 
110 

6,000 
2. แผนงานสง เสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาค
การเกษตร 
ผลผลิตที่ 1  สินคาประมงมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
กิจกรรมหลัก  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

          1. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  
          2. ตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเล้ียง 
              - ตรวจวิเคราะหสารตกคางเพื่อการรับรองฟารม 
              - ใหบริการเกษตรกรดานตรวจวิเคราะหโรค 
              - ใหบริการเกษตรกรดานตรวจวิเคราะหสารตกคาง , 
                ปจจัยการผลิต (ปจจัย+กุงเนื้อ)  
              - ตรวจวิเคราะหเพื่อการเฝาระวังสารตกคางจากการ 

   เพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง (Action Plan) 
 

 
 
 
 

ฟารม 
ตัวอยาง 
ตัวอยาง 
ตัวอยาง 
ตัวอยาง 

 
ตัวอยาง 

 

 
 
 
 

429 
1,139 

720 
80 

201 
 

138 

3. แผนงานสง เสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาค
การเกษตร 
ผลผลิตที่ 1  สินคาประมงมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
กิจกรรมหลัก  เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา 

- เฝาระวังโรคสัตวน้ําชายฝง 
- การเฝาระวังโรคIHHNV ในกุงกุลาดํา และกุงขาว 
- การรายงานโรคสัตวน้ําในระบบออนไลน 

 

 
 
 
 

ตัวอยาง 
ตัวอยาง 

ครั้ง 

 
 
 
 

1,140 
66 
10 

 

 
 
 
 
 



 ๙

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2556 (ตอ) 
 

ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน 

4. แผนงานสง เสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาค
การเกษตร 
ผลผลิตที่ 3  เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรมหลัก  ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมง 
กิจกรรมยอย 1 โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในอาวปากพนัง 

-  ปลอยพันธุสัตวน้ํา 
กิจกรรมยอย 2 บริหารระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
         โครงการบานหนาโกฏิ 
            -  ตรวจวิเคราะหน้ําและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่  

-  ใหบริการทางวิชาการ 
-  ใหบริการสูบน้ําทะเลแกเกษตรกร 

โครงการบานทาพญา 
-  ตรวจวิเคราะหน้ําและส่ิงแวดลอมในพื้นที ่
-  ใหบริการทางวิชาการ 
-  ใหบริการสูบน้ําทะเลแกเกษตรกร 

โครงการบานหนาสตน 
-  ตรวจวิเคราะหน้ําและส่ิงแวดลอมในพื้นที ่
-  ใหบริการทางวิชาการ 
-  ใหบริการสูบน้ําทะเลแกเกษตรกร 

โครงการบานบอคณฑ ี
      -  ตรวจวิเคราะหน้ําและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่  

-  ใหบริการทางวิชาการ 
            -  ใหบริการสูบน้ําทะเลแกเกษตรกร 

 
 
 

 
 

พันตัว 
 
 

คร ั้ง/ตัวอยาง 
ราย/ตัวอยาง 

ชม./ลบ.ม. 
 

คร ั้ง/ตัวอยาง 
ราย/ตัวอยาง 

ชม./ลบ.ม. 
 

คร ั้ง/ตัวอยาง 
ราย/ตัวอยาง 

ชม./ลบ.ม. 
 

คร ั้ง/ตัวอยาง 
ราย/ตัวอยาง 

ชม./ลบ.ม. 
 

 
 
 
 

 
12,000 

 
 

24/144 
840/1,260 

330/986,700 
 

24/120 
840/1,260 

180/716,400 
 

24/120 
960/1,140 

360/1,555,200 
 

24/120 
960/960 

780/3,395,340 
 

5. แผนงานสง เสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาค
การเกษตร 
ผลผลิตที่ 3  เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรมหลัก  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

1. ผลิตพันธุสัตวน้ํา  
1.1 ปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ 
1.2 สงเสริมการเพาะเลี้ยงพันธุสัตวน้ํา  

 
 

 
 
 
 

พันตัว 
พันตัว 
พันตัว 

 

 
 
 
 

5,000 
4,700 

300 
 

 
 



 ๑๐

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2556 (ตอ) 
 

ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน 

6. แผนงานสง เสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาค
การเกษตร 
ผลผลิตที่ 3  เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรมหลัก  ศูนยเรียนรูดานการประมง 

- การจัดฝกอบรม 
- ปรับปรุงศูนยเรียนรู/จุดสาธิตเรียนรู 

 

 
 
 
 

ราย 
แหง 

 
 
 
 

20 
1 

7.  โครงการสงเสริมการประมงในพืน้ที่ลุมน้ําปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดนครศรีธรรมราช(กปร.) 

 
1. โครงการผลิตพันธุปลาน้ําจืดปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ํา   
ปากพนัง 
2.โครงการผลิตปลานิลจิตลดา 3 ปลอยเสริมรองคูในแปลงปาจากตําบล
ขนาบนาก 
3. กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและปลานิลในรองสวนสมโอ 

 
 
 

พันตัว 
 

พันตัว 
 

ราย 
 

 
 
 

5,000 
 

240 
 

51 
 

8.  งบเงินทุนหมนุเวียน สงเขาเงินทุนหมุนเวยีน 
ผลิตพันธุสัตวน้ําวัยออนจําหนาย 

      -  ปลากะพงขาว 
      -  ปลานิลแปลงเพศ 
      -  กุงกามกราม 
 

 
พันตัว 

 
5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑

งบประมาณที่ไดรับ ในปงบประมาณ 2556 
 ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดรับงบประมาณจากกรม
ประมง ประจําป ๒๕๕6 จํานวน 17,208,970.00บาท รายละเอียดดังตาราง 
 

งาน/โครงการ งบประมาณที่ไดรับ 
(บาท) 

1.  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา 
- คาตอบแทนพนักงานราชการ 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
         - คาสาธารณูปโภค 

2,389,590.00 
1,289,590.00 
1,050,000.00 

500,000.00 
2.  กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 
         - คาตอบแทนพนักงานราชการ 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 

2,833,200.00 
1,898,400.00 

934,800.00 
3. กิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
 

743,800.00 
743,800.00 

4.  กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ 
         - คาตอบแทนพนักงานราชการ 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
         - คาสาธารณูปโภค 

7,002,840.00 
665,780.00 

5,337,060.00 
1,000,000.00 

5. กิจกรรมการสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิ
         - คาตอบแทนพนักงานราชการ 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
         - คาสาธารณูปโภค 

2,556,440.00 
 

1,497,600.00 
1,008,840.00 

50,000.00 
6.  กิจกรรมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมง 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 

174,000.00 
174,000.00 

7. กิจกรรมเตรียมการดานประมงเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 

700,000.00 
 

700,000.00 
8. กิจกรรมปรับโครงสรางสินคาประมงเพื่อสรางมูลคา 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 

50,000.00 
50,000.00 

9. งบเงินทุนหมุนเวียน 
         - คาจางชั่วคราว 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
         - คาสาธารณูปโภค 

759,100.00 
224,100.00 
475,000.00 

60,000.00 
รวม 17,208,970.00 



 ๑๒

 

ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  2556 
1. งานธุรการ  การเงิน บัญชีและพัสดุ 

ทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานการบริหารโดยมีหนาที่รับสง รางและโตตอบหนังสือรวบรวม
เอกสารของทางราชการ ประมวลรายงานตางๆสงกรมประมงและสวนราชการที่เกี่ยวของ ควบคุมแฟมงาน คน
และติดตามหนังสือราชการ ตรวจการลงเวลาปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในศูนยฯ  จัดทํารายงานบัญชีวัสดุ-
ครุภัณฑ รายงานผลการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดผลการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2556 ดังนี้  
            1.1  งานสารบรรณ 

ดําเนินงานเกี่ยวกับการรับ-สงหนังสือจากหนวยงานตางๆ จัดทําแผนงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน จัดทํางบเดือนของขาราชการและลูกจางและจัดทํางบประมาณประจําป ดังรายละเอียด 
ลําดับที ่ งานที่ปฏิบัติ หนวยนับ จํานวน 

1 ลงทะเบียนหนงัสือรับ ฉบับ 1,057 
2 ลงทะเบียนหนงัสือสง ฉบับ 1,201 
3 งบเดือนเวลาลงงาน ฉบับ 12 
4 จัดทํารายละเอียดการใชไฟฟา ฉบับ 108 
5 จัดทํารายละเอียดการใชน้ําประปา  ฉบับ 12 
6 จัดทําเวรยามของศูนยฯ ฉบับ 5 
7 จัดประชุมขาราชการและลูกจาง  ครั้ง 2 
8 ขอต้ังงบประมาณ ครั้ง 1 
9 รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ครั้ง 24 
10 รับสงหนังสือราชการระบบงานสารบรรณ ฉบับ รับ   900 

สง  1,000 
11 จัดทํารายละเอียดคาสาธารณูปโภค ฉบับ 168 
12 หนังสือคําสั่ง ฉบับ 160 

  
 1.2  งานการเงินและบัญช ี

ดําเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจายเงินเดือนของขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการและ
ลูกจางชั่วคราว และเบิกจายคาใชจายตามกิจกรรมตางๆของแผนงานที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้ 
ลําดับที ่ งานที่ปฏิบัต ิ หนวยนับ จํานวน 

1 การเบิกจายเงิน  เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ 

บาท 
บาท 
บาท 

 
13,131,768.00 

746,598.05 
2 
 

วางฎีกาเบิกจายเงิน  ฎีกาเงินงบประมาณ 
ฎีกา 
ฎีกา 

667 
613 



 ๑๓

 
 

ลําดับที ่

 ฎีกาเงินนอกงบประมาณ 
 

งานที่ปฏิบัต  ิ

ฎีกา 
 

หนวยนับ 

54 
 

จํานวน  
3 รายไดจากการจําหนายพันธุสัตวน้ํา  บาท 832,533 
4 จายเงินเดือนขาราชการและลูกจาง ครั้ง 12 
5 จายคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ครั้ง 627 
6 จายคาสาธารณูปโภค ครั้ง 17 
7 จายคาประกันสังคม ครั้ง 13 
8 จายเงินยืมราชการ ครั้ง 49 
9 จายเงินสํารองจาย ครั้ง - 

10 จัดทําบัญชีงบประมาณรายจาย ครั้ง 12 
11 นําสงรายไดแผนดิน ครั้ง 6 
12 จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน  เงินงบประมาณ 

 เงินนอกงบประมาณ 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

24 
12 
12 

13 ตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการเพื่อ
ประกอบการเบิกจาย 

ฉบับ 49 

  
 1.3  งานพัสดุ 

ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ  ซอมบํารุงอาคาร ส่ิงกอสราง ตลอดจนดูแล
สถานที่ ยานพาหนะ จัดทําบัญชีรายการครุภัณฑผลการปฏิบัติงานดังนี้ 

 
ลําดับที ่ งานที่ปฏิบัต ิ หนวยนับ จํานวน 

1 จัดทําการจัดซื้อ/จาง ตามระบบ GFMIS ครั้ง 742 
2 ลงทะเบียนบัญชีการเบิก-จาย วัสดุตางๆ ครั้ง 830 
3 จัดทําใบสําคัญของวัสดุในการเบิก ฉบับ 830 
4 ตรวจสอบบัญชีคงคางของวัสดุ - - 
5 จัดทําการจัดซื้อ/จาง  ครั้ง 800 
7 จัดทําการซอมบํารุงครุภัณฑ ครั้ง 30 
8 จัดทําการซอมบํารุงยานพาหนะ ครั้ง 41 
9 จดทะเบียนและตอทะเบียนรถยนต คัน 12 

10 จดทะเบียนและตอทะเบียนรถจักรยานยนต คัน 8 
 
1.4  การใชจายงบประมาณ 

ศูนยฯไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 2556 เพือ่ดําเนินงานตามแผนงานและโครงการใหสําเร็จ
ลุลวง เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 17,208,970.00บาท โดยศูนยฯ ไดดําเนินการใชจายตามแผนงานตางๆ จํานวน 
15,834,889.26 บาท งบประมาณคงเหลือเทากับ   1,146,308.74 บาท มีรายละเอียด  ดังนี้  



 ๑๔

 
รายละเอียดการใชงบประมาณป 2556 

 
ที่ งาน/โครงการ ไดรับอนุมัติ

(บาท) 
ก ันไวเบกิ 
(บาท) 

จาย(บาท) คงเหลือ 
(บาท) 

ใชไป 
(รอยละ) 

1 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน ้ํา 
         - คาตอบแทนพนักงานราชการ 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
         - คาสาธารณูปโภค 

2,389,590.00 
1,289,590.00 
1,050,000.00 

50,000.00 
 

 
- 
- 
- 
 

 
1,165,485.00 
1,036,744.08 

49,783.48 

 
124,105.00 

1,968.92 
216.52 

 
90.38 
98.74 
99.57 

2 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สินคาประมง 
         - คาตอบแทนพนักงานราชการ 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 

2,833,200.00 
 

1,898,400.00 
934,800.00 

 

 
 
- 
- 
 

 
 

1,681,915.00 
927,657.62 

 

 
 

216,48.00 
7,142.38 

 

 
 

88.60 
99.24 

 
3. กิจกรรมเฝาระวังโรค 

         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
 

743,800.00 
743,800.00 

 

 
- 
 

 
743,576.12 

 

 
223.88 

 
99.97 

4. กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงและการจัดการ 
         - คาตอบแทนพนักงานราชการ 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
         - คาสาธารณูปโภค 

7,002,840.00 
 

665,780.00 
5,337,060.00 
1,000,000.00 

 

 
 
- 
- 
- 

 
 

610,030.00 
4,925,160.56 

760,327.52 

 
 

55,750.00 
411,899.44 
239,672.48 

 
 

91.63 
92.28 
76.03 

5. กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นท ี่
ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
         - คาตอบแทนพนักงานราชการ 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
         - คาสาธารณูปโภค 

2,556,440.00 
 
 

1,497,600.00 
1,008,840.00 

50,000.00 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

1,365,605.00 
990,276.67 

49,978.04 
 

 
 
 

131,995.00 
18,563.33 

21.96 

 
 
 

91.19 
98.16 
99.96 

6 กิจกรรมปรับโครงสรางสินคากุง 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 

50,000.00 
50,000.00 

 
- 

 
49,998.96 

 
1.04 

 
100.00 

7 ศูนยเรียนร ูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ดานประมง 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 

174,000.00 
 

174,000.00 

 
 
- 

 
 

173,736.65 

 
 

263.35 

 
 

99.85 
8 กิจกรรมโครงการ พัฒน าพื้ น ที่ ลุ มน้ํ า

ปากพนัง(กปร) 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 

- 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

9 กิจกรรมเตรียมการ ดาน ป ร ะมงเพื่ อ
รองรับการเขาสูประชาคมเศร ษฐ กิจ
อาเซียน 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 

700,000.00 
 
 

700,000.00 

 
 
 

- 

 
 
 

657,244.01 

 
 
 

42,755.99 

 
 
 

93.89 
10 งบเงินทุนหมุนเวียน 

         - คาจางชั่วคราว 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
         - คาสาธารณูปโภค 

759,100.00 
224,100.00 
475,000.00 

60,000.00 

 
- 
- 
- 

 
205,120.00 
442,250.55 

- 

 
18,980.00 
32,749.45 
60,000.00 

 
91.53 
93.11 

- 

รวมท ั้งสิน้ 17 ,035,144.0
0 - 15,834,889.26 

 
1,146,308.74 

 
82.02 

 
 



 ๑๕

2.แผนงาน : อนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลผลิตที่ 1: การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาต ิ
กิจกรรม : ผลิตพันธุสัตวน้ํา 

การผลิตพันธุสัตวน้ําเพ่ือเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา เปนงานหนึ่งในการจัดการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําในแหลงน้ํา
ธรรมชาติ เพื่อใหคงอยูและเพิ่มขึ้น  

     วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และใหราษฎรในพื้นที่มีรายได 
เสริม อีกทั้งสามารถสรางพอแมพันธุในธรรมชาติใหมีปริมาณที่มากขึ้น 

เปาหมายผลิตพันธุสัตวน้ําจํานวน  6,110,000 ตัวแบงเปน กุงแชบวย 6,000,000 ตัวและ 
ปลากะพงขาว 110,000 ตัว 

ผลการดําเนินงาน 
แผนและผลการปฏิบัติงานรวมทั้งชนิดของสัตวน้ําที่ผลิตเพ่ือปลอยแหลงน้ําธรรมชาติ ประจําป 

งบประมาณ 2556 
แผนงาน : อนุร ักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

   ผลผลติท ี่ 1 : การจัดการให เกดิผลผลิตสตัวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาต ิ
   กิจกรรม : ผลิตพันธุสตัวน้ํา 
   

กิจกรรมการดําเนินการ หนวยนับ ปริมาณงาน 
แผน ผล 

1. ผลิต-ปลอยพันธุสัตวน้ําชายฝง พันตัว 6,110 6,727 
1.1  พันธุปลา พันตัว 110 112 

- ปลากะพงขาว  
1.2  พันธุกุง พันตัว 6,000 6,590 

- กุงแชบวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 ๑๖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการปลอยพันธุสัตวน้ํา 
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําปงบประมาณ 2556 

ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
วันที ่ ปลากะพงขาว (ตัว) กุงแชบ วย (ตัว) สถานท ีป่ลอย 

