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รายงานประจําป�ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย$พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ'มน้ําปาก
พนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริป�งบประมาณ 2557 ท่ีได.รับมอบหมายจากสํานักวิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝ34ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ$ ในงานกิจกรรมงานด.านบริหาร  งานเพ่ิมผลผลิตพันธุ$สัตว$น้ํา
ชายฝ34ง  งานตรวจและรับรองมาตรฐานฟาร$มตามระบบGAP งานวิชาการ (งานทดลองวิจัย) และงานโครงการ
ชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเพาะเลี้ยงกุ.งทะเล ตลอดจนงานบริการตรวจสุขภาพและตรวจวินิจฉัยโรคสัตว$น้ํา
ให.แก'เกษตรกร  ผู.ประกอบการ 

ในนามของศูนย$พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ'มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ขอขอบคุณส'วน
ราชการ หน'วยงานภาครัฐและเอกชนต'างๆท่ีได.ให.ความร'วมมือและสนับสนุนงานของศูนย$ฯ เปEนอย'างดีและ
หวังว'ารายงานฉบับนี้จะเปEนประโยชน$ต'อส'วนราชการและผู.สนใจท่ัวไปในการศึกษาค.นคว.าใช.ตรวจสอบอ.างอิง
และขอบคุณเจ.าหน.าท่ีทุกฝFายท่ีเก่ียวข.องซ่ึงได.ร'วมกันปฏิบัติหน.าท่ีและภารกิจต'างๆ ท่ีได.รับมอบหมายจน
สําเร็จลุล'วงไปด.วยดีตามวัตถุประสงค$ 
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                                    ประวัต ิ

                           พื้นที่ลุมน้ําปากพนัง เปนพื้นที่บริเวณภาคใตฝงตะวันออก         
         ครอบคลุมพื้นที่   ในเขต อําเภอชะอวด อําเภอรอนพิบูลย อําเภอปาก       
         พนัง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอจุฬาภรณ อําเภอพระพรหม อําเภอ 
    เชียรใหญ อําเภอหัวไทร และพื้นที่บางสวนของอําเภอลานสกาและอําเภอ
       เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงพื้นที่บางสวนของอําเภอระโนด จังหวัด 
   สงขลาและอําเภอควนขนุน อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่รวมกันประมาณ 
1,900,000 ไร ซึ่งในจํานวนนี้เปนพื้นที่ทํานากวา 500,000 ไร ประชากรมากกวา 400,000 คน ประกอบ
อาชีพทํานาเปนหลัก รองลงมาไดแกการปลูกไมผลและยางพาราประมาณ 100,000 คน การทําประมงทะเล
ประมาณ 20,000 คน การเพาะเลี้ยงกุงประมาณ 7,500 คน สวนที่ เหลือประกอบอาชีพอื่นๆ และการ
รับจางแรงงาน ถึงแมวาจะเปนพื้นที่ที่มีบริเวณกวางมีทรัพยากรธรรมชาติมาก แตประชาชนในบริเวณนี้ ประสบ
ปญหาขาดแคลนน้ําจืดในการอุปโภคและการเกษตร ในบริเวณพื้นที่ลุมน้ําปากพนังเปนแหลงอูขาวอูน้ําที่ สําคัญ
แหงหนึ่งของภาคใต จากการถูกน้ําทะเลรุกเขาไปในแมน้ําปากพนัง ทําใหเกิดสภาพน้ําเค็มถึงปละ 9 เดือน  
 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานหนึ่งซึ่งเกี่ยวของโดยตรงในการ
พัฒนาการประกอบอาชีพของพระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริที่ตองการใหราษฎรของพื้นที่
ลุมน้ําปากพนังมีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยมีกระแสพระราชดํารัส เมื่อวันที่  2 ตุลาคม 2536 ณ พระราช
ตําหนักทักษิณราชนิเวศน จังหวัดนราธิวาส ความตอนหนึ่งวา “ควรจัดต้ังศูนยศึกษาเฉพาะกิจที่บริเวณประตู
ระบายน้ําหนาโกฐในพื้นที่ของกรมประมง เพื่อทําการทดลอง ศึกษา วิจัยดานการประมงแบบครบวงจร 
และควรพิจารณาเกี่ยวกับระบบน้ําเสียจากนากุง” หลังจากนั้นกรมประมงจึงไดจัดต้ัง “ศูนยพัฒนาประมง
พื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ขึ้นมาเพ่ือสนองพระราชดําริและเปนศูนยกลางในการผลิต
พันธุสัตวน้ําชายฝงและสัตวน้ําจืดเพื่อปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาต ิ มีเนื้อที่ตั้งของสํานักงาน 76 ไร โดยไดเปด
ที่ทําการศูนยฯเม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2544 
  
 



 ๒

     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.นครศรีธรรมราช ตําแหน งพิกัด N 08° 16' 44.4"  E 100° 16' 5.2"  ห างจากศูนยฯ 14.5 

กิโลเมตรเปนบริเวณที่ใชในการศึกษาวิจัยการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงและผลิตลูกพันธุสัตวน้ํ าเพื่อจํ าหน าย
ใหกับเกษตรกรในพื้นที่และปลอยคืนสูแหลงน้ําธรรมชาต ิ

2. โครงการชลประทาน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานทาพญา สํานักงานโครงการตั้ งอยูที่  ถนน
หัวไทร –  ปากพนัง เลขที่ 98/1 หมู 9 ต.ทาพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ ๑,๓๒๐ ไรห างจาก
ศูนยฯ 14.5 กิโลเมตร ตําแหนงพิกัด N 08° 17' 9.4"  E 100° 15' 57.7" 

               3. โครงการชลประทาน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานบอคณฑ ีตั้งอยูที่ตําบลเกาะเพชร อําเภอหัว
ไทร มีพื้นที่ 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.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ ๑,๐๓๐ ไรห างจาก
ศูนยฯ 14.5 กิโลเมตร ตําแหนงพิกัด N 08°04'39.6"  E 100° 18' 33.1" 

               5. โครงการชลประทาน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานหนาโกฐ สํานักงานโครงการตั้ งอยูที่ ถนนหัว
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" 
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ภารกิจ  

 หนาที่ความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มี
รายละเอียดดังนี้ 

ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัย การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงและสัตวน้ําจืด รวมทั้งงานเพิ่ม
ผลผลิตทรัพยากรประมงชายฝงและน้ําจืดในพื้นที่ลุ มน้ําปากพนัง งานผลิตพันธุสัตวน้ําชายฝงและสัตวน้ําจืด
เพื่อจําหนายและมอบใหเกษตรกร งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการพระราชดําริ 
ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริม
อนุรักษและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงและสัตวน้ําจืด เผยแพรและถายทอดความรูทางวิชาการและให
คําปรึกษาแนะนําแกเกษตรกรผู เพาะเล้ียงสัตวน้ําในพื้นที่โครงการของศูนยพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ มีการแบงงานภายในเปน 1 ฝาย 1 กลุม คือ 

 
ฝายบริการวิชาการ มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
งานสารบรรณ งานธุรการ งานการเจาหนาที่ งานการเงินและบัญชี 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 
 

กลุมงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้  
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัย การเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงและสัตวน้ําจืด รวมทั้งงานเพิ่ม

ผลผลิตทรัพยากรประมงชายฝงและสัตวน้ําจืดในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง งานผลิตพันธุสัตวน้ําชายฝงและสัตวน้ํา
จืดเพ่ือจําหนายจายแจกและปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ 
 
การจัดแบงสายงาน 

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

          2. งานผลิตพันธุสัตวน้ํา มีหนาที่ผลิตและขยายพันธุสัตวน้ําทั้งชายฝงและน้ําจืด เพื่อปลอยลงสูแหลง
ธรรมชาตแิละจําหนายจายแจกใหแกเกษตรกร 

          3. งานหนวยตรวจและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ําใหบริการดานการรับรองระบบการผลิต 

ผลิตผลและผลิตภัณฑตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่กรมประมงหรือมก.อช. ประกาศใชหรือการยอมรับ 

การเฝาระวังควบคุมปองกันโรคระบาดกุงทะเลและมีหนาที่ออกใบรับรองคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํา ตรวจสอบ
กํากับดูแลสุขอนามัยของฟารม  



 ๔

          4. งานหองปฏิบัติการ มีหนาที่รับผิดชอบตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา จากแหลงน้ําธรรมชาติ วิเคราะห

คุณภาพน้ําใหแกนักวิชาการที่ทํางานวิจัย วิเคราะหตรวจสอบสารตกคางในอาหารและน้ําตัวอยางจากบอเลี้ยง
กุงของเกษตรกร ตรวจสุขภาพสัตวน้ําเบื้องตน ตรวจโรคสัตวน้ําดวยเทคนิค PCR และผลิตหัวเชื้อจุลินทรียน้ํา

ปม.1 เพื่อแจกจายเกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

          5.งานโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเล้ียงกุงทะเล มีหนาที่บริการวิชาการ วิเคราะหคุณภาพ

น้ํา สัตวน้ํา ปจจัยการผลิต 

 

รายนามผูด ํารงตําแหนงผูบริหาร 

       รายนามผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

 

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 

 

อัตรากําลัง  

 แผนการปฏิบัติงานอัตรากําลังประจําปงบประมาณ 2557 ของศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ํา

ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวนทั้งสิ้น 67 อัตรา ประกอบดวย 

  
๑.  ขาราชการ  8  อัตรา 
๒.  ลูกจางประจํา  4  อัตรา 
๓.  พนักงานราชการ 35  อัตรา 
๔.  ลูกจางชั่วคราว  3  อัตรา 

            ๕.  จางเหมา                            17     อัตรา 
 

 
 

 

 

 



 ๕

อัตรากําลัง (ตอ) 
 

1. ขาราชการ  
 
 

 
 

 

 

 

 

น ายธนาวฒุ ิ กลุจติตชินก 

ผ ูอําน วยก ารศนู ยพฒัน าป ระมงพ ืน้ท ีลุ่มน ้ําป ากพน ัง 

อนั เน ื่องมาจากพ ระราชดาํร ิ
 

 
 
 
  

 
 
 
 

          น ายประพทั ธ พงศ  เพชรรตัน                                                               น างวราภรณ  หนดู ี                                                        น ายไมต รี กาํเนดิมณ ี
          นกั วิชาการป ระมงช ําน าญการ                                                         น ัก วิชาการป ระมงช ําน าญ                                               นกั วิชาการป ระมงช ําน าญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              น ายอัศ วนิ  แก วค ง                                                           น ายอุท ัย รตันอบุ ล 
                                                     เจ าพนกั งานป ระมงชําน าญงาน                                                       เจ าพนกั งานป ระมงช ําน าญงาน  
 
 
 
 
 

 

 

             น างลดัดาวัลย สถาพร                                                                                                                                   น างสาวศ ิริมาศ จนัท รแก ว 
                 เจ าพนกั งานประมงช ําน าญงาน                                                                                                                             เจ าพนกังานธ ุรก ารปฏบิตังิาน 

 

 

 



 ๖

อัตรากําลัง (ตอ) 
2. ลูกจางประจํา 

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

3. พนักงานราชการ 

กิจกรรมเพิ่มผลผลติส ัตวน้ํา (9 อัตรา)   

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ปฏิบัติงาน 
1 นายสมโภชน   จิตตหมั่น  นักวิชาการประมง โครงการชลประทานฯ 
2 นายประกิต  ปานนุย  นักวิชาการประมง โครงการชลประทานฯ 
3 นางสาวจุฑามาศ คงวัดใหม นักวิชาการประมง โครงการชลประทานฯ 
4 นายสิทธิศักดิ์  ระว ังวงศ เจาพนักงานประมง  โครงการชลประทานฯ 
5 นายอะหลี  เลิศวงศหัส เจาพนักงานประมง  ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
6 นางสาวสุริยา  ปรีดาศักด์ิ เจาหนาที่ธุรการ ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
7 นางสาวอรอุมา  ทองแกว เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
8 นางธัญญนิธิ  สุทธิพิทักษ  เจาหนาที่การเงินและบัญชี ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
9 นายชาคร ิต  ศรรีักษ เจาพนักงานประมง  ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 

 
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 

 
กิจกกรมตรวจสอบและรบัรองคุณภาพสินคาประมง (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  ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
19 นางสาวศิรประภา ชินรัตน เจาพนักงานประมง  ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
20 นายพูนศักด์ิ  โฮลิ่ม  เจาพนักงานประมง  โครงการชลประทานฯ 
21 นายทณงศักด์ิ เมฆา พนักงานผูชวยประมง โครงการชลประทานฯ 
22 นายจักรพงศ  แกวเจร ิญ เจาหนาที่ประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
23 นายสิทธิชัย  มีเงิน พนักงานผูชวยประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
24 นายนิร ุต ิ ดีมาก พนักงานผูชวยประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
25 นายศุภวัฒน เทียมเทศ พนักงานผูชวยประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 



 ๗

อัตรากําลัง (ตอ) 
 
กิจกรรมสนบัสนุนโครงการพัฒนาประมงพื้นท ี่ลุมน้าํปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ ( 10 อัตรา) 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ปฏิบัติงาน 
26 นายสมเดช  คงศรีนวล นักวิชาการประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
27 นายมณเฑียร  ทองนาค นักวิชาการประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
28 นางสาวกัลยา  แชม  เจาหนาที่ประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
29 นางนิตยา  จามจุร ีย  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 
3 นายสายสุทิตย ทิตยา พนักงานขับรถยนต ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 

 
5.  จางเหมา 
กิจกรรมงบเงินทุนหมุนเวียน (1 อัตรา) 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ปฏิบัติงาน 
1 นางสาวจุฑารัตน  ชวยตั่ง พนักงานทั่วไป ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 

 
กิจกรรมสนบัสนุนโครงการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ(4 อัตรา) 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ปฏิบัติงาน 
2 นายสมหมาย  เซงเอา พนักงานขับรถยนต ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
3 นางสาวปยธิดา เทียมเทศ พนักงานทั่วไป ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
4 นายสิทธิเดช  วิเคษคณากุล พนักงานขับรถยนต ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
5 นายสรายุธ  ทิพกองลาศ พนักงานทั่วไป ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 

 
กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ (3 อตัรา) 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ปฏิบัติงาน 
6 นายเดชนมนตรี   สุวรรณธนะ พนักงานผูชวยประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
7 นางสาวอมรรัตน  หนูนิ่ม นักการภารโรง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
8 นายปทมากรณ  ชั้นแกว  พนักงานทั่วไป ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 

 
 



 ๘

 

อัตรากําลัง (ตอ) 
 
กิจกรรมเพิ่มผลผลติ (2 อัตรา) 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ปฏิบัติงาน 
9 นายอนุสรณ มณีวงศ พนักงานทั่วไป ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
10 นางสาวสมศร ี ทิศนุน นักการภารโรง โครงการชลประทานฯ 

 
กิจกรรมเพิ่มตรวจสอบและรบัรองคุณภาพสินคาประมง (1 อัตรา) 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ปฏิบัติงาน 
11 นายธีระวัฒน  พัฒนทอง พนักงานขับรถยนต ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 

 
กิจกรรมตรวจสอบ (มกษ.) (3 อัตรา) 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ปฏิบัติงาน 
12 นายชาญณรงค  หัวเมืองแกว นักวิชาการประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
13 นางสาวจรรยาวรรณ ปานยืน พนักงานทั่วไป ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
14 นางสาวจําเร ียง  มีแยม  พนักงานทั่วไป ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 

 
กิจกรรมตรวจสอบ (เฝาระวัง)  (2 อัตรา) 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ปฏิบัติงาน 
15 นางขวัญรัตน  เขียวชะอุม  นักการภารโรง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 
16 นางสาวธราภรณ ศศธิร พนักงานทั่วไป ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 

 
กิจกรรมงบ กปร. (1 อตัรา) 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ปฏิบัติงาน 
17 นายพงศสิทธิ์ น้ําพวง  คนงานประมง ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2557 
 

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

         - ปลากะพงขาว 
                    - กุงแชบวย 
 

 
 
 

พันตัว 
พันตัว 
พันตัว 

 
 
 

5,520 
70 

5,450 

2. แผนงานสงเสริมสินคาดานเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 
กิจกรรมหลัก  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

          1. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  
          2. ตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยง 
              - ตรวจวิเคราะหสารตกคางเพื่อการรับรองฟารม 
              - ใหบริการเกษตรกรดานตรวจวิเคราะหสารตกคาง , 
                ปจจัยการผลิต (ปจจัย+กุงเนื้อ)  

- ตรวจวิเคราะหเพื่อการเฝาระวังสารตกคางจากการ 
  เพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง (Action Plan) 

 

 
 
 

 
    ฟารม
ตัวอยาง 
ตัวอยาง 
ตัวอยาง 

 
ตัวอยาง 

 
 
 
 

362 
824 
485 
201 

 
138 

 

3. แผนงานสงเสริมสินคาดานเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 
กิจกรรมหลัก  เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา 

- เฝาระวังโรคเชิงรุก 
- เฝาระวังโรคเชิงรับ 
- ฟารมคอมพารทเมนตกุงทะเล 
- การรายงานโรคสัตวน้ําทางระบบออนไลน 

 
 
 
 

ตัวอยาง 
ตัวอยาง 
ตัวอยาง 

ครั้ง 

 
 
 
 

932 
160 
136 

48 
4. แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 
กิจกรรมหลัก  พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 
                 1. สุมเปนพี่เล้ียงการประเมินเกษตรกรรวมกับสานักงานประมงจังหวัด 
                 2. ตรวจประเมินแบบสอบถามที่ไดรับจากสานักงานประมงจังหวัด 
                 3. อบรมใหความรูเกษตรกร 
 
 

 
 
 

ราย 
ราย 

 
 
 

80 
400 



 ๑๐

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2557 (ตอ) 
ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน 

5. แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
ผลผลิตที่ 3  เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรมหลัก  ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมง 
 
     กิจกรรมยอย 1 โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในอาวปากพนัง 

-  ปลอยพันธุสัตวน้ํา 
     กิจกรรมยอย 2 บริหารระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
         โครงการบานหนาโกฏิ 
             -   ตรวจวิเคราะหน้ําและส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่  

   -  ใหบริการทางวิชาการ 
   -  ใหบริการสูบน้ําทะเลแกเกษตรกร 

        โครงการบานทาพญา 
  -  ตรวจวิเคราะหน้ําและส่ิงแวดลอมในพื้นที ่
  -  ใหบริการทางวิชาการ 
  -  ใหบริการสูบน้ําทะเลแกเกษตรกร 

        โครงการบานหนาสตน 
  -  ตรวจวิเคราะหน้ําและส่ิงแวดลอมในพื้นที ่
  -  ใหบริการทางวิชาการ 
  -  ใหบริการสูบน้ําทะเลแกเกษตรกร 

        โครงการบานบอคณฑี 
       -  ตรวจวิเคราะหน้ําและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่  

  -  ใหบริการทางวิชาการ 
              -  ใหบริการสูบน้ําทะเลแกเกษตรกร 

       กิจกรรมยอย 3 ศูนยเรียนรูดานการประมง 

- การจัดฝกอบรม 
- ปรับปรุงศูนยเรียนรู/จุดสาธิตเรียนรู  

 
 

                                                
 
 

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. 
           

