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โครงสร้างองค์กร 
 
 
 

 
 

 
 
 

(แบ่งส่วนราชการภายในกรมประมง)  
 

หน่วยงานภายใต้สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. กลุ่มวิชาการ 
3. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
4. สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้้าชายฝั่ง 
5. สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง 
6. สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
7. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
8. ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี 
10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง 
11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา 
12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร 
13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ 
14. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี 
15. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช 
16. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา 
17. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส 
18. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล 
19. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ 
20. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา 
21. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 

กลุ่มวิชาการ ฝ่ายบริหาร

ทั่วไป 

สถาบันวิจัย 
(4 สถาบัน) 

ศูนย์ฯ 
คุ้งกระเบนฯ 

 

ศูนย์ฯ 
ปากพนังฯ 
 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมง

ชายฝั่ง (20 ศูนย์) 
 

ศูนย์ฯ 
ปู ป่าฯ 

 



3 
 

22. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม 
23. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง 
24. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี 
25. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด 
26. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง 
27. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี 
28. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งชุมพร 
29. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและการอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

 

บทบาทหน้าที่ของกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ภายใต้กฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557 ประกอบด้วย 

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  การจัดการฟาร์ม 
อาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง โรคสัตว์น้้าชายฝั่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสัตว์น้้าชายฝั่ง สัตว์ทะเล 
และสาหร่ายทะเล ให้ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
(3) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่งและพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่งที่

หายากและใกล้สูญพันธุ์ เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสัตว์น้้าเศรษฐกิจ 
(4) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้้าชายฝั่งและสาหร่ ายทะเล 

รวมทั้งด้าเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่งและพันธุ์ไม้น้้าชายฝั่ง 
(5) ด้าเนินการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล เพ่ือการ

เพาะเลี้ยง การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง 
(6) ก้ากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้้าชายฝั่ง สัตว์ทะเล และ

สาหร่ายทะเล สุขอนามัยฟาร์มและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง โรคระบาด การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ อาหารสัตว์น้้า
ชายฝั่ง และจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนดหรือมาตรฐานสากล 

(7) ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีด้ านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง สาหร่ายทะเล สุขภาพ
สัตว์น้้าชายฝั่ง และอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
สถานที่ติดต่อ 
 ที่ตั้ง : กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท ์ : 0 2579 4496 
 โทรสาร : 0 2579 4496 
 Website : http://www.coastalaqua.com 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใต้โครงสร้างองค์กรของ 
กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ  
งานธุรการทั่วไป งานบุคลากร งานการประชุม งานบริหารทั่วไป งานแผนงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง รวมทั้งประสานงานกับส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
กลุ่มวิชาการ 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า ทดลอง  วิเคราะห์  และวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
เพ่ือพัฒนางานวิชาการ  ร่วมศึกษา  วิจัย และพัฒนางานวิชาการกับสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้้าชายฝั่ง  สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง  และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนและประสานงานวิจัย  ให้
ค้าปรึกษา  เสนอแนะแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง  จัดท้าและกลั่นกรองงานวิจัยเพ่ือไม่ให้ซ้้าซ้อน  และให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามแนวนโยบายและแผนงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมประมง 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการศึกษาวิจัย ร่วมปฏิบัติงาน ประสานงานวิชาการ โครงการพิเศษและงาน
อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ร่วมในการก้าหนดแนวนโยบายและแผนงานวิจัย  เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานวิชาการของ
กระทรวง  กรม รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ท้าหน้าที่ติดตามประเมินผลและประมวลผลงานวิจัย  โดย
วิธีการส้ารวจ ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงาน  ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้  และการ
วัดผลส้าเร็จของงาน /โครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารและวางแนวทางงานวิจัยของส้านักฯ รวมทั้งจัดระบบ
สารสนเทศและประมวลข้อมูลทางวิชาการเพ่ือให้บริการแก่นักวิชาการและผู้สนใจ 
 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่ง  การเลี้ยง 
สัตว์น้้าชายฝั่ง ระบบและการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  โดยศึกษา ค้นคว้า ติดตาม  ตรวจสอบเฝ้าระวัง
แหล่งท้าการประมงชายฝั่ง และก้าหนดมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าชายฝั่ง แบ่งงานภายในเป็น  1 งาน  3 กลุ่ม ดังนี้ 
 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 งานธุรการ การเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และบุคลากร 
 กลุ่มงานวิจัยการเพาะพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 วิจัยการเพาะพันธุ์  และการอนุบาลสัตว์น้้าชายฝั่ง  ได้แก่  สัตว์น้้าชายฝั่งที่มีกระดูกสันหลัง  และ 
ไม่มีกระดูกสันหลัง  ตลอดจนสาหร่ายและพรรณไม้น้้า  ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและส้าคัญต่อระบบนิเวศโดย
ศึกษาและวิจัยชีววิทยา  การสืบพันธุ์  การปรับปรุง  เทคนิคการจัดการพ่อแม่พันธุ์ ให้มีคุณภาพดี การเพาะ
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ขยายพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติและใช้ฮอร์โมนในรูปแบบต่างๆ  เทคนิคการอนุบาลที่เหมาะสมกับสัตว์น้้าแต่ละชนิด 
เน้นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  และเทคโนโลยีชั้นสูง  เพ่ือน้าไปสู่การเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์  และถ่ายทอด
ความรู้ให้เกษตรกรและผู้สนใจ 
 กลุ่มงานวิจัยการเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 วิจัยเทคนิคการเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งชนิดต่างๆ  ทั้งที่มีกระดูกสันหลัง  และไม่มีกระดูกสันหลัง 
รวมทั้งสาหร่ายและพรรณไม้น้้า  ที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจและส้าคัญต่อระบบนิเวศ  เพ่ือให้ได้ผลิตผลสูงและ
ลดต้นทุน  วิจัยเทคนิคการเลี้ยงในบ่อดิน  กระชัง  และในทะเล  ตั้งแต่ระยะวัยรุ่นจนถึงขนาดตลาด  วิจัยการเลี้ยง
แบบผสมผสาน  และการศึกษาวิศวกรรมการเลี้ยงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีชั้นสูง  เพ่ือให้มีสัตว์น้้า
เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก 
 กลุ่มงานวิจัยระบบและการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 วิจัยระบบการจัดการ  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งในแหล่งน้้าธรรมชาติ  ในบ่อเลี้ยง  ในระบบน้้า
หมุนเวียน  ฯลฯ  ประเมินศักยภาพของแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพ่ือจ้าแนกพ้ืนที่ส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
แต่ละชนิด  เฝ้าระวังติดตามตรวจสอบแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง   ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมออกแบบบ่อ 
กระชังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  ออกแบบระบบบ้าบัดน้้าและก้าจัดของเสียจาก
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก้าหนดมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 

 
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้้าชายฝั่ง   
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยเกี่ยวกับโรคสัตว์น้้าชายฝั่งเพ่ือพัฒนาเทคนิคการ
ตรวจวินิจฉัยโรคและวิธีป้องกันโรคสัตว์น้้าชายฝั่งและออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้้าเพ่ือการส่งออก  โดยศึกษา  
การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อสัตว์น้้าชายฝั่งที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ  เพ่ือวินิจฉัยโรค  ศึกษา ค้นคว้า วิจัยชนิดของ
ปรสิต เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค และหาแนวทางในการควบคุมการระบาดของโรค  ศึกษา  ค้นคว้า 
วิจัยความสามารถในการป้องกันร่างกายของสัตว์น้้าชายฝั่ง  ในรูปแบบของภูมิคุ้มกัน  ควบคุมและเฝ้าระวังโรค 
สัตว์น้้าชายฝั่ง ก้าหนดเขตการเพาะเลี้ยงเพ่ือการควบคุมโรค  รายงานการระบาดของโรคตามรายงานของ  OIE 
และประสานงานกับองค์กรต่างประเทศด้านการควบคุมโรค  ศึกษา  ค้นคว้า วิจัยเพ่ือก้าหนดมาตรฐานในการ
ตรวจสอบผลผลิตจากการท้าประมงชายฝั่งและกระบวนการผลิตสัตว์น้้าชายฝั่งให้ได้มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม แบ่งงานภายในเป็น 1 งาน 3 กลุ่มดังนี ้

งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
งานธุรการ การเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และบุคคล 
กลุ่มงานวิจัยสุขภาพสัตว์น้้าชายฝ่ัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยเกี่ยวกับโรคสัตว์น้้าชายฝั่งเพ่ือพัฒนาเทคนิคการตรวจ  วินิจฉัยโรคและ 