13 ธันวาคม 2555                 30,000  - ต.ปากพนังฝงตะวันออกอ.ปากพนัง 
รวมท ั้งสิ้น เดอืนธันวาคม   30,000 ตัว 
22 กุมภาพันธ 2556                 45,000  - ต.หนาสตน อ.หัว ไทร 
รวมท ั้งสิ้น เดอืนกุมภาพันธ  45,000 ตัว 

1 มีนาคม 2556 
-        1,850,000  ต.แหลมตะลุมพุกอ.ปากพนัง  
-        1,160,000  ต.หนาสตนอ.หัวไทร 
-        1,060,000  ต.หนาสตนอ.หัวไทร 

รวมท ั้งสิ้น เดอืนมีนาคม   4,070,000 ตัว 
12 พฤษภาคม 2556                 25,000   -  ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร  
รวมท ั้งสิ้น เดอืนพฤษภาคม   25,000 ตัว 

7 สิงหาคม 2556 
-        1,000,000  ต.ทาพญาอ.ปากพนัง  
-           600,000  ต.ปากพนังฝงตะวันออกอ.ปากพนัง 
-           120,000  ต.เกาะเพชรอ.หัวไทร  

9 สิงหาคม 2556 
-           800,000  ต.หนาสตนอ.หัวไทร 

                12,000   -  ต.ปากพนังฝงตะวันออกอ.ปากพนัง 
รวมท ั้งสิ้น เดอืนสิงหาคม   2,532,000 ตัว 

รวมท ั้งสิ้น เดอืนตุลาคม - สิงหาคม  6,727,000  ตัว 



 ๑๗

3. แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
ผลผลิตที่ 1สินคาประมงมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
กิจกรรมหลัก  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

           การนําเขาสินคาภาคเกษตรจะคํานึงถึงเรื่องความ
ปลอดภัยดานอาหาร (food safety) เปนสําคัญ อันไดแก 
คุณภาพของผลิตภัณฑทีป่ลอดจากสารเคมีตกคาง ดังนั้นการ

พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑมีความจําเปนอยางยิ่งโดยกรม
ประมงพัฒนาจากระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหไดผลผลิตที่มี

คุณภาพ ทั้งนี้จะตองผานการตรวจรับรองฟารมเพาะเล้ียงสัตว
น้ําที่เปนไปตามมาตรฐานที่กรมประมงกําหนด เพื่อใหได
คุณภาพที่เปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
ในภาคเศรษฐกิจโดยมีวัตถุประสงคคือ 

      1. แนะนําเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลใหเขาใจถึงผลประโยชนที่ตองมีการเขาสูระบบฟารมที่ได  
มาตรฐานของ GAP 

       2. ยับยั้งการใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอผูบริโภค 
พื้นที่ที่ดําเนินการรวมมือกับศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงนครศรีธรรมราช โดยแบงแยกพื้นที่

ความรับผิดชอบในแตละเขตในบริเวณพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงอําเภอปากพนัง อําเภอหัวไทรและ
อําเภอเชียรใหญบางสวนของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สินคาประมง โดยเก็บตัวอยางวัตถุดิบเพ่ือสงตรวจวิเคราะหสารตกคางและตรวจสอบปจจัยการผลิต 

 
 
 
 
 
 
  
  
 

ผลการดําเนินงาน 
งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมงมีแผนดําเนินงานในปงบประมาณ 2556 

ไดรับมอบหมายงานในการตรวจประเมินและรับรองฟารม GAPโดยเก็บตัวอยางผลผลิตสัตวน้ําเพื่อตรวจ
วิเคราะหสารตกคางเพื่อการรับรองฟารมโดยสงตัวอยางดังกลาวใหศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝงนครศรีธรรมราช, ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงสงขลา, สถาบันวิจัยการเพาะเล้ียง
สัตวน้ําชายฝงและกองตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําโดยใหบริการเกษตรกรดาน
ตรวจวิเคราะหโรคสัตวน้ํา ใหบริการเกษตรกรดานตรวจวิเคราะหสารตกคางของปจจัยการผลิต (อาหารสัตวน้ํา)
และ Action plan ซึ่งไดแบงแยกรายละเอียด ดังนี้  

 



 ๑๘

ตารางสรุปแผนผลกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมงปงบประมาณ 2556 

 

1 งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
ศูนยฯไดดําเนินงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงประจําปงบประมาณ 2556 
คือ ตรวจประเมินฟารมมาตรฐานและรับรองมาตรฐานฟารมGAP โดยมีแผนดําเนินงานเขาประเมินและตรวจ
รับรองฟารม 429 ฟารม เจาหนาที่ไดเขาตรวจใหคําแนะนํากอนเขารับการประเมินและตรวจรับรองฟารมได
ทั้งหมด 432 ฟารม โดยมจีํานวนฟารมสัตวน้ําชายฝงที่ไดรับรองมาตรฐาน GAP/CoC ทั้งหมด 193 ฟารม 
ตารางแสดงผลการดําเนินงานการประเมินและตรวจรับรองฟารม 

 

 

แผนปฏิบตัิงานประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 
แผนงาน :สงเสร ิมประสทิธิภาพการผลิตและสรางมูลค าภาคการเกษตร 

   ผลผลติท ี่ 1  :  สินคาเกษตรมีค ุณภาพไดมาตรฐาน 
   กิจกรรม :ตรวจสอบและรบัรองคุณภาพสินคาประมง 
   กิจกรรม/งานที่จะท ํา หนวยนับ รวมแผน ผลรวม 

1. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมกุงทะเลและสัตวน้ําชายฝง ฟารม 429 432 
2. ตรวจวิเคราะหคณุภาพวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ตัวอยาง 1,139 1,253 
   2.1ตรวจวิเคราะหสารตกคางเพื่อการรับรองฟารม ตัวอยาง 720 720 
   2.2ใหบริการเกษตรกรดานตรวจวิเคราะหโรค ตัวอยาง 80 134 
   2.3ใหบริการเกษตรกรดานตรวจวิเคราะหสารตกคาง,ปจจัยการผลิต (ปจจัย+กุงเนื้อ) = 135+66 ตัวอยาง 201 255 
    2.4ตรวจวิเคราะหเพ่ือการเฝาระว ังสารตกคางจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  (Action Plan) ตัวอยาง 138 144 

เดือน ประเมินฟารมมาตรฐาน รับรองมาตรฐานฟารม 

ตุลาคม 2555 32 0 
พฤศจิกายน 2555 32 0 
ธันวาคม 2555 28 0 
มกราคม 2556 19 64 
กุมภาพันธ 2556 25 0 
มีนาคม 2556 18 5 
เมษายน 2556 43 0 
พฤษภาคม 2556 44 0 
มิถุนายน 2556 33 15 
กรกฎาคม 2556 84 0 
สิงหาคม 2556 74 15 
กันยายน 2556 0 94 

รวม 432 193 
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2. ตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

           2.1 งานตรวจวิเคราะหสารตกคางเพื่อการรับรองฟารม 
งานตรวจวิเคราะหสารตกคางเพื่อการรับรองฟารมทางศูนยฯไดดําเนินการเก็บตัวอยางดังกลาวสงใหศูนยวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงนครศรีธรรมราช, ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
สงขลา, สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงและกองตรวจรบัรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑ
สัตวน้ํา โดยมีแผนดําเนินงาน 720 ตัวอยาง เจาหนาที่ไดเขาเก็บและสงตัวอยางตรวจไดทั้งหมด 720  
ตัวอยาง เพื่อตรวจหาสารตกคางออกซี่เตตราซัยคลินออกโซลินิกแอซิดคลอแรมฟนิคอลมาลาทไคนกรีนและไน
โตรฟ-ูราน ผลการตรวจตัวอยางทั้งหมดไมพบสารตกคางในตัวอยางกุงของเกษตรกรแตอยางใด ดังรายละเอียด   
 

ตาราง  แสดงผลการเก็บตัวอยางสงตรวจสารตกคาง ประจําปงบประมาณ 2556 
เดือน/ป จํานวน

(ฟารม) 
จํานวน

(ตัวอยาง)  
OXY OXO CAP FRQ NFR MG 
√ x √ x √ x √ x √ x √ x 

ต.ค.55 - 106 - x - x - x - x - x - x 
พ.ย.55 - 24 - x - x - x - x - x - x 
ธ.ค.55 - 38 - x - x - x - x - x - x 
ม.ค.56 - 24 - x - x - x - x - x - x 
ก.พ.56 - 44 - x - x - x - x - x - x 
มี.ค.56 - 8 - x - x - x - x - x - x 
เม.ย.56 - 22 - x - x - x - x - x - x 
พ.ค.56 - 34 - x - x - x - x - x - x 
มิ.ย.56 - 42 - x - x - x - x - x - x 
ก.ค.56 - 278 - x - x - x - x - x - x 
ส.ค.56 - 82 - x - x - x - x - x - x 
ก.ย.56 - 18 - x - x - x - x - x - x 
รวม - 720 - x - x - x - x - x - x 
หมายเหตุ   เครื่องหมาย  √  = พบ   x= ไมพบ 
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2.2 บริการเกษตรกรดานตรวจวิเคราะหโรคสัตวน้ํา 
ในปงบประมาณ 2556 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงบานหนาโกฎิ มีหนาที่ในการรับ

ตัวอยางสัตวน้ําเพื่อตรวจหาโรคที่ เกิดจากเชื้อไวรัสคือโรคตัวแดงดวงขาว มีแผนปฏิบัติงานทั้งหมด 80 ตัวอยาง  
ผลการปฏิบัติงาน การตรวจโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวดวยวิธี PCR ใหแกเกษตรกรจํานวน 134 
ตัวอยาง เปนตัวอยางที่ไมพบโรคจํานวน 132 ตัวอยาง และตัวอยางที่พบโรคจํานวน 2 ตัวอยาง 

2.3 ใหบริการเกษตรกรดานตรวจวิเคราะหสารตกคาง, ปจจัยการผลิต 
ใหบริการเกษตรกรดานตรวจวิเคราะหสารตกคางของปจจัยการผลิต มีแผนการปฏิบัติงานทั้งหมด 

201 ตัวอยาง  ผลการปฏิบัติงานรวม 255 ตัวอยางโดยใชวิธี Screening Test ผลปรากฏวาไมพบสารตกคาง
ในตัวอยางของปจจัยการผลิต ดังรายละเอียด 
 

ตาราง  แสดงผลการตรวจวิเคราะหสารตกคางของปจจัยการผลิต ประจําปงบประมาณ 2556 
เดือน/ป จํานวน

(ฟารม) 
จํานวน

(ตัวอยาง)  
OXY OXO CAP FRQ NFR MG 
√ x √ x √ x √ x √ x √ x 

ต.ค.55 - 60 - x - x - x - x - x - x 
พ.ย.55 - 11 - x - x - x - x - x - x 
ธ.ค.55 - 0 - x - x - x - x - x - x 
ม.ค.56 - 15 - x - x - x - x - x - x 
ก.พ.56 - 0 - x - x - x - x - x - x 
มี.ค.56 - 33 - x - x - x - x - x - x 
เม.ย.56 - 58 - x - x - x - x - x - x 
พ.ค.56 - 39 - x - x - x - x - x - x 
มิ.ย.56 - 39 - x - x - x - x - x - x 
ก.ค.56 - 0 - x - x - x - x - x - x 
ส.ค.56 - 0 - x - x - x - x - x - x 
ก.ย.56 - 0 - x - x - x - x - x - x 
รวม - 255 - x - x - x - x - x - x 
หมายเหตุ   เครื่องหมาย  √  = พบ   x= ไมพบ 
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2.4 งานตรวจวิเคราะหการเฝาระวังสารตกคางจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (Action Plan) 
งานตรวจวิเคราะหเพื่อเฝาระวังสารตกคางจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ าชายฝง   มีแผนการปฏิบัติง าน 

138 ตัวอยาง ผลการปฏิบัติงานรวมทั้งหมด 144 ตัวอยาง โดยสุมเก็บตัวอย างสัตวน้ํ าจากแหลง เพาะเลี้ยง
แลวสงไปวิเคราะหสารตกคางที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา  อัน ไดแก 
Nitrofuran, Malachite green, Chloramphenical, Tetracycline, Sulfonamides, Chemical element, 
Stilbenes, Steriodsและ Organochlorine 

 
การออกหนังสือกํากับสัตวน้ําและหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา 

ในปงบประมาณ 2556ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดออก
หนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (Movement Document) จํานวน  2,074 ฉบับ และหนังสือกํากับการ
จําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (Fry Movement Document) จํานวน180 ฉบับ  นอกจากนี้ยังรวมถึงสถานที่ตั้ง
ของฟารมที่จําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา ไดแก พันธุกุงขาว กุงกุลาดํา  ดังตาราง 
 

ตารางแสดงการออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ําและหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา 
ปงบประมาณ2557 

 

เดือน/
ป 

จํานวนใบกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวนา 
(FMD) จํานวนใบกํากับการจําหนายสัตวนา(MD) 

ลูกกุงขาวระยะNauplius กุงกุลาดํา กุงขาว 
 ต.ค  56 19 9 137 
พ.ย 56 7 6 97 
ธ.ค 56 8 18 87 
ม.ค 57 - 9 40 
ก.พ 57 7 6 67 
ม.ีค 57 7 6 133 
เม.ย 57 3 2 117 
พ.ค 57 10 1 144 
ม.ิย 57 16 - 108 
ก.ค 57 9 - 102 
ส.ค 57 19 4 171 
ก.ย 57 9 1 155 
รวม 114  ฉบับ 1420 ฉบับ 
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ตารางแสดงการออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ําและหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ําป 2556 
 

จังหวดั 

หนังสือกํากับการจําหนาย 

เด ือน/พ.ศ 

หนังสือกํากับการจําหนายสตัว น ้ํา (จ.ส.น. ๓) 

เด ือน/พ.ศ 

จํานวนลูกพนัธุสตั วน ้ําป งบประมาณ 

เด ือน/พ.ศ 

ปริมาณการจบักุง 
ลูกพนัธ ุสตัว น ้ํา (จ.ส.น. 2) กุงขาว กุงก ุลาด ํา 2556 กุงขาว กุงก ุลาด ํา 
ลูกกุงขาวระยะNauplius 

จํานวน (กก.) ฉบ ับ จํานวน (กก.) ฉบ ับ 
ระยะ Nauplius ระยะ  Post (กก.) (กก.) 

จํานวน (ต ัว) ฉบ ับ  Larva   

นครศรีธรรมราช 

77,000,000 6 ต.ค  55 1,314,236 280 134,500 28 ต.ค  55 77,000,000 - ต.ค  55 1,314,236 134,500 
125,000,000 14 พ.ย55 1,649,575 302 190,700 36 พ.ย55 125,000,000 - พ.ย55 1,649,575 190,700 
156,000,000 17 ธ.ค55 1,060,713 205 156,800 28 ธ.ค55 156,000,000 - ธ.ค55 1,060,713 156,800 
44,000,000 4 ม.ค56 564,350 125 141,100 20 ม.ค56 44,000,000 - ม.ค56 564,350 141,100 
52,000,000 7 ก.พ56 323,370 72 35,100 6 ก.พ56 52,000,000 - ก.พ56 323,370 35,100 
132,000,000 15 มี.ค56 519,246 126 35,600 6 มี.ค56 132,000,000 860,000 มี.ค56 519,246 35,600 
125,000,000 13 เม.ย56 314,700 83 35,750 8 เม.ย56 125,000,000 1,040,000 เม.ย56 314,700 35,750 
159,000,000 16 พ.ค56 380,200 106 - - พ.ค56 159,000,000 - พ.ค56 380,200 - 
96,000,000 9 มิ.ย56 448,700 110 - - มิ.ย56 96,000,000 160,000 มิ.ย56 448,700 - 
290,000,000 27 ก.ค56 549,087 152 93,400 20 ก.ค56 290,000,000 640,000 ก.ค56 549,087 93,400 
258,000,000 24 ส.ค56 585,650 150 156,800 29 ส.ค56 258,000,000 150,000 ส.ค56 585,650 156,800 
284,000,000 28 ก.ย56 616,640 162 97,200 20 ก.ย56 284,000,000 - ก.ย56 616,640 97,200 

รวม 1,7 98,000,000 180  8,326,467 187 3 1,07 6,950 201  1,7 98,000,000 2,850,000  8,326,467 1,07 6,950 
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4. แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
ผลผลิตที่ 1 สินคาประมงมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
กิจกรรมหลัก    เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา 
  
 
 
 

 
 
 
โครงการเฝาระวังการเกิดโรคกุงทะเลไดดําเนินการโดยมีเปาหมายเพื่อใชเปนขอมูลในการควบคุมการ

ระบาดและเตือนภัยโรคไวรัสในกุงทะเล โดยมีขอบเขตการเฝาระวัง 2 แบบ 
1. โรคการเฝาระวังโรคแบบทางตรง (Active surveilance)โดยการคัดเลือกฟารมเปาหมายที่จะ 