ราย 
แหง 

                                       
 

 
12,000 

 
 
 

24/144 
840/1,260 

330/986,700 
               

24/120 
840/1,260 

330/986,700 
 

24/120 
960/1,140 

360/3,395,340 
 

24/120 
960/1,140 

780/3,395,340 
 
 

                  20 
                   1 

 

6. แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
ผลผลิตที่ 3  เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรมหลัก  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

1. ผลิตพันธุสัตวน้ํา  
1.1 ปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ 
1.2 สงเสริมการเพาะเลี้ยงพันธุสัตวน้ํา  

 
 
 

 
 
                

พันตัว 
พันตัว 
พันตัว 

 

 
 

 
5,000 

4,700 
300 

 



 ๑๑

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2557 (ตอ) 
ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน 

7. โครงการแกไขปญหาเรงดวนเพื่อควบคุมและลดความสูญเสียของ
สินคากุงทะเลจากกลุมอาการตายดวน (EMS) 
         1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบคัดกรอง ปองกัน/เฝาระวังโรคกุงเพ่ือยับยั้ง EMS 
             - ใหบริการตรวจวิเคราะหโรคกุงทะเลแกเกษตรกรในเขตชายฝงทะเล 
         2. เพิ่มกําลังการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย (ปม.1) เพื่อฟนฟูแหลงเลี้ยงกุงทะเล 
             - จัดตั้งหนวยผลิตจุลินทรีย ปม.1 สูตรน้ํา  ในเขตพื้นที่ชายฝงทะเล 
             - แจกจายหัวเช้ือจลุินทรีย ปม.1 สูตรน้ํา ใหแกเกษตรกร 
 

 
 
 

ตัวอยาง 
 
 

ขวด 

 
 
 

3,090 
 
 

6,000 
 

8.  โครงการสงเสริมการประมงในพืน้ที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (กปร.) 

      โครงการผลิตพันธุปลาน้ําจืด ปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาต ิ      
- ผลิตพันธุปลาน้ําจืด 

 
 
 

พันตัว 
 

 
 
 

5,000 

9.  งบเงินทุนหมนุเวียน สงเขาเงินทุนหมุนเวยีน 
     ผลิตพันธุสัตวน้ําวัยออนจําหนาย 

             -  ปลากะพงขาว 
             -  ปลานิลแปลงเพศ 
             -  กุงกามกราม 
       

 
พันตัว 

 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒

งบประมาณที่ไดรับ ในปงบประมาณ 2557 

 ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดรับงบประมาณจากกรม
ประมง ประจําป ๒๕๕7 จํานวน 22,465,615.00 บาท รายละเอียดดังตาราง 

งาน/โครงการ 
งบประมาณที่ไดรับ 

(บาท) 
1.  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา 
         - คาตอบแทนพนักงานราชการ 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
         - คาสาธารณูปโภค 

3,072,050.00 
1,600800.00 
1,401,250.00 

70,000.00 
 

2.  กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 
         - คาตอบแทนพนักงานราชการ 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
         - คาสาธารณูปโภค 

3,387,500.00 
2,173,200.00 
1,204,300.00 

10,000.00 
 

3. กิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
 

1,008,800.00 
1,008,800.00 

4.  กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ 
         - คาตอบแทนพนักงานราชการ 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
         - คาสาธารณูปโภค 
          

7,326,000.00 
729,400.00 

5,525,700.00 
1,070,900.00 

 
5. กิจกรรมศูนยเรียนรู 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
 

69,000.00 
69,000.00 

6. กิจกรรมการสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิ
         - คาตอบแทนพนักงานราชการ 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
         - คาสาธารณูปโภค 
 

2,728,085.00 
 

1,668,585.00 
1,009,500.00 

50,000.00 

7.  กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 
         - ใชทําจุลินทรียน้ํา 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
         - อบรมเกษตรกร 

453,000.00 
100,000.00 
190,000.00 
163,000.00 



 ๑๓

 

งบประมาณที่ไดรับ ในปงบประมาณ 2557 (ตอ) 
8. กิจกรรม มกษ. 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 

150,000.00 
150,000.00 

9. กิจกรรมปรับโครงสรางสินคาประมงเพื่อสรางมูลคา 
         - คาตอบแทนใชสอย 
         - ครุภัณฑวิทยาศาสตร 
         - ครุภัณฑกอสราง 
 

1,704,890.00 
200,000.00 
563,890.00 
941,000.00 

10. เกษตรสีเขียว 
         - คาตอบแทนใชสอย EMS เรงดวน 
         - คาตอบแทนใชสอย ผลิตจุลินทรีย 
         - ครุภัณฑวิทยาศาสตร 
 

818,600.00 
100,000.00 
118,600.00 
600,000.00 

 
11. EMS 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
         - คาจาง 
 

210,000.00 
105,000.00 
105,000.00 

12. EMS งบกลาง 
         - คาตอบแทนใชสอย EMS  
         - คาตอบแทนใชสอยจุลินทรีย 
          

991,200.00 
790,500.00 
200,700.00 

13. งบเงินทุนหมุนเวียน 
         - คาจางชั่วคราว 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
         - คาสาธารณูปโภค 
 

546,490.00 
291,490.00 
250,000.00 

5,000.00 

รวม 22,465,615.00 
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ผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2557 

 

1. งานธุรการ  การเงิน บัญชีและพัสดุ 

  

 

 

 

 

 

          ทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานการบริหารโดยมีหนาที่รับสง  รางและโตตอบหนั งสือ รวบรวม

เอกสารของทางราชการ ประมวลรายงานตางๆ สงกรมประมงและสวนราชการที่เกี่ยวของ ควบคุมแฟมงาน คน

และติดตามหนังสือราชการ ตรวจการลงเวลาปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในศูนยฯ  จัดทํารายงานบัญชีวัสดุ-

ครุภัณฑ รายงานผลการปฏิบัติงาน  มีรายละเอียดผลการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2557 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 
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11 จัดทํารายละเอียดคาสาธารณูปโภค ฉบับ 168 
12 หนังสือคําสั่ง ฉบับ 160 

 1.2  งานการเงินและบัญชี 

ดําเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจายเงินเดือนของขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการและ
ลูกจางชั่วคราว และเบิกจายคาใชจายตามกิจกรรมตางๆ ของแผนงานที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ
ที ่

งานที่ปฏิบัต ิ หนวย
นับ 

จํานวน 

1 การเบิกจายเงิน 
 เงินงบประมาณ 
 เงินนอกงบประมาณ 

บาท 
บาท 
บาท 

 
13,131,768.00 
1,151,200.00 

2 
 

วางฎีกาเบิกจายเงิน 
 ฎีกาเงินงบประมาณ 
 ฎีกาเงินนอกงบประมาณ 

ฎีกา 
ฎีกา 
ฎีกา 

799 
742 
57 

3 รายไดจากการจําหนายพันธุสัตวน้ํา  บาท 72 
4 จายเงินเดือนขาราชการและลูกจาง ครั้ง 12 
5 จายคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ครั้ง 173 
6 จายคาสาธารณูปโภค ครั้ง 15 
7 จายคาประกันสังคม ครั้ง 13 
8 จายเงินยืมราชการ ครั้ง 29 
9 จายเงินสํารองจาย ครั้ง - 
10 จัดทําบัญชีงบประมาณรายจาย ครั้ง 12 
11 นําสงรายไดแผนดิน ครั้ง 4 
12 จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน 

 เงินงบประมาณ 
 เงินนอกงบประมาณ 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

24 
12 
12 

13 ตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการเพื่อประกอบการ
เบิกจาย 

ฉบับ 49 



 ๑๖

 
 
 
 
 
1.3  งานพัสด ุ

ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ  ซอมบํารุงอาคาร ส่ิงกอสราง ตลอดจนดูแล

สถานที่ ยานพาหนะ จัดทําบัญชีรายการครุภัณฑ ผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

  
1.4  การใชจายงบประมาณ 

ศูนยฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 2557 เพือ่ดําเนินงานตามแผนงานและโครงการให

สําเร็จลุลวง เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 22,465,615.00บาท โดยศูนยฯ ไดดําเนินการใชจายตามแผนงานตางๆ 

จํานวน 22,413,401.75 บาท งบประมาณคงเหลือเทากับ   52,213.25 บาท และไดรับเงินนอก

งบประมาณ (งบเงินทุนหมุนเวียน) 751,200.00 บาท มีรายละเอียด  ดังนี้  

 
รายละเอียดการใชงบประมาณป 2557 

 
ที่ งาน/โครงการ ไดรับอนุมัต ิ

(บาท) 
ก ันไวเบกิ 
(บาท) 

จาย (บาท) คงเหลือ 
(บาท) 

ใชไป 
(รอยละ) 

1 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน ้ํา 
         - คาตอบแทนพนักงานราชการ 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
         - คาสาธารณูปโภค 
 

3,072,050.00 
1,600,800.00 
1,401,250.00 

70,000.00 
 

 
- 
- 
- 
 

 
1,600,210.00 
1,401,249.10 

69,907.11 

 
590.00 

0.90 
92.89 

 
99.96 

100.00 
99.87 

2 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สินคาประมง 
         - คาตอบแทนพนักงานราชการ 

3,387,500.00 
 

2,173,200.00 

 
 
- 

 
 

2,173,170.00 

 
 

30.00 

 
 

100.00 

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 
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         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
         - คาสาธารณูปโภค 
          

1,204,300.00 
10,000.00 

- 
 

  1,204,287.74 
9,966.08 

 

12.26 
33.92 

 

100.00 
99.66 

 
3. กิจกรรมเฝาระวังโรค 

         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
1,008,800.00 
1,008,800.00 

 

 
- 
 

 
1,008,715.65 

 

 
84.35 

 
99.99 

 

 
รายละเอียดการใชงบประมาณป 2557 (ตอ) 

 
ที่ งาน/โครงการ ไดรับอนุมัต ิ

(บาท) 
ก ันไวเบกิ 
(บาท) 

จาย (บาท) คงเหลือ 
(บาท) 

ใชไป 
(รอยละ) 

4. กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
และการจัดการ 
         - คาตอบแทนพนักงานราชการ 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
         - คาสาธารณูปโภค 

7,326,000.00 
 

7,29,400.00 
5,525,700.00 
1,070,900.00 

 

 
 
- 
- 
- 

 
 

729,330.00 
5,525,652.39 
1,070,893.35 

 
 

70.00 
47.61 

6.65 

 
 

99.99 
100.00 
100.00 

5. กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นท ี่ลุม
น้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
         - คาตอบแทนพนักงานราชการ 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
         - คาสาธารณูปโภค 
 

2,728,085.00 
 
 

1,668,585.00 
1,009,500.00 

50,000.00 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

1,651,530.00 
1,009,460.30 

49,988.82 
 

 
 
 

17,055.00 
39.70 
11.18 

 
 
 

98.98 
100.00 
99.98 

6 กิจกรรมปรับโครงสรางสินคากุง 
         - คาตอบแทนใชสอย 
         - ครุภัณฑว ิทยาศาสตร  
         - ครุภัณฑกอสราง 
 

1,704,890.00 
200,000.00 
563,890.00 
941,000.00 

 
- 
- 
- 
 

 
199,989.28 
563,890.00 
941,000.00 

 
10.72 

- 
- 
 

 
99.99 

100.00 
100.00 

7 ศูนยเรียนร ูดานประมง 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 

69,000.00 
69,000.00 

 

 
- 

 
68,943.00 

 

 
57.00 

 
99.92 

8. พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 
         - ใชทําจุลินทร ียน้ํา 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ    
         - อบรมเกษตรกร 

453,000.00 
100,000.00 
190,000.00 
163,000.00 

 
- 
- 
- 

 
99,974.20 
189,999.45 
162,999.80 

 
25.80 
0.55 
0.20 

 
99.97 
100.00 
100.00 

9 กิจกรรม มกษ. 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 

150,000.00 
150,000.00 

 
- 

 
149,961.07 

 
38.93 

 
99.97 

 
10. เกษตรสีเขียว 

         - คาตอบแทนใชสอยEMSเรงดวน                        
         - คาตอบ แท น ใ ชสอยผลิตภั ณฑ
จุลินทร ีย 
         - ครุภัณฑว ิทยาศาสตร 

818,600.00 
100,000.00 
118,600.00 

 
600,000.00 

 

 
- 
- 
 
- 

 
99,963.60 

118,585.22 
 

599,510.00 

 
36.40 
14.78 

 
490.00 

 
99.96 
99.99 

 
99.92 

11. EMS 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
         - คาจางชั่วคราว 
 

210,000.00 
105,000.00 
105,000.00 

 

 
- 
- 

 
97,586.00 

105,000.00 

 
7,414.00 

- 

 
92.94 

100.00 

12. EMS งบกลาง 
         - คาตอบแทนใชสอย EMS                      
         - คาตอบแทนใชสอยจุลินทร ีย 
 

991,200.00 
790,500.00 
200,700.00 

 
- 
- 

 
790,483.95 
200,677.05 

 
16.05 
22.95 

 
100.00 
99.99 
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10 งบเงินทุนหมุนเวียน 
         - คาจางชั่วคราว 
         - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
         - คาสาธารณูปโภค 
 

546,490.00 
291,490.00 
250,000.00 

5,000.00 
 

 
- 
- 
- 
 

 
266,055.16 
249,423.50 

4,999.93 
 

 
25,434.84 

576.50 
0.07 

 

 
91.27 
99.77 

100.00 

รวมท ั้งสิน้ 22 ,465,615.00  - 22 ,413,401.75 52,213.25 95.32 

2. แผนงาน : อนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาต ิ

กิจกรรม : ผลิตพันธุสัตวน้ํา 

                

 

 

 

 การผลิตพันธุสัตวน้ําเพ่ือเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา เปนงานหนึ่งในการจัดการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําใน

แหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อใหคงอยูและเพิ่มขึ้น 

     วัตถุประสงค  เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และใหราษฎรในพื้นที่มีรายได  

เสริม อีกทั้งสามารถสรางพอแมพันธุในธรรมชาติใหมีปริมาณที่มากขึ้น 

           เปาหมาย ผลิตพันธุสัตวน้ําจํานวน  5,520,000 ตัว แบงเปน กุงแชบวย 5,450,000 ตัวและ 
ปลากะพงขาว 70,000 ตัว 

 ผลการดําเนินงาน  

 แผนการปฏิบัติงานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําในปงบประมาณ 2557 คือผลิตพันธุสัตวน้ํ าเพื่อ

ปลอยสูแหลงน้ําจํานวน 5,520,000 ตัว แบงเปน กุงแชบวย 4,450,000 ตัว และปลากะพงขาว 70,000 

ตัว ผลการปฏิบัติงานไดผลิตพันธุสัตวน้ําเพื่อปลอยสูแหลงน้ําชายฝงทะเลตามอําเภอตางๆ คือปลอยพันธุสัตว
น้ําทั้งหมด 6,672,000 ตัว แบงเปนปลอยกุงแชบวยจํานวน 6,600,000 ตัว และปลากะพงขาวจํานวน  

72,000 ตัว 

ตาราง แสดงรายละเอียดแผนผลการดําเนินการกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา ปงบประมาณ 2557 

แผนงาน : อนุร ักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

ผลผลติท ี่ 1 : การจัดการให เกดิผลผลิตพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาต ิ
กิจกรรม : ผลิตพันธุสตัวน้ํา 
 

กิจกรรมการดําเนินการ หนวยนับ 
ปริมาณงาน 

แผน ผล 
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 1. ผลิต-ปลอยพันธุสัตวน้ําชายฝง พันตัว 5,520     6,672  

     1.1  พันธุปลา 
พันตัว 70  72  

- ปลากะพงขาว  

     1.2  พันธุกุง 
พันตัว   5,450     6,600  

- กุงแชบวย 

ตาราง แสดงรายละเอียดสรุปการปลอยพันธุสัตวน้ํากิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา ปงบประมาณ 2557 

 
 
 
 
 

สรุปการปลอยพันธุสัตวน้ํา 

กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา   ปงบประมาณ 2557 
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 

วันที ่
ปลากะพงขาว กุงแชบ วย 

สถานท ีป่ลอย 
(ตัว) (ตัว) 

4 ตุลาคม 2556 12,000 - ต.ปากพนัง   อ.ปากพนัง 

รวมเดือนตลุาคม 12,000  ตัว 

24 กุมภาพันธ 2557 - 1,000,000 ต.แหลมตะลุมพุก  อ.ปากพนัง  

25 กุมภาพันธ 2557 - 1,300,000 ต.เกาะเพชร  อ.หัวไทร  

25  กุมภาพันธ 2257 - 1,200,000 ต.หนาสตน  อ.หัวไทร 

รวมเดือนกุมภาพันธ 3,500,000  ตัว 

3 มีนาคม 2557 20,000 - ต.ปากพนังฝง-ออก   อ.ปากพนัง 

รวมเดือนมีนาคม 20,000  ตัว 

4 เมษายน 2557 15,000 - ต.ปากพนังฝง-ตก   อ.ปากพนัง  

4 เมษายน 2557 15,000 - ต.หนาสตน อ.หัวไทร 

รวมเดือนเมษายน 30,000  ตัว 

10 มิถุนายน 2557 
 

500,000 ต.แหลมตะลุมพุก  อ.ปากพนัง  

12 มิถุนายน 2557 
 

1,500,000 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร  

20 มิถุนายน 2557 
 

1,100,000 ต.แหลมตะลุมพุก  อ.ปากพนัง  

รวมเดือนมิถุนายน 3,100,000  ตัว 

1 กรกฎาคม 2557 10,000 - ต.หูลอง   อ.ปากพนัง 

รวมเดือนมิถุนายน 10,000  ตัว 

รวมท ั้งสิ้น เดือนตุลาคม - กรกฎาคม 6,672,000  ตัว 
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3. แผนงานสงเสริมสินคาดานเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 

กิจกรรมหลัก  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 
 

            

 

 

 

 การนําเขาสินคาภาคเกษตรจะคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยดานอาหาร (food safety) เปนสําคัญ 

อันไดแก คุณภาพของผลิตภัณฑที่ปลอดจากสารเคมีตกคาง ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑมีความ

จําเปนอยางยิ่งโดยกรมประมงพัฒนาจากระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งนี้จะตองผาน

การตรวจรับรองฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่เปนไปตามมาตรฐานที่กรมประมงกําหนด เพือ่ใหไดคุณภาพที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพในภาคเศรษฐกิจ โดยมวีัตถุประสงค  คือ 

      1. แนะนําเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลใหเขาใจถึงผลประโยชนที่ตองมีการเขาสูระบบฟารมที่ได  

                      มาตรฐานของ GAP 

       2. ยับยั้งการใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอผูบริโภค 

พื้นที่ที่ดําเนินการรวมมือกับศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงนครศรีธรรมราช โดยแบงแยกพื้นที่
ความรับผิดชอบในแตละเขตในบริเวณพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงอําเภอปากพนัง อําเภอหัวไทรและ

อําเภอเชียรใหญบางสวนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

คุณภาพสินคาประมง โดยเก็บตัวอยางวัตถุดิบเพ่ือสงตรวจวิเคราะหสารตกคางและตรวจสอบปจจัยการผลิต 

ผลการดําเนินงาน 

 งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมงมีแผนดําเนินงานในปงบประมาณ 2557  

ไดรับมอบหมายงานในการตรวจประเมินและรับรองฟารม GAP โดยเก็บตัวอยางผลผลิตสัตวน้ํ าเพื่อตรวจ
วิเคราะหสารตกคางเพื่อการรับรองฟารมโดยสงตัวอยางดังกลาวใหศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ า