วิธีป้องกันโรคสัตว์น้้าชายฝั่ง  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อสัตว์น้้าชายฝั่งที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ  เพ่ือ
วินิจฉัยโรค  ศึกษาค้นคว้า  วิจัยชนิดของปรสิต  เชื้อรา  แบคทีเรีย  ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค  และหาแนวทางในการ
ควบคุมการระบาดของโรคและออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้้าเพ่ือการส่งออก 
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กลุ่มงานวิจัยและควบคุมโรคสัตว์น้้าชายฝ่ัง มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ดังนี้ 
ศึกษาการระบาดของโรค  วิจัยการป้องกันและควบคุม  เฝ้าระวังโรคสัตว์น้้าชายฝั่ง  และวิจัยเพ่ือ

ก้าหนดมาตรฐานในการตรวจสอบผลผลิตจากการท้าประมงชายฝั่ง  และกระบวนการผลิตสัตว์น้้าชายฝั่งให้ได้
มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม  ก้าหนดเขตการเพาะเลี้ยงเพ่ือการควบคุมโรค 
รายงานการระบาดของโรคตามรายงานของ OIE และประสานงานกับองค์กรต่างประเทศด้านการควบคุมโรค 

กลุ่มงานวิจัยภูมิคุ้มกันโรคสัตว์น้้าชายฝ่ัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ศึกษาวิจัยกลไก  ความสามารถของสัตว์น้้าชายฝั่งในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันตัวจากการ

ติดเชื้อโรคชนิดต่างๆ หาแนวทางป้องกันโรค การผลิตวัคซีนและการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว 
 

สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง   
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาทางด้านโภชนาการ ความต้องการ
สารอาหาร การคัดเลือกและการเตรียมวัตถุดิบ การเพ่ิมคุณค่าทางอาหารประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบ 
เทคนิคการให้และอัตราการให้อาหารที่เหมาะสม และผลของสารอาหารและสารอ่ืนๆ ในอาหารต่อการ
เจริญเติบโต คุณภาพเนื้อและสีการเจริญพันธุ์ ความสามารถในการสืบพันธุ์ สุขภาพ และภูมิคุ้มกันของสัตว์น้้า
ชายฝั่ง รวมทั้งเทคนิคการผลิต ชนิด รูปแบบ และการเก็บรักษาอาหารส้าหรับสัตว์น้้าชายฝั่ง เทคโนโลยี  
การผลิต การใช้ แปรรูป และเก็บเกี่ยวผลผลิตอาหารมีชีวิต และก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง 
เทคนิคการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง และการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น้้าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง แบ่งงานภายในเป็น 1 งาน 3 กลุ่ม ดังนี้ 

งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
งานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล งานดูแลรักษา

อาคารสถานที่ และงานซ่อมบ้ารุงยานพาหนะ 
กลุ่มงานวิจัยโภชนาการอาหารสัตว์น้้าชายฝ่ัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ศึกษา ค้นคว้าและวิจัยทางด้านโภชนาการ ความต้องการสารอาหาร และการใช้แหล่งสารอาหาร

ของสัตว์น้้าชายฝั่ง ตลอดจนผลของสารอาหารและสารอ่ืน ๆ ในอาหารต่อการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อและสี 
การเจริญพันธุ์ ความสามารถในการสืบพันธุ์ สุขภาพ และภูมิคุ้มกันของสัตว์น้้าชายฝั่ง 

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์น้้าชายฝ่ัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคนิคการผลิต ชนิด รูปแบบ และการเก็บรักษาอาหารส้าเร็จรูป

ส้าหรับสัตว์น้้าชายฝั่ง การคัดเลือกและการเตรียมวัตถุดิบเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางอาหาร เทคนิคการให้และอัตรา
การให้อาหารส้าเร็จรูปที่เหมาะสม ประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบอาหารของสัตว์น้้าชายฝั่ง รวมทั้งเทคนิคการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง 

กลุ่มงานวิจัยอาหารมีชีวิตสัตว์น้้าชายฝั่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคนิคการผลิตและการใช้อาหารมีชีวิตเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า

ชายฝั่ง รวมทั้งอาหารมีชีวิตที่ผ่านการสกัดสารบางชนิดและ ที่แปรรูปเพ่ือการเก็บรักษา การเพ่ิมคุณค่าทาง
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โภชนาการของอาหารมีชีวิตให้เหมาะสมตามความต้องการของสัตว์น้้าแต่ละชนิด และเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตอาหารมีชีวิต 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล   

มีหน้าที่ความรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล วิจัยและพัฒนาเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดท้าระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกุ้งทะเล รวมถึงงานวิจัยในรูปแบบที่เกิดจากการสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง
กับกุ้งทะเลเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกุ้งทะเล โดยด้าเนินการวิจัยร่วมกับสถาบันฯและศูนย์ฯ 
ภายใต้กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งงานภายในเป็น 1 งาน 3 กลุ่ม ดังนี้ 

งานธุรการ 
งานธุรการ สารบัญ การเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ บุคลากร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล          

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
วิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรในการผลิตกุ้งทะเล ศึกษาระบบ

นิเวศแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อกิจกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
ด้าเนินการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งเพาะเลี้ยง วิจัยและพัฒนาการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เพ่ือน้าไปใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มและการ
จัดการความเสี่ยงของกิจกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล วิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ใช้ทรัพยากรและมุ่งไปสู่การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีความยั่งยืน 

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
วิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตลอดสายการผลิต ตั้งแต่ฟาร์มเพาะพันธุ์และ

อนุบาลไปจนถึงฟาร์มเลี้ยง เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาระบบฟาร์มที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน วิจัย 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกุ้งทะเลรวมทั้งการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการ
ผลิตกุ้งทะเลต่อคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารในระดับฟาร์ม เพ่ือการขยายผลงานวิจัยในเชิงพัฒนา
ระบบฟาร์มให้มีมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดผู้ซื้อ 

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกุ้งทะเล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเชิงประยุกต์เพ่ือน้าไปสู่การผลิตกุ้งทะเลที่มีคุณภาพ รวมถึงการวิจัย

และพัฒนาด้านปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพและการจัดการปริมาณในทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล วิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงในการผลิตกุ้ง 
รวมทั้งการจัดสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทยองค์รวม ทั้งนี้รวมถึงงานวิจัยในรูปแบบที่เกิด
จากการออกแบบส้ารวจ ออกแบบสอบถาม การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกุ้ ง
ทะเลจากทุกภาคส่วน เพ่ือน้าไปสู่การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านกุ้งทะเลอย่างมีประสิทธิภาพส้าหรับการ
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พัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทยตลอดสายการผลิต ตลอดจนพัฒนาข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตกุ้งทะเล การจัดท้าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพ่ือน้าไปสู่การขยาย
ผลในการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย 

 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบศึกษาวิจัยและพัฒนา การประมง ป่าไม้ รวมทั้งการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในลักษณะผสมผสานที่เหมาะสม การจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนเพ่ือน้าผลการศึกษามา
พัฒนาเป็นแบบอย่างใช้กับโครงการพัฒนาอ่ืนๆ ต่อไป ให้บริการทางวิชาการและเป็นศูนย์กลางการอบรม
พัฒนาอาชีพ ทั้งทางด้านการประมง ป่าไม้ เกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ยกระดับความเป็นอยู่ และรายได้ของราษฎรในพ้ืนที่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบนชุมชนโดยรอบและขยายสู่พ้ืนที่อ่ืน 
บริหาร พัฒนา และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงพัฒนา แบ่งงานภายในเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มบริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
รับผิดชอบฝ่ายอ้านวยการและกลุ่มงานประสานงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ก้ากับดูแลให้

ค้าปรึกษาแนะน้า ก้าหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร พัฒนาการจัดท้าโครงการ งบประมาณ การวิเคราะห์ 
แผน/ผล การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานโครงการต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนบริหารและ
บริการสนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติงานร่วมโครงการ 
 ฝ่ายบริการวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 รับผิดชอบงานสารบรรณ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ 
งานยานพาหนะ งานไฟฟ้าและสื่อสาร งานซ่อมบ้ารุงและงานบริการต่างๆ 
 กลุ่มงานประสานงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ก้ากับ ดูแล ให้ค้าปรึกษา แนะน้าก้าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารรวมทั้ง 
มีเจ้าหน้าที่ในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ ศึกษาวิเคราะห์ แผน/ผล การติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบริการศึกษาดูงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนงาน
ประสานหน่วยงานร่วม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ 

กลุ่มวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ศึกษา วิจัยและพัฒนา การประมง ป่าไม้ รวมทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งศึกษาการ

จัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนเพ่ือน้าผลการศึกษามาพัฒนาอาชีพและเป็นแบบอย่าง ใช้กับโครงการ
พัฒนาอื่นๆ รวมทั้งการให้การบริการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมแก่เกษตรกร ข้าราชการ และนิสิต นักศึกษา 