ดําเนินการเฝาระวังโดยการสุม (random sampling)เก็บรวบรวมลูกกุงจากโรงเพาะฟก กุงจากบอดินและสัตว
ที่เปนพาหะของโรคจากแหลงน้ําธรรมชาติในบริเวณใกลเคียงฟารมเลี้ยงเพื่อตรวจหาไวรัสที่เปนสาเหตุการเกิด
โรคในกุงทะเล ไดแก เชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว(WSSV) เชื้อไวรสัทอรา(TSV) เชื้อไวรัสหัวเหลือง (YHV) เชื้อไวรัส
แคระเกร็น (IHHNV) และรายงานผลยังสถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําชายฝงเพ่ือวิเคราะหสถานการณตอไป 
 2. การเฝาระวังโรคแบบทางออม(Passive surveilance) โดยประชาสัมพันธรับแจงขอมูลขาวสารการ
เกิดโรคระบาดจากเกษตรกรโดยตรง จากสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆและจากการสอบถามเกษตรกรผูรับบริการ
โดยตรงรวมถึงการตรวจหาเชื้อไวรัสจากหองปฏิบัติการของศูนยฯรายงานผลตอสถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ํ า
ชายฝง 

ผลการดําเนินงาน 

 งานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํามีแผนดําเนินงานในปงบประมาณ 2556 ไดรับมอบหมาย 
งานในการตรวจเฝาระวังโรคสัตวน้ําชายฝงแบบทางตรงโดยเก็บรวบรวมลูกกุงจากโรงเพาะฟก กุงจากบอดิน 
และสัตวที่เปนพาหะของโรคจากแหลงน้ําธรรมชาติในบริเวณใกลเคียงฟารมเลี้ยงเพื่อตรวจหาไวรัสที่เปนสาเหตุ 
การเกิดโรคในกุงทะเล ไดแก เชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว(WSSV) เชื้อไวรัสทอรา(TSV) เชื้อไวรัสหัวเหลือง(YHV)  
เชื้อไวรัสแคระเกร็น ( IHHNV)มีแผนปฏิบัติงานทั้งหมด 1,140 ตัวอยาง ผลการปฏิบัติงาน การตรวจโรคที่เกิด 
จากเชื้อไวรัส 4 เชื้อดวยวิธี PCR ใหแกเกษตรกรจํานวน 1,140  ตัวอยางและการเฝาระวังโรคแบบทางออม 
โดยประชาสัมพันธรับแจงขอมูลขาวสารการเกิดโรคระบาดจากเกษตรกรโดยตรง จากสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ 
และจากการสอบถามเกษตรกรผูรับบริการโดยตรงรวมถึงการตรวจหาเชื้อไวรัสจากหองปฏิบัติการของศูนยฯ  
ซึ่งไดแบงแยกรายละเอียด ดังนี้  
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ตารางสรุปแผนผลกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมงปงบประมาณ 2556 

แผนงาน     :    สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร  
ผลผลิต      :    สินคาประมงมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
กิจกรรม       :    เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา  

กิจกรรม หนวยนับ ปริมาณงาน 
แผน ผล 

1.เฝาระวังโรคสตัวน้ําชายฝง ตัวอยาง 1,140 1,140 
  1.1 การเฝาระว ังโรคกุงทะเลทางตรง  ตัวอยาง 1,056 1,056 
  1.2 การเฝาระว ังโรค IMN ทางตรง ตัวอยาง 72 72 
  1.3 การเฝาระว ังโรค IMN ทางออม ตัวอยาง 12 12 
2. การเฝาระวังโรคIHHNV  ตัวอยาง 66 66 
  2.1 การเฝาระว ังโรคIHHNV ในกุงกุลาดํามีชีวิตสงออกจีน ตัวอยาง 6 6 
  2.2 การเฝาระว ังโรคIHHNV ในกุงกุลาดําและกุ งขาว  ตัวอยาง 60 60 
3.การรายงานโรคสัตวน้ําในระบบออนไลน ครั้ง 10 10 
 

ภาพแสดงตัวอยางกุงทีต่ิดเชือ้ไวรสัในกุงทะเล 

 

กุงที่เป นโรคดวงขาวกุงท ี่เป นโรค IHHN/RDS จากบ อเดียวกัน       

 

 

      Necrotic nuclei (มองเหนเปนจดุ ําๆ) 
      ท ีเ่ยือ่บกุระเพาะอาหารเน ือ่งจากเชื้อ 

      ไวรัสTSV 

   
 

 

 

        Pykno tic nuclei ท ี่เหงือก (จุดดําๆ) 

              เนื่องจากเชื้อไวรัสYHV  ลักษณะภายนอกของกุงขาวที่ป วยด วยโรค IMN  
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5. แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
ผลผลิตที่ 3  เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรมหลัก  ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมง 

 เพื่อสงเสริม พัฒนาธุรกิจ และอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อการแขงขันทางการคา โดยการถายทอด
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหแกเกษตรกรที่มีความรูพื้นฐานดานการเพาะเลี้ยงใหมีความรูดาน เทคนิคใน
การเลี้ยงมากข้ึน และสามารถพัฒนาเปนอาชีพเชิงพาณิชยไดโดยตอบสนองความตองการของ เกษตรกรตาม
ศักยภาพของพื้นที่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหภาคเกษตรอยางมีคุณภาพและสนับสนุนให เกษตรกรใช เทคนิคที่
เหมาะสมและถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ ซึ่งประกอบดวย 3 กิจกรรมยอย ดังนี้ 
 

กจิกรรมยอยที่ 1บริหารระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 
โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลีย้งกุงทะเลพืน้ที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

ในป พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่
บริเวณลุมน้ําปากพนัง อําเภอปากพนังขึ้น หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ใหดําเนินการโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2538 มีระยะดําเนินการ
ตั้งแตป พ.ศ. 2538-2546 ใหมีการศึกษาจัดทํารายงานความเหมาะสมโครงการลุมน้ํ าปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินการโดยกรมชลประทานและหนวยงานที่เก่ียวของทุกฝ ายไดกําหนดใหมี
การใชประโยชนจากที่ดิน (Land Use) ในลุมน้ําปากพนั งใหมี คุณคาตอบแทนอยางสูงสุด ในทุกพื้ นที่ 
รวมทั้งลดความขัดแยงระหวางราษฎรที่ประกอบอาชีพทํานาขาวและเพาะเล้ียงกุง จึงไดแบงเขตการใช
ที่ดินเพื่อการทํานาและการเพาะเล้ียงกุงทะเลไวอยางชัดเจน (Zone Area) ในสวนของเขตนากุงริมชายฝ ง
ทะเลกรมประมงมีหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดดานการเพาะเล้ียงกุงทะเล 

เพื่อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กรมประมงจึงกําหนดโครงการพัฒนา
เพาะเล้ียงกุงทะเลในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริขึ้น  โดยทําการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดโครงการจัดระบบชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลในพืน้ที่ลุมน้ําปากพนัง อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ โดยไดลงนามสัญญาวาจางบริษัทไทยคอนซัลแตนทเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด,  บริษัทธารา
คอนซัลแตนท จํากัด และบริษัทวิศวกรรมชายฝง จํากัด ทําการควบคุมงานกอสรางโครงการดังกลาวจนถึงงาน
แลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2540  

วัตถุประสงคของโครงการ 

กรมประมงมีความประสงคที่จะฟนฟูและพัฒนาปรับปรุงการเลี้ยงกุงกุลาดําในเขตพื้นที่น้ําเค็มดานทิศ
ตะวันออกของแมน้ําปากพนังใหมีความยั่งยืนเต็มศักยภาพของพื้นที่เพื่อยกระดับฐานะความเปนอยูของ
เกษตรกรใหดีข้ึนมีการใชประโยชนจากที่ดิน (Land Use) ใหเต็มศักยภาพและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและ
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ชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดคัดเลือกพ้ืนที่ที่
สิ่งแวดลอมมิใหเสื่อมโทรมโดยใหมีผลกระทบนอยที่สุดตามผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รายละ 
เอียด โครงการเหมาะสมในลุมน้ําปากพนังริมชายฝงทะเลในเขตพื้นที่นากุง จํานวน 4 แปลง เพื่อศึกษาและ
ออกแบบกอสรางประกอบดวย 

 
แปลงที ่ ที่ตั้ง พื้นที่ (ไร) 

1 บานทาพญา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,999 
2 บานบอคณฑี อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 2,255 
3 บานหนาสตน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,841 
4 บานหนาโกฐ  อําเภอทาพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,216 

 รวม 7,311 

ในพื้นที่ทั้ง 4 แปลง มีบอกุงเดิมอยูแลวคิดเปนรอยละประมาณ 21, 51, และ 71 ของพื้นที่บอกุง
ทั้งหมด ตามลําดับในขณะกอสรางพบวามีปญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งทางเจาหนาที่กรมประมงและกลุม
บริษัทที่ปรึกษาไดพยายามดําเนินการแกไขปญหาไดระดับหนึ่ง ซึ่งบางบริเวณอาจมีปญหาเรื่องที่ดินมากไม
สามารถแกไขไดจําเปนตองกันพื้นที่บางสวนออกจากพื้นที่โครงการ ดังนั้นพื้นที่โครงการหลังจากกอสรางแลวจึง
ลดลงบางสวนสรุปไดดังนี ้

 
แปลงที่ ที่ตั้ง จํานวนพื้นที่ (ไร) ลดลง (ไร)  

1 บานทาพญา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,320 679 (34%) 
2 บานบอคณฑี อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 2,015 240 (10%) 
3 บานหนาสตน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,030 811 (40%) 
4 บานหนาโกฐ  อําเภอทาพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,216 - 

 รวม 5,581 1,730 (29%) 
 
หลังจากกอสรางเสร็จเรียบรอย ไดเปดใหเกษตรกรเขาดําเนินการดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ าชายฝงตาม

ความตองการและความชํานาญของแตละคน โดยเกษตรกรจะมีการจัดต้ังกลุมเกษตรกรและกลุมสหกรณผู เลี้ยง
กุงทะเล 
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2 L-M C1

1L-M C1MC1

MC2

รายละเอียดองคประกอบโครงการ 

1. ระบบสงน้ําโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานทาพญา 

 

 

 
 
 
 
โครงการเพาะเลี้ยงกุงทะเลพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังแปลงบานทาพญา ภายหลังจากกอสรางเสร็จแลวมี

พื้นที่เลี้ยงกุงทะเลสุทธิ  1,320 ไร  ประกอบดวยคลองสงน้ําเค็ม 4 สาย ไดแก คลอง MC1 คลอง MC2 คลอง 
1L-MC1 และ คลอง 2L-MC1 รวมความยาวคลองสงน้ํา 5,649.19 เมตร (ภาพที่  1) 

ปจจุบันโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานทาพญามีจํานวนบอเล้ียง98 บอ รวม
พื้นที่271 ไร คลองสงน้ํา 5,649.19 เมตร พื้นที่บอพักน้ําประมาณ 4.8 ไร(ภาพที่ 2) และจากภาพถาย
ดาวเทียมในบริเวณใกลเคียงมโีครงการวิจัยและสาธิตการเลี้ยงกุงทะเลดวยระบบชีวภาพมพีื้นที่จํานวน23  ไร 
ประกอบดวยโรงเพาะฟกอนุบาล 1 โรง อาคารทําการ 1 หลัง บอดิน 8 บอ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  1 แผนที่โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล บานทาพญา 
 
 

N 

อ่าวไทย 
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    ภาพที่ 2 ภาพถายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล บานทาพญา 
 

2. ระบบสงน้ําโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานบอคณฑี 
 

 
 
 
 
 
 
 
โครงการเพาะเลี้ยงกุงทะเลพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังแปลงบานบอคณฑี ตั้งอยูที่อําเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรีธรรมราช ภายหลังจากกอสรางเสร็จแลวจะมีพื้นที่เลี้ยงกุงทะเลสุทธิ 2,015 ไร  ประกอบดวยคลองสง
น้ําเค็ม 15 สาย โดยมีคลองสายหลัก ไดแก คลองสาย MR และคลองสาย ML รวมความยาวคลองสงน้ํา
ทั้งหมด 15 สาย 10,764.04 เมตร โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานบอคณฑมีีบอเลี้ยง
สัตวน้ําจํานวน163 บอ  จํานวน501 ไร  พ้ืนที่บอพักน้ําประมาณ 6.5 ไร(ภาพที่ 3 และ 4) 
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MR

1L-MR 1L- 1L- MR

2L-MR

1R-MR

1R-1R-MR1L-1R-MR
3L-1R-MR

3L-MR

2R-MR

4L-MR

5L-MR

4R-MR

ML

 
ภาพที่  3 แผนที่โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเล บานบอคณฑี 

 

 
    ภาพที่ 4 ภาพถายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล บานบอคณฑี 
 
 
 
 

N 

อ่าว
ไทย 
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3. ระบบสงน้ําโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหนาสตน 
 

 
 

 
 
 
 
โครงการเพาะเลี้ยงกุงทะเลพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังแปลงบานหนาสตน อยูในเขตอําเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรีธรรมราช ภายหลังจากกอสรางเสร็จแลวจะมีพ้ืนที่เลี้ยงกุงทะเลสุทธิ 1,030  ไร  ประกอบดวยคลองสง
น้ําเค็ม 7 สาย ไดแก คลอง MR คลอง 1L-MR คลอง 2L-MR คลอง 3L-MR คลอง 4L-MR คลอง 1L4L-MR 
และคลอง 2L-4L-MR รวมความยาวคลองสงน้ํา 6,161.00 เมตร โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียง
กุงทะเลบานหนาสตน  มีบอเลี้ยงสัตวน้ําจํานวน189 บอ  รวมพื้นที่บอเลี้ยง 630 ไร พื้นที่บอพักน้ําประมาณ 
5.7 ไร(ภาพที่ 5 และ 6) 
 

 

MR

3L-MR

1L-MR

2L-MR

4L-MR

1L-4L-MR

2L-4L -MR

 
ภาพที่  5 แผนที่โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเล บานหนาสตน 
 
 

 

N 
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ภาพที่ 6 ภาพถายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล บานหนาสตน 
 

4.  โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหนาโกฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการชลประทานน้ําเค็มเพือ่การเล้ียงกุงทะเลบานหนาโกฐเดิมเปนที่ดินบานทุงหนาโกฐเปนที่ดิน

สาธารณะประโยชนที่พลเมืองใชรวมกัน ทางราชการสงวนไวเปนพื้นที่ทุงเลี้ยงสัตวมีเนื้อที่โดยรวม 2,600 ไร 
เม่ือประมาณป พ.ศ. 2533 กรมประมงไดดําเนินการขอใชที่ ดินเต็มพื้นที่ เพื่อจัดทําโครงการชลประทาน
น้ําเค็มเพือ่การเล้ียงกุงทะเลบานหนาโกฐ หมูที ่ 10 ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวน ซึ่งกรมประมงสามารถเขาไปใชพื้นที่ไดเพียงบางสวน จํานวน 1,216 ไร  สําหรับ
ที่ดินสวนที่เหลือประชาชนบุกรุกเขาใชประโยชนเกือบเต็มพื้นที่ จึงไมสามารถเขาใชพื้นที่ไดตามวัตถุประสงค
ของโครงการ  

ในป พ.ศ.2536 สํานักงบประมาณไดอนุมัติใหกรมประมงดําเนินการกอสรางโครงการพัฒนาพื้นที่ลุม
น้ําปากพนังเพื่อการเพาะเลี้ยงกุงทะเลไดในวงเงิน 209,481,369 บาท และเปดใหบริการเมื่อวันที่ 26 
ตุลาคม 2540 โครงการประกอบดวยสิ่งกอสรางพื้นฐาน สถานีสูบน้ํา บอพักน้ํา คลองสงน้ํา คลองระบายน้ํา
ทิ้ง บอบําบัดน้ําเสียจากการเล้ียงกุงทะเล ตลอดจนกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน อาคารสํานักงาน  
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ถนน ไฟฟา เปนตนการดําเนินการพัฒนาที่ดินโดยจัดระบบน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ เพื่อลดปญหามลภาวะดานสิ่งแวดลอม จากการปลอยน้ําเสียจากนากุง โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การสูบ
น้ําที่สะอาดจากบริเวณชายฝง และการบําบัดน้ําจากการเลี้ยงกอนจะปลอยออกสูทะเล นอกจากนี้โครงการได
จัดตั้งหนวยตรวจสอบโรคกุงทะเลและบริการวิชาการบานหนาโกฐเพื่อใหบริการแกเกษตรกรในโครงการฯ และ
เกษตรกรผู เลี้ยงกุงทะเลใกลเคียง คือ 

1. บริการตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว (SEMBV) ในกุงทะเล ดวยเทคนิค PCR 
(Polymerase Chain Reaction)  

                  2.  ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา ชนิดแพลงกตอน เชื้อแบคทีเรียวิบริโอ และสุขภาพกุง  สวนการ
คัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการพิจารณาจากเกษตรกรที่อาศัยในพื้นที่แสดงความจํานงเขาทํากินและ
ดําเนินงานภายในโครงการ  มีสมาชิกเขารวมโครงการทั้งหมด  196 ราย 
  