 ๒๑

ชายฝงนครศรีธรรมราช, ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงสงขลา, สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําชายฝงและกองตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําโดยใหบริการเกษตรกรดาน
ตรวจวิเคราะหโรคสัตวน้ํา ใหบริการเกษตรกรดานตรวจวิเคราะหสารตกคางของปจจัยการผลิต (อาหารสัตวน้ํ า ) 

และ Action plan ซึ่งไดแบงแยกรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางสรุป แผนผลกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมงปงบประมาณ 2557 

        

 1 งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

           ศูนยฯ ไดดําเนินงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ าชายฝงประจําป
งบประมาณ 2557 คือ ตรวจประเมินฟารมมาตรฐานและรับรองมาตรฐานฟารม GAP โดยมีแผนดําเนินงาน
เขาประเมินและตรวจรับรองฟารม 362 ฟารม เจาหนาที่ไดเขาตรวจใหคําแนะนํากอนเขารับการประเมินและ
ตรวจรับรองฟารมไดทั้งหมด 243 ฟารม โดยมีจํ านวนฟารมสัตวน้ํ าชายฝงที่ รับรองมาตรฐาน GAP/CoC 
ทั้งหมด 69 ฟารม 

   ตาราง แสดงผลการดําเนินงานการประเมินและตรวจรับรองฟารม 
เดือน ประเมินฟารมมาตรฐาน รับรองมาตรฐานฟารม 

ตุลาคม 2556 26 0 
พฤศจิกายน 2556 15 32 
ธันวาคม 2556 17 0 
มกราคม 2557 10 0 
กุมภาพันธ 2557 36 3 
มีนาคม 2557 30 5 
เมษายน 2557 24 0 
พฤษภาคม 2557 19 11 

แผนงาน : สงเสร ิมสินคาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

ผลผลติท ี่ 1 : โครงการพฒันาคุณภาพสินคาเกษตรส ูมาตรฐาน 

กิจกรรม : ตรวจสอบและรบัรองคุณภาพสินคาประมง 

กิจกรรม หนวยนับ ปฏบิ ัติงาน 
แผน ผลรวม 

1. ตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานฟารมเพาะเล ี้ยงสัตวน้ํา ฟารม 362 243 

2. ตรวจวิเคราะหค ุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ตัวอยาง 824 888 

         2.1 ตรวจวิเคราะหสารตกคางเพ่ือการรับรองฟารม ตัวอยาง 485 495 

         2.2 ใหบริการเกษตรกรดานตรวจวิเคราะหสารตกคาง, ปจจัยการผลิต ตัวอยาง 201 255 

         2.3 ตรวจวิเคราะหเพื่อการเฝาระว ังสารตกคางจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  
(Action Plan) ตัวอยาง 138 138 
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มิถุนายน 2557 33 0 
กรกฎาคม 2557 6 0 
สิงหาคม 2557 13 0 
กันยายน 2557 14 23 

รวม 243 69 
2. ตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

           2.1 งานตรวจวิเคราะหสารตกคางเพื่อการรับรองฟารม 

            งานตรวจวิเคราะหสารตกคางเพื่อการรับรองฟารม ทางศูนยฯ ไดดําเนินการเก็บตัวอยางดังกลาวสง

ใหศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงนครศรีธรรมราช, ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ชายฝงสงขลา, สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  และกองตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและ

ผลิตภัณฑสัตวน้ํา โดยมีแผนดําเนินงาน 485 ตัวอยาง เจาหนาที่ไดเขาเก็บและสงตัวอยางตรวจไดทั้งหมด 

495  ตัวอยาง เพื่อตรวจหาสารตกคางออกซ่ีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด คลอแรมฟนิคอล    มาลาทไคน
กรีน และไนโตรฟ-ูราน ผลการตรวจตัวอยางทั้งหมดไมพบสารตกคางในตัวอยางกุงของเกษตรกรแตอยางใด ดัง

รายละเอียด   
 

ตาราง  แสดงผลการเก็บตัวอยางสงตรวจสารตกคาง ประจําปงบประมาณ 2557 
 

เดือน/ป จํานวน
(ฟารม) 

จํานวน
(ตัวอยาง)  

OXY OXO CAP FRQ NFR MG 

√ x √ x √ x √ x √ x √ x 
ต.ค.56 - 28 - x - x - x - x - x - x 
พ.ย.56 - 106 - x - x - x - x - x - x 
ธ.ค.56 - 174 - x - x - x - x - x - x 
ม.ค.57 - 78 - x - x - x - x - x - x 
ก.พ.57 - 40 - x - x - x - x - x - x 
มี.ค.57 - 22 - x - x - x - x - x - x 
เม.ย.57 - 20 - x - x - x - x - x - x 
พ.ค.57 - 20 - x - x - x - x - x - x 
มิ.ย.57 - 4 - x - x - x - x - x - x 
ก.ค.57 - 2 - x - x - x - x - x - x 
ส.ค.57 - 0 - x - x - x - x - x - x 
ก.ย.57 - 1 - x - x - x - x - x - x 

รวม - 495 - x - x - x - x - x - x 
หมายเหตุ   เครื่องหมาย  √  = พบ   x = ไมพบ 
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         2.2 ใหบริการเกษตรกรดานตรวจวิเคราะหสารตกคาง, ปจจัยการผลิต 

ใหบริการเกษตรกรดานตรวจวิเคราะหสารตกคางของปจจัยการผลิต มีแผนการปฏิบัติงานทั้งหมด 

201 ตัวอยาง  ผลการปฏิบัติงานรวม 255 ตัวอยาง โดยใชวิธี Screening Test ผลปรากฏวาไมพบสาร

ตกคางในตัวอยางของปจจัยการผลิต ดังรายละเอียด 
 

ตาราง  แสดงผลการตรวจวิเคราะหสารตกคางของปจจัยการผลิต ประจําปงบประมาณ 2557 
 
เดือน/ป จํานวน

(ฟารม) 
จํานวน

(ตัวอยาง)  
OXY OXO CAP FRQ NFR MG 

√ x √ x √ x √ x √ x √ x 
ต.ค.56 - 42 - x - x - x - x - x - x 
พ.ย.56 - 63 - x - x - x - x - x - x 
ธ.ค.56 - 150 - x - x - x - x - x - x 
ม.ค.57 - 0 - x - x - x - x - x - x 
ก.พ.57 - 0 - x - x - x - x - x - x 
มี.ค.57 - 0 - x - x - x - x - x - x 
เม.ย.57 - 0 - x - x - x - x - x - x 
พ.ค.57 - 0 - x - x - x - x - x - x 
มิ.ย.57 - 0 - x - x - x - x - x - x 
ก.ค.57 - 0 - x - x - x - x - x - x 
ส.ค.57 - 0 - x - x - x - x - x - x 
ก.ย.57 - 0 - x - x - x - x - x - x 

รวม - 255 - x - x - x - x - x - x 

หมายเหตุ   เครื่องหมาย  √  = พบ   x = ไมพบ 
 
         2.3 งานตรวจวิเคราะหการเฝาระวังสารตกคางจากการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง (Action Plan) 

งานตรวจวิเคราะหเพื่อเฝาระวังสารตกคางจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ าชายฝง   มีแผนการปฏิบัติง าน 

138 ตัวอยาง ผลการปฏิบัติงานรวมทั้งหมด 138 ตัวอยาง โดยสุมเก็บตัวอย างสัตวน้ํ าจากแหลง เพาะเลี้ยง

แลวสงไปวิเคราะหสารตกคางที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํ า อัน ไดแก 

Nitrofuran, Malachite green, Chloramphenical, Tetracycline, Sulfonamides, Chemical element, 

Stilbenes, Steriods และ Organochlorine  
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การออกหนังสือกํากับสัตวน้ํา และ 

หนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา 

            ในปงบประมาณ 2557 ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดออก
หนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (Movement Document) จํานวน  1,420 ฉบับ และหนังสือกํากับการ

จําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (Fry Movement Document) จํานวน 114 ฉบับ  นอกจากนี้ยังรวมถึงสถานที่ตั้ง

ของฟารมที่จําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา  ไดแก พันธุกุงขาว กุงกุลาดํา  ดังตาราง  

 

ตารางแสดง  การออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ําและหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา 
 ปงบประมาณ 2557 

 

เดือน/ป 
จํานวนใบกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวนา 

(FMD) 
จํานวนใบกํากับการจําหนายสัตวนา

(MD) 
ลูกกุงขาวระยะ Nauplius 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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ตารางแสดง  การออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ําและหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา ป 2557 
ตารางแสดง  การออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ําและหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา ป 2557 

 
 

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 2557 กุงขาว กุงกุลาดํา 
ลูกกุงขาวระยะ Nauplius 

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

จํานวน (ต ัว) ฉบ ับ   Larva     

นครศรีธรรมราช         176,000,000  19 ต.ค  56        548,645  137         39,200  9 ต.ค  56         176,000,000    ต.ค  56        548,645        39,200  
             89,000,000  7 พ.ย 56        262,577  97         22,000  6 พ.ย 56            89,000,000         850,000  พ.ย 56        262,577        22,000  

             76,000,000  8 ธ.ค 56        223,815  87         79,400  18 ธ.ค 56            76,000,000         550,000  ธ.ค 56        223,815        79,400  

   -  - ม.ค 57        116,900  40         63,000  9 ม.ค 57  -   -  ม.ค 57        116,900        63,000  
             45,000,000  7 ก.พ 57        190,310  67         27,200  6 ก.พ 57            45,000,000   -  ก.พ 57        190,310        27,200  

             56,000,000  7 มี.ค 57        393,445  133         30,100  6 มี.ค 57            56,000,000   -  มี.ค 57        393,445        30,100  

             21,000,000  3 เม.ย 57        386,999  117         11,000  2 เม.ย 57            21,000,000   -  เม.ย 57        386,999        11,000  
             89,000,000  10 พ.ค 57        529,728  144           3,500  1 พ.ค 57            89,000,000   -  พ.ค 57        529,728          3,500  

          168,000,000  16 มิ.ย 57        434,100  108  -  - มิ.ย 57         168,000,000   -  มิ.ย 57        434,100   -  

             87,000,000  9 ก.ค 57        415,800  102  -  - ก.ค 57            87,000,000   -  ก.ค 57        415,800   -  
          190,000,000  19 ส.ค 57        552,080  171         23,500  4 ส.ค 57         190,000,000   -  ส.ค 57        552,080        23,500  

             90,000,000  9 ก.ย 57        580,698  155           2,100  1 ก.ย 57            90,000,000   -  ก.ย 57        580,698          2,100  

รวม  1,087,000,000  114    4,635,097   1,358     301,000  62    1,087,000,000   1,400,000     4,635,097   301,000  



 ๒๖

4. แผนงานสงเสริมสินคาดานเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 
กิจกรรมหลัก    เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา 

วัตถุประสงค 

          เพื่อควบคุมและปองกันโรคที่มีผลกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ า การ

เฝาระวังเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากโรคระบาด เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลผลิตกุงทะเล และยัง เปนการ

ดําเนินงานภายใตขอตกลงมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Apreement) ตามขอตกลงทางการคา

ระหวางประเทศสมาชิก ซึ่งจะทําใหประเทศไทยสามารถยืนยันสถานภาพปลอดโรค และสภาวการณ โรคที่มี

ความสําคัญในสัตวน้ําชายฝงตอประเทศคูคาที่รับซื้อสินคาสัตวน้ําของประเทศไทย โดยการตรวจโรคหอยสอง
ฝา ตรวจโรคกุงทะเล ตรวจโรคปลาทะเล ตรวจโรคหอยทะเล และฟารมกุงที่เขาสูระบบคอมพารทเมนต 

โครงการเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํ า มีเป าหมายดําเนินการควบคุมและตรวจติดตาม

คุณภาพและความปลอดภัยในแหลงเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อใชเปนขอมูลในการควบคุมการระบาดของโรคและเตือน

ภัยเฝาระวังเพ่ือลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากโรคระบาด โดยมกีิจกรรมดําเนินงานดังนี้ 

1. การเฝาระวังโรคเชิงรุก โดยการคัดเลือกฟารมเปาหมายที่จะดําเนินการเฝาระวังโดยการสุม  
(random sampling) เก็บรวบรวมลูกกุงจากโรงเพาะฟก กุงจากบอดินและสัตวที่เปนพาหะของโรคจากแหลง

น้ําธรรมชาติในบริเวณใกลเคียงฟารมเลี้ยงเพื่อตรวจเฝาระวังโรค จากนั้นรายงานผลยังสถาบนัวิจัยสุขภาพสัตว

น้ําชายฝงเพือ่วิเคราะหสถานการณโรคตอไป โดยแบงกิจกรรมดังนี้  

1.1 โรคไวรัสในกุงทะเล โดยแบงออกเปน การเฝาระวังในฟารมเลี้ยงและการเฝาระวังโรค

เพาะฟกและอนุบาล 
1.2 การเฝาระวังเพื่อปลอดโรค IMN  ในกุงทะเล โดยแบงออกเปน การเฝาระวังในฟารม

เลี้ยงและการเฝาระวังโรคเพาะฟกและอนุบาล 

1.3 โรค EMS ในกุงทะเล (บอดิน) โดยแบงออกเปน การตรวจเชื้อไวรัส 4  เชื้อ, การเก็บ 

ปรสิต/แบคทีเรีย/ดองเดวิดสัน และการรายงานสถานการณ EMS ฟารมเลี้ยงราย 15 วัน 

1.4 โรคไวรัสในปลาทะเล 
1.5  โรคหอยนางรม 

1.6  โรคหอยแมลงภู 

 2. การเฝาระวังโรคเชิงรับ โดยประชาสัมพันธรับแจงขอมูลขาวสารการเกิดโรคระบาดจากเกษตรกร

โดยตรง จากสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆและจากการสอบถามเกษตรกรผูรับบริการโดยตรงรวมถึ งการตรวจหาเชื้อ
ไวรัสจากหองปฏิบัติการของศูนยฯรายงานผลตอสถาบันวิจัยสุขภาพสตัวน้ําชายฝง โดยแบงกิจกรรมดังนี้ 

  2.1 ตรวจวิเคราะหโรคสัตวน้ํา ดังนี้ การตรวจลูกกุงกอนปลอยของฟารมคอมพารทเมนต, 

โรค IMN, โรคกุงทะเลอื่นๆ, โรคปลา, โรคหอยทะเล, โรคปู และโรคสัตวน้ําอื่นๆ 

  2.2 ตรวจโรคสัตวน้ําสงออก 

  2.3 ตรวจโรคสัตวน้ํานําเขา 



 ๒๗

 3. ฟารมคอมพารทเมนตกุงทะเล   

คอมพารทเมนตยึดแนวทางดานการจัดการและมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) 
ความจําเปนพื้นฐานของระบบคอมพารทเมนตัลไลเซชัน ประกอบดวย ระบบการจัดการผลิตสัตวน้ํ าและ

มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่สามารถแบงแยกประชากรสัตวน้ําทัว่ประเทศออกเปนกลุมประชากร

ยอย  ๆแตกตางกันตามสถานะของโรคระบาดหนึ่งๆ ที่กําหนด และจะตองแสดงให เห็นวา ในระบบคอมพาร

ทเมนตนั้นๆ มีวิธีการจัดการที่สามารถปดก้ันหรือสกัดก้ันไมใหเชื้อกอโรคจากภายนอกเขาสูสัตวน้ํ าที่ เลี้ยง ไวใน

บริเวณพื้นที่ที่กําหนด ถึงแมวาในประเทศยังคงมีการระบาดของเชื้อกอโรคดังกลาวอยูก็ตาม และจะตอง ให เห็น
วาไดมีการนํากระบวนการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ตลอดจนปจจัยดานระบาดวิทยาของโรค

มาใชในการแบงแยกกลุมประชากรสัตวน้ําที่ไมติดโรคออกจากกันตามพื้นที่ เลี้ยงอยางชัดเจน โดยไดดําเนิน

กิจกรรมดังนี ้

 3.1 คอมพารทเมนตกุงทะเลฟารมเลี้ยง โดยดําเนินการดังนี้  

- การตรวจประเมินความพรอมการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ 
- การตรวจเฝาระวังโรคเพื่อรักษาสถานภาพการรับรอง (ฟารมที่ไดรับการรับรอง

แลว) 

- การตรวจเฝาระวังโรคในฟารมคอมพารทเมนตเพือ่ขอการรับรอง 

- การตรวจเฝาระวังโรคตัวอยางฟารมกันชน  

- การตรวจฝาระวังโรคพาหะฟารมคอมพารทเมนต 
- การตรวจประเมินฟารมคอมพารทเมนตเพื่อขอการรับรอง 

- การตรวจประเมินฟารมคอมพารทเมนตเพื่อตออายุการรับรอง 

- การรายงานผลเขาระบบ online 

4. การเฝาระวังโรค IHHNV ในกุงกุลาดํามีชีวิตสงออกจีน 

5. การรายงานโรคสัตวน้ําทางระบบออนไลน  
6. การทดสอบความชํานาญของหองปฏิบัติการ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘

ผลการดําเนินงาน 

  งานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา  มีแผนดําเนินงานในปงบประมาณ 2557 ไดรับมอบหมาย 
งานดงันี้  
 
 

ตารางสรุป แผนผลกิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา  ปงบประมาณ 2557 

แผนงาน  : แผนงานสงเสร ิมสินคาดานเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

โครงการที่ 1  โครงการพฒันาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 

กิจกรรมหลัก  : เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา 

กิจกรรม/งานที่จะท ํา หนวยนับ 
 ปริมาณงาน  

 แผน   ผล  

1. เฝาระวังโรคเชิงรุก ตัวอยาง 644 683 

1.1 โรคไวรัสในกุงทะเล (ฟารมเลี้ยง) ตัวอยาง 528 528 

1.2 การเฝาระว ังการปลอดโรค IMN  ในกุงทะเล  (ฟารมเลี้ยง) ตัวอยาง 36 45 

1.3 โรค EMS ในกุงทะเล (บอดิน)  ตัวอยาง 80 110 

     1.3.1 เชื้อไวรัส 4 เชื้อ ตัวอยาง 
 

88 

     1.3.2 ปรสิต/แบคทีเร ีย/ดองเดวิดสัน ตัวอยาง 
 

22 

     1.3.2 สถานการณ EMS ฟารมเลี้ยงกุงราย 15 วัน ฟารม 288 288 

2. เฝาระวังโรคเชิงรบั ตัวอยาง 160 213 

   2.1 ตรวจวิเคราะหโรคสัตวน้ํา ตัวอยาง 160 213 
3. ฟารมคอมพารทเมนตกุงทะเล ตัวอยาง 136 56  

3.1 ฟารมเลี้ยง ฟารม 2 2  

3.1.1 การตรวจเฝาระวังโรคในฟารมคอมพารทเมนตเพ่ือขอการรับรอง ตัวอยาง 80 0  

3.1.2 การตรวจเฝาระวังโรคตัวอยางฟารมกันชน ตัวอยาง 40 40  

3.1.3 การตรวจฝาระว ังโรคพาหะฟารมคอมพารทเมนต ตัวอยาง 16 16  

4. การรายงานโรคสัตวน้ําทางระบบออนไลน คร ั้ง 48 49  

5. การทดสอบความชํานาญของห องปฏบิ ัตกิาร คร ั้ง 1 1 
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 1. การตรวจเฝาระวังโรคสัตวน้ําเชิงรุก  