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย ในด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่ง รวมทั้ ง

การจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน การจัดระบบฟาร์มมาตรฐาน (CoC/GAP) ระบบชลประทานน้้าเค็ม
เพ่ือการเลี้ยงสัตว์น้้า รวมทั้งงานบริการทางวิชาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าและดิน ฝึกอบรมเกษตรกร 
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาการเพาะพันธุ์สัตว์น้้า การเลี้ยงสัตว์น้้า 

อาหาร โรค และสารตกค้างในปัจจัยการผลิตและผลผลิตสัตว์น้้า ให้บริการทางวิชาการ ตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมง การตรวจสุขภาพสัตว์น้้า ไวรัส และแบคทีเรีย เฝ้าระวังการเกิดโรค ให้การบริก ารศึกษาดูงาน 
การฝึกอบรมแก่เกษตรกร ข้าราชการ และนิสิต นักศึกษา ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าเพ่ือจ้าหน่าย จ่าย แจก และปล่อย
ลงสู่แหล่งน้้า และผลิตพันธุ์สัตว์น้้าเพื่อใช้ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้้า 
 กลุ่มขยายผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ เทคโนโลยีเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ส้าหรับก้าหนดรูปแบบของ 
การพัฒนาอาชีพประมงเกษตร ป่าไม้และอ่ืนๆ ที่เหมาะสม สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการขยายผลและ  
การแข่งขันทางการค้า และความม่ันคงด้านอาหาร ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาอาชีพเกษตร ประมง ป่าไม้ 
แบบผสมผสาน วางแผนและก้าหนดทิศทางการพัฒนาอาชีพเกษตรแบบบูรณาการ ตลอดจนขยายผลงาน
ทดลองวิจัยไปสู่การพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ศูนย์ฯ พ้ืนที่รอบนอก และในพื้นที่อ่ืนๆ 
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่งและสัตว์น้้าจืด การเลี้ยงสัตว์น้้า การ
ให้บริการทางวิชาการ การฝึกอบรม และรับผิดชอบงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้้า งานเลี้ยงปลาในกระชัง การ
เลี้ยงหอยในอ่าวคุ้งกระเบน และเลี้ยงปลาในบ่อดิน รวมทั้งการศึกษาวิจัย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพประมง 
 
ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ   
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งและ
น้้าจืด รวมทั้งงานเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงชายฝั่งและน้้าจืดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง งานผลิตพันธุ์สัตว์น้้า
ชายฝั่งและน้้าจืดเพ่ือจ้าหน่ายและมอบให้กับเกษตรกร พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพ้ืนที่โครงการ
พระราชด้าริ ประสานงานกับส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ ส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งและน้้าจืด  เผยแพร่ และถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาการและให้ค้าปรึกษาแนะน้าแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในพ้ืนที่โครงการ  ศูนย์พัฒนา
ประมงพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ มีการแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 1 กลุ่ม ดังนี้ 
 ฝ่ายบริการวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ก้ากับ  ดูแล  ให้ค้าปรึกษาแนะน้าและปฏิบัติงานส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าชายฝั่งและน้้าจืด ภายใต้โครงการพระราชด้าริ งานบริการวิชาการ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการ จัดท้าแผนงาน และงบประมาณโครงการ ติดตามประเมินผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
ให้ค้าปรึกษาแนะน้าแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในพ้ืนที่โครงการ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ก้ากับ  ดูแล  ให้ค้าปรึกษาแนะน้า  และศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าชายฝั่งและสัตว์น้้าจืด งานเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงชายฝั่งและน้้าจืดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง  
งานผลิตพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่งและน้้าจืดเพ่ือจ้าหน่ายและมอบให้กับเกษตรกร และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู  ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง
โดยเฉพาะปูทะเล ปูม้า ปูแสม รวมทั้งงานเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงชายฝั่ง โดยเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าชายฝั่งและ
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้้าชายฝั่ง ประสานงานกับส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการและให้ค้าปรึกษาแนะน้าแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในพื้นที่โครงการฯ แบ่งงานภายในเป็น 1 งาน 

งานธุรการ 
         งานธุรการ  งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ  งานบุคคล  งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (20 ศูนย์) 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง และการจัดการระบบการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง โดยเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง และสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้้าชายฝั่ง เพ่ือขยายผลใน
เชิงพาณิชย์ ตรวจสอบผลผลิตจากการท้าการประมงชายฝั่ง และตรวจรับรองกระบวนการผลิตสัตว์น้้าชายฝั่ง
ให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (ตรวจยา
ตกค้าง ตรวจวิเคราะห์ PCR) ตรวจสอบคุณภาพในแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP และ CoC ผลิตและ
ขยายพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่งที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ และที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ พัฒนาการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้ง 
และบริหารระบบชลประทานน้้าเค็มเพ่ือการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล แบ่งงานภายในศูนย์ฯ ทั้ง 20 ศูนย์ แบ่งเฉพาะ              
งานธุรการ ไม่มีการแบ่งกลุ่ม ฝ่าย แต่ได้ก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้เป็นรายต้าแหน่ง และได้ก้าหนดในเขต
จังหวัดรับผิดชอบของแต่ละศูนย์ฯ  
 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 รับผิดชอบงานธุรการ งานงบประมาณงานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ 
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อัตราก้าลัง 
 

 ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557 ได้ให้กรอบ
อัตราก้าลังการบริหารราชการส่วนกลางภายในและตามภารกิจอ่ืนๆ ที่ส้าคัญของกองวิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีอัตราก้าลังรวมทั้งสิ้นจ้านวน 1,164 อัตรา ซึ่งประกอบด้วย 
ข้าราชการจ้านวน 289 อัตรา ลูกจ้างประจ้า จ้านวน 146 อัตรา และพนักงานราชการ จ้านวน 729 อัตรา 
 

ข้าราชการ จ้านวน 289 อัตรา ประกอบด้วย 

ต้าแหน่ง จ้านวน 

ผู้อ้านวยการกองฯ 1 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 1 

นักวิชาการประมงเชี่ยวชาญ 1 

ผู้อ้านวยการสถาบันฯ 4 

ผู้อ้านวยการศนูย์ฯ 23 

นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ 23 

นักวิชาการประมงช้านาญการ 49 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 71 

นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ 1 

เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน 33 

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 38 

เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน 15 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 11 

นายช่างเครื่องกลช้านาญงาน 3 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช้านาญงาน 2 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 

รวม 255 
 
หมายเหตุ ต้าแหน่งว่าง 17 ต้าแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการประมง 8 ต้าแหน่ง, เจ้าพนักงานประมง 1 ต้าแหน่ง , เจ้าพนักงาน
ธุรการ 7 ต้าแหน่ง และเจ้าพนักงานเดินเรือ 1 ต้าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ 5 ต้าแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ 2 
ต้าแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบตัิการ 2 ต้าแหน่ง และเจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน 1 ต้าแหน่ง ลาศึกษาต่อ 12 ต้าแหน่ง 
ได้แก่ นักวิชาการประมงช้านาญการ 4 ต้าแหน่ง และนักวิชาการประมงปฏิบัติการ 8 ต้าแหน่ง ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2558  
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ลูกจ้างประจ้า จ้านวน 146 อัตรา ประกอบด้วย 

ต้าแหน่ง จ้านวน 

ช่างเครื่องยนต์ 4 

ช่างเครื่องเรือ 2 

ช่างปูน 4 

ช่างไฟฟ้า 2 

ช่างไม้ 5 

นายท้ายเรือ 1 

นายท้ายเรือกลชายทะเล 4 

พนักงานการเงินและบัญชี 4 

พนักงานการประมง 8 

พนักงานขับรถยนต์ 20 

พนักงานทั่วไป 4 

พนักงานธุรการ 6 

พนักงานประมงพ้ืนฐาน 48 

พนักงานพัสดุ 5 

พนักงานพิมพ์ 2 

พนักงานรักษาความปลอดภัย 12 

พนักงานสถานที่ 5 
พนักงานห้องปฏิบัติการ 10 
รวม 146 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2558 
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พนักงานราชการ จ้านวน 729 อัตรา ประกอบด้วย 

ต้าแหน่ง จ้านวน 

กะลาสี 2 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 

เจ้าพนักงานประมง 106 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 12 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 21 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 34 

เจ้าหน้าที่ประมง 46 

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมฯ 2 

ช่างไฟฟ้า 3 

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 

นักวิชาการประมง 186 

นักวิทยาศาสตร์ 50 

นายช่างกลโรงงาน 8 

นายท้ายเรือชั้น 2 3 

พนักงานผู้ช่วยประมง 217 

พนักงานวิทยุสื่อสาร 1 

พนักงานห้องทดลอง 35 

รวม 729 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 
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แผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2558 กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 