การบริหารงานในพื้นที่โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะ เลบานหน าโกฐไดสง เสริมให
เกษตรกรผูเลี้ยงกุงรวมกลุม เพื่อบริหารงานกันเอง โดยไดจัดตั้งและจดทะเบียนสหกรณประมงเลี้ยงกุงบานหน า
โกฐจํากัด เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2543 มีสมาชิกที่ลงหุนสหกรณ จํานวน 203 ราย และเพื่อใหการบริหาร
พื้นที่โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานหนาโกฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ จึงไดกําหนดขอตกลงขึ้นระหวางศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ํ าปาก
พนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ กับ สหกรณประมงเลี้ยงกุงบ านหน าโกฐจํากัดเมื่อวันที่  4 ตุลาคม พ.ศ. 
2549 จํานวน 20 ขอ  
หนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานหนาโกฐ 

1. ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการฯมกีารปฏิบัติงานสัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อ
ตรวจคุณภาพน้ําและสิ่งแวดลอมทั่ วไป โดยตรวจวิเคราะหความเค็ม ความเปนกรดดาง(pH) ความเปนดาง  
(Alkalinity) แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท ฟอสเฟต ปริมาณออกซิเจน(DO) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา
(BOD) (ศูนยฯรับผิดชอบตรวจวิเคราะห) และหาปริมาณแบคทีเรียรวม แบคทีเรียวิบริโอ และชนิดแพลงกตอน 
(โครงการฯ ตรวจวิเคราะห)    

2. การจัดการระบบชลประทานแบงออกเปน 2 สวนคือ 
  2.1 บริการสูบน้ําทะเลซึ่งปจจุบันไดทําการสูบน้ําตามความตองการของเกษตรกรเทานั้น โดย
คาใชจายสวนนี้เกษตรกรจะเปนผูรับผิดชอบเอง  
  2.2 ดูแลและซอมบํารุงระบบมีการตรวจสอบระบบไฟฟาเบื้องตนภาคในโครงการสัปดาหละ 
1 ครั้ง เชน ระบบมอเตอรสูบน้ํา หมอแปลงไฟฟา มิเตอรไฟฟา รวมทั้งระบบไฟฟาของเกษตรกรเมื่อขัดของ    
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3. การใหบริการทางวิชาการ เปนการใหบริการที่โครงการและเก็บตัวอยางในโครงการเพื่อตรวจ
วิเคราะหแบงไดดังนี้ คือ 

3.1 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการ เพื่อสอบถามถึงปญหาและอุปสรรค รวมถึงความคิดเห็นของ
เกษตรกรเพื่อจะไดนํามาเขาที่ประชุมเพื่อรวมการแกไขใหดีขึ้น 

3.2 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา บริการเกษตรกรในโครงการและเกษตรกรทั่วไป โดยตรวจวิเคราะห  
ความเค็ม พีเอชอัลคาไลน แอมโมเนียไนไตรทชนิดแพลงกตอน และแบคทีเรียวิบริโอ 

3.3 ตรวจวิเคราะหสุขภาพกุงบริการเกษตรกรในโครงการและเกษตรกรทั่วไป  
3.4 ใหคําแนะนําแกเกษตรกรที่มาติดตอ บริการเกษตรกรในโครงการและเกษตรกรทั่วไป  

4. บริการตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว (SEMBV) ในกุงทะเลดวยเทคนิค PCR (Polymerase Chain 
Reaction) บริการเกษตรกรในโครงการและเกษตรกรทั่วไป  

สถานที่ตั้งโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหนาโกฐตั้งอยูบริเวณถนนชายทะเล
ปากพนัง-หัวไทร หมูที่ 10 ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายหลังจากกอสราง
เสร็จแลวจะมีพ้ืนที่เลี้ยงกุงทะเลสุทธิ 1,216  ไรประกอบดวย 

1.  บอเลี้ยงกุงทั้งหมด 196 บอรวมพื้นที่ 631.50 ไร  แยกดังนี้  
 บอโซน A  95 บอ (A-I)ขนาดพื้นที่บอละ 3.75 ไร รวมพื้นที่ 356.25 ไร  
 บอโซน B  101 บอ (L-O) ขนาดพื้นที่บอ 3.75 ไร จํานวน 11 บอรวมพื้นที่ 41.25 ไรและขนาด
พื้นที่บอ 2.60 ไรจํานวน 90 บอ รวมพ้ืนที่  234.00 ไร 
 2. ระบบสูบน้ําทะเล ใชทอเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.50 เมตร เรียงกัน 3 แถวละ  ๆ470 เมตร 
ใชเคร่ืองสูบน้ําแบบแนวตั้ง ขนาด 150 แรงมา 380 โวลท จํานวน 11 เครื่อง 
 3. บอพักน้ํา จํานวน 2 บอ บอพักน้ําโซน A ขนาดพื้นที่ 78 ไรบอพักน้ําโซน B ขนาดพื้นที่ 66 ไร  
 4. คลองสงน้ํา จํานวน 8 สาย ความยาวรวม 3,970 เมตร 
 5. คลองระบายน้ําทิ้งจํานวน 8 สาย ความยาวรวม 3,580 เมตร 

6. บอตะกอน ขนาดพื้นที่ 184 ไร  เพื่อบําบัดน้ําทิ้งกอนปลอยลงสูทะเล โดยผานทอเหล็กขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร เรียงกัน 2 แถวละๆ 2,000 เมตร  

7. ระบบไฟฟาในพื้นที่โครงการ ใชระบบไฟฟาแรงสูง 380 โวลท 



 ๓๔

 

 

             ภาพที่  7 แผนที่โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล บานหนาโกฐ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8 ภาพถายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล บานหนาโกฐ 
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ผลการดําเนินงานโครงการชลประทานฯ 
หนาที่หลักของโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานทาพญา, บานหนาสตน, บาน

บอคณฑีและบานหนาโกฐคือการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกเกษตรกร แตตองอยูภายใตกฏเกณฑ
และระเบียบที่ทางศูนยฯและกลุมผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในโครงการไดเขารวมประชุมและมีมติ โดยงานหลักที่
ดําเนินงานในปงบประมาณ 2556ดังนี้ 

แผนงาน : สงเสริมประสิทธภิาพการผลติและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
ผลผลติท ี ่3 : เกษตรกรได รับการสงเสริมและพฒันาศักยภาพ 
กิจกรรม :ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมง 
กิจกรรมย อย :บรหิารระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสตัวน ้ํา 

หนวยงาน กิจกรรม/งานท ีจ่ะท ํา หนวยนบั ปริมาณ 
แผน ผล 

โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยง
กุงทะเลบานทาพญา 

1.ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและสิง่แวดลอมในพื้นท่ี 
ครั้ง 24               52  

ตัวอยาง 120 260 

2.ใหบริการทางวิชาการ 
ราย 840          1,410  

ตัวอยาง          1,260           1,122  

 3. บริการสูบน้ําแกเกษตรกร 
ชม 330 351.1 

ลบ.ม.     986,700  1,528,490 

โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยง
กุงทะเลบานหนาโกฏ ิ

1.ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและสิง่แวดลอมในพื้นท่ี 
ครั้ง               24                52  

ตัวอยาง             144  312 

2.ใหบริการทางวิชาการ 
ราย             840           1,357  

ตัวอยาง          1,260           3,357  

 3. บริการสูบน้ําแกเกษตรกร 
ชม             330  372 

ลบ.ม.     986,700  1,693,898 

โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยง
กุงทะเลบานบอคณฑ ี

1.ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและสิง่แวดลอมในพื้นท่ี 
ครั้ง               24  52 

ตัวอยาง             120  260 

2.ใหบริการทางวิชาการ 
ราย             960           1,503  

ตัวอยาง          1,440           1,644  

 3. บริการสูบน้ําแกเกษตรกร 
ชม             780           1,388  

ลบ.ม.  3,395,340  5,723,160 

โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยง
กุงทะเลบานหนาสตน 

1.ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและสิง่แวดลอมในพื้นท่ี 
ครั้ง               24  52 

ตัวอยาง             120  312 

2.ใหบริการทางวิชาการ 
ราย             960           1,364  

ตัวอยาง          1,440           1,480  

 3. บริการสูบน้ําแกเกษตรกร 
ชม             780           1,143  

ลบ.ม.  3,395,340  4,937,760 
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1. การบริการสูบน้ําทะเลทางศูนยฯ บริการสูบน้ําทะเลเขาในโครงการสัปดาหละ 3 ครั้งคือ วันจันทร 
วันพุธ และวันศุกร แตถามีกรณีฉุกเฉินก็จะสูบน้ําทะเลเพิ่มเติม ซึ่งทางศูนยฯไดทําขอตกลงกับสมาชิกในแตละ
โครงการ โดยการสูบน้ําทะเลแตละครั้งจะบันทึกขอมูลและรายละเอียดของปริมาณการสูบน้ําแตละครั้งไวอยาง
ชัดเจน ในปงบประมาณ 2556 มีแผนและผลดําเนินงานดังนี้ 

1.1 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานทาพญามีแผนดําเนินง าน 330 ชั่วโมงตอ
ปริมาณน้ํา 986,700 ลูกบาศกเมตร ผลการดําเนินงาน 351.1ชั่วโมงตอปริมาณน้ํา 1,528,490 ลูกบาศก
เมตร 

1.2 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานหนาสตนมีแผนดําเนินงาน 780 ชั่วโมงตอ
ปริมาณน้ํา 3,395,340 ลูกบาศกเมตร ผลการดําเนินงาน 1,143 ชั่วโมงตอปริมาณน้ํ า 4,937,760 
ลูกบาศกเมตร  

1.3 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานบอคณฑีมีแผนดําเนินงาน 780 ชั่วโมงตอ
ปริมาณน้ํา 3,395,340 ลูกบาศกเมตร ผลการดําเนินงาน 1,388 ชั่วโมงตอปริมาณน้ํ า 5,723,160 
ลูกบาศกเมตร  

1.4 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานหนาโกฐมีแผนดําเนินงาน 330 ชั่วโมงตอ
ปริมาณน้ํา 986,700  ลูกบาศกเมตร ผลการดําเนินงาน 372ชั่วโมงตอปริมาณน้ํ า 1,693,898ลูกบาศก
เมตร  

 
ภาพแสดงระบบการสูบน้ําเขาบอเลี้ยงของเกษตรกรโครงการชลประทานน้ําเค็มฯ 
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การดูแลรักษา และซอมบํารุงระบบมเีจาหนาที่คอยตรวจสอบระบบของโรงสูบน้ําทุกคร้ังที่สูบน้ําหรือ
สัปดาหละ 3 ครั้ง  

 
โรงสูบน้ําทะเล                                                           มอเตอรสูบน้ํา 
        
 
 
 
 
 
  
 
           มอเตอรสูบน้ํา 
 
 
 
 
  
 
                                                   มอเตอรสูบน้ํา 
 
              เครื่องยนตสํารองไฟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                ตูควบคุมระบบสูบน้ํา 
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2. ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในสิ่งแวดลอมของโครงการ ฯ สัปดาหละ 1 ครั้งมีเจ าหน าที่ที่ประจํา
อยูที่โครงการฯ จะเก็บตัวอยางน้ําจากบริเวณชายฝงทะเล, บอพักน้ํา, น้ํากอนเขาบอบําบัด,  น้ํ าที่ออกจากบอ
บําบัดและน้ํากอนทิ้งลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ มาตรวจวิเคราะหคุณภาพที่หองปฏิบัติการโดยวิเคราะหหาคา 
ไดแก ปริมาณออกซิเจนในน้ํ า  ความเปนกรดดาง   ความเปนดาง   BOD ฟอสเฟต  ไนเตรท ไนไตรท 
แอมโมเนีย ความเค็ม นําผลที่ไดในโครงการชลประทานน้ําเค็มแตละครั้งประชาสัมพันธโดยติดประกาศที่
โครงการฯ ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรไดรับทราบขอมูลดังกลาว ซึ่ง เกษตรกรสามารถนํ าไปเปนขอมูลในการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ําตอไปได มีแผนและผลดําเนินงานดังนี้ 

              2.1 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานทาพญา มีแผนดําเนินงาน 24 
ครั้ง 120 ตัวอยาง ผลการดําเนินงานเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหนาสตน มีแผนดําเนินงาน 24 ครั้ง  120 
ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 52 ครั้ง 260 ตัวอยาง 

      2.2 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานหนาสตนมีแผนดําเนินงาน 24 
ครั้ง 120 ตัวอยาง ผลการดําเนินงานเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหนาสตน มีแผนดําเนินงาน 24 ครั้ง  120 
ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 52 ครั้ง 312 ตัวอยาง 

      2.3 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานบอคณฑี มีแผนดําเนินง าน 24 
ครั้ง 120 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 52 ครั้ง 260 ตัวอยาง 

              1.4 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานหนาโกฐ มีแผนดําเนินงาน 24 
ครั้ง 144 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 52 ครัง้ 312 ตัวอยาง 

 
ตาราง แสดงผลการตรวจวิเคราะหน้ําและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ของเกษตรกรในโครงการ ฯ 

เดือน 
ผลการตรวจวิเคราะหน้ําและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ ของเกษตรกร(ราย/ตัวอยาง)  

บานทาพญา บานหนาสตน บานบอคณฑ ี บานหนาโกฐ  
ต.ค.55 4/20 4/24 4/20 4/24 
พ.ย.55 4/20 4/24 4/20 4/24 
ธ.ค.55 5/25 5/30 5/25 5/30 
ม.ค.56 4/20 4/24 4/20 4/24 
ก.พ.56 4/20 4/24 4/20 4/24 
มี.ค.56 4/20 4/24 4/20 4/24 
เม.ย.56 5/25 5/30 5/25 5/30 
พ.ค.56 4/20 4/24 4/20 4/24 
มิ.ย.56 4/20 4/24 4/20 4/24 
ก.ค.56 5/25 5/30 5/25 5/30 
ส.ค.56 4/20 4/24 4/20 4/24 
ก.ย.56 5/25 5/30 5/25 5/30 

รวม 52/260 52/312 52/260 52/312 
 

 
 



 ๓๙

 
 

ภาพแสดงจุดเก็บตัวอยางน้ําของโครงการชลประทานน้ําเค็มฯ 
 

 
หนาชายฝงทะเล  บอพักน้ํา 

 
 
 
 
 
 
                   คลองสงน้ําดี                                                
 
 

บอบําบัดน้ํา 
       

 
 
                                                            น้ํากอนบําบัด 

 
 

 
 

 
 
                การบําบัดน้ําทิ้ง 
 

 
 
 

น้ํากอนปลอยสูธรรมชาติ 
 
 
 
 

 
 



 ๔๐

3. การใหบริการทางวิชาการแกเกษตรกรในโครงการฯ ในเรื่องของการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝง ระบบการจัดการบอ รวมไปถึงคําแนะนําเกี่ยวกบัใชยารักษาโรค ในปงบประมาณ 2556 มีแผน
ดําเนินงานดังนี ้

3.1 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานทาพญามีแผนดําเนินงาน 840 ราย  
1,260 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 1,410 ราย 1,122 ตัวอยาง  

3.2 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหนาสตนมีแผนดําเนินงาน 960 ราย 
1,140 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 1,364 ราย 1,480 ตัวอยาง  

3.3 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุ งทะเลบานบอคณฑีมีแผนดําเนินงาน 960 ราย  
1,140 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 1,503 ราย 1,644 ตัวอยาง  

3.4 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานหน าโกฐ มีแผนดําเนินงาน 840 ราย  
1,260 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 1,357 ราย 3,357 ตัวอยาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑

ตาราง แสดงผลการดําเนินงานการใหบริการทางวิชาการของโครงการตาง ๆ 
 

เดือน ผลการใหบริการทางวิชาการ (ราย/ตัวอยาง) 
บานทาพญา บานหนาสตน บานบอคณฑี บานหนาโกฎ ิ

ต.ค.55 150/118 92/107 129/148 109/308 
พ.ย.55 120/86 144/173 168/168 75/198 
ธ.ค.55 120/88 117/106 108/102 74/225 
ม.ค.56 78/64 78/70 45/34 102/179 
ก.พ.56 114/96 60/82 96/104 106/188 
มี.ค.56 87/70 96/102 93/92 117/253 
เม.ย.56 84/70 138/122 153/166 153/334 
พ.ค.56 126/108 99/156 162/202 108/287 
มิ.ย.56 144/122 207/243 141/150 131/423 
ก.ค.56 99/82 159/150 168/174 125/309 
ส.ค.56 159/118 93/97 153/194 114/220 
ก.ย.56 129/102 81/72 87/110 143/433 

รวม 1,410/1,122 1,364/1,480 1,503/1,644 1,357/3,357 
 
4. เก็บขอมูลเกี่ยวกับจํานวนบอเลี้ยงและผลผลิตของ เกษตรกรที่ เลี้ยงกุง ในโครงการฯ แตละ

โครงการฯโดยเจาหนาที่แตละโครงการออกสํารวจบอของเกษตรกร ตั้งแตเริ่มปลอยกุงลงเลี้ยงจนจับขาย เพื่อ
บันทึกขอมูลสถิติในแตละรอบป อีกทั้งสามารถกําหนดการทํางานของเจาหนาที่ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ใหบริการสูบน้ําทะเลและการใหบริการทางวิชาการไดอยางทั่วถึง มรีายละเอยีดดังนี้ 

 
 



 ๔๒ 

ตารางสรุปจํานวนบอเลี้ยงและผลผลิตกุงทะเลโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงกุงทะเลประจําปงบประมาณ 2556 

เด ือน 
โครงการ ฯ บ านหนาโกฐ โครงการ ฯ บ านทาพญา โครงการ ฯ บ านบอคณฑ ี โครงการ ฯ บ านหนาสตน 

ก ุงก ุลาด ํา ก ุงขาว ผลผลติ  (กก .) ก ุงก ุลาด ํา ก ุงขาว ผลผลติ  (กก .) ก ุงก ุลาด ํา ก ุงขาว ผลผลติ  (กก .) ก ุงก ุลาด ํา ก ุงขาว ผลผลติ  (กก .) 