 โดยการคัดเลือกฟารมเปาหมายที่จะดําเนินการเฝาระวังโดยการสุม (random sampling) เก็บ 

รวบรวมกุงจากฟารมเลี้ยงเพื่อตรวจโรค มีแผนการปฏิบัติงาน 644 ตัวอยาง และรายงานสถานการณ EMS  

ฟารมเลี้ยงกุง 288 ฟารม  

 ผลการปฏิบัติงานเพื่อตรวจหาไวรัสที่เปนสาเหตุการเกิดโรคในกุงทะเล ไดแก เชื้อไวรัสตัวแดงดวง 

ขาว(WSSV) เชื้อไวรัสทอรา(TSV) เชื้อไวรัสหัวเหลือง(YHV) เชื้อไวรัสแคระเกร็น (IHHNV) จํานวน 528  

ตัวอยาง, การตรวจเฝาระวังการปลอดโรค IMN [ไวรัสกลามเนื้อตาย(IMNV)] ในกุงทะเล จํานวน 45 ตัวอยาง  

และการตรวจโรค EMS ในกุงทะเล(บอดิน) จํานวน 110 ตัวอยาง ผลการปฏิบัติงานรวมทั้งหมด 683  

ตัวอยาง รายงานสถานการณ EMS ฟารมเลี้ยงกุง 288 ฟารม 
 

ตาราง  แสดงผลการเก็บตัวอยางสงตรวจหาไวร ัสที่เปนสาเหตุการเกิดโรคในกุงทะเล ประจําปงบประมาณ 2557 
 

เดือน/ป 
จํานวน

(ตัวอยาง)  

WSSV IHHNV TSV YHV IMNV EMS 
+ve -ve +ve -ve +ve -ve +ve -ve +ve -ve +ve -ve 

ต.ค.56 - - - - - - - - - - - - - 
พ.ย.56 67 0 14 0 14 0 14 0 14 0 9 2 0 
ธ.ค.56 58 2 12 0 14 0 14 0 14 0 0 2 0 
ม.ค.57 58 2 12 0 14 0 14 0 14 0 0 2 0 
ก.พ.57 58 0 14 0 14 0 14 0 14 0 0 2 0 
มี.ค.57 58 0 14 0 14 0 14 0 14 0 0 2 0 
เม.ย.57 58 0 14 0 14 0 14 0 14 0 0 2 0 
พ.ค.57 70 0 14 0 14 0 14 0 14 0 12 2 0 
มิ.ย.57 70 0 14 0 14 0 14 0 14 0 12 2 0 
ก.ค.57 70 0 14 0 14 0 14 0 14 0 12 2 0 
ส.ค.57 58 2 12 0 14 0 14 0 14 0 0 2 0 
ก.ย.57 58 2 12 1 13 0 14 0 14 0 0 2 0 

รวมท ั้งสิ้น เดือนตุลาคม – กันยายน  683  ตัวอยาง 
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             2. การตรวจการเฝาระวังโรคเชิงรับ 
            การเฝาระวังโรคเชิงรับ โดยประชาสัมพันธรับแจงขอมูลขาวสารการเกิดโรคระบาดจากเกษตรกร

โดยตรง จากสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆและจากการสอบถามเกษตรกรผูรับบริการโดยตรงรวมถึงการตรวจ

วิเคราะหโรคสัตวน้ําจากหองปฏิบัติการของศูนยฯ มีแผนการปฏิบัติง าน 160 ตัวอยาง  ผลการปฏิบัติง าน
รวมทั้งหมด 213 ตัวอยาง 

    3. ฟารมคอมพารทเมนตกุงทะเล   
    คอมพารทเมนตยึดแนวทางดานการจัดการและมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) 

ระบบการจัดการผลิตสัตวน้ําและมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่สามารถแบงแยกประชากรสัตวน้ํ าทั่ ว

ประเทศออกเปนกลุมประชากรยอย  ๆแตกตางกันตามสถานะของโรคระบาดหนึ่งๆ ที่กําหนด และจะตองแสดง

ใหเห็นวา ในระบบคอมพารทเมนตนั้นๆ มีวิธีการจัดการที่สามารถปดกั้นหรือสกัดกั้น ไมให เชื้อกอโรคจาก
ภายนอกเขาสูสัตวน้ําที่เลี้ยงไวในบริเวณพื้นที่ที่กําหนด ถึงแมวาในประเทศยังคงมีการระบาดของเชื้อกอโรค

ดังกลาวอยูก็ตาม ในป 2557 มีแผนการปฏิบัติงานเพื่อดําเนินการจัดหาฟารมขอการรับรองคอมพารทเมนตกุง

ทะเล (ฟารมเลี้ยง) จํานวน 2 ฟารม ผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากฟารมที่คัดเลือกเพื่อขอการรับรองคอมพาร

ทเมนตกุงทะเล (ฟารมเลี้ยง) จํานวน 2 ฟารม เกิดสภาวการณระบาดของโรคตัวแดงดวงขาว จึงตองยกเลิกการ

ดําเนินงานในกิจกรรมฟารมคอมพารทเมนตกุงทะเล     

    4. การรายงานโรคสัตวน้ําทางระบบออนไลน 
    การรายงานโรคสัตวน้ําทางระบบออนไลน มีแผนการปฏิบัติงาน 48 ครั้ง ผลการปฏิบัติงานรวมทั้ง

หมด 49 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง ลักษณะภายนอกของกุงที่เปนโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว 
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5. แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 
กิจกรรมหลัก  พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 

ความเปนมา 

 เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 นายยุคล ลิ้มแหลมทองรัฐมนตรีวาการกระทรวง เกษตรและสหกรณ

ไดมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานใหกับผูบริหารและเจาหนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  โดย

กําหนดนโยบายเฉพาะที่สําคัญคือ การพัฒนา “เกษตรกรไทยเปน Smart Farmer โดยมีSmart Officer 

เปนเพื่อนคูคิด” ซึ่ง “Smart Farmer” คือเกษตรกรที่มีความรูในเรื่องที่ทําอยู มีขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

มีความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม/สังคม มี
ความภูมิใจในความเปนเกษตรกร และ “Smart Officer” เปนบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่มี

ความรักเกษตรกรเหมือนญาติ มีความรอบรูทางวิชาการและนโยบาย ใชเทคโนโลยีมาชวยเหลือเกษตรกร สราง

ความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร มุงนํ าเกษตรกรสู  Green Economy และ Zero waste 

agriculture มีความภาคภูมิใจในองคกรและความเปนขาราชการ  

 กรมประมง หนวยงานหนึ่งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ  จึ ง ไดจัดทํา “โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)” โดยมีแผนดําเนินงานเพื่ อพัฒนาอาชีพดานการประมงให

เกษตรกรมีศักยภาพดานความรูและการปรับใชเทคโนโลยีทั้งดานการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการ

ประกอบอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และประมง มีรายไดเพิ่มขึ้น โดยใชแนวทางพัฒนาการเกษตรตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศักยภาพของขาราชการกรมประมงให เปน  Smart offices เพื่อนคูคิด

ของเกษตรกร ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและชาวประมง  

 
  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

 

 เกษตรกรจะไดอะไร  

• ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับปญหาที่ม ีเชน การทําอาหาร การเตรียมพ้ืนที่ การบริหารจัดการพ้ืนที่   

• ไดรับการประกาศยกยองเปนเกษตรกรปราดเปรื่องจากกรมประมง ถาสามารถพัฒนาตนเองผาน
เกณฑ  

• ไดไปเรียนรูจากเกษตรกรตนแบบที่ประสบความสาเร็จ  

• ไดรับปจจัยการผลิตตามสมควร  
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 คุณสมบัติกอนเขาโครงการ  

• มีชื่อขึ้นทะเบียนเปนเกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวน้ํากับกรมประมง  

• ตั้งใจเขารวมโครงการและรวมมือในการพัฒนาการประกอบอาชีพ  

• รายไดควรอยูที่  160,000 – 175,000 บาท/ครัวเรือน/ป  

• สมัครไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
• จํานวน 20,000 ราย  

 

 คุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปร่ือง 
 

คุณสมบัต ิ ตัวชี้วัด 
1. มีความรูในเรื่องที่ทําอยู (รอยละ 20)  
 
 
 
 
 
2. มีขอมูลประกอบการตัดสินใจ (รอยละ 
20) 
 
 
 
 
 
3. มีการบริหารจัดการผลผลิตและ
การตลาด (รอยละ 15) 
 
 
4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและ
ความปลอดภัยของผูบริโภค (รอยละ 
15) 
 
5. มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม /
สังคม (รอยละ 15) 
 

 
6. มีความภูมิใจในความเปนเกษตรกร 
(รอยละ 15) 
 

 

1. สามารถเปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยีหรือใหคําแนะนํา ปรึกษาใหกับผูอ่ืนได  
2. สามารถเปนเกษตรกรตนแบบหรือจุดเรียนรูใหกับผูอื่น  
3. มีความใฝรู และพยายามแสวงหาความรูใหมๆ ในอาชีพที่ทําอยูอยางตอเนื่อง  
4. มีผลงานและความสําเร ็จของผลงานทั้งปริมาณและคุณภาพตลอดระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน  
 
1. สามารถเขาถึงแหลงขอมูลการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจากเจาหนาที่  และผานทาง
ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารอื่นๆ เชน Internet, Mobile phone เปนตน  
2. มีการบันทึกขอมูลและใชขอมูลมาประกอบการวิเคราะหวางแผน บริหาร
จัดการผลผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด  
3. มีการนําขอมูลมาใช ในการแก ไขปญหาและพัฒนาอาชีพของตนได  
4. มีการจดบันทึกการดําเนินการตามมาตรฐานการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  
 

1. มีความสามารถในการบริหารจัดการปจจัยการผลิต แรงงาน และทุน ฯลฯ  
2. มีความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อใหขายผลผลิตได   
3. มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
 

1. มีการผลิตท่ีไดมาตรฐานของกรมประมง หรือเกษตรอินทรีย  หรือการผลิตท่ีได
มาตรฐานอ่ืนๆ  
2. ผลผลิตท่ีไดมาตรฐานในเชิงคุณภาพ 

 
1. มีกระบวนการผลติท่ีไมกอใหเกิดมลภาวะและไมทําลายสิ่งแวดลอม  
2. มีว ิธีการประหยัดพลังงานใชในฟารม  
3. มีกิจกรรมชวยเหลือชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง 
 
1. มีความมุงมั่นในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  
2. รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตรไวใหรุนตอไป  
3. มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร  
4. มีความเปนผูนําและเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมในดานตางๆ  
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 หนวยงานจะทํางานอยางไร 

• คัดกรองรายชื่อเกษตรกรที่มีคุณสมบัติหรือใกลเคียง  หรือใจสู  

• จําแนกเกษตรกรออกเปนประเภทการเลี้ยง  

– เลี้ยงกุงขาว   -  เลี้ยงปลาตะเพียน  

– เลี้ยงปลานิล  -  เลี้ยงผสมผสาน  
– เลี้ยงปลาดุก           -  เลี้ยงปลายี่สก  

• จําแนกปญหาการเลี้ยงสัตวน้ําแตละประเภท  

– ตนทุนอาหารสูง ตองการทําอาหารเอง หาเกษตรกรตนแบบ  

– ปลาเลี้ยงไมโต จําแนกปญหา  

– อื่นๆ จําแนกปญหา  
• จัดรวมกลุมเกษตรกรที่มีปญหาเหมือนกัน ใกลเคียงกัน เขารับการอบรม ดูงานหรือทดลอง

เปลี่ยนแปลงวิธีการเล้ียงโดยการทํานารองในบางฟารม  

• ติดตาม ดูแลอยางใกลชิดมากกวาเดิม พบเกษตรกรอยางนอย 3 ครั้ง/คน  

• มีสมุดประจําตัวเกษตรกร (สวนกลางจะทําให)  

• บันทึกผลผลิตที่เกษตรกรจับขายไดและวิเคราะหเปรียบเทียบกับผลผลิตรุนที่ผานมา  

• สรุปบทเรียน และคนหาเกษตรกรที่จะเปนตนแบบ  

 
 การเสริมความรูใหแกเกษตรกร 

• จัดทําศูนยเรียนรูใหแกเกษตรกรโดยใชศูนยวิจัยและฟารมเกษตรกรตนแบบ  

• จัดทํามุมความรูใหแกเกษตรกรภายในสํานักงาน  

•จัดทาสื่อความรูใหแกเกษตรกร ผาน ICT ชุมชนและทีวีเกษตรกร  

• นําเกษตรกรหัวกาวหนาเขารวมประชุมวิชาการกับหนวยงานตางๆ  

ฯลฯ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการเกษตรกรปราดเปร่ือง(Smart Farmer) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7 

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู (Smart Farmer) รายละเอียดงานมีด ังนี ้

รายงานผลการดาํเนินงานโครงการเกษตรกรปราดเปรือ่ง(Smart Farmer) 
 

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer  
หนวย
นับ  

แผน  ผล
สะสม  

คําชี้แจง/ปญหา อปุสรรค  

1. สุมเปนพี่เลี้ยงการประเมินเกษตรกรรวมกับสํานักงานประมงจังหวัด  ราย 80 80 

(โดยสุม 20 เปอรเซ็นตของแผน
ทั้งหมด 400ราย)แบง เปนอําเภอ
ปากพนังจากจํานวน 212 ราย 
สุมมา 42 ราย และอาํเภอหัวไทร 
188 ราย ส ุมมา 38 ราย รวม 2 
อําเภอ 80 ราย 

2. ตรวจประเมินแบบสอบถามที่ไดรับจากสํานักงานประมงจังหวัด  ราย 400 400 

 - แบบสอบถามกรอกไมสมบูรณ
(ไมครบทุกช อง จึงตองทําการ
ตรวจสอบใหม เพ่ือความสมบูรณ
ของแบบสอบถาม ) 

 - บางหัวขอไมมีการกรอกคําตอบ 
เนื่องจากเกษตรกรไมเขาใจคําถาม 
และไมมีก ิจกรรมนั้นในการ
เพาะเลี้ยงของตัวเกษตรกรเอง  
ในบางหัวขอของแบบสอบถาม 
เกษตรกรเพ่ิมคําตอบเอง เนื่องจาก
ไมมีค ําตอบใหเลือก 

3. อบรมใหความร ูเกษตรกร  ราย 126 116 

จากการเขาดาํเนินฝกอบรม
แนะนําส งเสรมิ แจกเอกสาร และ
ทําแบบทดสอบ Post – Test ใน
รายเกษตรกรที่ไม ผานเกณฑ การ
ประเมิน จํานวน 126 ราย ทํา
การประเมินตรวจแบบทดสอบ 
Post – Test   ผลการตรวจมี
เกษตรกรผาน 116 ราย ไมผาน 
3 ราย และไมมคีะแนน 7 ราย 

รายละเอียดการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู (Smart Farmer) 

1. สํานักงานประมงจงัหวัดนครศรีฯ เขาสัมภาษณ และทํา Pre-test เกษตรกรจํานวน 400 ราย โดย
ใชแบบสัมภาษณการประเมิน Smart Farmer ตนแบบสาขาประมง (ดานการเพาะเลี้ยงกุงทะเล) โดยแบงพื้นที่

ออกเปน อําเภอปากพนัง 212 ราย และอําเภอหัวไทร 188 ราย 

2. สุมเปนพี่เลี้ยงการประเมินเกษตรกรรวมกับสํานักงานประมงจังหวัด โดยศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุม

น้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินการสุมออกไปสัมภาษณ เกษตรกรรวมกับสํานักงานประมง
จังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยสุม 20 เปอรเซ็นตของแผนทั้งหมด 400ราย) ในเขตพื้นที่อําเภอปากพนั ง  และ



 ๓๕

อําเภอหัวไทร มีผลการปฏิบัติงาน อําเภอปากพนังจากจํานวน 212 ราย สุมมา 42 ราย และอําเภอหัวไทร 

188 ราย สุมมา 38 ราย รวม 2 อําเภอ 80 ราย 

3. ตรวจประเมินแบบสอบถามที่ไดรับจากสํานักงานประมงจังหวัด   มีแผนการปฏิบัติง าน จํานวน 

400 ราย  และศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ํ าปากพนั งอัน เนื่ องมาจากพระราชดําริ ไดทํ าการตรวจ

แบบสอบถามทั้งหมด 400 ราย โดยเกษตรกรตองผานเกณฑไมนอยกวา 60 เปอรเซ็นต  

ผลการตรวจแบบสอบถาม Pre-Test จากสํานักงานประมงจังหวัดนครศรีฯ จํานวน 400 ราย มีดังนี้  

 ผาน 274 ราย โดยมีชวงเกณฑคะแนน ดังนี้  
 ไมผาน 126 ราย 

 
 

 
 

 

 
4. อบรมใหความรูเกษตรกร โดยศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริได

ดําเนินการเขาฝกอบรมแนะนําสงเสริม แจกเอกสาร และทําแบบทดสอบ Post – Test ในรายเกษตรกรที่ ไม

ผานเกณฑการประเมิน จํานวน 126 ราย 

ผลการปฏิบัติงาน  
ศูนยฯปากพนัง ทําการประเมินตรวจแบบทดสอบ Post – Test จากสํานักงานประมงจังหวัดนครศรีฯ 

ในรายที่ไมผานเกณฑประเมิน 126 ราย โดยมีแบบทดสอบ Post – Test จํานวน 119 ราย ไมมีแบบทดสอบ 

Post – Test จํานวน 7 ราย ผลการตรวจมีเกษตรกรผาน 

116 ราย ไมผาน 3 ราย และไมมีคะแนน 7 ราย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดบั Smart Farmer 

Platinum Gold Silver 

คะแนน 85 - 100 คะแนน 75 - 84 คะแนน 60 - 74 

8 99 167 

ผลการตรวจแบบทดสอบ Post – Test 
(ในรายที่ไมผานการประเมิน Pre-Test 126 ราย) 

ผาน ไมผาน ไมมีคะแนน 

116 คน 3 คน 7 คน 
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6. แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
ผลผลิตที่ 3  เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมหลัก  ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมง 

 เพื่อสงเสริม พัฒนาธุรกิจ และอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อการแขงขันทางการคา โดยการถายทอด

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหแกเกษตรกรที่มีความรูพื้นฐานดานการเพาะเลี้ยงใหมีความรูดาน เทคนิคใน
การเลี้ยงมากข้ึน และสามารถพัฒนาเปนอาชีพเชิงพาณิชยไดโดยตอบสนองความตองการของ เกษตรกรตาม

ศักยภาพของพื้นที่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหภาคเกษตรอยางมีคุณภาพและสนับสนุนให เกษตรกรใช เทคนิคที่

เหมาะสมและถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ ซึ่งประกอบดวย 2 กิจกรรมยอย ดังนี้ 

      

กิจกรรมยอยที่ 1 บริหารระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 

โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ในป 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราชดําริใหมีการพัฒนาลุมน้ํา ปากพนังขึ้น และ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํ าปากพนั ง  อัน เนื่ องมาจากพระราชดําริ

หนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝายได กําหนดใหมีการใชประโยชนที่ดิน  (Land Use) ในลุมน้ํ าปากพนั ง ใหมีคุณ

คาตอบแทนอยางสูงสุดในทุกพื้นที่ รวมทั้งลดความขัดแยงระหวางราษฎรที่ประกอบอาชีพทํานาขาว และ
เพาะเล้ียงกุง ในสวนของเขตนากุงริมชายฝงทะเลกรมประมงมีหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนาพื้นที ่

ในป 2536 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดํารัสกับคณะกรรมการบริหาร

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ณ พระตําหนักทักษิณราชนิ เวศน4 อําเภอ

เมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีใจความสําคญัที่เก่ียวของกับกรมประมง ดังนี้  
ตองพิจารณากําหนดแนวเขตที่แนนอน เพื่อแยกพื้นที่น้ําจืดและพื้นที่น ้ําเค็ม โดยพิจารณาบริเวณดาน

ทิศตะวันออของคลองหรือแมน้ําปากพนังใหเปนพื้นที่น้ําเค็ม  

ควรจัดต้ังศูนยศึกษาเฉพาะกิจที่บริเวณประตูระบายน้ําหนาโกฏิ ในพื้นที่ของกรมประมง เพื่อทําการ

ทดลอง ศึกษา และวิจัยดานการประมงแบบครบวงจร 

ควรพิจารณาเก่ียวกับระบบการระบายน้ําเสียจากนากุง และน้ําเปรี้ยวจากพร ุรวมทั้ ง ระบบบําบัดน้ํ า
เสียจากชุมชน  เชน เขตชุมชนอําเภอเชียรใหญ และอําเภอชะอวด เพื่อใหน้ําจืดที่กักเก็บไวในลําน้ํ าลําคลอง

ตางๆ ในเขตลุมน้ํา สามารถนํามาใชในการอุปโภคบริโภคไดอยางสมบูรณขึ้น 

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดดานการเพาะเลี้ยงกุงทะเล เพื่อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ 

เจาอยูหัว กรมประมงจึงกําหนดโครงการพัฒนาเพาะเลี้ยงกุงทะ เลในพื้นที่ลุมน้ํ าปากพนั ง  อัน เนื่ องมาจาก

พระราชดําริขึ้น โดยมีความประสงคที่จะฟนฟูปรับปรุง พัฒนาการเลี้ยงกุงกุลาดําในเขตพื้นที่น้ํ าเค็มดานทิศ
ตะวันออกของแมน้ําปากพนัง ใหมีความยั่งยืนเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อยกฐานะความเปนอยูของเกษตรกรให
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ดีขึ้นมีการใชประโยชนที่ดินใหเต็มศักยภาพ และปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมิให เสื่อมโทรม มี

ผลกระทบนอยที่สุด 

ในป พ.ศ.2536 สํานักงบประมาณ ไดอนุมัติใหกรมประมงดําเนินการกอสรางโครงการพัฒนาพื้นที่ลุม

น้ําปากพนังเพื่อการเพาะเลี้ยงกุงทะเลได กรมประมงจึงกําหนดกอสรางโครงการชลประทานน้ํ าเค็มเพื่อการ

เลี้ยงกุงทะเลบานหนาโกฏิขึ้น ตั้งอยูที ่ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมเปนที่ดิน

สาธารณะประโยชนทุงเลี้ยงสัตว ดําเนินการกอสรางในป พ.ศ. 2536 กอสรางแลวเสร็จ เมื่อป  พ.ศ. 2540 มี

พื้นที่ทั้งหมด 1,216 ไร มีสมาชิกเขารวมโครงการทั้งหมด 196 ราย บอเลี้ยงกุง  196 บอ พื้นที่ เฉลี่ยตอบอ 
3.22 ไร  

นอกจากโครงการชลประทานฯ บานหนาโกฏ ิกรมประมงไดดําเนินการกอสราง โครงการชลประทาน

น้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเล พื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ริมชายฝงทะเลในเขตพื้นที่นากุง

ขึ้นอีก จํานวน 3 แหง 

 
วัตถุประสงคของโครงการ 

กรมประมงมีความประสงคที่จะฟนฟูและพัฒนาปรับปรุงการเลี้ยงกุงกุลาดําในเขตพื้นที่น้ําเค็มดานทิศ

ตะวันออกของแมน้ําปากพนังใหมีความยั่งยืนเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อยกระดับฐานะความเปนอยูของ
เกษตรกรใหดีข้ึนมีการใชประโยชนจากที่ดิน (Land Use) ใหเต็มศักยภาพและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมมิใหเสื่อมโทรม โดยใหมีผลกระทบนอยที่สุด ตามผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอียดโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ไดคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในลุมน้ําปากพนัง ริมชายฝงทะเลในเขตพื้นที่นากุง 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 
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ในพื้นที่ทั้ง 4 แปลง มีบอกุงเดิมอยูแลวคิดเปนรอยละประมาณ 21, 51, และ 71 ของพื้นที่บอกุง

ทั้งหมด ตามลําดับ ในขณะกอสรางพบวามีปญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน 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 
 

แผนทีแ่สดงที่ตั้งโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล 
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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) 

ปจจุบันโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานทาพญามีจํานวนบอเล้ียง 98 บอ รวม

พื้นที่ 271 ไร คลองสงน้ํา 5,649.19 เมตร พื้นที่บอพักน้ําประมาณ 4.8 ไร (ภาพที่ 2) และจากภาพถาย

ดาวเทียมในบริเวณใกลเคียงมโีครงการวิจัยและสาธิตการเลี้ยงกุงทะเลดวยระบบชีวภาพมพีื้นที่จํานวน 23  ไร  

ประกอบดวยโรงเพาะฟกอนุบาล 1 โรง อาคารทําการ 1 หลัง บอดิน 8 บอ   

2L-MC1

1L -MC1MC1

MC2

 

          ภาพที่  1 แผนที่โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเล บานทาพญา 

 

N 

อ่าวไทย 
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ภาพที่ 2 ภาพถายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล บานทาพญา 

 

2. ระบบสงน้ําโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานบอคณฑี 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเพาะเลี้ยงกุงทะเลพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังแปลงบานบอคณฑ ี 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 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานบอคณฑี  มีบอ
เลี้ยงสัตวน้ําจํานวน 163 บอ  จํานวน 501 ไร  พ้ืนที่บอพักน้ําประมาณ 6.5 ไร  (ภาพที่ 3 และ 4) 

 

                      

 

อ่าว



 ๔๑

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 แผนที่โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล บานบอคณฑี 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ภาพถายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล บานบอคณฑี 

 

 

N 



 ๔๒

MR

3L-MR

1L-MR

2L-MR

4L-MR

1L-4L-MR

2L-4L-MR

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  มีบอเลี้ยงสัตวน้ําจํานวน 189 บอ  รวมพื้นที่บอเลี้ยง 630 ไร พื้นที่บอพักน้ําประมาณ 

5.7 ไร  (ภาพที่ 5 และ 6) 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพที่  5 แผนที่โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเล บานหนาสตน 

 

N 



 ๔๓

 
ภาพที่ 6 ภาพถายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล บานหนาสตน 

 
 4.  โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหนาโกฐ 
              

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    โครงการชลประทานน้ําเค็มเพือ่การเลี้ยงกุงทะเลบานหนาโกฐ เดิมเปนที่ดินบานทุงหนาโกฐเปน

ที่ดินสาธารณะประโยชนที่พลเมืองใชรวมกัน ทางราชการสงวนไวเปนพื้นที่ทุงเลี้ยงสัตวมีเนื้อที่โดยรวม 2,600 

ไร เม่ือประมาณป พ.ศ. 2533 กรมประมงไดดําเนินการขอใชที่ดินเต็มพื้นที่ เพื่อจัดทําโครงการชลประทาน

น้ําเค็มเพือ่การเล้ียงกุงทะเลบานหนาโกฐ หมูที ่ 10 ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวน ซึ่งกรมประมงสามารถเขาไปใชพื้นที่ไดเพียงบางสวน จํานวน 1,216 ไร  สําหรับ

ที่ดินสวนที่เหลือประชาชนบุกรุกเขาใชประโยชนเกือบเต็มพื้นที่ จึงไมสามารถเขาใชพื้นที่ไดตามวัตถุประสงค
ของโครงการ  

      ในป พ.ศ.2536 สํานักงบประมาณไดอนุมัติใหกรมประมงดําเนินการกอสรางโครงการพัฒนา

พื้นที่ลุมน้ําปากพนังเพื่อการเพาะเลี้ยงกุงทะเลไดในวงเงิน 209,481,369 บาท และเปดใหบริการเมื่อวันที่  

26 ตุลาคม 2540 โครงการประกอบดวยสิ่งกอสรางพื้นฐาน สถานีสูบน้ํา บอพักน้ํา คลองสงน้ํา คลองระบาย



 ๔๔

น้ําทิ้ง บอบําบัดน้ําเสียจากการเล้ียงกุงทะเล ตลอดจนกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน อาคาร

สํานักงาน ถนน ไฟฟา เปนตน การดําเนินการพัฒนาที่ดินโดยจัดระบบน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ เพื่อลดปญหามลภาวะดานสิ่งแวดลอม จากการปลอยน้ําเสียจากนากุง โดยมีกิจกรรมหลัก 

คือ การสูบน้ําที่สะอาดจากบริเวณชายฝง และการบําบัดน้ําจากการเล้ียงกอนจะปลอยออกสูทะเล นอกจากนี้

โครงการไดจัดตั้งหนวยตรวจสอบโรคกุงทะเลและบริการวิชาการบานหนาโกฐ เพื่อใหบริการแกเกษตรกรใน

โครงการฯ และเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลใกลเคียง คือ  

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

                  2.   ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา ชนิดแพลงกตอน เชื้อแบคทีเรียวิบริโอ และสุขภาพกุง  สวนการ

คัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการพิจารณาจากเกษตรกรที่อาศัยในพื้นที่แสดงความจํานงเขาทํากินและ

ดําเนินงานภายในโครงการ  มีสมาชิกเขารวมโครงการทั้งหมด  196 ราย 

 การบริหารงานในพื้นที่โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหน าโกฐ ไดสง เสริมให
เกษตรกรผูเลี้ยงกุงรวมกลุม เพื่อบริหารงานกันเอง โดยไดจัดตั้งและจดทะเบียนสหกรณประมงเลี้ยงกุงบานหน า

โกฐ จํากัด เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2543 มีสมาชิกที่ลงหุนสหกรณ จํานวน 203 ราย และเพื่อใหการบริหาร

พื้นที่โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานหนาโกฐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบ

ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ จึงไดกําหนดขอตกลงขึ้นระหวางศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ํ าปาก

พนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ กับ สหกรณประมงเลี้ยงกุงบานหนาโกฐ จํากัด เมื่อวันที่  4 ตุลาคม พ.ศ. 
2549 จํานวน 20 ขอ  

               หนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานหนาโกฐ 

      1. ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการฯ มีการปฏิบัติงานสัปดาหละ 1 

ครั้ง เพื่อตรวจคุณภาพน้ําและสิ่งแวดลอมทั่วไป โดยตรวจวิเคราะหความเค็ม ความเปนกรดดาง(pH) ความเปน

ดาง (Alkalinity) แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท ฟอสเฟต ปริมาณออกซิเจน(DO) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายใน
น้ํา(BOD) (ศูนยฯรับผิดชอบตรวจวิเคราะห) และหาปริมาณแบคทีเรียรวม แบคทีเรียวิบริโอ และชนิดแพลงก

ตอน (โครงการฯ ตรวจวิเคราะห)      

      2. การจัดการระบบชลประทาน แบงออกเปน 2 สวนคือ 

         2.1 บริการสูบน้ําทะเล ซึ่งปจจุบันไดทําการสูบน้ําตามความตองการของเกษตรกรเทานั้น  
โดยคาใชจายสวนนี้เกษตรกรจะเปนผูรับผิดชอบเอง   

         2.2 ดูแลและซอมบํารุงระบบ มีการตรวจสอบระบบไฟฟาเบื้องตนภาคในโครงการสัปดาหละ 

1 ครั้ง เชน ระบบมอเตอรสูบน้ํา หมอแปลงไฟฟา มิเตอรไฟฟา รวมทั้งระบบไฟฟาของเกษตรกรเมื่อขัดของ    

      3. การใหบริการทางวิชาการ เปนการใหบริการที่โครงการและเก็บตัวอยางในโครงการเพื่อตรวจ

วิเคราะหแบงไดดังนี้ คือ 



 ๔๕

       3.1 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการ เพื่อสอบถามถึงปญหาและอุปสรรค รวมถึงความ

คิดเห็นของเกษตรกรเพือ่จะไดนํามาเขาที่ประชุมเพื่อรวมการแกไขใหดีขึ้น  
       3.2 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา บริการเกษตรกรในโครงการและเกษตรกรทั่วไป โดยตรวจ

วิเคราะห ความเค็ม พีเอช อัลคาไลน แอมโมเนีย ไนไตรท  ชนิดแพลงกตอน และแบคทีเรียวิบริโอ 

       3.3 ตรวจวิเคราะหสุขภาพกุง  บริการเกษตรกรในโครงการและเกษตรกรทั่วไป  

       3.4 ใหคําแนะนําแกเกษตรกรที่มาติดตอ บริการเกษตรกรในโครงการและเกษตรกรทั่วไป     

สถานที่ตั้งโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหนาโกฐตั้งอยูบริเวณถนนชายทะเล
ปากพนัง-หัวไทร หมูที่ 10 ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายหลังจากกอสราง

เสร็จแลวจะมีพ้ืนที่เลี้ยงกุงทะเลสุทธิ 1,216  ไร ประกอบดวย 

1.  บอเลี้ยงกุงทั้งหมด 196 บอ รวมพ้ืนที่ 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 บอ รวมพ้ืนที่ 41.25 ไร
และขนาดพื้นที่บอ 2.60 ไร  จํานวน 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 ไร  บอพักน้ําโซน B ขนาดพื้นที่ 66 ไร  

 4. คลองสงน้ํา จํานวน 8 สาย ความยาวรวม 3,970 เมตร 
 5. คลองระบายน้ําทิ้ง จํานวน 8 สาย ความยาวรวม 3,580 เมตร 

6. บอตะกอน ขนาดพื้นที่ 184 ไร  เพื่อบําบัดน้ําทิ้งกอนปลอยลงสูทะเล โดยผานทอเหล็กขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร เรียงกัน 2 แถวละๆ 2,000 เมตร  

7. ระบบไฟฟาในพืน้ที่โครงการ ใชระบบไฟฟาแรงสูง 380 โวลท 
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ภาพที่  7 แผนที่โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเล บานหนาโกศ 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ภาพถายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล บานหนาโกฐ



 ๔๗

ผลการดําเนินงานโครงการชลประทานฯ 

หนาที่หลักของโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานทาพญา, บานหนาสตน, บาน
บอคณฑีและบานหนาโกฐ คือการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกเกษตรกร แตตองอยูภายใตกฏเกณฑ
และระเบียบที่ทางศูนยฯและกลุมผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในโครงการไดเขารวมประชุมและมีมติ โดยงานหลักที่
ดําเนินงานในปงบประมาณ 2557 ดังนี้  

แผนงาน : สงเสริมประสิทธภิาพการผลติและสรางมูลคาภาคการเกษตร 

ผลผลติท ี ่3 : เกษตรกรได รับการสงเสริมและพฒันาศักยภาพ 

กิจกรรม : ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมง 
กิจกรรมย อย :  บริหารระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสตัว น ้ํา 

หนวยงาน กิจกรรม/งานท ีจ่ะท ํา หนวยนบั 
ปริมาณ 

แผน ผล 

โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยง
กุงทะเล บานทาพญา   

1.ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและสิง่แวดลอมในพื้นท่ี 
ครั้ง 24               52  

ตัวอยาง 120 260 

2.ใหบริการทางวิชาการ 
 ราย  840 957  

ตัวอยาง          1,260  714  

 3. บริการสูบน้ําแกเกษตรกร 
 ชม  330 117 

ลบ.ม.     986,700  510,494 

โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยง
กุงทะเล บานหนาโกฏ ิ

1.ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและสิง่แวดลอมในพื้นท่ี 
ครั้ง               24                52  

ตัวอยาง             144  312 

2.ใหบริการทางวิชาการ 
 ราย              840           1,142  

ตัวอยาง          1,260  2,840  

 3. บริการสูบน้ําแกเกษตรกร 
 ชม              330  330 

ลบ.ม.     986,700  1,427,010 

โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยง
กุงทะเล บานบอคณฑ ี

1.ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและสิง่แวดลอมในพื้นท่ี 
ครั้ง               24  52 

ตัวอยาง             120  260 

2.ใหบริการทางวิชาการ 
 ราย              960  1,239  

ตัวอยาง          1,440  1,456 

 3. บริการสูบน้ําแกเกษตรกร 
 ชม              780           582  

ลบ.ม.  3,395,340  2,514,240 

โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยง
กุงทะเล บานหนาสตน  

1.ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและสิง่แวดลอมในพื้นท่ี 
ครั้ง               24  52 

ตัวอยาง             120  312 

2.ใหบริการทางวิชาการ 
 ราย              960           1,174 

ตัวอยาง          1,440           1,117 

 3. บริการสูบน้ําแกเกษตรกร 
 ชม              780  648  

ลบ.ม.  3,395,340  2,799,360 



 ๔๘

1. การบริการสูบน้ําทะเล ทางศูนยฯ บริการสูบน้ําทะเลเขาในโครงการสัปดาหละ 3 ครั้งคือ วัน

จันทร วันพุธ และวันศุกร แตถามีกรณีฉุกเฉินก็จะสูบน้ําทะเลเพิ่มเติม ซึ่งทางศูนยฯไดทําขอตกลงกับสมาชิกใน
แตละโครงการ โดยการสูบน้ําทะเลแตละครั้งจะบันทึกขอมูลและรายละเอียดของปริมาณการสูบน้ําแตละครั้ง ไว

อยางชัดเจน ในปงบประมาณ 2557 มีแผนและผลดําเนินงานดังนี้ 

              1.1 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานทาพญา มีแผนดําเนินงาน 330 

ชั่วโมงตอปริมาณน้ํา 986,700  ลูกบาศกเมตร ผลการดําเนินงาน 117 ชั่วโมงตอปริมาณน้ํ า 510,494

ลูกบาศกเมตร    
              1.2 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานหน าสตน มีแผนดําเนินงาน 

780 ชั่วโมงตอปริมาณน้ํา 3,395,340 ลูกบาศกเมตร ผลการดําเนินงาน 648 ชั่วโมงตอปริมาณน้ํ า 

2,799,360 ลูกบาศกเมตร  

              1.3 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานบอคณฑี มีแผนดําเนินงาน 

780 ชั่วโมงตอปริมาณน้ํา 3,395,340 ลูกบาศกเมตร ผลการดําเนินงาน 582 ชั่วโมงตอปริมาณน้ํ า 
2,514,240 ลูกบาศกเมตร  

              1.4 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหน าโกฐ มีแผนดําเนินงาน 

330 ชั่วโมงตอปริมาณน้ํ า 986,700  ลูกบาศกเมตร ผลการดําเนินงาน 330 ชั่วโมงตอปริมาณน้ํ า 

1,427,010 ลูกบาศกเมตร  

 