จําแนกตามแผนงบประมาณ ผลผลิต/กิจกรรม 

 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง ไดดําเนินงานตามแผนงาน/งาน/ผลผลิต/กิจกรรม และตามแผน

ยุทธศาสตรของรัฐบาลประจําปงบประมาณ 2558 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไวใหสัมฤทธิ์ผล

ตามผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการและใหสอดคลองกับการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

ตามยุทธศาสตร ดังนี้ 

 

แผนงาน : สงเสริมประสิทธิภาพการผลิต สรางมูลคาภาคการเกษตร และเสริมสรางความเขมแข็งใหแก

      เกษตรกรอยางเปนระบบ 

วัตถุประสงค 

เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจของภาคการประมงโดยการสงเสริม สนับสนุนการสรางปจจัย

กระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพผลผลิตใหดีข้ึน เริ่มตั้งแตการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนว

พระราชดําริ พรอมกับใชกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีท่ีสะอาด ผลักดันใหเปนเมืองเกษตรสีเขียวท่ีมีรูปแบบ

การผลิตสินคาจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และอุตสาหกรรมประมงตอเนื่องท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สอดคลองกับ

วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือยกระดับความสามารถและสรางความเขมแข็งของเกษตรกรใหสามารถ 

ลดตนทุนการผลิตไดจริงในระดับฟารม พรอมกับสนับสนุนการประชาสัมพันธสรางภาพลักษณสินคาประมง 

ใหเปนท่ีรูจักและยอมรับของนานาประเทศ  

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง รับผิดชอบดําเนินการ 4 โครงการ ดังนี้ 

 

โครงการท่ี 1 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ 

วัตถุประสงค  

เพ่ือจัดทําขอมูลกําหนดเขตการผลิตสัตวน้ําในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ

ของเกษตรกรใหสามารถผลิตสัตวน้ําเพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพท่ีดี มีการจัดทํามาตรการลดตนทุนการผลิตในลักษณะ

การสรางศูนยเรียนรูและเครือขาย เพ่ือขยายผลอันนําไปสูการลดตนทุนการผลิตในระดับฟารม ประกอบดวย  

1 กิจกรรม ดังนี้   

 

กิจกรรมท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงค 

เพ่ือจัดทําศูนยพอแมพันธุเพ่ือรองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงกุงทะเล/ปลานิล ดวยการ

จัดโซนพ้ืนท่ีเลี้ยงกุงทะเลเปนคลาสเตอร เพ่ือการบริหารจัดการ เฝาระวังการเกิดโรค ควบคุมการผลิตและ

คัดเลือกศูนยผลิตปลานิลพันธุขยาย เพ่ือบริการพันธุปลาท่ีดีแกเกษตรกร  
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กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงมีแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ผลิตพอแมพันธุ ลูกพันธุกุงทะเลคุณภาพ เพ่ือปอนเขาสูระบบการผลิตกุงทะเลท่ัวประเทศ    

   100,000 ตัว 

 2. สงเสริมเกษตรกรในการบริหารจัดการเชื่อมโยงในรูปแบบ shrimp cluster 10 กลุม 

 3. สงเสริมการลดตนทุนการผลิตในการเลี้ยงกุง 10 จังหวัด 

 4. สงเสริมและพัฒนาแนวทางเพ่ิมผลผลิตกุงทะเลในแตละจังหวัด 2,000 ราย  

 

โครงการท่ี 2 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 

วัตถุประสงค  

เพ่ือพัฒนากิจกรรมดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (กุงทะเล)  

ใหเปนไปตามมาตรฐานการผลิตและเทคโนโลยีท่ีสะอาด เพ่ือผลักดันใหเปนเมืองเกษตรสีเขียวท่ีมีรูปแบบ 

การผลิตสินคาจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและอุตสาหกรรมประมงตอเนื่องท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สอดคลองกับ

วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน สามารถสงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตรไดและสินคาจากเมืองเกษตรสีเขียวสามารถ

จําแนกและตรวจสอบยอนกลับได ประกอบดวย 1 กิจกรรม 1 ผลผลิต ดังนี้   

 

กิจกรรมท่ี 1 เมืองเกษตรสีเขียวดานการประมง 

วัตถุประสงค 

ดําเนินการพัฒนากิจกรรมดานประมงในกลุมตนน้ําดวยการจัดทําทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา ตรวจรับรองมาตรฐานฟารม GAP เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ดําเนินการพัฒนากิจกรรมดานการประมงในกลุม

กลางน้ําดวยการข้ึนทะเบียนโรงงานแปรรูปสัตวน้ํา จัดทํา Carbon footprint และพัฒนากิจกรรมดานการ

ประมงในกลุมปลายน้ํา โดยการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตร  

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง มีแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 

  1. จัดทําระบบตรวจสอบยอนกลับ 1,500 ฟารม  

  2. จัดทําคารบอนฟรุตปริ้นทในระดับฟารม 1,500 ฟารม  

  3. จัดทําจุดสาธิตระบบ Zero Waste 50 ฟารม  

  4. ติดตามประเมินผลโครงการ 3 ครั้ง  

  5. ประชาสัมพันธโครงการ 1 ครั้ง  
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โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

วัตถุประสงค  

เพ่ือพัฒนาใหเกษตรกรมีศักยภาพ ดานความรูและการปรับใชเทคโนโลยี ท้ังทางดานการผลิต  

การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและประมง เพ่ือพัฒนาใหชาวประมง

กลุมเปาหมายมีรายไดเพ่ิมข้ึน โดยใชแนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 

1 กิจกรรม ดังนี้   

 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 

วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาใหเกษตรกรท่ีมีรายไดต่ํากวา 180,000 บาท/ป มีศักยภาพท้ังทางดานการผลิต การแปรรูป 

และการตลาด ในการประกอบอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือพัฒนาใหเกษตรกรกลุมเปาหมายมีรายได

เพ่ิมข้ึนมากกวา 180,000 บาท/ป โดยใชแนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม และการแกไขปญหาการ

ประกอบอาชีพอยางยั่งยืน โดยการใหความรูและมีเจาหนาท่ีเปนผูดูแลและใหคําปรึกษาในการผลิต  

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง มีแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1. ผลิตพอแมพันธุ ลูกพันธุกุงทะเลคุณภาพ เพ่ือปอนเขาสูระบบการผลิตลูกกุงทะเลท่ัวประเทศ  

 2. สงเสริมเกษตรกรในการบริหารจัดการเชื่อมโยงในรูปแบบ Shrimp cluster  

 3. สงเสริมการลดตนทุนการผลิตในการเลี้ยงกุงทะเล 

 4. สงเสริมและพัฒนาแนวทางเพ่ิมผลผลิตกุงทะเลในแตละจังหวัด 

  

ผลผลิตท่ี 1 เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหแกเกษตรกรท่ัวไป เกษตรกรท่ีอยูในพ้ืนท่ี

โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ีมีความประสงคจะประกอบอาชีพและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

ผานกระบวนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมงและศูนยเรียนรูดานการประมง รวมท้ังใหคําแนะนํา

หรือบริการผานคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห ประกอบดวย 2 กิจกรรม ดังนี้ 

 

กิจกรรมท่ี 1 ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมง 

วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริม พัฒนาธุรกิจ และอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือการแขงขันทางการคา โดยการ

ถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหแกเกษตรกรท่ีมีความรูพ้ืนฐานดานการเพาะเลี้ยงใหมีความรูดาน

เทคนิคในการเลี้ยงมากข้ึน และสามารถพัฒนาเปนอาชีพไดโดยตอบสนองความตองการของเกษตรกร  

ตามศักยภาพของพ้ืนท่ี  
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กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง มีแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 

  1. บริหารระบบชลประทานเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

     1.1 ตรวจวิเคราะหน้ําและสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

           490 ครั้ง 2,064 ตัวอยาง 

     1.2 ใหบริการวิชาการ 4,992 ราย 6,964 ตัวอยาง 

     1.3 พัฒนากลุมเกษตรกร 27 กลุม 310 ราย 

     1.4 ใหบริการสูบน้ําแกเกษตรกร 5,380 ชั่วโมง 22,830,480 ลูกบาศกเมตร 

     1.5 ใหบริการบําบัดน้ําท้ิง (เติมอากาศในคลองบําบัด) 30,000 ชั่วโมง 

     1.6 ประชุมกลุมเกษตรกรเพ่ือใหคําแนะนํา 12 ครั้ง 

     1.7 ใหคําแนะนําสงเสริมของเจาหนาท่ี 240 ครั้ง  

     1.8 ติดตามและตรวจสอบสภาวะแวดลอมในคลองน้ําเขาชลประทานน้ําเค็ม 36 ครั้ง 

     1.9 ซอมบํารุง (แผนใหม) 