บ อ/ราย บ อ/ราย ก ุงก ุลาด ํา ก ุงขาว บ อ/ราย บ อ/ราย 
ก ุง

ก ุลาด ํา ก ุงขาว บ อ/ราย บ อ/ราย 
ก ุง

ก ุลาด ํา ก ุงขาว บ อ/ราย บ อ/ราย ก ุงก ุลาด ํา ก ุงขาว 
ต.ค.55 32/5 38/12 21,900 44,612 0/0 26/18 0 18,700 3/3 43/24 0 53,300 4/4 74/39 7,200 151,609 
พ.ย.55 22/4 24/11 9,000 35,300 0/0 20/17 0 23,200 3/3 41/22 2,800 67,500 2/2 58/32 0 101,718 
ธ.ค.55 22/4 17/7 27,200 25,124 0/0 18/14 0 36,400 2/2 30/19 3,800 111,700 2/2 36/22 4,600 97,700 
ม.ค.56 11/4 14/5 23,200 8,100 0/0 13/12 0 10,500 1/1 13/12 4,600 24,000 1/1 16/7 4,000 7,600 
ก.พ.56 2/1 18/8 5,100 20,200 0/0 15/12 0 1,800 0/0 15/10 0 0 4/3 29/18 4,000 8,700 
มี.ค.56 8/1 9/6 0 0 1/1 21/16 0 17,300 4/3 24/14 0 21,300 8/5 28/23 400 17,940 
เม.ย.56 8/1 12/7 0 4,370 21 12/11 1,320 11,470 5/4 24/11 0 5,100 10/5 16/15 0 3,3900 
พ.ค.56 14/1 14/4 0 5,600 3/3 18/13 0 3,440 10/7 28/11 1,200 18,700 8/4 20/15 0 7,475 
มิ.ย.56 14/4 26/10 17,500 5,000 3/3 20/16 0 4,741 10/7 28/12 2,100 14,200 8/4 30/22 1,200 16,500 
ก.ค.56 14/4 32/10 18,563 17,750 3/3 20/17 0 6,800 8/5 25/13 9,700 13,200 7/5 45/28 9,500 4,600 
ส.ค.56 13/4 29/9 0 7,900 3/3 22/16 0 11,000 8/5 31/16 5,800 2,000 6/5 45/29 12,000 25,454 
ก.ย.56 26/5 38/9 9,700 27,500 4/3 15/13 9,100 13,690 6/5 36/16 7,400 20,460 1/1 25/15 0 14,623 

 รวมก ุงดาํ+กุงขาว 333,619.00 รวมก ุงดาํ+กุงขาว 132,998.00 รวมก ุงดาํ+กุงขาว 388,860.00 รวมก ุงดาํ+กุงขาว 500,7 19.00 
  ผลผลิตเฉลี่ยตอเดือน 27,801.58 ผลผลิตเฉลี่ยตอเดือน  11,083.17 ผลผลิตเฉลี่ยตอเดือน  32,405.00 ผลผลิตเฉลี่ยตอเดือน  41,7 26.58 

พท.โครงการ (ไร) 1,216 พท.โครงการ (ไร) 1,320 พท.โครงการ (ไร) 2,015 พท.โครงการ (ไร) 1,030 
พท.บอเลี้ยงกุง(ไร) 631.50 พท. บอเลี้ยงกุง(ไร) 271 พท. บอเลี้ยงกุง(ไร) 833 พท. บอเลี้ยงกุง(ไร) 630 
จํานวนบอเลี้ยงก ุง 196/196 บอ/ราย จํานวนบอเลี้ยงก ุง 98/52 บอ/ราย จํานวนบอเลี้ยงก ุง 244/66 บอ/ราย จํานวนบอเลี้ยงก ุง 189/82 บอ/ราย 
พื้นท่ีเฉลี่ย ไรตอบอ 3.22 พื้นท่ีเฉลี่ย ไรตอบอ 2.76 พื้นท่ีเฉลี่ย ไรตอบอ 3.42 พื้นท่ีเฉลี่ย ไรตอบอ 3.33 

ผลผลติรวมท ั้ง 4 1,356,196.00   (กก.)เฉลีย่เด ือนละ113,016.33กก. 
      



 ๔๓

กิจกรรมยอยที่ 2โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในอาวปากพนัง 
 

โครงการฟนฟทูรัพยากรประมงในอาวปากพนัง 
 
 อาวปากพนังเปนแหลงน้ําธรรมชาติขนาดใหญสุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความหลากหลายของ
สัตวน้ําทั้งน้ําจืด,น้ํากรอยและน้ําเค็มในรอบแตละป  ในปจจุบันปริมาณสัตวน้ําลดลงและสภาพแวดลอมในอาว
ปากพนังเสื่อมสภาพอยางตอเนื่องมีการทําประมงโดยเครื่องมือประมงที่ผิดกฏหมาย ไดแก อวนรุน อวนลาก
แคระ โพงพาง ยอปก ตลอดจนการปลอยน้ําเสียจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  เปน
ผลโดยตรงทําใหทรัพยากรสัตวน้ําและสิ่งแวดลอมทรุดโทรมลงตลอดเวลา  สงผลกระทบตอชาวประมงพื้นบาน
ที่ยังชีพดวยการประมงเปนอาชีพหลัก ตองปรับเปลี่ยนอาชีพและอพยพยายถิ่นฐานไปสูอาชีพอ่ืนๆ หางไกลจาก
ครอบครัว กรมประมงไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้น จึงใหหนวยงานในสังกัดคือ กลุมงานวิจัยระบบ
และการจัดการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง   สํานักวิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝง  สํารวจขอมูลเบื้องตนในวันที่ 26 เดือนกันยายน 2549  ไดแกชนิดและความชุกชุมของสัตวหนาดิน  
คุณภาพดินเลน คุณภาพน้ําโดยเฉพาะคาความเค็ม,  อุณหภูมิของน้ําและคาออกซิเจนละลายที่ระดับผิวน้ําใน
พื้นที่ที่สํารวจที่เหมาะสมมากที่สุดโดยมีพ้ืนที่ครอบคลุม 21,802 ไรโดยเร่ิมจากปากแมน้ําเลียบขึ้นไปตามแนว
ปาชายเลนจนสิ้นสุดแนวปาชายเลนบริเวณบานแหลมตะลุมพุก จากดานตะวันออกของแนวรองน้ําในอาวปาก
พนัง หางจากแนวรองน้ําเดินเรือประมาณ  400  เมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๔

แนวทางการฟนฟูทรัพยากรประมงในอาวปากพนัง  

1. สํารวจหาบริเวณในอาวปากพนังที่เหมาะสม จากการประเมินขอมูลความเค็มและความชุกชุม
ของสัตวหนาดิน ที่ไดจากการสํารวจภาคสนามดวยโปรแกรม Arc View 3.1 โดยพื้นที่ที่มีความเค็มอยูระหวาง  
2 – 20  ppt. และมีความชุกชุมของสัตวหนาดินมากกวา  180  ตัว/ตารางเมตร  จัดเปนบริเวณที่เหมาะสม
ตอการฟนฟูทรัพยากรทะเล 

2. การคัดเลือกพันธุสัตวน้ําใหเหมาะสมกับสถานที่และชวงเวลาที่ปลอยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ความเค็มในชวงกวางคือน้ําจืดในฤดูฝนและน้ําเค็มในฤดูแลง การคัดเลือกชนิดพันธุสัตวน้ําเพ่ือปลอยจึงมี
ความสําคัญตอการรอดชีวิตของสัตวน้ําดังนั้นการคัดเลือกชนิดพันธุสัตวน้ําที่ปลอยนอกจากสัตวน้ําบริเวณนั้นจะ
มีความสําคัญทางเศรษฐกิจแลว ตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมและชวงเวลาที่เหมาะสมหรือไมดวย 

3. การผลิตและการจัดหาพันธุสัตวน้ําในหนวยงานของกรมประมงที่ตั้งอยูในจังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกลเคียง มีบทบาทสําคัญในการผลิตพันธุสัตวน้ําชนิดตาง  ๆ นอกจากนี้พันธุสัตว
น้ําที่ปลอยสวนหนึ่งไดจัดซื้อจากฟารมของเอกชนดวย 

4. การดูแลและการจัดการ เนนการมีสวนรวมของประชาชนรอบ ๆ ในอาวปากพนัง เปนหลัก  
จึงไดมีการฝกอบรมกลุมชาวประมงขึ้นมา เพื่อดูแลสัตวน้ําที่ไดปลอยลงไปและเฝาระวังดูแลไมใหมีการจับสัตว
น้ําที่ไมไดขนาดเพื่อบรรลุขอตกลงรวมกันในการใชเครื่องมือจับสัตวน้ํา เมื่อสัตวน้ําโตขึ้นตามขนาดที่กําหนดไว 

ทางศูนยฯ มีแผนดําเนินการผลิตพันธุสัตวน้ําชายฝงคือ พันธุกุงกุลาดํา จํานวน 12,000,000 ตัวผล
การดําเนินงาน สามารถผลิตพันธุกุงกุลาดําเพื่อปลอยลงสูอาวปากพนัง จํานวน 12,005,000 ตัว โดยงาน
หลักที่ดําเนินงานในปงบประมาณ 2556 ดังนี้  

 
 
 
 
 

 
แผนงาน : สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
ผลผลติท ี่ 3 :เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรม : ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมง 
กิจกรรมยอย :โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในอาวปากพนัง  
 

กิจกรรม/งานที่จะท ํา หนวยนับ ปริมาณงาน 

แผน ผล 
1. การจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน พันตัว 12,000 12,005 

- ปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ 4า (กุ้งกุลาดํา) 



 ๔๕

สรปุการปลอยพันธุสัตวน้ํา 

แผนงบประมาณปรบัโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตรโครงการฟนฟทูรัพยากรประมงในอาวปากพนัง 

ศูนยพัฒนาประมงพื้นท ี่ลุมน้าํปากพนังอันเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ

   
วันที ่ กุงกุลาดํา(ตัว) สถานท ีป่ลอย 

4 ธันวาคม 2555           200,000  ต.ปากพนังฝงออกอ.ปากพนัง 
5 ธันวาคม 2555           600,000  ต.ปากพนังฝงออกอ.ปากพนัง 
6 ธันวาคม 2555           900,000  ต.ปากพนังฝงตะวันออกอ.ปากพนัง 
12 ธันวาคม 2555           950,000  ต.คลองนอยอ.ปากพนัง 
13 ธันวาคม 2555           325,000  ต.บางพระ อ.ปากพนัง  
13 ธันวาคม 2555           900,000  ต.ปากพนังฝงตะวันออกอ.ปากพนัง 
14 ธันวาคม 2555        1,010,000  ต. แหลมตะลุมพุกอ.ปากพนัง  
15 มีนาคม 2556        1,000,000  ต.ปากพนังฝงออกอ.ปากพนัง 
30 เมษายน 2556        2,000,000  ต.หูลองอ.ปากพนัง 
5 กรกฎาคม 2556           800,000  ต.แหลมตะลุมพุกอ.ปากพนัง  
9 สิงหาคม 2556        2,000,000  ต.ปากพนังอ.ปากพนัง 
20 สิงหาคม 2556           320,000  ต.บางจากอ.เมือง 
19 กันยายน 2556        1,000,000  ต.ปากพนังฝงออกอ.ปากพนัง 

รวมท ั้งสิ้นเดอืนตลุาคม - กันยายน  12,005,000  ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๖

6. แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
ผลผลิตที่ 3  เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรมหลัก  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนงั อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ผลิตพันธุสัตวน้ําจืดปลอยพันธุสัตวน้ํ า
ในแหลงน้ําธรรมชาต)ิ ไดแก กุงกามกรามและปลาน้ําจืด เชน ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สก ปลาบา ปลอยลงสู
แมน้ําปากพนัง ซึ่งมีความยาวประมาณ ๑๕๖ กิโลเมตร และลําคลองสาขา เพื่อฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํ า รักษา
สมดุลนิเวศ เปนแหลงอาหารและสรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่ เปนกิจกรรมที่ประชาชนในพื้นที่มีความ
ตองการมาก โดยเสนอขอรับการสนับสนุนสัตวน้ําไปปลอยผานทางผูใหญบาน กํานัน องคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) ชมรมรักษลุมน้ําปากพนัง สนองพระราชดําริ และสวนราชการตางๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ 
ศูนยฯ ไดจัดทําแผนงานเพื่อสงเสริมการประมงในเขตพื้นที่ลุมน้ําปากพนังโดยมีเปาหมายทีผ่ลิตพันธุสัตวน้ํา  (กุง
กามกราม) เพื่อปลอยในแหลงน้ําธรรมชาติ ในปงบประมาณ 2556จํานวน 5,000,000 ตัวผลการดําเนินงาน
สามารถผลิตพันธุสัตวน้ําไดจํานวน 5,473,000 ตัว แบงเปน ปลาตะเพียนขาว 2,740,000ตัว  ปลานิลไม
แปลงเพศ30,000ตัว และกุงกามกราม2,703,000ตัว มีรายละเอียดดังนี้ 

 
แผนงาน : สงเสร ิมประสทิธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
ผลผลติท ี่ 3 : เกษตรกรไดรบัการสงเสร ิมและพัฒนาศกัยภาพ 
กิจกรรม:สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

กิจกรรม/งานที่จะท ํา หนวยนับ ปริมาณงาน 
แผน ผล 

โครงการพฒันาพื้นท ี่ลุมน้าํปากพนังอันเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ จังหวัดนครศรีธรรมราช พันตัว 5,000  5,473 
              1. ผลิตพันธุสั ตวน้ํา      
                  1.1 ปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ พันตัว 4,700  5,355 
                  1.2  สงเสริมการเพาะเลี้ยงพันธุสัตวน้ํา  พันตัว 300 118 

 
 



 ๔๗

 

 
 
 
 

สรปุการปลอยพันธุสัตวน้ํา 
กิจกรรมสนบัสนุนโครงการพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชดํารปิ งบประมาณ 2556 

ศูนยพัฒนาประมงพื้นท ี่ลุมน้าํปากพนังอันเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ
     วันที ่ กุงกามกราม-ปลาพง ปลาตะเพียนขาว ปลานลิไมแปลงเพศ สถานท ีป่ลอย 

(ตัว) (ตัว) (ตัว) 
4 ตุลาคม 2555 - 200,000 - ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง 
9 ตุลาคม 2555 - 6,000 - ต.วังอาวอ.ชะอวด 
24 ตุลาคม 2555 - - 5,000 ต.อินทรค ีรีอ.พรหมคีร ี
29 ตุลาคม 2555 - - 3,000 ต.ปากพนังอ.ปากพนัง 

28 พฤศจิกายน 2555 - 100,000 - ต.ดอนตรออ.เฉลิมพระเกียรติ 
4 ธันวาคม 2555 - 300,000 - ต.ไชยมนตรีอ.เมือง 
4 ธันวาคม 2555 - 200,000 - ต.ควนหนองหงสอ. จุฬาภรณ 
4 ธันวาคม 2555 - 100,000 - ต.ปากพูน อ.เมือง 
4 ธันวาคม 2555 - 100,000 - ต.ปากนครอ.เมือง 
4 ธันวาคม 2555 - 200,000 - ต.เสาธงอ.รอนพิบูลย  
4 ธันวาคม 2555 - 100,000 - ต.วัดสนอ.ระโนด 
4 ธันวาคม 2555 - 100,000 - ต.ชะเมาอ.ปากพนัง 
5 ธันวาคม 2555 - 10,000 - ต.ในเมืองอ.เมือง 
12 ธันวาคม 2555 - 100,000 - ต.ทาขนานอ.เชียรใหญ 
20 ธันวาคม 2555 - 100,000 - ต.บานเพิงอ.ปากพนัง  
21 ธันวาคม 2555 - 100,000 - ต.บางตะพง อ.ปากพนัง  
17 มกราคม 2556 - 200,000 - ต.ปากพนังฝงตะวันตกอ.ปากพนัง  
1 กุมภาพันธ 2556 - 2,000 2,000 ต.หูลองอ.ปากพนัง 
1 กุมภาพันธ 2556 - 50,000 - ต.ขอนหากอ.ชะอวด 
7 กุมภาพันธ 2556 - 100,000 - ต.คลองแดนอ.ระโนด 
7 กุมภาพันธ 2556 - 4,000 6,000 ต.บานเนินอ.เชียรใหญ 
7 กุมภาพันธ 2556 2,000 - - ต.หูลองอ.ปากพนัง 
14 กุมภาพันธ 2556 1,500,000 - - ต.หูลองอ.ปากพนัง 
21 กุมภาพันธ 2556 - 200,000 - ต.ทาซอมอ.หัวไทร  

5 มีนาคม 2556 1,000 - 1,000 ต.ไทรบุร ีอ.ทาศาลา 
5 มีนาคม 2556 450,000 - - ต.ทองลําเจียกอ.เชียรใหญ 
5 มีนาคม 2556 300,000 - - ต.คลองนอยอ.ปากพนัง 
7 มีนาคม 2556 450,000 - - ต.ไชยมนตรีอ.เมือง 