ภาพแสดงระบบการสูบน้ําเขาบอเลี้ยงของเกษตรกรโครงการชลประทานน้ําเค็มฯ 
                 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ๔๙

            การดูแลรักษา และซอมบํารุงระบบ มเีจาหนาที่คอยตรวจสอบระบบของโรงสูบน้ําทุกคร้ังที่สูบ
น้ําหรือสัปดาหละ 3 ครั้ง  

               

     
                     โรงสูบน้ําทะเล                                                     มอเตอรสูบน้ํา 
 

   
                      มอเตอรสูบน้ํา                                                   มอเตอรสูบน้ํา 
 

 
   
                    ตูควบคุมระบบสูบน้ํา                                       เครื่องยนตสํารองไฟ 
 



 ๕๐

2. ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในสิ่งแวดลอมของโครงการ ฯ สัปดาหละ 1 ครั้ง มีเจาหน าที่ที่ประจํา

อยูที่โครงการฯ จะเก็บตัวอยางน้ําจากบริเวณชายฝงทะเล, บอพักน้ํา, น้ํากอนเขาบอบําบัด,  น้ํ าที่ออกจากบอ
บําบัดและน้ํากอนทิ้งลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ มาตรวจวิเคราะหคุณภาพที่หองปฏิบัติการโดยวิเคราะหหาคา 

ไดแก ปริมาณออกซเิจนในน้ํ า  ความเปนกรดดาง   ความเปนดาง   BOD ฟอสเฟต  ไนเตรท ไนไตรท 

แอมโมเนีย ความเค็ม นําผลที่ไดในแตละคร้ังประชาสัมพันธโดยติดประกาศที่โครงการฯ ทั้ งนี้ เพื่อให เกษตรกร

ไดรับทราบขอมูลดังกลาว ซ่ึงเกษตรกรสามารถนําไปเปนขอมูลในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตอไปได มีแผนและผล

ดําเนินงานดังนี้ 
              2.1 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานทาพญา มีแผนดําเนินงาน 24 

ครั้ง 120 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 52 ครั้ง 260 ตัวอยาง    

              2.2 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานหนาสตน มีแผนดําเนินงาน 24 

ครั้ง 120 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 52 ครั้ง 312 ตัวอยาง 

              2.3 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานบอคณฑี มีแผนดําเนินงาน 24 
ครั้ง 120 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 52 ครั้ง 260 ตัวอยาง 

              1.4 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานหนาโกฐ มีแผนดําเนินงาน 24 

ครั้ง 144 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 52 ครั้ง 312 ตัวอยาง 

 
 

ตาราง แสดงผลการตรวจวิเคราะหน้ําและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ของเกษตรกรในโครงการ ฯ 

เดือน 
ผลการตรวจวิเคราะหน้ําและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ ของเกษตรกร(ราย/ตัวอยาง)  

บานทาพญา บานหนาสตน บานบอคณฑ ี บานหนาโกฐ  

ต.ค.56 4/20 4/24 4/20 4/24 
พ.ย.56 4/20 4/24 4/20 4/24 
ธ.ค.56 5/25 5/30 5/25 5/30 
ม.ค.57 4/20 4/24 4/20 4/24 
ก.พ.57 4/20 4/24 4/20 4/24 
มี.ค.57 4/20 4/24 4/20 4/24 
เม.ย.57 5/25 5/30 5/25 5/30 
พ.ค.57 4/20 4/24 4/20 4/24 
มิ.ย.57 4/20 4/24 4/20 4/24 
ก.ค.57 5/25 5/30 5/25 5/30 
ส.ค.57 4/20 4/24 4/20 4/24 
ก.ย.57 5/25 5/30 5/25 5/30 

รวม 52/260 52/312 52/260 52/312 

 
 
 
 



 ๕๑

ภาพแสดงจุดเก็บตัวอยางน้ําของโครงการชลประทานน้ําเค็มฯ 
 

   
  
                              
 
 
 

 
  

             หนาชายฝงทะเล              บอพักน้ํา 
 
 
 
 
 

 
 

 
                 คลองสงน้ําดี                                                       บอบําบัดน้ํา 
 

 
 
 
 
 
 
 

                       
                      น้ํากอนบําบัด                                                               การบําบัดน้ําทิ้ง 

 
 
 
 
 
 

 
น้ํากอนปลอยสูธรรมชาติ 



 ๕๒

  3. การใหบริการทางวิชาการแกเกษตรกรในโครงการฯ ในเรื่องของการใหคําแนะนํ าเกี่ยวกับการ

เลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ระบบการจัดการบอ รวมไปถึงคําแนะนําเกี่ยวกบัใชยารักษาโรค ในปงบประมาณ 2557 มี
แผนดําเนินงานดังนี้ 

      3.1 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานทาพญามีแผนดําเนินงาน 840 ราย  

1,260 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 957 ราย 714 ตัวอยาง  

      3.2 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหนาสตน มีแผนดําเนินงาน 960 ราย 

1,140 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 1,174 ราย 1,117 ตัวอยาง  
      3.3 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานบอคณฑ ีมีแผนดําเนินงาน 960 ราย  

1,140 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 1,239 ราย 1,456 ตัวอยาง  

      3.4 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเล้ียงกุงทะเลบานหนาโกฐ มีแผนดําเนินงาน 840 ราย  

1,260 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 1,142 ราย 2,840 ตัวอยาง  

 
ตาราง แสดงผลการดําเนินงานการใหบริการทางวิชาการของโครงการตาง ๆ 

เดือน 
ผลการใหบริการทางวิชาการ (ราย/ตัวอยาง) 

บานทาพญา บานหนาสตน บานบอคณฑี บานหนาโกฎ ิ
ต.ค.56 105/90 117/97 138/146 114/315 
พ.ย.56 72/58 78/72 120/104 93/405 
ธ.ค.56 51/40 108/92 81/84 80/229 
ม.ค.57 39/28 125/108 12/12 62/138 
ก.พ.57 110/80 56/58 81/94 82/185 
มี.ค.57 72/56 63/50 105/118 78/178 
เม.ย.57 48/40 84/71 87/106 106/175 
พ.ค.57 72/56 105/90 159/186 88/185 
มิ.ย.57 87/64 162/152 138/196 95/233 
ก.ค.57 123/88 66/64 90/126 103/248 
ส.ค.57 114/62 87/95 45/64 93/128 
ก.ย.57 63/52 124/168 183/220 148/321 

รวม 957/714 1,174/1,117 1,239/1,456 1,142/2,840 
 
4. เก็บขอมูลเกี่ยวกับจํานวนบอเลี้ยงและผลผลิตของ เกษตรกรที่ เลี้ยงกุง ในโครงการฯ แตละ

โครงการฯ โดยเจาหนาที่แตละโครงการออกสํารวจบอของเกษตรกร ตั้งแตเริ่มปลอยกุงลงเลี้ยงจนจับขาย เพื่อ

บันทึกขอมูลสถิติในแตละรอบป อีกทั้งสามารถกําหนดการทํางานของเจาหนาที่ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ใหบริการสูบน้ําทะเลและการใหบริการทางวิชาการไดอยางทั่วถึง มรีายละเอียดดังนี้ 

 
                         
       



 ๕๓

               ตาราง สรุปจํานวนบอเลี้ยงและผลผลิตกุงทะเลโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงกุงทะเล ประจําปงบประมาณ 2557 
 

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.56 22/4 28/9 1,000 8,500 1/1 12/10 0 2,400 11/7 29/14 6,070 25,279 2/2 25/21 0 16,807 

พ.ย.56 24/4 20/9 4,700 15,920 2/2 9/8 0 3,350 11/8 21/11 0 5,000 2/2 24/21 800 6,550 
ธ.ค.56 21/4 19/9 9,900 9,590 3/2 7/6 3,400 5,950 12/9 23/10 0 20,800 0/0 23/17 0 5,496 
ม.ค.57 17/3 11/5 11,500 600 1/1 5/5 0 0 3/2 10/4 800 5,200 3/1 23/15 0 15,600 

ก.พ.57 13/3 12/7 2,800 1,900 2/1 12/11 0 200 2/1 17/9 0 0 4/4 29/22 500 24,555 
มี.ค.57 8/3 14/8 0 500 1/1 13/11 0 9,300 5/3 23/12 500 2,300 3/3 22/18 400 7,149 

เม.ย.57 5/2 12/9 1,900 400 0/0 6/5 0 0 5/4 15/7 0 1,800 1/1 19/15 0 2,602 

พ.ค.57 5/2 12/9 1,900 400 0/0 7/6 0 0 5/4 19/9 300 12,500 1/1 15/12 0 5,120 
มิ.ย.57 8/3 13/9 0 8,400 1/1 8/7 0 11,550 3/2 22/11 0 7,680 3/2 18/10 0 6,100 

ก.ค.57 15/4 11/9 1,000 3,700 1/1 11/10 0 0 2/1 20/8 0 24,472 6/6 22/16 2,700 26,786 

ส.ค.57 16/4 20/11 3,400 6,090 1/1 11/10 0 7,100 1/1 17/9 0 8,300 6/2 36/20 0 10,916 
ก.ย.57 19/4 21/12 540 7,720 2/2 11/9 0 7,300 4/4 23/9 4,500 7,700 6/3 21/16 1,500 18,770 

 รวมก ุงดาํ+กุงขาว 102,360.00 รวมก ุงดาํ+กุงขาว 50,550.00 รวมก ุงดาํ+กุงขาว 133,201.00 รวมก ุงดาํ+กุงขาว 152,351.00 

  ผลผลิตเฉลี่ยตอเดือน 8,530.00 ผลผลิตเฉลี่ยตอเดือน  4,212.50 ผลผลิตเฉลี่ยตอเดือน  11,100.08 ผลผลิตเฉลี่ยตอเดือน  12,695.92 

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 โครงการ 1438,462.00   (กก.)                 เฉลี่ยเด ือนละ          36,538  กก. 

      



 ๕๔

กิจกรรมยอยที่ 2 โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในอาวปากพนัง 
 

โครงการฟนฟทูรัพยากรประมงในอาวปากพนัง 
 
         อาวปากพนังเปนแหลงน้ําธรรมชาติขนาดใหญสุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช มคีวาม

หลากหลายของสัตวน้ําทั้งน้ําจืด,น้ํากรอยและน้ําเค็มในรอบแตละป  ในปจจุบันปริมาณสัตวน้ําลดลงและ

สภาพแวดลอมในอาวปากพนังเสื่อมสภาพอยางตอเนื่อง มีการทําประมงโดยเครื่องมือประมงที่ผิดกฏหมาย 

ไดแก อวนรุน อวนลากแคระ โพงพาง ยอปก ตลอดจนการปลอยน้ําเสียจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม
และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  เปนผลโดยตรงทําใหทรัพยากรสัตวน้ําและสิ่งแวดลอมทรุดโทรมลงตลอดเวลา  

สงผลกระทบตอชาวประมงพื้นบานที่ยังชีพดวยการประมงเปนอาชีพหลัก ตองปรับเปลี่ยนอาชีพและอพยพยาย

ถิ่นฐานไปสูอาชีพอ่ืนๆ หางไกลจากครอบครัว กรมประมงไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้น จึงให

หนวยงานในสังกัดคือ กลุมงานวิจัยระบบและการจัดการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สถาบันวิจัยการเพาะเล้ียง

สัตวน้ําชายฝง  สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง  สํารวจขอมูลเบื้องตนในวันที่ 26 เดือนกันยายน 2549  
ไดแกชนิดและความชุกชุมของสัตวหนาดิน คุณภาพดินเลน คุณภาพน้ําโดยเฉพาะคาความเคม็,  อุณหภูมิของน้ํา

และคาออกซิเจนละลายที่ระดับผิวน้ําในพื้นที่ที่สํารวจที่เหมาะสมมากที่สุดโดยมีพื้นที่ครอบคลุม 21,802 ไร 

โดยเริ่มจากปากแมน้ําเลียบขึ้นไปตามแนวปาชายเลนจนสิ้นสุดแนวปาชายเลนบริเวณบานแหลมตะลุมพุก จาก

ดานตะวันออกของแนวรองน้ําในอาวปากพนัง หางจากแนวรองน้ําเดินเรือประมาณ  400  เมตร  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงสถานสีํารวจพื้นทีท่าํฟารมทะเลในอาวปากพนัง 



 ๕๕

วัตถุประสงค  

        ๑. เพื่อทําเทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มาเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําในอาวปากพนัง 
        ๒. เพื่อแกปญหาความยากจน โดยการเพ่ิมรายไดจากการจับสัตวน้ํา 

        ๓. เพื่อใหชาวประมงรูจักการบริหารจัดการฟารมทะเลโดยชุมชน 

กิจกรรมในโครงการ 

        ๑. การจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน ประกอบดวยการฝกอบรมประมงอาสาใหมีความรู  ความ

เขาใจในการดูแลจัดการสัตวน้ําที่ปลอย และปลอยพันธุสัตวน้ํา 
        ๒. การติดตามและประเมินผลผลิตสัตวน้ํา โดยการติดตามและประเมินผลสัตวน้ําจากทาขึ้นสัตวน้ํา 

        ๓. การสํารวจสภาวะแวดลอมที่มีผลตอการประมง 

        ๔. การจัดระเบียบเคร่ืองมือประมง โดยการสํารวจและรวบรวมขอมูลการประมง และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ในอาวปากพนัง 

แนวทางการฟนฟูทรัพยากรประมงในอาวปากพนัง  

1. สํารวจหาบริเวณในอาวปากพนังที่เหมาะสม จากการประเมินขอมูลความเค็มและความชุกชุม

ของสัตวหนาดิน ที่ไดจากการสํารวจภาคสนามดวยโปรแกรม Arc View 3.1 โดยพื้นที่ที่มีความเค็มอยูระหวาง  

2 – 20  ppt. และมีความชุกชุมของสัตวหนาดินมากกวา  180  ตัว/ตารางเมตร  จัดเปนบริเวณที่เหมาะสม

ตอการฟนฟูทรัพยากรทะเล  

2. การคัดเลือกพันธุสัตวน้ําใหเหมาะสมกับสถานที่และชวงเวลาที่ปลอยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ความเค็มในชวงกวางคือน้ําจืดในฤดูฝนและน้ําเค็มในฤดูแลง  การคัดเลือกชนิดพันธุสัตวน้ํ าเพื่อปลอยจึ งมี

ความสําคัญตอการรอดชีวิตของสัตวน้ํา ดังนั้นการคัดเลือกชนิดพันธุสัตวน้ําที่ปลอยนอกจากสัตวน้ํ าบริเวณนั้ น

จะมีความสําคัญทางเศรษฐกิจแลว ตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมและชวงเวลาที่เหมาะสมหรือไมดวย 

3. การผลิตและการจัดหาพันธุสัตวน้ําในหนวยงานของกรมประมงที่ตั้งอยูในจังหวัด

นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกลเคียง มีบทบาทสําคัญในการผลิตพันธุสัตวน้ําชนิดตาง  ๆ นอกจากนี้พันธุสัตว
น้ําที่ปลอยสวนหนึ่งไดจัดซื้อจากฟารมของเอกชนดวย 

4. การดูแลและการจัดการ เนนการมีสวนรวมของประชาชนรอบ ๆ ในอาวปากพนัง เปนหลัก  

จึงไดมีการฝกอบรมกลุมชาวประมงขึ้นมา เพื่อดูแลสัตวน้ําที่ไดปลอยลงไปและเฝาระวังดูแลไมใหมีการจับสัตว

น้ําที่ไมไดขนาด เพื่อบรรลุขอตกลงรวมกันในการใชเครื่องมือจับสัตวน้ํา เมื่อสัตวน้ําโตขึ้นตามขนาดที่กําหนดไว 
 

 

 

       



 ๕๖

ผลการดําเนินงาน  

ทางศูนยฯ มีแผนดําเนินการผลิตพันธุสัตวน้ําชายฝงคือ พันธุกุงกุลาดํา จํานวน 12,000,000 ตัว ผล
การดําเนินงาน สามารถผลิตพันธุกุงกุลาดําเพื่อปลอยลงสูอาวปากพนัง จํานวน 12,100,000 ตัว  โดยงาน

หลักที่ดําเนินงานในปงบประมาณ 2557 ดังนี้  

แผนงาน : สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 

ผลผลติท ี่ 3 : เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรม : ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมง 

กิจกรรมยอย :โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในอาวปากพนัง  

กิจกรรม/งานที่จะท ํา หนวยนับ 
ปริมาณงาน 

แผน ผล 

1. การจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน 
พันตัว 12,000 12,100 

- ปลอยพันธุสัตวน้ํา (กุงกุลาดํา) 

สรปุการปลอยพันธุสัตวน้ํา ป งบประมาณ 2557 

แผนงบประมาณ  ปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร  โครงการฟนฟทูรัพยากรประมงในอาวปากพนัง 

ศูนยพัฒนาประมงพื้นท ี่ลุมน้าํปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ    

วันที ่
กุงกุลาดํา 

สถานท ีป่ลอย 
(ตัว) 

7 ตุลาคม 550,000 ต. ปากพนังฝงตะวันตก  อ.ปากพนัง      

28 พฤศจิกายน 500,000 ต. ปากพนังฝงตะวันออก  อ.ปากพนัง     

29 พฤศจิกายน 500,000 ต. ปากพนังฝงตะวันตก  อ.ปากพนัง      

3 ธันวาคม 100,000 ต. ปากพนัง  อ.ปากพนัง     

4 ธันวาคม 500,000 ต. ปากพนัง   อ.ปากพนัง     

5 ธันวาคม 1,000,000 ต. ปากพนัง   อ.ปากพนัง     

7 มีนาคม 800,000 ต. ปากพนังฝงตะวันออก  อ.ปากพนัง     

7 มีนาคม 900,000 ต. ปากพนังฝงตะวันตก  อ.ปากพนัง      

10 เมษายน 1,000,000 ต. ปากพนังฝงตะวันตก  อ.ปากพนัง      

10 เมษายน 1,300,000 ต. ปากพนังฝงตะวันตก  อ.ปากพนัง      

11 เมษายน 1,200,000 ต. คลองนอย  อ.ปากพนัง     

11 เมษายน 1,050,000 ต. ปากพนังฝงตะวันออก อ.ปากพนัง     

30 มิถุนายน 500,000 ต. แหลมตะลุมพุก  อ.ปากพนัง      

4 สิงหาคม 900,000 ต. ปากพนังฝงตะวันออก  อ.ปากพนัง     

4 สิงหาคม 1,300,000 ต. ปากพนังฝงตะวันตก  อ.ปากพนัง      

รวมท ั้งสิ้น เดอืนตุลาคม - สิงหาคม  12,100,000  ตัว 



 ๕๗

กิจกรรมยอยที่ 3 ศูนยเรียนรูดานการประมง 

 

            
      ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 

 
 
 
 
 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและเมื่อ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน ภายใต
กระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เศรษฐกิจพอเพียงไมไดสอนใหทุกคนหยุดพัฒนา หยุดการ
กระตือรือรน หยุดรับความรูและเทคโนโลยีและไมไดสอนใหเรารอคอยรับการสงเคราะหความชวยเหลือ แต
สอนใหทุกคน ทุกครอบครัว ทุกองคกรอยูในโลกปจจุบันอยางมีสติ มีปญญา รูเทาทันโลก ขยันขันแข็ง เอาการ
เอางาน รับผิดชอบทําทุกภารกิจอยางพอดี สมเหตุสมผล ไมโลภมาก 
              เศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและ
ภูมิคุมกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงความพอดี ซึ่งประกอบไปดวยความพอดีดานจิตใจ ดานสังคม ดานทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานวัตถุ  ดานวัฒนธรรม  