- ซอมเครื่องกําเนิดไฟฟา 1 ครั้ง  

- อาคาร สถานท่ี 1 ครั้ง 

- ทอสงน้ํา 1 ครั้ง  

  2. การเลี้ยงปลาทะเลในกระชังขนาดใหญ 

     2.1 การซอมแซมอวน เรือ บํารุงรักษากระชัง และกระชังท่ีพัก รอยละ 100  

     2.2 ปลอยปลาทะเลใหเปนพอแมพันธุ จํานวน 2 กระชัง 1,000 กิโลกรัม  

     2.3 ปลอยปลานวลจันทรทะเลในกระชังขนาดใหญ 7,000 ตัว  

     2.4 ผลผลิตจากการเลี้ยงปลานวลจันทรทะเลในปงบประมาณ 2558 จํานวน 5,000 ตัว  

     2.5 การศึกษาสภาพแวดลอม 12 ครั้ง 

     2.6 การตรวจสุขภาพสัตวน้ํา 12 ครั้ง 

  3. การเลี้ยงปลากะพงขาวเพ่ือเพ่ิมปริมาณไขมัน DHA ในกระชังเพ่ือเพ่ิมมูลคาปลากะพงขาว 

     12 กระชัง  

  4. การพัฒนาอาหารมีชีวิต 3 รุน  

     4.1 ผลผลิต algae paste 1,000 ลิตร  

     4.2 การผลิตโรติเฟอรความหนาแนนสูง 30,000,000,000 ตัว  

     4.3 การผลิต copepod 15,000,000,000 ตัว 

  5. การฝกอบรมเกษตรกร 25 ราย 

  6. การจัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับงานในโครงการ 3 เรื่อง 

     6.1 แบบแผนพับ 1 เรื่อง 

     6.2 เว็บไซต www.fisheries.go.th/cf-phuket 1 เรื่อง 

     6.3 วีดีทัศนการเลี้ยงปลานวลจันทรทะเลในกระชังขนาดใหญ 1 เรื่อง 
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  7. โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในอาวปากพนัง 

     7.1 การจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน 

- ปลอยพันธุสัตวน้ํา (กุงกุลาดํา) 12,000,000 ตัว 

  8. โครงการปรับปรุงพันธุปลากะพงขาว 

     8.1 งานทดสอบการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวท่ีมีแหลงกําเนิด 4 แหลง และเลี้ยงใน           

        สิ่งแวดลอมการเลี้ยงตางกัน (ปลาขนาดตลาด) 5 ครั้ง 

     8.2 งานประเมินคาอัตราพันธุกรรมสําหรับการเจริญเติบโต 

- สกัดดีเอ็นเอ และวิเคราะหไมโครเชทเทลไลท 200 ตัวอยาง 

- วิเคราะหหาพอแม (parental assignment) โดยประเมินจากขอมูลทางชีวโมเลกุล   

(bioinformatic) 900 ตัวอยาง 

- รายงานผลการประเมินคาอัตราพันธุกรรม 1 ครั้ง 

     8.3 งานประเมินคาอัตราพันธุกรรมสําหรับการทนตอการขาดออกซิเจน  

- สกัดดีเอ็นเอ และวิเคราะหไมโครเชทเทลไลท 1,000 ตัวอยาง 

- งานวิเคราะหหาพอแม (paremtal assignment) โดยประเมินจากขอมูลทาง 

  ชีวโมเลกุล (bioinformatic) 1,900 ตัวอยาง 

- รายงานผลการประเมินคาอัตราพันธุกรรม 1 ครั้ง 

     8.4 งานผลิตปลากะพงขาวท่ีไดจากการผสมขาม (cross breed)  

- ผลิตปลาอายุ 20 วัน 400,000 ตัว 

- ผลิตปลาขนาด 1 – 2 นิ้ว 40,000 ตัว 

- ผลิตปลาขนาด 4 – 6 นิ้ว 10 ตัว 

8.5 งานทดสอบและติดตามการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวท่ีไดจากการผสมขาม  

     (ตองติดตามผลขามป) 2 ครั้ง  

     8.6 งานผลิตปลากะพงขาวท่ีไดจากฐานขอมูลทางชีวภาพโมเลกุล (bioinformatic) กับ  

        ฐานขอมูลเชิงประจักษ (phenotypic data) 

- ผลิตปลาอายุ 20 วัน จํานวน 400,000 ตัว  

- ผลิตปลาขนาด 1 – 2 นิ้ว จํานวน 40,000 ตัว 

- ผลิตปลาขนาด 4 – 6 นิ้ว จํานวน 10,000 ตัว 

     8.7 งานปลอยพันธุสัตวน้ํา (non – selective population) จํานวน 200,000 ตัว 
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โครงการท่ี 4 โครงการเขตเศรษฐกิจดานการประมง (Zoning) 

วัตถุประสงค  

เพ่ือจัดทําศูนยพอแมพันธุเพ่ือรองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงกุงทะเล ดวยการจัดโซน

พ้ืนท่ีเลี้ยงกุงทะเลเปน cluster ประกอบดวย 4 กิจกรรม ดังนี้   

กิจกรรมท่ี 1 ผลิตพอแมพันธุกุงทะเลคุณภาพ เพ่ือปอนเขาสูระบบการผลิตกุงทะเลท่ัวประเทศ 

1. สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการนําเขาพอแมพันธุคุณภาพจากแหลงใหม ๆ ในตางประเทศ

เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของสายพันธุกุงท่ีใชในประเทศ 

2. ผลิตลูกพันธุกุงทะเลคุณภาพเพ่ือปอนเขาสูระบบการผลิตกุงทะเลท่ัวประเทศ รวมท้ังผลิตพอแม

พันธุปลอดโรคข้ึนมาใชในประเทศ ภายใตระบบการจัดการเลี้ยงท่ีมีความปลอดภัยทางชีวภาพ เพ่ือจําหนาย 

พอแมพันธุราคาถูกใหแกเกษตรกร โดยมีเปาหมายการผลิตพอแมพันธุกุงขาวคุณภาพ จํานวน 100,000 ตัว 

กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมเกษตรกรในการบริหารจัดการเช่ือมโยงในรูปแบบ shrimp cluster 

ดําเนินการสงเสริมใหเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลมีการรวมกลุมและมีระบบการบริหารจัดการแบบ 

cluster ใหคําแนะนําในการบริหารจัดการการผลิตสินคากุง การวางแผนการผลิต การตลาด รวมท้ังใหบริการ

ตรวจวิเคราะหโรค และใหบริการทางวิชาการแกกลุมเกษตรกร รวมท้ังสนับสนุนการจัดอบรม สัมมนา และการ

ประชุมรวมกับเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรเขาใจระบบการบริหารจัดการในรูปแบบ cluster ซ่ึงจะทําใหกลุม

เกษตรกรสามารถเพ่ิมกําลังการผลิตและรักษาสมดุลของการผลิตใหเหมาะสมกันความตองการดานการตลาด

และการสงออกได และสรางเสถียรภาพใหระบบการผลิตและสงออกกุงทะเลของประเทศไทย 

กิจกรรมท่ี 3  สงเสริมการลดตนทุนการผลิตในการเล้ียงกุงทะเล  

ดําเนินการพัฒนาวิธีการจัดการใหอาหารท่ีมีประสิทธิภาพ และสรางเครื่องมือชวยคํานวณปริมาณ

อาหารท่ีเหมาะสม ซ่ึงกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงไดพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทมือถือ smart 

phone สําหรับใชในการคํานวณปริมาณการใหอาหารกุงขาว (Feed Application) และจัดทําคูมือการใชงาน

แจกจายใหแกเกษตรกรและผูสนใจ พรอมท้ังจัดประชุม/อบรม/ชี้แจง เพ่ือใหความรูแกเกษตรกรเก่ียวกับการใช 

Feed Application โดยโปรแกรมดังกลาวจําคํานวณเกณฑการใหอาหารกุงท่ีระดับอัตราแลกเนื้อ 1.1  

ซ่ึงเกษตรกรสามารถใชปริมาณอาหารดังกลาวเปนเกณฑอางอิงในการปรับใหอาหารกุง ทําใหสามารถลดการใช

อาหารท่ีมากเกินความจําเปนลงได เพ่ือเปนแนวทางการใหอาหารอยางมีประสิทธิภาพและเปนการลดคาใชจาย

ดานตนทุนคาอาหารใหแกเกษตรกรอีกดวย โดยดําเนินการสงเสริมการลดตนทุนแลวท้ังสิ้น จํานวน 10 จังหวัด 

ไดแก จังหวัดชุมพร ปตตานี ตราด จันทบุรี สุราษฎรธานี กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ 

สงขลา และฉะเชิงเทรา  
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กิจกรรมท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาแนวทางเพ่ิมผลผลิตกุงทะเลในแตละจังหวัด 