29 เมษายน 2556  10,000  ต.ไทรบุร ีอ.ทาศาลา 
10 เมษายน 2556  25,000 5,000 ต.ทองลําเจียกอ.เชียรใหญ 
11 เมษายน 2556  100,000 - ต.คลองนอยอ.ปากพนัง 

16 พฤษภาคม 2556 - 3,000 - ต.คลองกระบืออ.ปากพนัง 
13 มิถุนายน 2556 - 200,000 - ต.หลักชางอ.ชางกลาง 
19 กรกฎาคม 2556 - 80,000 - ต.ตลิ่งชันอ.ทาศาลา 
27 กรกฎาคม 2556 - - 8,000 ต.ปากพนังฝงตะวันออกอ.ปากพนัง 
9 สิงหาคม 2556 - 50,000 - ต.บางจากอ.เมือง 

รวมท ั้งสิ้นเดอืนตลุาคม - สิงหาคม   5,473,000  ตัว 



 ๔๘

7. แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
ผลผลิตที่ 3  เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรมหลัก  ศูนยเรียนรูดานการประมง 
 
 

 
 
 
 
 
 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 

“เศรษฐกิจพอเพียง”เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนวทางการดําเนินชีวิต
แกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได
ทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืน ภายใตกระแสโลกาภิ
วัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เศรษฐกิจพอเพียงไมไดสอนใหทุกคนหยุดพัฒนา หยุดการกระตือรือรน หยุด
รับความรูและเทคโนโลยีและไมไดสอนใหเรารอคอยรับการสงเคราะหความชวยเหลือ แตสอนใหทุกคน ทุก
ครอบครัว ทุกองคกรอยูในโลกปจจุบันอยางมีสติ มีปญญา รูเทาทันโลก ขยันขันแข็ง เอาการเอางาน  
รับผิดชอบทําทุกภารกิจอยางพอดี สมเหตุสมผล ไมโลภมาก 
              เศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและ
ภูมิคุมกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงความพอดี ซึ่งประกอบไปดวยความพอดีดานจิตใจ ดานสังคม ดานทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานวัตถุ  ดานวัฒนธรรม 

ผลการดําเนินงาน 
              ในปงบประมาณ 2556 ศูนยฯ มีแผนดําเนินงานการจัดฝกอบรมเกษตรกรจํานวน 20 ราย โดยงบ
ดําเนินงานเปนจํานวน 174,000.- บาท ผลการดําเนินงานจัดฝกอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลานิล
จิตรลดา 3 ระหวางวันที่ 6-8 มีนาคม 2556 มีเกษตรกรเขาอบรมจํานวน 20 ราย รายละเอียดดังนี ้



 ๔๙

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน:สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
ผลผลิต:เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรมหลัก:ศูนยเรียนรูดานการประมง 

กิจกรรม/งานที่ทํา หนวยนับ ปริมาณงาน 
แผน ผล 

ศูนยเรีนรูดานการประมง   
- การจัดฝกอบรม ราย 20 20 
- ปรับปรุงศูนยเรียนรู/จุดสาธิตเรียนรู  แหง 1 1 

 
 
 

รายงานผลการจัดฝกอบรมบุคคลภายนอก/เกษตรกรที่จัดโดย 
ศนูยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดํารกิรมประมง 

ประจําปงบประมาณ 2556 

โครงการฝกอบรม/หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา 3 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อเพิ่มความรูทักษะของเกษตรกรในพื้นที่รับมอบหมานในการถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 
ปลานิลจิตรลดา 3 ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
2. เพื่อใหเกษตรกรทราบและเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.. เพื่อใหเกษตรกรทราบและเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนกับภาคการประมง 

กลุมเปาหมาย (บุคคลภายนอก/เกษตรกร/นักเรียน/นักศึกษา/ผูสนใจ) 
จํานวนผูเขาฝกอบรม (ทั้งหมด) 20 ราย ชาย 16 ราย หญิง 4 ราย 
จํานวนรุนที่จัดฝกอบรม 1 รุนๆละ 3 วัน รวมทั้งสิ้น 3 วัน 
หนวยงานที่จัดฝกอบรม/ผูรับผิดชอบศนูยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 



 ๕๐

 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมศูนยเรียนรูดานการประมง 
โครงการฝกอบรม/หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา 3 

 



 ๕๑

8.  กิจกรรมสงเสริมการประมงในพื้นที่ลุมน้ําปากพนงั อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ(กปร.) 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับการพัฒนาลุมน้ําปากพนั งณ 
สถานีสูบน้ําบานโคกกูแวตําบลพรอนและสถานีสูบน้ําตอหลัง ตําบลไพรวันอําเภอตากใบ จั งหวัดนราธิวาส 
เม่ือวันที่ ๙ และ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๕สรุปความไดวางานที่จะตองดําเนินการมีอยู๒ สวนคือ 

1.งานดานชลประทานซึ่งเปนพื้นฐานของการแกปญหา ทั้งนี้ควรมีการพิจารณาวางโครงการ
และกอสรางประตูระบายน้ําในแมน้ําปากพนังณจุดหางจากอําเภอปากพนังไปทางทิศใตประมาณ๓-๕ 
กิโลเมตร อยางเรงดวนเพื่อปองกันน้ําเค็มบุกรุกและเก็บกักน้ําดิบสําหรับใชผลิตประปาของอําเภอปากพนัง
พรอมทั้งกอสรางระบบระบายน้ําออกจากพื้นที่น้ําทวมลงทะเลใหเร็วที่สุด 

2.งานดานกิจกรรมตอเนื่องเพื่อชวยเหลือราษฎรในการประกอบอาชีพและพัฒนาความ
เปนอยูใหดีขึ้นควรใหเจาหนาที่ตาง ๆที่เกี่ยวของรวมทั้งฝายทหารชวยกันพัฒนาใหเกิดผลควบคูไปกับการ
พัฒนาดานแหลงน้ําพื้นที่ของโครงการมีประมาณ ๑,๙๓๗,๕๐๐ ไรอยูทางตอนใตของจังหวัด
นครศรีธรรมราชครอบคลุม พ้ืนที่รวม ๗ อําเภอ คือพื้นที่ทั้งหมดของอําเภอชะอวดอําเภอรอนพิบูลย  อําเภอ
เชียรใหญ อําเภอหัวไทรและอําเภอปากพนังกับพื้นที่บางสวนของอําเภอลานสกาและอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช 

ตามที่ไดมีการสรางประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิก้ันแมน้ําปากพนัง เพื่อแยกน้ํ าจืดและ
น้ําเค็มออกจากกัน เมื่อเดือนตุลาคม 2542 ทําใหสภาวะแวดลอมดานการประมงเปลี่ยนแปลงไป โดยจาก
การสํารวจของกรมประมงในเบื้องตนพบวา หลังจากปดประตูกั้นแมน้ําปากพนัง มีผลทําใหสัตวน้ํา ในแมน้ํ า
ปากพนัง จํานวน 96 ชนิดสูญหายไป ซึ่งแยกเปนปลา 74 ชนิด กุง 8 ชนิด กั้ง 2 ชนิด หมึก 2 ชนิด ปู  9 
ชนิด และแมงดาทะเล 1 ชนิด สงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ที่ อาศัยทรัพยากร
ทางการประมง ในการดํารงชีพ เกษตรกรที่อาศัยอยูบริเวณริมฝงของแมน้ําปากพนังและลําคลองสาขาตอง
ปรับเปลี่ยนอาชีพไปตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้นการสรางประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิก้ันแมน้ํ าปากพนั ง  เพื่อแยกน้ํ าจืดและ
น้ําเค็มออกจากกันนั้นสงผลใหแมพันธุกุงกามกรามไมสามารถเคลื่อนยายไปวางไขในพื้นที่น้ํากรอยเพื่อแพร
และขยายลูกพันธุในแมน้ําปากพนังและลําคลองสาขาไดตามธรรมชาติ ประกอบกับการทําการประมงอยาง
ตอเนื่องจึงจําเปนตองมีการผลิตพันธุกุงกามกรามปลอยลงสูแหลงน้ํ าธรรมชาติ เพื่อฟนฟูทรัพยากรกุง
กามกรามใหกลับมาสมบูรณอีกคร้ัง และชวยรักษาสมดุลนิเวศของแหลงน้ํา โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ 

1. เพื่อเพิ่มประชากรสัตวน้ําในแมน้ําปากพนังและลําคลองสาขา 
2. เพื่อรักษาสมดุลนิเวศในแมน้ําปากพนัง และลําคลองสาขา 
3. เพื่อเปนแหลงอาหารและสรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่ 
 
 
 



 ๕๒

ผลการดําเนินงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ไดรับการสนับงบประมาณ 

จากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (กปร.) 

ไดใหการสนับสนุนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กับศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปาก
พนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในการดําเนินโครงการสงเสริมการประมงในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๓ โครงการ คือ 

๑. โครงการผลิตพันธุปลาน้ําจืดปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง งบประมาณ 
รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดําเนินกิจกรรมผลิตพันธุปลาน้ําจืด(ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ และปลาบา) 
ปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ ตัว 

๒. โครงการผลิตปลานิลจิตลดา 3 ปลอยเสริมรองคูในแปลงปาจากตําบลขนาบนากงบประมาณ 
รวม 220,320 บาท เพื่อดําเนินผลิตพันธุปลานิลจิตลดา ๓ สงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรเลี้ยงในพื้นที่รอง
คูปาจากที่ไดรับการปรับปรุงแลวในโครงการศึกษาทดลองปลูกจากเพ่ือฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ของสํานัก
บริหารพื้นที่ ๕ ไรละ ๘๐๐ ตัว จํานวน ๓๐๐ ไร  ซึ่งเปนแปลงใหม ๑๐๐ ไร  และแปลงเกาที่ประสบปญหา
ภัยแลง ป ๒๕๕๕ จํานวน ๒๐๐ ไร รวมผลิตพันธุสัตวน้ําจํานวน ๒๔๐,๐๐๐ ตัว 

๓. โครงการสงเสริมการผลิตสมโอแสงวิมานตามแนวพระราชดําริ กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงปลา 
ตะเพียนขาวและปลานิลในรองสวนสมโองบประมาณรวม 800,325 บาท เพื่อดําเนินกิจกรรมผลิตพันธุ
ปลาน้ําจืด(ปลาตะเพียนขาว ปลานิลจิตลดา ๓) สงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงในพื้นที่รองสวนสมโอที่ไดรับการ
ปรับปรุงแลว จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๕๑ ราย 

 
วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อเพิ่มประชากรสัตวน้ําในแมน้ําปากพนังและลําคลองสาขา 
2. เพื่อรักษาสมดุลนิเวศในแมน้ําปากพนัง ชวยลดวัชพืชในแมน้ําปากพนังและลําคลองสาขา 
3. เพื่อเปนแหลงอาหารและสรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที ่
 

ผลการดําเนินการ 
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริไดมีการเบิกจายงบประมาณใน

การดําเนินการผานศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ซึ่งสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมายทั้ง ๓ กิจกรรม โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. โครงการผลิตพันธุปลาน้ําจืดปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ไดทําการ
ผลิตพันธุสัตวน้ํา  แลวปลอยตามความตองการของประชาชนในพื้นที่ที่ทําหนังสือผานผูใหญบาน กํานัน และ
นายกองคการบริหารสวนทองถิ่น สวนหนึ่งไดรับการประสานขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการที่
ดําเนินงานในพื้นที่เพื่อปลอยในกิจกรรมตางๆ อันมีผลตอการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา
ในพื้นที่  

การดําเนินงานใชระยะเวลา ๖ เดือน ปลอยพันธุสัตวน้ํา ๓๐ ครั้ง ๓ ชนิด ประกอบดวยกุง
กามกราม ๒,๔๐๐,๐๐๐ ตัว ปลาตะเพียนขาว ๓,๐๖๓,๓๙๘ ตัว และปลานิล ๑๐,๐๐๐ ตัว รวมทั้งสิ้น 



 ๕๓

๕,๔๗๓,๓๙๘ ตัว ลงในแมน้ําปากพนังและลําคลองสาขา ในพื้นที่อําเภอเมือง ลานสกา พระพรหม ปาก
พนัง เชียรใหญ ชะอวด จุฬาภรณ หัวไทร ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอระโนด ของจังหวัด
สงขลา ซ่ึงมีรายละเอียดตามตารางและตัวอยางภาพประกอบบางสวน 

ภาพแสดงการปลอยสัตวน้ําในพื้นที่ตางๆ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 

 

 

 



 ๕๔

ตาราง แสดงรายละเอียดการปลอยพันธุสั ตวน้ํา ในพื้นที่ตางๆ ของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
ลําดบั 

ชื่อแหลงน้ํา วัน/เดือน/ ป  ท ี่ตั้ง ชนิดและจํานวนพันธุส ัตวน้ําท ี่ปลอย (ตัว)  รวม 
ท ี ่ หมูท ี ่ ตําบล อําเภอ จังหวัด กุงกามกราม ปลาตะเพียนขาว ปลานลิแดง ปลานลิจิตลดา 
1 คลองทาไทร ๒๒ มี.ค.๕๖ ๑ วังอาง ชะอวด นครศรีธรรมราช 

 
200,000  

  
200,000  

2 คลองบานเพิง ๒๙ มี.ค.๕๖ ๑, ๒, 
๕, ๗ 

บานเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช  300,000    300,000  

3 วัดทานคร ๔ เม.ย.๕๖ ๔ ปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช 
 

150,000  
  

150,000  
4 ทาน้ําวัดเทพนิมิตร ๑๐ เม.ย.๕๖ ๖, ๙ ทองลําเจียก เชียรใหญ  นครศรีธรรมราช 

 
200,000  

  
200,000  

5 คลองทาดี ๑๐ เม.ย.๕๖ ๑-๕ ไชยมนตรี เมือง นครศรีธรรมราช 
 

200,000  
  

200,000  
6 คลองมะมวงตลอด ๑๑ เม.ย.๕๖ ๒, ๗ นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 

 
100,000  

  
100,000  

7 คลองหนองหนอน ๒๕ เม.ย.๕๖ ๑๒ ทาเรือ เมือง นครศรีธรรมราช 
 

300,000 
  

300,000  
8 คลองบริเวณศนูย

ราชการนาสาร 
๒๙ เม.ย.๕๖ ๔ นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช  45,000 2,500 2,500 50,000  

9 เหมืองบนดอน ๒ พ.ค.๕๖ ๑๓ คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช 
 

100,000 
  

100,000  
10 

 
๗ พ.ค.๕๖  ชางชาย เมือง นครศรีธรรมราช 

 
9,999 

  
9,999  

11 แมน้ําปากพนัง  ๗ พ.ค.๕๖ ๑๑ ไสหมาก เชียรใหญ  นครศรีธรรมราช 800,000 
   

800,000  
12 สวนหลวง ร.๙ ๑๘ พ.ค.๕๖  ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 

 
100,000 

  
100,000  

13 คลองปากพนัง  ๒๒ พ.ค.๕๖ ๕ หูลอง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 
 

300,000 
  

300,000  
14 หวยหาร ๕ มิ.ย.๕๖ ๔ ควนหนองควา จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

  
100,000  

15 แมน้ําชะอวด-ปาก
พนัง 

๒๐ มิ.ย.๕๖ 3 
1 

เชียรใหญ  
ทองลําเจียก 

เชียรใหญ  นครศรีธรรมราช 1,000,000    1,000,000  

1๖ พรุควนเคร็ง ๒๑ มิ.ย.๕๖ 3 เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช 500,000 
   

500,000  
17 สระน้ําสวนสมเด็จ

เจาฟาจุฬาภรณ 
๒๑ มิ.ย.๕๖ ๒, ๓, 

๕, ๗ 
ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 100,000 200,000   5,000 300,000  

            



 ๕๕

 

 

 
 

           

 
 
 
ตาราง แสดงรายละเอียดการปลอยพันธุสั ตวน้ํา ในพื้นที่ตางๆ ของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตอ) 
ลําดบั ชื่อแหลงน้ํา วัน/เดือน/ ป  ท ี่ตั้ง ชนิดและจํานวนพันธุส ัตวน้ําท ี่ปลอย (ตัว)  รวม 

ท ี ่   หมูท ี ่ ตําบล อําเภอ จังหวัด กุงกามกราม ปลาตะเพียนขาว ปลานลิแดง ปลานลิจิตลดา  
18 คลองทาดี ๑๙ ก.ค.๕๖ 3 ไชยมนตรี เมือง นครศรีธรรมราช 

 
100,000  

  
100,000  

19 อางเก็บน้ํา ๒๙ ก.ค.๕๖ ๖ หูลอง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 
 

100,000  
  

100,000  
20 หวยขัน บานลาไม  7 ส.ค.๕๖ 

 
วังอาง ชะอวด นครศรีธรรมราช 

 
100,000  

  
100,000  

21 คลองทาดี  8 ส.ค.๕๖ ๖ ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 
 

100,000  
  

100,000  
22 เหมืองงูหลอด  9 ส.ค.๕๖ ๒ ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