ผลการดําเนินงาน 

              ในปงบประมาณ 2557 ศูนยฯ มีแผนดําเนินงานการจัดฝกอบรมเกษตรกรจํานวน 20 ราย โดยงบ

ดําเนินงานเปนจํานวน 114,000.- บาท ผลการดําเนินงานจัดฝกอบรมหลักสูตรการแปรรูปปลานิล ระหวาง

วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2557 มีเกษตรกรเขาอบรมจํานวน 27 ราย รายละเอียดดังนี้ 

 

แผนงาน : สงเสร ิมประสทิธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 

ผลผลติ : เกษตรกรไดรบัการส งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 

กิจกรรม : ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมง (ศูนยเรียนรูด านการประมง) 

กิจกรรม/งานทีท่ ํา หนวยนับ 
ปริมาณงาน 

 แผน ผล 

ศูนยเรีนร ูดานการประมง       

- การจัดฝกอบรม ราย 20 27 

- ปรับปรุงศ ูนยเรียนร ู/จุดสาธิตเรียนร ู แหง 1 1 
 



 ๕๘

ภาพกิจกรรม การฝกอบรมเกษตรกรศูนยเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
 
                                           
                  

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
  ปนสิบนึ่งไสปลานิล                                             ปนสิบทอดไสปลานิล 



 ๕๙

7. แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
ผลผลิตที่ 3  เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมหลัก  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

กิจกรรมการสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนงั อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

  กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ผลิตพันธุสัตวน้ําจืดปลอยพันธุ

สัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาต)ิ ไดแก กุงกามกรามและปลาน้ําจืด เชน ปลาตะเพียนขาว ปลาย่ีสก ปลาบา 

ปลอยลงสูแมน้ําปากพนัง ซึ่งมีความยาวประมาณ ๑๕๖ กิโลเมตร และลําคลองสาขา เพื่อฟนฟูทรัพยากร

สัตวน้ํา รักษาสมดุลนิเวศ เปนแหลงอาหารและสรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที ่ เปนกิจกรรมที่
ประชาชนในพื้นที่มีความตองการมาก โดยเสนอขอรับการสนับสนุนสัตวน้ําไปปลอยผานทางผูใหญบาน 

กํานัน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ชมรมรักษลุมน้ําปากพนัง สนองพระราชดําริ และสวนราชการ

ตางๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

           ศูนยฯ ไดจัดทําแผนงานเพื่อสงเสริมการประมงในเขตพื้นที่ลุ มน้ําปากพนัง โดยมีเปาหมายทีผ่ลิต

พันธุสัตวน้ํา (กุงกามกราม) เพื่อปลอยในแหลงน้ําธรรมชาติ ในปงบประมาณ 2557 จํานวน 5,000,000 ตัว

ผลการดําเนินงานสามารถผลิตพันธุสัตวน้ําไดจํานวน 5,041,999 ตัว แบงเปน ปลาตะเพียนขาว 

4,277,999 ตัว  ปลานิลจิตรลดา 114,000 ตัว และกุงกามกราม 650,000 ตัว  มีรายละเอียดดังนี้ 
 



 ๖๐

ตารางแสดง แผนผลการปฏบิ ัติงานกิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป งบประมาณ 2557 

 

แผนงาน : สงเสร ิมประสทิธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 

ผลผลติท ี่ 3 : เกษตรกรไดรบัการสงเสร ิมและพัฒนาศกัยภาพ 

กิจกรรม: สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

กิจกรรม/งานที่จะท ํา  หนวยนับ  
 ปริมาณงาน  

แผน ผล 

โครงการพฒันาพื้นท ี่ลุมน้าํปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช   
  

 1. ผลิตพันธุสตัวน้ํา  พันตัว  5,000 5,042 

 1.1 ปลอยพันธุสั ตวน้ําในแหลงน้ํ าธรรมชาติ  พันตัว  4,700 4,928 
          -  ปลอยปลากินพืช  พันตัว  2,660 4,328 

          -  ปลอยกุงกามกราม  พันตัว  2,040 650 

 1.2  สงเสริมการเพาะเลี้ยงพันธุสัตวน้ํา  พันตัว  300 64 

 
สรปุการปลอยพันธุสัตวน้ํา 

กิจกรรมสนบัสนุนโครงการพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ  ป งบประมาณ 2557 

ศูนยพัฒนาประมงพื้นท ี่ลุมน้าํปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ    

วันที ่
กุงกามกราม ปลาตะเพียนขาว ปลานลิจิตรลดา 

สถานท ีป่ลอย 
(ตัว) (ตัว) (ตัว) 

19 ตุลาคม 2556 - 150,000 - ต.หูลอง   อ.ปากพนัง 

22 ตุลาคม 2556 - 8,000 5,000 ต.ทองลําเจียก  อ.เชียรใหญ  

24 ตุลาคม 2556 - - 19,000 ต.เกาะทวด  อ.ปากพนัง 

25 ตุลาคม 2556 - - 20,000 ต.หูลอง   อ.ปากพนัง 

14 พฤศจิกายน 2556 - 120,000 - ต.หัวไทร   อ.หัวไทร  

14 พฤศจิกายน 2556 - 1,000 1,000 ต.บานกลาง  อ.เชียรใหญ 

3 ธันวาคม 2556 - 300,000 - ต.ทุงปรัง   อ.สิชล 

3 ธันวาคม 2556 - 100,000 - ต.ขอนหาด  อ.ชะอวด 

4 ธันวาคม 2556 - 100,000 - ต.ทาดี  อ.ลานสกา 

4 ธันวาคม 2556 - 100,000 - ต.ทรายขาว  อ. หัวไทร  

4 ธันวาคม 2556 - 200,000 - ต.ทาประจะ   อ.ชะอวด 

4 ธันวาคม 2556 - 200,000 - ต.ไชยมนตร ี อ.เมือง 

4 ธันวาคม 2556 200,000   - ต.ทาขนาน  อ.เชียรใหญ  

5 ธันวาคม 2556 100,000 200,000 10,000 ต.หูลอง   อ.ปากพนัง 

5 ธันวาคม 2556 - 9,999 - ต.นาเคียน   อ.เมือง 

5 ธันวาคม 2556   100,000   ต.ดอนตรอ  อ.เฉลิมพระเกียรติ 

5 ธันวาคม 2556 350,000     ต.เชียรใหญ   อ.เชียรใหญ 

5 ธันวาคม 2556   100,000   ต.บางพระ   อ.ปากพนัง  
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สรปุการปลอยพันธุสัตวน้ํา 
กิจกรรมสนบัสนุนโครงการพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ  ป งบประมาณ 2557 

ศูนยพัฒนาประมงพื้นท ี่ลุมน้าํปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ (ตอ)   

 

วันที ่ กุงกามกราม 
(ตัว) 

ปลาตะเพียนขาว 
(ตัว) 

ปลานลิจิตรลดา 
(ตัว) 

สถานท ีป่ลอย 

5 ธันวาคม 2556   200,000   ต.เขาพังไกร   อ.หัวไทร 

22 มกราคม 2557 - 100,000 - ต.บานเนิน    อ.เชียรใหญ  

6 กุมภาพันธ 2557 - 1,000 5,000 ต.เกาะทวด   อ.ปากพนัง 

13 กุมภาพันธ 2557 - 100,000 - ต.ควนชะลิก   อ.หัวไทร 

5 เมษายน 2557 - 88,000   ต. หูลอง   อ.ปากพนัง 

10 เมษายน 2557  - 200,000 - ต.หูลอง    อ.ปากพนัง 

10 เมษายน 2557 - 200,000   ต.ไชยมนตรี  อ.เมือง 

11 เมษายน 2557 - 150,000   ต.ปากแพรก  อ.ปากพนัง  

22 เมษายน 2557 - 400,000 50,000 ต.หูลอง    อ.ปากพนัง 

2 พฤษภาคม 2557 - - 4,000 ต. บานเนิน  อ.เชียรใหญ  

8 พฤษภาคม 2557 - 100,000 - ต.ทาเสม็ด   อ.ชะอวด 

8 พฤษภาคม 2557 - 200,000 - ต.ควนหนองหงษ  อ.ชะอวด 

15 พฤษภาคม 2557 - 150,000 - ต.เกาะขันธ  อ.ชะอวด 

15 พฤษภาคม 2557 - 150,000 - ต.เกาะขันธ  อ.ชะอวด 

15 พฤษภาคม 2557 - 200,000 - ต.ควนหนองหวา   อ.จุฬาภรณ 

30 พฤษภาคม 2557 - 300,000 - ต.ไสหมาก   อ.เชียรใหญ  

13 มิถุนายน 2557 - 50,000 - ต. ชะอวด   อ. ชะอวด 

รวมท ั้งสิ้น  เดือนตุลาคม 2556 - มิถุนายน 2557  5,041,999  ตัว 
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8. โครงการแกไขปญหาเรงดวนเพื่อควบคุมและลดความสูญเสียของสินคากุงทะเลจากกลุม
อาการตายดวน (EMS)  

 

ความเปนมา 

จากปญหาการระบาดของโรคตายดวน (EMS) ไดสงผลกระทบตออุตสาหกรรมกุงของไทยทั้งระบบ 

โดยทําใหผลผลิตกุงทะเลจากการเพาะเลี้ยงลดลงอยางมาก จากปริมาณ 480,000 ตัน  ในป  2555 ลด

เหลือเพียง 256,000 ตัน ในป 2556 แมที่ผานมากรมประมงไดดําเนินการติดตามสถานการณและแกไข

ปญหาดังกลาวอยางใกลชิด แตก็สามารถแกไขปญหาไดในระดับหนึ่งเทานั้น เนื่องจากยังขาดงบประมาณใน
การดําเนินการ ทั้งการจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตรในการตรวจวินิ จฉัยโรค พอแมพันธุกุงสําหรับการ

ปรับปรุงพันธุ รวมถึงเจาหนาที่ในการใหบริการเกษตรกรเพื่อตรวจคัดกรองโรคดังกลาวออกจากระบบการ

ผลิตอยางตอเนื่อง ดังนั้น กรมประมงจึงไดจัดทําโครงการแกไขปญหาเรงดวนเพื่อควบคุมและลดความ

สูญเสียของสินคากุงทะเลจากกลุมอาการตายดวน EMS ขึ้น เพ่ือแกไขปญหาการระบาดของกลุมอาการตาย

ดวนใหหมดไป รวมทั้งรักษาระดับการผลิต และการสงออกกุงทะเลของไทยใหกลับคืนสูสภาวะปกติ โดยได
ขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ในวงเงิน 200 ลานบาท เพื่อใชดําเนินการ

แกไขปญหาการระบาดของ EMS ทั้งระบบ เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติ 

(คสช.) ไดมีมติอนุมัติในหลักการใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมประมงดําเนินการโครงการแกไข

ปญหาเรงดวนเพื่อควบคุมและลดความสูญเสียของสินคากุงทะเลจากกลุมอาการตายดวน EMS  

ทั้งนี้ กรมประมงไดดําเนินการปรับฐานงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อดําเนิน
โครงการดังกลาว วงเงิน 16,095,000 บาท ภายใตแผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ โครงการเมือง เกษตรสีเขียว กิจกรรมเมืองสี เขียวดานการประมง และไดรับสนับสนุน

งบประมาณรายจายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประจําป งบประมาณ 

พ.ศ.2557 วงเงิน 79,890,500 ลานบาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 95,985,500 ลานบาท โดยดําเนิน  3 

กิจกรรม ประกอบดวย 

กิจกรรมที่ 1 การนําเขาพอแมพันธุและผลิตลูกพันธกุงคุณภาพ โดยจะนํ าเขาพอแมพันธุกุงขาว

จากตางประเทศ ไดแก เอสไอเอส กวม และไซปน จํานวน 1,500 คู พรอมเรงซอมแซมโรง เพาะฟกของ

กรมประมง 10 แหง เพื่อเลี้ยงขุนพอแมพันธุและผลิตลูกพันธุกุงขาวคุณภาพใหแกเกษตรกร ตลอดจน

มุงหวังที่จะผลิตพอแมพันธุกุง 100,000 ตัว ในอนาคต  

กิจกรรมที่ 2 เพิม่ประสิทธิภาพระบบคัดกรอง ปองกัน เฝาระวังโรคกุง เพื่อยับยั้ ง  EMS ดวยการ

เพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการในการคัดกรอง ปองกัน เฝาระวังโรคกุงทะเล เพื่อใหบริการตรวจคัดกรองโรค

กุงทะเลแกเกษตรกร และเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อใหกับกรมประมง  
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กิจกรรมที่ 3 เพิ่มกําลังการผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย ปม. 1 เพื่อฟนฟูแหลงเลี้ยงกุงทะเล โดยเพิ่มกําลัง

การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม. 1 สูตรผง สําหรับแจกจายใหเกษตรกรทั่วประเทศ จํานวน 100,000 ซอง 
และจัดตั้งหนวยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 สูตรน้ํา ในเขตพ้ืนที่ชายฝงทะเลทั่วประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 

 ศูนยฯ  มีแผนดําเนินงานโครงการแกไขปญหาเรงดวนเพ่ือควบคุมและลดความสูญเสียของ

สินคากุงทะเลจากกลุมอาการตายดวน (EMS) ในปงบประมาณ 2557 โดยไดรับมอบหมาย 

งานกิจกรรมดงันี้  

 
ตารางสรุป  แผนผลการปฏิบตัิงานโครงการแกไขปญหาเรงดวนเพื่อควบคุมและลดความสูญเสียของสินคากุงทะเลจาก

กลุมอาการตายดวน (EMS) ป งบประมาณ 2557 

 
โครงการแกไขป ญหาเร งดวนเพื่อควบคุมและลดความสูญเสียของสินคากุงทะเลจากกลุมอาการตายดวน (EMS) 

กิจกรรมการดําเนินงาน หนวยนับ 
ปริมาณงาน 

แผน ผล 
1. เพิ่มประสทิธิภาพระบบคดักรอง ป องกัน/เฝาระวังโรคกุงเพื่อยบัยั้ง EMS     

ตัวอยาง 3,090 3,856 

    กิจกรรมเพิ่มศักยภาพหองปฏบิ ัตกิารในการคดักรอง/ปองกัน/เฝาระวังโรคกุงทะเล 

           - ใหบริการตรวจวิเคราะหโรคกุงทะเลแกเกษตรกรในเขตชายฝงทะเล 

2. เพิ่มก ําลังการผลิตห ัวเชือ้จุลินทรีย (ปม.1) เพื่อฟนฟูแหลงเลี้ยงกุงทะเล     

ขวด 6,000 9,993 

    จัดตั้งหนวยผลิตจุลินทรีย ปม.1 สูตรน้ํา ในเขตพื้นท ี่ชายฝงทะเล 

           - แจกจายหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 สูตรน้ํา ใหแกเกษตรกร 

 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบคัดกรอง ปองกัน/เฝาระวังโรคกุงเพื่อยับยั้ง EMS 

            ใหบริการตรวจวิเคราะหโรคกุงทะเลแกเกษตรกรในเขตชายฝงทะเล โดยดําเนินการใหบริการ

ตรวจวิเคราะหโรคกุงทะเลแกเกษตรกรในเขตชายฝงทะเล ในตัวอยางสัตวน้ํา ตัวอยางดิน  และตรวจอยาง

น้ํา เพ่ือตรวจหาไวรัสที่เปนสาเหตุการเกิดโรคในกุงทะเล ไดแก เชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว(WSSV) เชื้อไวรัส

ทอรา(TSV) เชื้อไวรัสหัวเหลือง(YHV) เชื้อไวรัสแคระเกรน็ (IHHNV) ดวย เทคนิค PCR เพื่อตรวจโรคที่ เกิด
จากเชื้อแบคทีเรีย vibrio parahaemolyticus สาเหตุของโรค EMS ดวยเทคนิค PCR และตรวจหาเชื้อ

แบคทีเรีย Vibri0 ดวยวิธี Plate Count และรายงานผลยังสถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําชายฝง เพื่อวิเคราะห

สถานการณโรคตอไป   โดยศูนยฯมีแผนดําเนินงาน 3,090 ตัวอยาง ผลการปฏิบัติง าน 3,856 ตัวอยาง 

ผลการตรวจวินิจฉัย ดังนี้ 
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ตารางสรุป   ตัวยางที่ตรวจพบเปนโรคดวยวิธีการตรวจวนิิจฉัยโรคสัตวน้ํา ดวยเทคนิค PCR 
ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557 

โครงการแกไขป ญหาเร งดวนเพื่อควบคุมและลดความสูญเสียของสินคากุงทะเลจากกลุมอาการตายดวน (EMS) 

 ตัวยางท ี่ตรวจพบเปนโรคดวยวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคสัตวน้ํา ดวยเทคนิค PCR 

บอดิน 

ชนิดต ัวอยาง 

โรคสัตวน้ําท ี่ตรวจวิเคราะห ดวยเทคนิค PCR 

VP/EMS ไวรัส (PCR) 

V.flaE WSSV YHV TSV IHHNV 

กุงวัยรุน  13 ตัวอยาง 2 ตัวอยาง    - -   - 

บ อพักน้ํา/บ อเลี้ยง  42 ตัวอยาง 
ไมท ําการตรวจ 

ดิน  27 ตัวอยาง 
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2. เพิ่มกําลังการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย (ปม.1) เพื่อฟนฟูแหลงเลี้ยงกุงทะเล 

การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย (ปม.1) 

สําหรับบําบัดสารอินทรียในบอเลี้ยงสัตวน้ํา  

ความนํา 
การเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนาโดยคาดหวังผลผลิตต อการเล้ียงในแตละครั้งใหไดปริมาณที่

มาก ถึงแมจะมีการจัดการที่ดีเพียงใดก็ตาม ยอมเส่ียงตอการการเกิดโรคระบาด เชน การติดเชื้อ

แบคทีเรียในกลุมVibrio และ ไวรัส ไดแก โรคตัวแดงดวงขาว (WSSV)  โรคหัวเหลือง (YHV) และโรค

แคระแกร็น (IHHNV) รวมทั้งมีการระบาดของโรคจากตางประเทศ เชน โรคทอรา (TSV) โรคกลามเนื้อ

ตาย (IMNV) อีกทั้งยังมีการใชยาปฏิชีวนะ Oxytetracycline, Oxolinic acid, Nitroflurans, 
Chloramphinicalและ ใชสารเคมี Malachite greenอยางตอเนื่องถึงแมวากรมประมงไดรณรงคใหหยุด

ใช ตอมาในระหวางป 2538-2540 เกิดปญหาโรคระบาดทําใหกุงกุลาดําโตชาสงผลใหผลผลิตลดลง ทําให

มพีื้นที่บางสวนเกษตรกรได เปลี่ยนไปเลี้ยงกุงขาว Pacific white shrimp ทําใหการเลี้ยงกุงฟนตัวขึ้นอีกคร้ัง

หนึ่ง จนในปจจุบันเกษตรกรเปลี่ยนไปเลี้ยงกุงขาวเกือบทั้งหมด 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดมีการคนหาแนวทางเลือกอื่นๆ อีกมาก เชน การฟนฟูสิ่งแวดลอมสราง