1. จัดทําบอสาธิต เพ่ือใหเกษตรกรเขาเยี่ยมชม ศึกษาหลักการและวิธีการเลี้ยงเพ่ือนําไป

ประยุกตใชในการบริหารจัดการบอเลี้ยงกุงในฟารมของเกษตรกรเองได เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดโรค EMS 

ซ่ึงหากเกษตรกรสามารถเลี้ยงกุงผานวิกฤตของโรค EMS ได จะสงผลใหผลผลิตกุงทะเลในแตละจังหวัดเพ่ิมข้ึน  

2. จัดประชุม/ชึ้แจง/อบรม ใหแกบุคลากรของกรมประมงและเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเล เพ่ือใหมี

ความรูความเขาใจ และทราบถึงแนวทางการเพ่ิมผลผลิตกุงทะเลท่ีเหมาะสมของพ้ืนท่ีในแตละจังหวัด 

3. เพ่ือพัฒนาเกษตรกรท่ีมีรายไดต่ํากวา 180,000 บาท/ป ใหศักยภาพท้ังดานการผลิต การแปรรูป 

และการตลาดในการประกอบอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือพัฒนาใหเกษตรกรกลุมเปาหมายมีรายไดเพ่ิม

มากกวา 180,000 บาท/ป โดยใชแนวทางพัฒนาตามแนวทฤษฎีใหม และแกไขปญหาการประกอบอาชีพอยาง

ยั่งยืน โดยการใหความรูและมีเจาหนาท่ีเปนผูดูแลและใหคําปรึกษาในการผลิต 

 

กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาสินคาประมง 

วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนสถานแสดงพันธุสัตวน้ําใหเปนแหลงในการรวบรวมพันธุสัตวน้ํา พรรณไมน้ํา 

เปนสถานศึกษา คนควา ทดลองและวิจัยเก่ียวกับชีววิทยาและพฤติกรรมตางๆ ของสัตวทะเล รวมท้ังการจัด

แสดงเพ่ือเผยแพรความรู ความเขาใจในดานการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพสัตวน้ําของไทยและสนับสนุน 

การดําเนินงานขององคการระหวางประเทศ รวมถึงการสงเสริมตลาดสินคาประมงโดยจัดนิทรรศการตางประเทศ 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง มีแผนการดําเนินงาน ดังนี้  

 1. สถานแสดงพันธุสัตวน้ําอาวคุงกระเบนฯ 1 แหง  

 

แผนงาน : สงเสริมสินคาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

วัตถุประสงค  

เพ่ือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนายกระดับการผลิตสินคาประมงของไทยใหมีคุณภาพและได

มาตรฐาน มีความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety) ใหเปนท่ียอมรับของประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน สหภาพ

ยุโรป สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนประเทศท่ีจะใชเปนขอตอรองทางการคา ไมวาจะเปนในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ 

ท่ีปลอดจากสารเคมีตกคาง การแกไขปญหาโรคระบาดท่ีเกิดข้ึนอยางเรงดวน กระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม การเลี้ยงท่ีถูกสุขอนามัย กระบวนการดูแลรักษาผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว เปนตน ดังนั้น การพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะสินคาหลักท่ีสําคัญของประเทศ ท่ีสรางรายไดใหกับ

ประเทศในลําดับตนๆ กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง รับผิดชอบดําเนินการ 1 โครงการ ดังนี้ 
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โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 

วัตถุประสงค  

เพ่ือใหผลผลิตสินคาประมงเปาหมายท่ีผลิตไดท้ังหมดมีคุณภาพไดมาตรฐานตามระบบการจัดการ

คุณภาพท่ีดี (Good Agriculture Practice : GAP) รวมท้ังโรงงานแปรรูปสินคาประมงไดรับการรับรองมาตรฐาน 

ตามหลักสากล ประกอบดวย 4 กิจกรรม ดังนี้   

 

กิจกรรมท่ี 1 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

วัตถุประสงค 

กรมประมงทําหนาท่ีเปน Competent Authority สําหรับสินคาท่ีมีการสงออกไปยังตางประเทศ 

โดยจัดทํามาตรฐานและตรวจสอบตั้งแตระดับไรนาถึงโตะอาหาร (From farm to table) กรมประมงใหบริการ

ตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐานของกรมประมง โดยการเฝาระวังพ้ืนท่ีแหลงผลิต ปจจัยการผลิต ตรวจ

วิเคราะหคุณภาพมาตรฐานสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑ การจัดระบบตรวจสอบการนําเขา-สงออก ตลอดจนการ

ออกใบรับรองกํากับคุณภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออก โดยการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

ตรวจประเมินมาตรฐานโรงงาน ตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาประมง และตรวจรับรองฟารมกุงโดยการสนับสนุน

จากภาคเอกชนในการตรวจรับรอง (ถายโอน) 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง มีแผนการดําเนินงาน ดังนี้  

1. ตรวจประเมินมาตรฐานฟารมกุงทะเลและสัตวน้ําชายฝง 10,500 ฟารม 

2. ตรวจวิเคราะหวัตถุดิบสัตวน้ําจากเพ่ือการรับรองฟารม 11,790 ตัวอยาง 

3. เฝาระวังคุณภาพน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ (Mo.3) 23,973 ตัวอยาง 

4. ใหบริการเกษตรกรดานตรวจวิเคราะหสารตกคาง ปจจัยการผลิต คุณภาพน้ํา/ดิน และอ่ืนๆ   

   4,225 ตัวอยาง 

5. ตรวจวิเคราะหเพ่ือการเฝาระวังสารตกคางจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (NRCP) 4,012 ตัวอยาง 

   

กิจกรรมท่ี 2 ปรับโครงสรางสินคาประมงเพ่ือสรางมูลคา 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหสอดคลองกับแผนงานปรับโครงสรางสินคาประมง กรมประมงจึงมุงเนนมาตรฐานการผลิต

สัตวน้ํามีคุณภาพไดมาตรฐานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการพัฒนาปลาสวยงาม ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

เขาสูมาตรฐานอินทรีย และยกระดับมาตรฐานฟารมปลานิลเพ่ือการสงออก  

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง มีแผนการดําเนินงาน ดังนี้  

  1. ตรวจประเมินแหลงพอแมพันธุปลอดโรคตางประเทศ จํานวน 2 แหลง 
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กิจกรรมท่ี 3 เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา 

วัตถุประสงค 

เพ่ือควบคุมและปองกันโรคท่ีมีผลกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

การเฝาระวังโรคเพ่ือลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดจากโรคสัตวน้ํา เพ่ิมศักยภาพและผลผลิตกุงทะเล และยังเปน 

การดําเนินการภายใตขอตกลงมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Agreement) ตามขอตกลงทางการ

คาระหวางประเทศสมาชิก ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยสามารถยืนยันสถานภาพปลอดโรค และสภาวการณโรค 

ท่ีมีความสําคัญในสัตวน้ําชายฝงตอประเทศคูคาท่ีรับซ้ือสินคาสัตวน้ําของประเทศไทย โดยการตรวจโรคปลา

ทะเล และหอยทะเล 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง มีแผนการดําเนินงาน ดังนี้  

  1. เฝาระวังโรคเชิงรุก 13,070 ตัวอยาง 

     - โรคไวรัส 4 ชนิดในกุงทะเล 7,680 ตัวอยาง 

     - การปลอดโรค โรค IMN ในกุงทะเล 1,280 ตัวอยาง  

     - โรค EMS และโรคอ่ืนๆ ในกุงทะเล 1,368 ตัวอยาง 

     - โรคไวรัสในปลาทะเล 1,584 ตัวอยาง 

     - โรคหอยนางรม 657 ตัวอยาง 

     - โรคหอยแมลงภู 264 ตัวอยาง  

     - โรคหอยแครง 237 ตัวอยาง 

  2. เฝาระวังโรคเชิงรับ 28,980 ตัวอยาง 

     - ตรวจวิเคราะหโรคสัตวน้ําปวย 25,000 ตัวอยาง 

     - ตรวจโรคสัตวน้ําสงออก 1,180 ตัวอยาง 

     - ตรวจโรคสัตวน้ํานําเขา 2,800 ตัวอยาง 

  3. การรายงานโรคสัตวน้ําทางระบบออนไลน 1,200 ครั้ง 

  4. หองปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 1 แหง 

  5. การทดสอบความชํานาญของหองปฏิบัติการ PCR 19 ครั้ง 

  6. การอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยโรคสัตวน้ํา 80 ราย 

 

กิจกรรมท่ี 4 แกไขปญหาการเกิดโรคระบาดในกุง 

วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนการแกปญหาและปองกันความสูญเสียท่ีเกิดจากโรคการตายดวนของกุงทะเลจากกลุม