 
5,000  

  
5,000  

23 สระเก็บน้ําบานปายาง  9 ส.ค.๕๖ ๔ ทาง้ิว เมือง นครศรีธรรมราช  100,000    100,000  

24 คลองราชดําริ  9 ส.ค.๕๖ ๓ บางนบ หัวไทร นครศรีธรรมราช 
 

100,000  
  

100,000  
25 คลองขุนน้ําทาง้ิว   9 ส.ค.๕๖ ๖ นาทราย เมือง นครศรีธรรมราช 

 
29,999  

  
29,999  

26 คลองทาชัก  12 ส.ค.๕๖ ๒ ทาซัก เมือง นครศรีธรรมราช 
 

8,400  
  

8,400  
27 พังกุด  12 ส.ค.๕๖ ๓ วัดสน ระโนด สงขลา 

 
50,000  

  
50,000  

29 ปากบางระโนด  12 ส.ค.๕๖ ๓ ระโนด ระโนด สงขลา 
 

15,000  
  

15,000  
30 คลองชลประทาน 

สาย ๑ 
 12 ส.ค.๕๖ ๔ ทรายขาว  หัวไทร นครศรีธรรมราช  50,000    50,000  

รวม 2,400,000  3,063,398  2,500  7,500 5,473,398  



 ๕๖

 2. โครงการผลิตปลานิลจิตลดา 3 ปลอยเสริมรองคูในแปลงปาจากตําบลขนาบนากไดทํ า
การผลิตลูกพันธุปลานิลจิตลดา ๓ใหไดขนาดความยาว ๒ นิ้ว สนับสนุนเกษตรกรที่ไดรับการปรับปรุงแปลง
ปาจากในโครงการศึกษาทดลองปลูกจากเพื่อฟนฟูนิ เวศลุมน้ํ าปากพนั ง  ของสํานักบริหารพื้นที่๕ 
ปงบประมาณ ๒๕๕๓, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ พื้นที่หมูที่ ๖, ๗ และ ๘ ของตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนั ง 
จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใหการสนับสนุนไรละ ๘๐๐ ตัว จํ านวน ๓๐๐ ไร รวมพันธุปลานิลทั้ งหมด 
๒๔๐,๐๐๐ ตัวแกเกษตรกรทั้งหมด ๖๑ ราย ดังรายละเอียดในตาราง 
ตาราง แสดงรายละเอียดการสนับสนุนพันธุปลานิลจิตลดา ๓ ใหเกษตรกรเลี้ยงในพื้นที่รองคูแปลงปลูกจาก 

ลําดบั 
ท ี ่

ชื่อ - สกลุ ท ี่อยู จํานวนพื้นท ี ่
ปลกูจาก (ไร ) 

จํานวนปลา 
ท ี่สงมอบ 

ผูร ับมอบ 

1 นายจรูญสมเกตุ 104 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 5 4,000 นายจรูญสมเกตุ 
2 นายภิวุฒิโชวพงศ  192 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 5 4,000  นายภิวุฒิโชวพงศ  
3 นางกานดาสุขศรีเมือง 149 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 5 4,000  นายชํานาญสุขศร ีเร ือง(สามี) 
4 นายรุมน้ําขาว 137 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 5 4,000  นายรุมน้ําขาว 
5 นายสุธินันทบัวแกวทอง 165 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 5 4,000  นายสุธินันทบัวแกวทอง 
6 นายอํานาจคร ุฑรัตนโกษา 8 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 5 4,000  นายคมสันคร ุฑรัตนโกษา 
7 นายเศียรออนสูง 103 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 8 6,400  นายเศียรออนสูง 
8 พ.ท.ฉลาดเพ็ชรหนู  39 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 5 4,000  พ.ท.ฉลาดเพ็ชรหนู 
9 นางฉวีวรรณสมมิตร(เสียชีวิต) 171 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 5 4,000  นายประว ิทยตันสกุล(แทน)  

10 นางสบายพูนชวย 2 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 5 4,000  นางสุพิศชูฉิม  
11 นายประว ิทยตันสกุล 188 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 5 4,000  นายประว ิทยตันสกุล 
12 นางสุพิศชูฉิม  187 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 5 4,000  นางสุพิศชูฉิม  
13 นางเผียนนนทแกว  132 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 5 4,000  นายสมกิจประภัสสร  
14 นางสาวจารีย สุดปราง 161 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 3 2,400  นางสาวจารีย สุดปราง 
15 นายประเสริฐทองธวัช 33 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 1 800  นายประเสริฐทองธวัช 
16 นายสมหมายเพชรเกตุ 134 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 5 4,000  นายสมหมายเพชรเกตุ 
17 นายเจริญปราณสุข 6 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 3 2,400  นายเจริญปราณสุข 
18 นางจินดาทองฉิม  48 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 5 4,000  นายสมกิจประภัสสร  
19 นายสมกิจประภัสสร  16 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 5 4,000  นายสมกิจประภัสสร  
20 นายสวัสด์ิสุขศร ีเมือง 39 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 5 4,000  นายสวัสด์ิสุขศร ีเมือง 
21 นายปรีชาเอียดทองคํา  14 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 5 4,000  นายปรีชาเอียดทองคํา  
22 นายจําเร ิญทองเหม  40 หมูที่ 6 ตําบลขนาบนาก 5 4,000  นายจําเร ิญ ทองเหม  

  

 
 
    



 ๕๗

ตาราง แสดงรายละเอียดการสนับสนุนพันธุปลานิลจิตลดา ๓ ใหเกษตรกรเลี้ยงในพื้นที่รองคูแปลงปลูกจาก (ตอ) 
ลําดบั 

ท ี ่
ชื่อ - สกลุ ท ี่อยู จํานวนพื้นท ี ่

ปลกูจาก (ไร ) 
จํานวนปลา 
ท ี่สงมอบ 

ผูร ับมอบ 

23 นายหนูปรางอินปลอด 27 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 3 2,400  นางถนอม อินปลอด 
24 นางจวงชูมี 37 หมูที่ 6 ตําบลขนาบนาก 3 2,400  นางจวง ชูมี 
25 นายสวิดทองเงิน 80 หมูที่ 6 ตําบลขนาบนาก 2 1,600  นายสวิด ทองเงิน 
26 นายประสิทธิ์พร ิกบุญจันทร 82 หมูที่ 6 ตําบลขนาบนาก 6 4,800  นายประสิทธิ์พร ิกบุญจันทร 
27 น.ส.พรรณทิพยเพ็ชรจู 52 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 6 4,800  น.ส.พรรณทิพย เพ็ชรจู 
28 น.ส.เพียงจันทรเพ็ชรจู  53 หมูที่ 6 ตําบลขนาบนาก 3 2,400  น.ส.เพียงจันทรเพ็ชรจู  
29 นายจเรกาญจนคลอด 57 หมูที่ 6 ตําบลขนาบนาก 2 1,600  นายจเร กาญจนคลอด 
30 นางสมปองแพรกทอง 1 หมูที่ 6 ตําบลขนาบนาก 2 1,600  นางสมปอง แพรกทอง 
31 นายภิรมยเหมทานนท 24 หมูที่ 8 ตําบลขนาบนาก 10 8,000  นายภิรมย เหมทานนท 
32 นายตรียกยอง 58 หมูที่ 6 ตําบลขนาบนาก 5 4,000  นายตรี ยกยอง 
33 นายดับแกวคง 16 หมูที่ 6 ตําบลขนาบนาก 6 4,800  นายดับ แกวคง 
34 นายสมบูรณสุขศร ีเมือง 18 หมูที่ 6 ตําบลขนาบนาก 6 4,800  นางลัดดาวัลยสุขศร ีเร ือง 
35 นางสําลีโอพั่ง 12 หมูที่ 6 ตําบลขนาบนาก 6 4,800  นายสุชาติ โอพ่ัง 
36 นายเผียนนะขาว  2/1 หมูที่ 7 ตําบลขนาบนาก 10 8,000  นายเผียน นะขาว 
37 นายประชุมรัตนรัตน 22/1หมูที่ 6 ตําบลขนาบนาก 5 4,000  นางรัตนกร เขียวยอย 
38 นางรัตนกรเขียวยอย 22/1 หมูที่ 6 ตําบลขนาบนาก 5 4,000  นางรัตนกร เขียวยอย 
39 นายแฝงรัตนรัตน  19 หมูที่ 6 ตําบลขนาบนาก 10 8,000  นายแฝง รัตนรัตน  
40 นายนิตยจันทรแกว  47/1 หมูที่ 6 ตําบลขนาบนาก 5 4,000  นายรักชาติ จันแกว  
41 นายหนูอัดแกวสกุล 109 หมูที่ 7 ตําบลขนาบนาก 4 3,200  นายหนูอัดแกวสกุล 
42 นางถมศรีร ักมล 39/2 หมูที่ 7 ตําบลขนาบนาก 3 2,400  นางถมศรีร ักมล 
43 นายสมพงศเม ืองแดง 81 หมูที่ 7 ตําบลขนาบนาก 3 2,400  นายสมพงศเม ืองแดง 
44 นายแสงอาทิตยลองแกว  261 หมูที่ 7 ตําบลขนาบนาก 3.5 2,800  นายแสงอาทิตยลองแกว  
45 นายสําเร ิงพิศฉลาด 68 หมูที่ 7 ตําบลขนาบนาก 5 4,000  นายจําเร ิงพิศฉลาด 
46 นายคะนึงมากดํา 6 หมูที่ 7 ตําบลขนาบนาก 3 2,400 นายคะนึงมากดํา 
47 นายอวยพรชูโลก 3 หมูที่ 7 ตําบลขนาบนาก 7 5,600 นายอวยพรชูโลก 
48 นายสวัสด์ิแซซิน 217 หมูที่ 7 ตําบลขนาบนาก 7 5,600 นายสามารถแยมเยื้อน 
49 นางอุไรสุขแตม  84 หมูที่ 7 ตําบลขนาบนาก 5 4,000 นางอุไรสุขแตม  

   

 
 
 
 
   



 ๕๘ 

ตาราง แสดงรายละเอียดการสนับสนุนพันธุปลานิลจิตลดา ๓ ใหเกษตรกรเลี้ยงในพื้นที่รองคูแปลงปลูกจาก (ตอ) 
ลําดบั 

ท ี ่
ชื่อ - สกลุ ท ี่อยู จํานวนพื้นท ี ่

ปลกูจาก (ไร ) 
จํานวนปลา 
ท ี่สงมอบ 

ผูร ับมอบ 

50 นายพัวแกวหนูนา 84 หมูที่ 7 ตําบลขนาบนาก 5 4,000 นายพัวแกวหนูนา 
51 นายเผียนนะขาว   2/1 หมูที่ 7 ตําบลขนาบนาก 5.5 4,400 นายเผียนนะขาว  
52 นายแดงพริกดวง  86 หมูที่ 7 ตําบลขนาบนาก 6 4,800 นางยุพินพริกดวง  
53 นายสมชายชูชัย 80 หมูที่ 7 ตําบลขนาบนาก 10 8,000 นายธีรวุฒิปากแพรก 
54 นายจรัญเมืองแดง 35/1 หมูที่ 7 ตําบลขนาบนาก 5 4,000 นายจรัญเมืองแดง 
55 นายบุญฤทธิ์พัฒนเชียร 91 หมูที่ 7 ตําบลขนาบนาก 5 4,000 นายสุรินทร พัฒนเชียร 
56 นายสมยศมีปลอด 50 หมูที่ 7 ตําบลขนาบนาก 4 3,200 นายสมยศมีปลอด 
57 นายอนันตปญจาระ  44 หมูที่ 7 ตําบลขนาบนาก 3 2,400 ธีรวุฒิมนฑา 
58 นายสมพรออนนอม  247 หมูที่ 7 ตําบลขนาบนาก 3 2,400 สุฑาทิพยออนนอม 
59 นายขวิดทองจํานง 49 หมูที่ 7 ตําบลขนาบนาก 3 2,400 นายมนูญทองจํานงค  
60 นางรัชนีรักมล 64 หมูที่ 7 ตําบลขนาบนาก 5 4,000 นางรัชนีรักมล 
61 นางพวงเพ็ญเมืองแดง 35/2 หมูที่ 7 ตําบลขนาบนาก 5 4,000 นางพวงเพ็ญเมืองแดง 
    รวม 300 240,000    

 
 



 ๕๙

 

 
ภาพ แสดงการสนับสนุนพันธุปลานิลจิตลดา ๓ ใหเกษตรกรเลี้ยงในพื้นที่รองคูแปลงปลูกจาก 

3. โครงการสงเสริมการผลิตสมโอแสงวิมานตามแนวพระราชดําริกิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงปลา 
ตะเพียนขาวและปลานิลในรองสวนสมโอ ไดดําเนินการผลิตพันธุปลานิลจิตลดา ๓ และปลาตะเพียนขาว
สงเสรมิใหเกษตรกรบานแสงวิมาน หมูที่ ๑๓ ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนั ง  จั งหวัดนครศรีธรรมราช 
เลี้ยงในพื้นที่รองสวนสมโอที่ไดรับการปรับปรุงแลวจากสถานีพัฒนาที่ดินจั งหวัดนครศรีธรรมราชโดย
สนับสนุนพันธุปลานิลจิตลดา ๓จํานวน ๔๕๐ ตัว ปลาตะเพียนขาว ๙๐๐ ตัว ตอไร ใหกับเกษตรกร ๕๓ 
ราย พื้นที่รวม ๑๖๓ ไร ๐.๖ งาน ๑๙๒ ตารางเมตร สนับสนุนพันธุปลารวม ๒๑๔,๑๐๐ ตัวซึ่งมีรายละเอียด
ดังตาราง 

 

 



 ๖๐

ตาราง  แสดงรายละเอียดการสนับสนุนพันธ์ุปลานิลจิตลดา ๓ และปลาตะเพียนขาวให้เกษตรกรเลี^ ยงในพ̂ืนทีaปลูกส้มโอ บา้นแสงวิมาน 
ลาํดับ 

ที> 
ชื>อ- สกุล บา้นเลข 

ที> 
เนื4อที>ขุดใหม่ จาํนวนปลาที>ส่งมอบ(ตัว) ผู้รับมอบ 

จาํนวน/ไร่  งาน ตาราง 
เมตร 

ปลานลิ 
จติลดา๓ 

ปลา  
ตะเพียนขาว

รวม  

1 นายสมชายแสงวิมาน ๒๗ 3     ๑,๐๐๐ ๒,๑๐๐ 3,100  นายสมชาย แสงวิมาน 

2 นางโนรี และเดรุส ๑๔/๑ 2 1   ๑,๔๕๐ ๒,๙๐๐ 4,350  นางโนรี และเดรุส 

3 นางศรีวิไลแสงวิมาน 3 1     450 900 1,350  นางศรีวิไลแสงวิมาน 

4 นายอนันต์แสงวิมาน 3/1 2 3   ๙๐๐ ๑,๘๐๐ 2,700  นายนิกรซอแกว้ 
5 นายสอักอิสมาแอ 4 2     900 1,800 2,700  นายสอักอิสมาแอ 

6 นายสัญญาแสงวิมาน 5/๒     150 300 450 750  นายสัญญาแสงวิมาน 

7 นางวัชรีบนิฮัจยีรอโซล 7 4 2   1,900 3,800 5,700  นางวัชรีบนิฮัจยีรอโซล 

8 นางแสงจันทร์มัสแหละ  9 5     ๒,๒๕๐ ๔,๕๐๐ 6,750  นางแสงจันทร์มัสแหละ  

9 นายสกลุซอแกว้ 13 4     1,800 3,600 5,400  นายสกลุซอแกว้ 
10 นายอนันต์แสงวิมาน 13/1 2     1,000 2,100 3,100  นายอนันต์แสงวิมาน 

11 นางลาวัลย ์แสงวิมาน ๒๒ 2     900 1,800 2,700  นางลาวัลย ์แสงวิมาน 

12 นางสาวอิงอรภู่ทบัทมิ  15 2     900 1,800 2,700  นางสาวอิงอรภู่ทบัทมิ  
13 นายสมศักดิo ภู่ทบัทมิ 15/2 1 3   600 1,200 1,800  นายสมศักดิo ภู่ทบัทมิ 

14 นายอีซามานเก 16/1 4 3   1,900 3,900 5,800  นายอีซามานเก 

15 นางแสงจันทรืบุญผล  17 2     900 1,800 2,700  นางนิภาภรภู่ทบัทมิ  

16 นางติaมบนิวาฮัม  ๑๖ 1     450 900 1,350  นางติaมบนิวาฮัม  

17 นางสาวรอวียาแสงวิมาน 19 1     450 900 1,350  นางสาวรอวียาแสงวิมาน 

18 นายรัชชาแสงวิมาน 21 2     900 1,800 2,700  นายรัชชาแสงวิมาน 

19 นายสมศํกดิo แสงวิมาน 22 14 2   6,400 12,800 19,200  นายสมศํกดิo แสงวิมาน 

20 นายทวีแสงวิมา น 23 4 3   1,900 3,900 5,800  นายทวีแสงวิมา น 
21 นางสาวสะแสงวิมาน 23 1     450 900 1,350  นางสาวสะแสงวิมาน 