สมดุลภายในฟารม การใชพันธุกุงปลอดเชื้อและการใชจุลินทรียในป  2551ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง

ชายฝงสมุทรสาครไดผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย (ปม.1) เพื่อแจกจายใหกับเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั่วประเทศ

ไทยโดยมนีักวิชาการของกรมประมงรวมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห งประเทศไทย ได

คัด เลือกจุลินทรียในกลุม  Bacillus 3  ชนิด  คือ B. subtilis,    B. megaterium  และ B. 
licheniformisซึ่งเปนจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพสูง ในการยอยสลายสารอินทรีย  ใชสําหรับบําบัด

สารอินทรียที่ตกคางสะสมในบอเลี้ยงสัตวน้ํามีการควบคุมคุณภาพโดยการสุมตัวอยาง เพื่อนํ ามาเพาะเชื้อ

และนับจํานวนโคโลนี   ตลอดจนตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อชนิดอื่นๆ ในทุกรุนการผลิตปจจุบัน เปนที่

ยอมรับและนํามาใชกันอยางกวางขวาง ทั้งในน้ําจืดและน้ํากรอย โดยเฉพาะในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ าแบบ

ความหนาแนนสูง 
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริไดเริ่มผลิตจุลินทรียน้ํ า

(ปม.1) ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2557 ใหแกเกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวน้ําโดยเฉพาะเกษตรกรผู เลี้ยงกุง  ซึ่ง

ครั้งแรกนั้นทางศูนยฯไดสงเจาหนาที่ออกไปสงเสริมการใชจุลินทรียน้ํ าตามบอเลี้ยงกุงของ เกษตรกรใน

บริเวณโดยรอบของอําเภอปากพนัง อําเภอหัวไทรและบางสวนของพื้นที่ของอําเภอเชียรใหญ ซึ่ง ไดรับการ

ตอบรับเปนอยางดี จนในปจจุบันนี้มีเกษตรกรเขามารับหัวเชื้อจุลินทรียน้ํ า (ปม.1) เองที่ศูนยฯ จากการ
สอบถามเกษตรกรผูเลี้ยงกุงคือคุณ วิวัฒน ทิพโยธา ไดใชจุลินทรียตั้งแตเร่ิมเตรียมบอจนจับขาย จากการ

บอกเลา “ในการเลี้ยงกุงรอบที่ผานมา ผมทดลองใชจุลินทรียน้ําที่ศูนยฯผลิตแจกนั้น มีการลงทุนที่น อยลง

มากจากเม่ือกอนตองซื้อยามาใสเพื่อปองกันโรคตางๆ แตการเล้ียงรอบนี้ผมแทบจะไมตองซื้อเลย แตประมง

จะมีขอแมคือเมื่อมาเอาจุลินทรียน้ําแตละครั้ง ทางผมจะตอง เอาดิน  น้ํ า กุง  มาดวยทุกครั้ง  เพราะทาง



 ๖๖

ประมงจะเพาะเช้ือของน้ําและกุงใหอยางสม่ําเสมอ ประมงบอกวาเผื่อมีอะไรจะไดแกไขทันทวงทีและอยากรู

ผลของการใชจุลินทรียน้ําดวย และที่สําคัญคือหลังการที่ผมจับกุงแลว บอไมมีกลิ่นเหม็นผิดกับเม่ือกอนที่ จับ
กุงแลวบอจะเหม็นมาก” ถือไดวาการผลิตจุลินทรียน้ํา(ปม.1)เพื่อแจกจายใหเกษตรกรไดผลในระดับที่น า

พอใจเปนอยางมาก 

ผลการดําเนินงาน 

ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริไดเร่ิมผลิตจุลินทรียน้ํ า (ปม.1) 
ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2557 ใหแกเกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวน้ําโดยเฉพาะเกษตรกรผู เลี้ยงกุง  ผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการแกปญหาเรงดวนเพ่ือควบคุมและลดความสูญเสียของสินคากุงทะเลจากกลุมอาการ
ตายดวน(EMS) มีแผนในการผลิตจุลินทรียสูตรน้ําปม.1) ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2557 ใหแกเกษตรกรผู
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา จํานวน 6,000 ขวด ปริมาณ 1,200,00 ซีซี ผลการดําเนินงานตั้งแต 15 กรกฎาคม 
2557 – 30 กันยายน 2577 จํานวน 9,993 ขวด ปริมาณ 1,998,600 ซีซ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการแกปญหาเรงดวนเพื่อควบคุมและลดความสูญเสียของสินคากุงทะเลจากกลุมอาการตายดวน(EMS) 
หนวยงาน ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ   

สรปุสาระสาํคัญของเรื่อง/งาน/ 
โครงการ 

แผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานสะสม(15 ก.ค - 5 ก.ย 2557) 

 การแจกจายหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 สูตรน้ําใหแกเกษตรกร  6,000ขวด (1,200,000 ซีซี)  9,993 ขวด (1,998,600 ซีซี)  



 ๖๗

9.  กิจกรรมสงเสริมการประมงในพื้นที่ลุมน้ําปากพนงั อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ(กปร.) 

             พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงพระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับการพัฒนาลุมน้ําปาก

พนัง ณ สถานีสูบน้ําบานโคกกูแว ตําบลพรอนและสถานีสูบน้ําตอหลัง ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๙ และ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ สรุปความไดวางานที่จะตองดําเนินการมีอยู  ๒ 

สวนคือ  
     1. งานดานชลประทานซึ่งเปนพื้นฐานของการแกปญหา ทั้งนี้ ควรมีการพิจารณาวางโครงการ

และกอสรางประตูระบายน้ําในแมน้ําปากพนัง ณ จุดหางจากอําเภอปากพนังไปทางทิศใตประมาณ ๓-๕ 

กิโลเมตร อยางเรงดวน เพื่อปองกันน้ําเค็มบุกรุกและเก็บกักน้ําดิบสําหรับใชผลิตประปาของอําเภอปากพนั ง 

พรอมทั้งกอสรางระบบระบายน้ําออกจากพื้นที่น้ําทวมลงทะเลใหเร็วที่สุด  

2. งานดานกิจกรรมตอเนื่อง เพื่อชวยเหลือราษฎรในการประกอบอาชีพและพัฒนาความ
เปนอยูใหดีขึ้น ควรใหเจาหนาที่ตาง  ๆที่เกี่ยวของรวมทั้งฝายทหารชวยกันพัฒนาใหเกิดผลควบคูไปกับการ

พัฒนาดาน แหลงน้ํ า พื้นที่ ของโครงการมีประมาณ ๑,๙๓๗,๕๐๐ ไร อยูทางตอนใตของจั งหวัด

นครศรีธรรมราช ครอบคลุม พ้ืนที่รวม ๗ อําเภอ คือ พื้นที่ทั้ งหมดของอําเภอชะอวด อําเภอรอนพิบูลย 

อําเภอเชียรใหญ อําเภอหัวไทร และอําเภอปากพนัง กับพื้นที่บางสวนของอําเภอลานสกา และอําเภอเมือง

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. เพือ่เปนแหลงอาหารและสรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่ 

 



 ๖๘

 

ผลการดําเนินงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ไดรับการสนับงบประมาณ 

จากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7 

 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (กปร.) 

ไดใหการสนับสนุนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 กับศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปาก
พนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในการดําเนินโครงการสงเสริมการประมงในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 1 โครงการ คือ 

1.โครงการผลิตพันธุปลาน้ําจืดปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังงบประมาณ 

รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดําเนินกิจกรรมผลิตพันธุปลาน้ําจืด(ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ และปลาบา) 

ปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ ตัว 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อเพิ่มประชากรสัตวน้ําในแมน้ําปากพนังและลําคลองสาขา 
2. เพื่อรักษาสมดุลนิเวศในแมน้ําปากพนัง ชวยลดวัชพืชในแมน้ําปากพนังและลําคลองสาขา 
3. เพื่อเปนแหลงอาหารและสรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที ่

ผลการดําเนินการ 

ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริไดมีการเบิกจายงบประมาณใน

การดําเนินการผานศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ซึ่งสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ 

 โครงการผลิตพันธุปลาน้ําจืดปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ไดทําการ

ผลิตพันธุสัตวน้ํา  แลวปลอยตามความตองการของประชาชนในพื้นที่ที่ทําหนังสือผานผูใหญบาน กํานัน และ

นายกองคการบริหารสวนทองถิ่น สวนหนึ่งไดรับการประสานขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการที่

ดําเนินงานในพื้นที่เพื่อปลอยในกิจกรรมตางๆ อันมีผลตอการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา
ในพื้นที่  

การดําเนินงานใชระยะเวลา 6 เดือน ปลอยพันธุสัตวน้ํา 24 ครั้ง ๓ ชนิด ประกอบดวยปลายี่สก

เทศ 13๐,๐๐๐ ตัวปลาตะเพียนขาว 4,900,000 ตัว และปลานิล 5๐,๐๐๐ ตัว รวมทั้งสิ้น ๕,080,000 

ตัว ลงในแมน้ําปากพนังและลําคลองสาขา ในพื้นที่อําเภอเมือง สิชล ลานสกา พรหมคีรี ปากพนัง เชียรใหญ 
ชะอวด หัวไทร ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอระโนด ของจังหวัดสงขลา ซึ่งมีรายละเอียดตาม

ตารางและตัวอยางภาพประกอบบางสวน 

 

 



 ๖๙ 

ตาราง แสดงรายละเอียดการปล อยพันธุส ัตวน้ํา ในพื้นท ีต่าง  ๆของโครงการพัฒนาพื้นท ีลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําป งบประมาณ ๒๕๕7 
 

ลําดบัที ่ วัน/เดือน/ ป  
ท ี่ตั้ง ชนิดและจํานวนพันธุส ัตวน้ําท ี่ปลอย (ตัว) 

รวม 
ตําบล อําเภอ จังหวัด ปลาตะเพียนขาว ปลานลิ ปลายี่สกเทศ 

1 4 ก.ค.๕7 บางจาก เมือง นครศรีธรรมราช 200,000 
  

200,000 

2 9 ก.ค.๕7 บางจาก เมือง นครศรีธรรมราช 200,000   
200,000 

3 10 ก.ค.๕7 ทาประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช 200,000 
  

200,000 

4 10 ก.ค.๕7 เชียรใหญ  เชียรใหญ  นครศรีธรรมราช 500,000   
500,000 

5 18 ก.ค.๕7 หูลอง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 250,000 50,000 
 

300,000 

6 21 ก.ค.๕7 หูลอง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 150,000   
150,000 

7 22 ก.ค.๕7 ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 100,000 
  

100,000 

8 24 ก.ค.๕7 ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 250,000   250,000 

9 28 ก.ค.๕7 หูลอง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 100,000 
  

100,000 

10 6 ส.ค.๕๖ วังอาว ชะอวด นครศรีธรรมราช 250,000   
250,000 

11 7 ส.ค.๕๖ หูลอง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 250,000 
  

250,000 

12 7 ส.ค.๕๖ ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 100,000   
100,000 

13 8 ส.ค.๕๖ เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 100,000 
  

100,000 

14 8 ส.ค.๕๖ นาเรียง พรหมครี ี นครศรีธรรมราช 300,000   
300,000 

15 8 ส.ค.๕๖ บอตรุ ระโนด สงขลา 200,000 
  

200,000 

๑๖ 11 ส.ค.๕๖ ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช 200,000 
  

200,000 

17 11 ส.ค.๕๖ ปากพนัง/ตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 200,000 
  

200,000 



 ๗๐

ตาราง แสดงรายละเอียดการปล อยพันธุส ัตวน้ํา ในพื้นท ีต่าง  ๆของโครงการพัฒนาพื้นท ีลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําป งบประมาณ ๒๕๕7 (ตอ) 
 

ลําดบัที ่ วัน/เดือน/ ป  
ท ี่ตั้ง ชนิดและจํานวนพันธุส ัตวน้ําท ี่ปลอย (ตัว) 

รวม 
ตําบล อําเภอ จังหวัด ปลาตะเพียนขาว ปลานลิ ปลายี่สกเทศ 

18 19 ส.ค.๕๖ ควนขะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช 250,000 
  

250,000 

19 21 ส.ค.๕๖ คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช 200,000   
200,000 

20 26 ส.ค.๕๖ บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 300,000 
  

300,000 

21 2 ก.ย.๕๖ บานเนิน เชียรใหญ  นครศรีธรรมราช 300,000   
300,000 

22 11 ก.ย.๕๖ ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช 100,000 
 

50,000 150,000 

23 11 ก.ย.๕๖ เกาะขันธ  ชะอวด นครศรีธรรมราช 100,000  50,000 150,000 

24 11 ก.ย.๕๖ เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช 100,000 
 

30,000 130,000 

รวม (ตัว) 4,900,000 50,000 130,000 5,080,000 

 

 

 

 

 



 ๗๑

ภาพแสดงการปลอยสัตวน้ําในพื้นที่ต างๆของ 

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7 

 

 

 



 ๗๒

10. งบเงินทุนหมนุเวียน 

            ศูนยฯ ไดรับการจัดสรรงบเงินทุนหมุนเวียนในปงบประมาณ 2557 สําหรับผลิตพันธุปลา พันธุ

กุงและพันธุสัตวน้ําชนิดอื่นๆ เพื่อจํ าหน ายเปนจํานวนเงิน  546,490.00 บาท และใชไปจํานวน 
520,478.59 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ รายการ งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ใชไป คงเหลือ 
1 คาจางชั่วคราว   291,490.00 266,055.16 25,434.84 
2 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 250,000.00 249,423.50 576.50 
3 คาตอบแทนพิเศษ          -          -     - 
4 คาสาธารณูปโภค 5,000.00 4,999.93 0.07 

 รวม 546,490.00 520,478.59 26,011.41 
 

             ผลการผลิตพันธุสัตวน้ําสามารถผลิตพันธุสัตวน้ําไดแกปลานิลไมแปลงเพศขนาด 2-3 เซนติเมตร

, ปลานิลแปลงเพศขนาด 2-3 เซนติเมตร ปลานิลจิตรลดาขนาด 2-3 เซนติเมตร ปลานิลจิตรลดา 3 แปลง
เพศขนาด 3 นิ้ว กุงกามกรามขนาด 1-1.5 เซนติเมตร กุงกุลาดําขนาด P10-P15 ปลากะพงขาวอายุ  7-

15 วัน ปลากะพงขาวขนาด 1 เซนติเมตรและปลากะพงขาวขนาด 2-3 เซนติเมตร รวมทั้ งหมด 

3,479,340 ตัวและจําหนายไดจํานวนเงินทั้งหมด 644,582 บาท รายละเอียดดังตาราง 
 

เดือน ชนิดสัตวน้าํ (ตัว)/ราคา (บาท) 
ปลานิลจิตรลดา3 

แปลงเพศ 
ปลานิลจิตรลดา

3 
ไมแปลงเพศ 

ปลากะพงขาว กุงกามกราม กุงกลุาดํา 

ต.ค.56 47,990/14,397 1,500/300 - - 1,040,000/124,800 
พ.ย.56 169,430/50,829 - - - 800,000/96,000 
ธ.ค.56 202,500/60,750 - - - 350,000/42,000 
ม.ค.57 29,000/8,700 - - - - 
ก.พ.57 71,600/21,498 - - - - 
มี.ค.57 4,000/1,200 - - - - 

เม.ย.57 70,200/21,060 - - - 165,000/19,800 
พ.ค.57 100,860/30,258 - - - - 

มิ.ย.57 123,420/37,026 - - - - 
ก.ค.57 110,480/33,144 - 10,680/26700 5,000/750 - 
ส.ค.57 47,100/14,130 - 600/1,500 - - 

ก.ย.57 129,600/38,880 - 320/860 - - 
รวม   ต .ค.56– ก.ย.57     3,47 9,340/644,582 (ต ัว/บาท) 

           
สรุปผลการผลิตพันธุ เพื่อจําหนาย ดังนี้  
 
 
 

รวมเบิกจาย 520,478.00  บาท 
นําสงรายได             644,582.00  บาท 
กําไร/ขาดทุน + 124,104.00  บาท 



 ๗๓

11. กิจกรรมอื่น ๆ 

 

  

กิจกรรมการติดตามคุณภาพน้ําบริเวณพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง 
            

 
 การติดตามคุณภาพน้ําบริเวณพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง โดยศูนยฯ ไดดําเนินการเกบ็ตัวอย างน้ํ าบริเวณ

โดยรอบจํานวน 23 สถานี ไดแก วัดทะเลปง, ศาลาแกว, วัดบานดาน, คลองฉุกเฉินหนาโกฐ, ทาเรือ,  ประตู
น้ําเค็ม, ประตูน้ําจืด, เรือนแพ, คลองปากตรง, คลองบางไทร, วัดบางศาลา, แพกุง, คลองบางตะพง, วัดสระ

เกศ, วดัทาบทอง, ตนไทร, วัดเภาเคือง, บานเชียรใหญ, สถานีตํารวจเชียรใหญ,  สะพานบริษัทซีพี 2ปาก

พนัง, โรงเรียนชายทะเล, วัดบางฉนาก และคลองบางฉนาก  

 เพื่อนํามาตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเดือนละ 2 ครั้ง ไดแก อุณหภูมิ, ความเค็ม, ความเป นกรดดาง , 

ปริมาณออกซิเจน, ความเปนดาง, ความขุนใส, แอมโมเนีย,  ไนไตรท ,  ไน เตรท,  ฟอสเฟตและปริมาณ
ออกซิเจนในน้ํา หลังจากทราบผลวิเคราะหทางเคมีแลวจะประชาสัมพันธในเวปบอรดของศูนยฯ เพื่อเปน

แนวทางในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชนิดตางๆ อีกทั้งยังเฝาระวังในเรื่องของสิ่งแวดลอมและยัง เปนแนวทาง

กอนที่ศูนยฯจะปลอยพันธุสัตวน้ําลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ในปงบประมาณ 2557 มีแผนการดําเนินงาน 24 

ครั้งตอป ผลการดําเนินงาน 24 ครัง้ตอป ดังรายละเอียด 

 
ตาราง แสดงจุดเก็บตัวอยางน้ําพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ประจําปงบประมาณ 2557 

 

 
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 



 ๗๔

    ภาพแสดง กิจกรรมการติดตามคุณภาพน้ําบริเวณพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ปงบประมาณ 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๗๕

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 2557 ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดให

การฝกอบรมนักศึกษาฝกงานจากสถาบันตางๆ รวมทั้งสิ้น 4 ราย ดังนี้ 

 

ตาราง รายชื่อนักศึกษา ป 2557 

ลําดับ
ที ่ ชื่อ - สกุล สถาบันการศึกษา ระยะเวลาการฝกงาน 

1. น.ส.นมิตา เจริญขุน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 21 ต.ค.56 - 27 ธ.ค. 56 
2. น.ส.ณิชกุล จันทศร ี วิทยาลัยอาชีวศีกษาปากพนัง 21 ต.ค.56 - 27 ธ.ค. 56 

3. นายธีระพงศ ณ.โพธิ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(ไสใหญ) 17 ม.ีค.57 - 16 พ.ค.57 
4. นายภานุเทพ เกตุพล วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 17 ม.ีค.57 - 2 พ.ค.57 

 

 
 



 

 

๗๖ 

๗๖ 
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