อาการตายดวน (EMS) โดยมีการตายของกุงทะเลในบอเลี้ยงในชวงอายุ 10 – 30 วัน ซ่ึงเปนอาการตายของกุง 

ท่ีเลี้ยงในเขตภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงในเบื้องตนมีการเรียกชื่อวา “กลุมอาการตายดวน หรือ Early mortality syndrome” 

โดยพบไดท้ังในกุงกุลาดําและกุงขาวแวนนาไม ทําใหเกษตรกรและผูสงออกมีความวิตกอยางยิ่งวาสถานการณ

ดังกลาวจะสรางความเสียหายอยางมากตออุตสาหกรรมกุงทะเลของไทย โดยกรมประมงมีเปาหมายในการ
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ควบคุมศักยภาพการผลิตกุงระดับโรงเพาะฟก โดยการประเมินสุขอนามัยและคัดกรองโรค EMS การปรับปรุงบํารุง

และรักษาสายพันธุกุง การผลิตจุลินทรีย ปม.1 สูตรน้ํา และสูตรผงเพ่ือใชควบคุมเชื้อแบคทีเรียกลุมวิบริโอท่ีกอโรค 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง มีแผนการดําเนินงาน ดังนี้  

  1. ตรวจคัดกรองโรคระบาดในกุงทะเล 97,000 ตัวอยาง 

     - ตรวจคัดกรองในโรงเพาะฟกกุงทะเล 300 โรง 7,000 ตัวอยาง 

     - ตรวจคัดกรองในฟารมเลี้ยงกุงทะเล 80,000 ตัวอยาง  

     - เฝาระวังเพ่ือการรับรองฟารมกุงกุลาดําสงออกจีน 10,000 ตัวอยาง 

  2. เพ่ิมศักยภาพ และกําลังการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียท้ังสูตรผง สูตรน้ํา และโปรไบโอติก  

                        เพ่ือฟนฟูแหลงเลี้ยงกุงทะเล  

     - ผลิตหัวเชื้อจุลินทรียสูตรผง 300,000 ซอง  

     - ผลิตหัวเชื้อจุลินทรียสูตรน้ํา และโปรไบโอติก 300,000 ขวด 

  3. จดัประชุม/อบรม/ชี้แจง เพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการแกไขปญหาการระบาดโรคกุงทะเล  26 แหง  

  4. ปรับโครงสรางการผลิตกุง 3 ชนิด ไดแก กุงแชบวย กุงขาว กุงกุลาดํา เพ่ือแกไขปญหา 

                        โรคระบาดกุง รอยละ 100  

 

แผนงาน : ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 

วัตถุประสงค 

เพ่ือดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติการใชแรงงานท่ีดีและตอตานการคามนุษยโดยการบังคับ 

ใชกฎหมาย กฎ ระเบียบ และการตรวจสอบการควบคุมเรือเขา - ออกทา การจัดระเบียบเรือประมงเขาระบบ

อยางถูกตอง ท้ังตัวเรือ บุคคลบนเรือ อุปกรณการทํางาน รวมท้ังสรางความเขาใจในพระราชบัญญัติปองกัน 

และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 ใหกับผูเก่ียวของในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในรูปแบบ

แรงงานประมง ท้ังนี้ เพ่ือสรางมาตรฐานลักษณะการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตบนเรือ/ในโรงงานอุตสาหกรรม 

สงเสริมใหมีการใชจรรยาบรรณของผูประกอบการภาคประมง  

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง รับผิดชอบดําเนินการ 1 โครงการ ดังนี้ 

 

โครงการท่ี 1 โครงการสงเสริมความรูตามแนวทางปฏิบัติการใชแรงงานท่ีดีและตอตานการคามนุษย 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือดําเนินการปองกันและแกไขปญหาดานแรงงานในอุตสาหกรรมประมง 

2. เพ่ือทําใหการผลิตสินคาและอาหารทะเลตลอดสายการผลิตสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ

ระดับชาติในการตอตานการคามนุษยของไทย ดังนี้  

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง มีแผนการดําเนินงาน ดังนี้  

 1. โครงการดําเนินการตามมาตรฐานการใชแรงงานท่ีดี (GLP) สําหรับสถานประกอบการ 

แปรรูปเบื้องตน/โรงงานแปรรูปอาหารทะเล ฟารมเพาะเลี้ยงกุงทะเล และเรือประมง 
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    1.1 สัมมนาชี้แจงใหความรูเกษตรกรในฟารมเพาะเลี้ยงกุงทะเลตามแนวการปฏิบัติการใช

แรงงานท่ีดี (GLP) จํานวน 250 ราย  

 

แผนงาน : อนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการบริหารจัดการอยางสมดุล 

ยั่งยืน และเปนธรรม โดยการคุมครอง อนุรักษ ฟนฟู จัดสรางแหลงอาศัยใหกับทรัพยากรสัตวน้ํา ปรับปรุงแหลง

น้ํา รวมถึงการสรางเครือขายชุมชนประมงใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําใหมีความอุดม

สมบูรณและใชประโยชนอยางยั่งยืน 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง รับผิดชอบดําเนินการ 1 กิจกรรม ดังนี้ 

 

กิจกรรมท่ี 1 ผลิตพันธุสัตวน้ํา 

วัตถุประสงค 

เพ่ือฟนฟูทรัพยากรประมงในแหลงน้ําธรรมชาติ โดยเฉพาะชนิดพันธุและจํานวนของสัตวน้ํา

เศรษฐกิจใหคงความอุดมสมบูรณ ดวยการผลิตพันธุสัตวน้ําเพ่ือปลอยในแหลงน้ํา 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง มีแผนการดําเนินงาน ดังนี้  

1. ผลิตพันธุสัตวน้ําเพ่ือปลอยลงแหลงน้ํา 

 1.1 สัตวน้ําชายฝง 420,000,000 ตัว 

      - กุงทะเล 406,765,000 ตัว 

      - ปลา 5,040,000 ตัว 

      - หอยและหมึก 2,680,000 ตัว 

      - ปู 5,515,000 ตัว 
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แผนงาน : สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

วัตถุประสงค 

เพ่ือทําการศึกษา คนควา วิจัย ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ใหไดสัตวน้ําสายพันธุดี มีคุณภาพ 

แข็งแรง ตานทานโรค รวมถึงไดศึกษา วิจัยและนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑประมงให 

ถูกสุขลักษณะ สามารถเพ่ิมพูนมูลคาสัตวน้ําได และทําการศึกษา วิจัย โดยการออกสํารวจแหลงประมงท้ังในและ

นอกนานน้ําไทย 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง รับผิดชอบดําเนินการ 1 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1 วิจัยและพัฒนาการประมง  

วัตถุประสงค 

เพ่ือทําการศึกษา คนควา วิจัย การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา แหลงทําการประมงท้ังในและนอกนานน้ํา

และการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑประมง  

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง มีแผนการดําเนินงาน ดังนี้  

1. วิจัยเพ่ือพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ  

- ดานการเพาเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 28 เรื่อง รอยละ 100  
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งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

หนวย : บาท                                                                                                                                                                                                       

หนวยงาน งบประมาณ 

หมวดรายจายงบประมาณ 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

คาจางชั่วคราว 
คาตอบแทน 

ใชสอยและวัสดุ 
คาสาธารณูปโภค 

คาครุภัณฑ 

สิ่งกอสราง 

สวนกลาง       348,932,365.00  7,054,506.64 17,647,014.89 1,333,975.42 85,493.00 

ศพช.จันทบุรี         13,580,050.00  4,941,525.00 13,113,683.85 1,543,651.31 1,682,000.00 

ศพช.ระยอง            8,308,975.00  4,071,093.26 5,775,795.79 1,502,849.96 401,460.00 

ศพช.ฉะเชิงเทรา         17,651,225.00  5,351,728.00 15,031,209.94 1,522,314.27 495,345.00 

ศพช.สมุทรสาคร         18,435,450.00  4,829,505.22 14,056,609.73 1,102,553.91 2,374,274.00 

ศพช.ประจวบคีรีขันธ         15,928,075.00  3,779,047.88 10,187,732.77 1,692,450.67 134,820.00 

ศพช.สุราษฎรธานี         15,681,613.43  6,053,047.14 13,302,541.57 1,348,420.79 906,120.00 

ศพช.สตูล         15,257,150.00  5,426,700.33 10,969,660.21 1,323,083.37 3,664,700.00 

ศพช.พังงา            9,071,200.00  5,231,921.08 10,978,799.31 1,427,535.98 0.00 

ศพช.นราธิวาส            6,177,375.00  4,695,650.00 5,591,296.75 649,986.86 1,022,200.00 

ศพช.ภูเก็ต         18,053,485.00  4,438,409.43 15,877,479.04 1,781,251.90 2,621,630.00 