22 นางรอมละห์ตาเยะ 23 2 1   ๙๐๐ ๑,๘๐๐ 2,700  นางโกรินาวารี 

23 นายประสพภุ่ทบัทมิ  24 2     900 1,800 2,700  นายประสพภุ่ทบัทมิ  

24 นายมานิตย์ภู่ทบัทมิ  25 7 2   3,200 6,500 9,700  นายมานิตย์ภู่ทบัทมิ  

25 นางสมบรูณ์ใบตานี  28 2 2   1,000 1,900 2,900  นางสมบรูณ์ใบตานี  
26 นางสาวจินตนามัสแหละ  ๓๘ 5 2   ๒,๕๐๐ ๔,๙๕๐ 7,450  นางสาวจินตนามัสแหละ  
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ลาํดับ 

ที> 

 
 

ชื>อ- สกุล 

 
 

บา้นเลข 
ที> 

 
เนื4อที>ขุดใหม่ 

 
จาํนวนปลาที>ส่งมอบ(ตัว) 

 
 

ผู้รับมอบ 
จาํนวน/ไร่ งาน ตาราง 

เมตร 
ปลานลิ 

จติลดา๓ 
ปลา  

ตะเพียนขาว  
รวม  

27 นายสวัสดิoกะตะมัน 33 5     2,250 4,500 6,750 นายสวัสดิoกะตะมัน 

28 นายประเสริฐมัสแหละ 34 5     2,250  4,500  6,750 นายประเสริฐมัสแหละ 

29 นายประเชอืบมณีรัตน ์ 34/1 2 1   1,000  1,900  2,900 นายประเชอืบมณีรัตน ์
30 นางทพิวรรณเล็กขวัญ ๔๔ 4 2   1,900  3,800  5,700 นางทพิวรรณเล็กขวัญ 

31 นางสาวจินตนาซอแกว้ 39 2 2   1,000  2,000  3,000 นางสาวจินตนาซอแกว้ 

32 นางสาวปานใจยีหะหมัด 43/1   3.5   300  450  750 นางสาวปานใจยีหะหมัด 

33 นายสมศักดิo แสงวิมาน ๙๕ 2     900  1,800  2,700 นายวินัยแสงวิมา น 

34 นางสมศรีอาด ํา 50 3 3   1,500  3,000  4,500 นางสมศรีอาด ํา 
35 นายสุชาติแสงวิมาน 53 4     1,800  3,600  5,400 นายสุชาติแสงวิมาน 

36 นายเกษมมัสแหละ  58/๑ 5     2,250  4,500  6,750 นายเกษมมัสแหละ  

37 นายชาลีจันฉาย 60 2     900  1,800  2,700 นายชาลีจันฉาย 
38 นายสมานโสดาเพชร์ ๖๕ 2     900  1,800  2,700 นายสมานโสดาเพชร์ 

39 นายสุอิvบแสงวิมาน 63 4     1,800  3,600  5,400 นายสุอิvบแสงวิมาน 

40 นายพิชติแสงวิมาน 63/1 2     900  1,800  2,700 นายพิชติแสงวิมาน 

41 นายสามารถแสงวิมาน 64 2     900  1,800  2,700 นายสามารถแสงวิมาน 
42 นางลาวัลย ์ยะรังวงศ ์ 66 5     2,250  4,500  6,750 นางลาวัลย ์ยะรังวงศ ์

43 นายวินัยแสงวิมา น ๒๙ 2 1 42 900  1,800  2,700 นายวินัยแสงวิมา น 

44 นายประเสริฐโชติกพงศ ์ ๒๑๐ 4     1,800  3,600  5,400 นายประเสริฐโชติกพงศ ์

45 นางอุบลคล ิ^งเคล ้า ๑๘๕ 5     2,250  4,500  6,750 นางอุบลคล ิ^งเคล ้า 
46 นายอิมรอนแสงวิมาน 165 3     1,350  2,700  4,050 นายอิมรอนแสงวิมาน 

47 นายสมศักดิoมัสแหละ 195/๑ 2     900  1,800  2,700 นายสมศักดิoมัสแหละ 

48 นายนิวัติซอแกว้ ๒๐๗ 4     1,800  3,600  5,400 นายนิวัติซอแกว้ 

49 นางมาเรียมรัตนวิกรม 210 1 2   600  1,100  1,700 นายสุชาติสหกลุ 
50 นายเชาวล ิตภู ่ทบัทมิ ๑๔ 1     450  900  1,350 นางสุดาภู่ทบัทมิ  

51 นายนพดล รายตะบนั ๓๓ ๒     900  1,800  2,700 นายนพดลรายตะบนั 

52 นายถาวร แสงวิมาน ๓๕ ๒     900  1,800  2,700 นายถาวร แสงวิมาน 

53 นายอดิศกัด ิo  สหกลุ ๒๗ ๒     900  1,800  2,700 นายอดิศกัด ิo  สหกลุ 

  รวมพื4นที>   163 0.6 192 71,750  143,350  215,100    

ตาราง  แสดงรายละเอียดการสนับสนุนพันธ์ุปลานิลจิตลดา ๓ และปลาตะเพียนขาวให้เกษตรกรเลี^ยงในพ̂ืนทีaปลูกส้มโอ บา้นแสงวิมา น(ต่อ) 



 ๖๒

ภาพ แสดงการสนับสนุนพันธุปลานิลจิตลดา ๓ และปลาตะเพียนขาวใหเกษตรกรเลี้ยงในพื้นที่ปลูกสมโอ 
บานแสงวิมาน 
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9. งบเงินทุนหมุนเวียน 

            ศูนยฯ ไดรับการจัดสรรงบเงินทุนหมุนเวียนในปงบประมาณ 2556 สําหรับผลิตพันธุปลา พันธุ
กุงและพันธุสัตวน้ําชนิดอื่นๆ เพื่อจํ าหน ายเปนจํานวนเงิน  759,100.00 บาท และใชไปจํานวน 
647,370.55บาท รายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ รายการ งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ใชไป คงเหลือ 
1 คาจางชั่วคราว 224,100.00 205,120.00 18,980.00 
2 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 475,000.00 442,250.55 32,749.45 
3 คาตอบแทนพิเศษ          -          -     - 
4 คาสาธารณูปโภค 60,000.00 - 60,0000.00 

 รวม 759,100.00 647,370.55 111,729.45 
 

ผลการผลิตพันธุสัตวน้ําสามารถผลิตพันธุสัตวน้ําไดแกปลานิลไมแปลงเพศขนาด 2-3 เซนติเมตร,  ปลานิล
แปลงเพศขนาด 2-3 เซนติเมตร ปลานิลจิตรลดาขนาด 2-3 เซนติเมตร ปลานิลจิตรลดา 3 แปลงเพศ
ขนาด 3 นิ้ ว กุงกามกรามขนาด 1-1.5 เซนติเมตร กุงกุลาดําขนาด P10-P15 ปลากะพงขาวอายุ 7-15 
วัน ปลากะพงขาวขนาด 1 เซนติเมตรและปลากะพงขาวขนาด 2-3 เซนติเมตร รวมทั้งหมด 5,357,563 
ตัวและจําหนายไดจํานวนเงินทั้งหมด 832,533 บาท  รายละเอียดดังตาราง 
 

เดือน ชนิดสัตวน้าํ (ตัว)/ราคา (บาท) 
ปลานิลจิตรลดา3 

แปลงเพศ 
ปลานิล

จิตรลดา3 
ไมแปลงเพศ 

ปลากะพงขาว กุงกามกราม กุงกลุาดํา 

ต.ค.55 61,000/18,300     
พ.ย.55 69,100/20,730     
ธ.ค.55 102,090/30,627  17,700/10,200  12,000/1,800 
ม.ค.56 67,313/20,184   10,000/1,500  
ก.พ.56 34,990/10,497    841,000/100,920 
มี.ค.56 33,500/10,050  21,500/44,500 10,000/1,500 820,000/98,400 

เม.ย.56 36,810/11,043 5,000/500   1,400,000/168,000 
พ.ค.56 22,820/68,046     

มิ.ย.56 71,890/21,567   2,000/300 160,000/19,200 
ก.ค.56 3,500/1,050    210,000/25,200 
ส.ค.56 4,040/1,212  20,100/22,800  150,000/18,000 

ก.ย.56 2,160/648  18,050/60,150  1,150,000/138,000 
รวม 509,213/213,954 5,000/500 18,050/60,150 22,000/3,300 4,743,000/569,520 

 
สรุปผลการผลิตพันธุ เพื่อจําหนาย ดังนี้  

รวมเบิกจาย 647,370.55 บาท 
นําสงรายได 832,533.00บาท 
กําไร/ขาดทุน +185,162.45บาท 
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10. กิจกรรมอื่น ๆ 

กิจกรรมการติดตามคุณภาพน้ําบริเวณพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง 

 

 

 
 

 

 

การติดตามคุณภาพน้ําบริเวณพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง โดยศูนยฯ ไดดําเนินการเกบ็ตัวอยางน้ําบริเวณ
โดยรอบจํานวน 23 สถานี  ไดแก  
จุดที ่ ชื่อสถานที ่ Latitude Longitude จุดที ่ ชื่อสถานที ่ Latitude Longitude 
1 วัดทะเลปัง 8.02403  100.3122     
2 วัดศาลาแกว้ 8.09015 100.28149 13 บางตะพง 8.217936 100.1938802 
3 วัดบา้นด่าน 8.14219 100.26993 14 วัดสะเกศ 8.1948304 100.1782533 
4 คลองฉุกเฉินหน้าโกฏิ 8.23947 100.27572 15 วัดทาบทอง 8.178578 100.1723783 
5 ทา่เรือ 8.35724 100.19771 16 ต้นไทร 8.1762555 100.1624054 
6 ประตูนํ^ าเค็ม 8.3181 100.20392 17 วัดเภาเคือง 8.17376 100.1495639 
7 ประตูนํ^ าจืด 8.3176 100.2041 18 บา้นเชยีรใหญ่ 8.1682092 100.1456361 
8 เรือนแพ 8.30357 100.19462 19 ส ภ อ เชยีร 8.1682092 100.1456361 
9 ปากตรง 8.28914 100.18609 20 สะพาน CP 2  8.1682092 100.1456361 

10 คลองบางไทร 8.25766 100.19065 21 โรงเรียนชายทะเล 8.1682092 100.1456361 
11 วัดบางศาลา 8.25344 100.19716 22 สะพานวดับางฉนาก 8.1682092 100.1456361 
12 แพก ุง้ 8.2231965 100.1887489 23 คลองบางฉนาก 8.1682092 100.1456361 

เพื่อนํามาตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเดือนละ 2 ครั้ง ไดแก อุณหภูม,ิ ความเค็ม,  ความเปนกรดดาง,  
ปริมาณออกซิเจน, ความเปนดาง, ความขุนใส, แอมโมเนีย, ไนไตรท, ไนเตรท, ฟอสเฟตและปริมาณ
ออกซิเจนในน้ํา หลังจากทราบผลวิเคราะหทางเคมีแลวจะประชาสัมพันธในเวปบอรดของศูนยฯ เพื่อเปน
แนวทางในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชนิดตางๆ อีกทั้งยังเฝาระวังในเรื่องของสิ่งแวดลอมและยังเปนแนวทาง
กอนที่ศูนยฯจะปลอยพันธุสัตวน้ําลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ในปงบประมาณ 2556 มีแผนการดําเนินงาน 24 
ครั้งตอป ผลการดําเนินงาน 24 ครั้งตอ 
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ตาราง แสดงคุณภาพน้ําเฉล่ียบริเวณพื้นที่ลุมน้ําปากพนังระหวาง ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 

            

จุดที ่ สถานท ี ่

ผลการวิเคราะหค ุณภาพน้ําเฉลี่ยบรเิวณพื้นท ีลุ่มน้ําปากพนังระหวาง ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 

อุณหภมู ิ
ความ
เค็ม pH DO Alkalinity Trans NH4

+ + NH3 NO 2
- NO 3

- PO4
3- BOD 

( Co  ) (ppt) (ppm) (ppm) (cm.) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 
1 วัดทะเลปง 30.45 12 7.20 4.20 113 36 0.230 0.058 0.083 0.066 2.0 
2 วัดศาลาแกว 31.00 9 7.42 4.03 124 91 0.506 0.089 0.113 0.120 1.7 
3 วัดบานดาน 30.00 8 7.57 4.71 126 52 0.385 0.040 0.075 0.122 2.4 
4 คลองฉุกเฉินหนาโกฏิ  30.30 11 7.80 3.68 118 30 0.084 0.026 0.063 0.035 1.8 
5 ทาเรือ 29.70 7 6.75 3.40 110 35 0.203 0.012 0.051 0.076 1.7 
6 ประตูน้ําเค ็ม 29.30 7 7.45 3.10 98 42 0.233 0.007 0.050 0.063 1.9 
7 ประตูน้ําจืด 29.90 1 7.33 3.00 65 51 0.089 0.005 0.044 0.030 2.1 
8 เร ือนแพ 29.63 0 7.01 2.90 53 46 0.059 0.005 0.035 0.027 1.9 
9 ปากตรง 29.63 0 6.86 2.30 56 70 0.068 0.005 0.045 0.042 1.7 

10 คลองบางไทร  30.00 1 6.65 2.90 54 37 0.305 0.008 0.030 0.051 1.3 
11 วัดบางศาลา 29.83 0 6.51 2.30 50 47 0.088 0.005 0.040 0.035 1.9 
12 แพกุง 29.70 0 6.66 3.10 43 77 0.092 0.007 0.046 0.039 1.5 
13 บางตะพง 32.76 0 6.64 2.40 42 70 0.032 0.018 0.050 0.117 1.4 
14 วัดสะเกศ 30.10 0 6.30 4.90 35 48 0.110 0.006 0.036 0.031 1.3 
15 วัดทาบทอง 30.10 0 6.69 3.50 37 71 0.034 0.005 0.067 0.031 1.6 



 ๖๖

16 ตนไทร 29.77 1 6.57 3.20 41 57 0.064 0.006 0.064 0.040 1.8 

ตาราง แสดงคุณภาพน้ําเฉล่ียบริเวณพื้นที่ลุมน้ําปากพนังระหวาง ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 (ตอ) 

จุดที ่ สถานท ี ่
ผลการวิเคราะหค ุณภาพน้ําเฉลี่ยบรเิวณพื้นท ีลุ่มน้ําปากพนังระหวาง ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 

อุณหภมู ิ ความเค็ม pH DO Alkalinity Trans NH4
+ + NH3 NO 2

- NO 3
- PO4

3- BOD 
( Co  ) (ppt) (ppm) (ppm) (cm.) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

17 วัดเภาเคือง 30.30 1 6.46 3.00 43 55 0.060 0.005 0.082 0.031 1.1 
18 บานเชียรใหญ 30.36 0 6.55 3.30 36 51 0.027 0.005 0.070 0.031 1.3 
19 ส ภ อ เชียร 30.39 1 6.54 2.90 40 44 0.037 0.005 0.082 0.032 1.5 
20 สะพาน CP 2 30.70 9 7.76 3.50 160 16 0.852 0.022 0.075 0.205 5.8 
21 โรงเร ียนชายทะเล 30.92 8 7.80 2.60 142 19 0.441 0.084 0.150 0.234 1.7 
22 สะพานวัดบางฉนาก 31.34 10 7.85 2.70 136 47 0.546 0.028 0.056 0.206 2.2 
23 คลองบางฉนาก 30.89 10 7.77 2.90 136 59 0.490 0.015 0.062 0.141 2.1 

 

 

 

 

 



 ๖๗ 

 



 ๖๘

กิจกรรมสงเสริมความรูและฝกอบรม 

ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนแหลงเรียนรู และถายทอด
เทคโนโลยี การใหความอนุเคราะหแกหนวยงานอื่น เชนใหใชยานพาหนะงานสวนราชการตางๆ บริการ
บานพักรับรองสําหรับเจาหนาที่กรมประมง ใหความอนุเคราะหใชสถานที่หองประชุมศูนยฯ และ ใหบริการ
รับนักศึกษาฝกงานจากสถาบันตางๆ เพื่อใหความรูและฝกประสบการณการทํางานแกนักศึกษา ทั้ ง
ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี เชน ความรูดานการเพาะพันธุสัตวน้ํา การอนุบาล การจัดการพอแมพันธุ และ
งานโครงการตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ  

ในปงบประมาณ 2556 ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดให
การฝกอบรมนักศึกษาฝกงานจากสถาบันตางๆ รวมทั้งสิ้น 7 ราย ดังนี้ 

 
ตาราง รายชื่อนักศึกษา ป 2556 

ลําดับ
ที ่ ชื่อ - สกุล สถาบันการศึกษา ระยะเวลาการฝกงาน 
1. น.ส.ณัฐภัฎฌา เพชรรัตน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 22 ต.ค.55 - 6 ก.พ. 56 
2. นายศุภมนัส บัวทองจันทร วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 19 ก.พ.56 - 3 พ.ค.56 
3. นายภัทร จันทพันธ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 19 ก.พ.56 - 3 พ.ค.56 
4. นายทวีศักดิ์ มีแยม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 17 ม.ีค.56 - 17 พ.ค.56 
5. นายสิทธิกร หัสกรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 7 พ.ค.56 - 17 พ.ค.56 
6. นายวีรภัทร วิศาล มหาวิทยาลัยขอนแกน 7 พ.ค.56 - 6 ม.ิย.56 
7. นายอภิปทม ภะวัง มหาวิทยาลัยขอนแกน 7 พ.ค.56 - 6 ม.ิย.56 
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