ศพช.นครศรีธรรมราช         13,986,880.00  3,911,785.00 12,292,954.47 1,804,373.55 914,030.00 

ศพช.สงขลา         10,472,325.00  5,611,537.40 8,849,476.34 1,585,627.74 432,680.00 

ศพช.กระบ่ี         11,933,325.00  6,787,630.00 8,822,289.55 1,688,414.63 1,020,760.00 

ศพช.ตราด         10,590,150.00  4,319,165.14 8,946,942.16 1,073,944.30 699,000.00 

ศพช.ตรัง         11,839,100.00  4,747,680.00 7,361,578.06 1,179,374.60 1,345,100.00 

ศพช.ปตตานี         11,497,800.00  5,325,940.00 6,219,686.03 914,261.63 3,927,015.00 

ศพช.ระนอง            5,510,200.00  3,924,000.00 4,325,187.80 769,628.89 0.00 

ศพช.เพชรบุร ี            8,181,250.00  3,858,073.00 6,595,122.58 700,000.00 2,258,700.00 

ศพช.ชุมพร            6,922,759.00  4,755,516.77 5,045,704.35 599,910.77 41,195.00 

ศพช.สมุทรสงคราม            9,351,700.00  7,082,749.12 7,083,121.60 1,415,342.02 149,800.00 

ศูนยฯ คุงกระเบน         12,460,750.00  4,927,580.00 14,414,335.53 2,632,200.87 0.00 

ศูนยฯ ปากพนัง         11,056,525.00  4,864,382.00 10,578,956.30 1,354,591.95 0.00 

ศูนยฯ ปูปา            1,939,675.00  1,158,820.00 2,374,376.93 266,543.83 0.00 

สอช.            7,987,350.00  4,958,439.00 7,426,429.64 953,648.51 777,220.00 

สวช.         12,632,375.00  6,761,493.54 8,318,122.78 4,006,315.51 548,900.00 

สสช.         11,494,690.00  4,662,294.00 8,861,854.61 1,283,838.14 667,500.00 

รวม 644,933,817.43 133,530,218.95 260,047,962.58 37,456,091.38 26,169,942.00 
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ผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2558 กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 
กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2558 

จําแนกตามแผนงบประมาณ ผลผลิต/กิจกรรมและมีผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

 

แผนงาน : สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตสรางมูลคาภาคการเกษตรและเสริมสรางความเขมแข็งใหแก

เกษตรกรอยางเปนระบบ   

โครงการท่ี 1 โครงการบริการจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ 

กิจกรรมท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรท่ีปลูกในพ้ืนท่ีเหมาะสม 

ซ่ึงมีผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรท่ีปลูกในพ้ืนท่ีเหมาะสม ดังนี้  

กิจกรรม/งานท่ีทํา หนวยนับ แผน ผล 

1. ผลิตพอแมพันธุ ลูกพันธุลูกกุงทะเลคณุภาพเพ่ือปอนเขาสู

ระบบการผลิตกุงทะเลท่ัวประเทศ 
ตัว 100,000  อยูระหวางดําเนินการ 

2. สงเสรมิเกษตรกรในการบริหารจัดการเช่ือมโยงในรูปแบบ 

shrimp cluster 
กลุม 10 

1 กลุม ไดแก จังหวัด

กระบ่ี 

3. สงเสรมิการลดตนทุนการผลิตในการเลีย้งกุงทะเล จังหวัด 10 

4 จังหวัด ไดแก จังหวัด

ชุมพร ปตตานี ตราด 

และจันทบุร ี

4. สงเสรมิการลดตนทุนการผลิตในการเลีย้งกุงทะเล ราย 2,000 160 

   

โครงการท่ี 2 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 

กิจกรรมท่ี 1 เมืองเกษตรสีเขียวดานการประมง 

ซ่ึงมีผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียวดานการประมง ดังนี้ 

กิจกรรม/งานท่ีทํา หนวยนับ แผน ผล 

1. การจัดทําระบบตรวจสอบยอนกลับ ฟารม 1,500 676 

2. กิจกรรมจัดทําคารบอนฟรุตปริ้นทในระดับฟารม ฟารม 1,500 676 

3. จัดทําจุดสาธิตระบบ Zero waste ฟารม 50 17 

4. ติดตามประเมินผลโครงการ ครั้ง 3 1 

5. ประชาสัมพันธโครงการ ครั้ง 1 
ยังไมได

ดําเนินการ 
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โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 

ซ่ึงมีผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer ดังนี้ 

กิจกรรม/งานท่ีทํา หนวยนับ แผน ผล 

- พัฒนาเกษตรกรท่ีไมผานความรู ราย 3,159 
อยูระหวาง

ดําเนินการ 

 

โครงการท่ี 4 โครงการเขตเศรษฐกิจดานการประมง (Zoning) 

กิจกรรม/งานท่ีทํา หนวยนับ แผน ผล 

กิจกรรมท่ี 1 ผลิตพอแมพันธุกุงทะเลคุณภาพ เพ่ือปอนเขาสู

ระบบการผลิตกุงทะเลท่ัวประเทศ  
  

 

1. ผลิตพันธุกุงขาวคุณภาพ ตัว 100,000 110,000 

กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมเกษตรกรในการบริหารจัดการเชื่อมโยงใน

รูปแบบ Shrimp cluster 
  

 

1. สงเสริมเกษตรกร กลุม  - 10 

กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมการลดตนทุนการผลิตในการเลี้ยงกุงทะเล    

1. สงเสริมการลดตนทุน  จังหวัด - 10 

กิจกรรมท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาแนวทางเพ่ิมผลผลิตกุงทะเลใน

แตละจังหวัด 
  

 

1. สงเสรมิและพัฒนาแนวทางการเพ่ิมผลผลิตกุงทะเลใหแก

เกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลและผูเก่ียวของท้ังสิ้น 
ราย - 1,886 

 

ผลผลิตท่ี 1 เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมท่ี 2 ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมง 

ซ่ึงมีผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมง ดังนี้ 

กิจกรรม/งานท่ีทํา หนวยนับ แผน ผล 

โครงการสาธิตและนํารองการเลี้ยงปลาทะเลเศรษฐกจิในกระชัง 

ขนาดใหญฯ 

   

1. การเลี้ยงปลาทะเลในกระชังขนาดใหญ    

- การซอมแซมอวน, เรือ, บํารุงรักษากระชังและกระชังท่ีพัก เปอรเซ็นต 100 35 

- เลี้ยงปลาทะเลใหเปนพอแมพันธุ จํานวน 2 กระชัง  ตัว 1,000 ยังไมไดปลอย 
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กิจกรรม/งานท่ีทํา หนวยนับ แผน ผล 

- ปลอยปลานวลจันทรในกระชังขนาดใหญ ตัว 7,000 ยังไมไดปลอย 

- ผลจากการเลีย้งปลานวลจันทรทะเล กิโลกรมั 5,000 ยังไมไดปลอย 

- การศึกษาสภาพแวดลอม ครั้ง 12 4 

- การตรวจสุขภาพสตัวนํ้า ครั้ง 12 4 

2. การเลี้ยงปลากะพงขาวเพ่ือเพ่ิมปริมาณกรดไขมัน DHA ในกระชัง

เล็กเพ่ือเพ่ิมมูลคาปลากะพงขาว 
กระชัง 12 ยังไมไดปลอย 

3. การพัฒนาอาหารมีชีวิต    

- ผลผลิต algae paste ลิตร 1,000 500 

- ผลผลิตโรตเิฟอรความหนาแนนสูง พันลานตัว 30 12.2 

- การผลติ copepod พันลานตัว 15 3 

4. การฝกอบรมเกษตรกร ราย 25 ยังไมไดอบรม 

- การจัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับงานในโครงการฯ เรื่อง 3 3 

- แบบแผนพับ เรื่อง 1 ยังไมไดจัดทํา 

- เว็บไซต www.fisheries.go.th/cf-phuket เรื่อง 1 ยังไมไดจัดทํา 

- วีดิทัศนการเลีย้งปลานวลจันทรทะเลในกระชังขนาดใหญ เรื่อง 1 ยังไมไดจัดทํา 

- ตรวจวิเคราะหนํ้าและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีชลประทาน  

เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
ครั้ง/ตัวอยาง 490/2,064 297/988 

- ใหบริการทางวิชาการแกเกษตรกร ราย/ตัวอยาง 4,692/6,964 1,346/1,811 

- บริการสูบนํ้าแกเกษตรกร (ชม./ลบ.ม) ชม./ลบ.ม 5,380/22.83 1,489/6,632,221 

- พัฒนากลุมเกษตรกร กลุม/ราย 11/310 8/130 

- ใหบริการบําบัดนํ้าท้ิง ชม. 30,000 9,173 

- ประชุมกลุมเกษตรกรเพ่ือใหคําแนะนํา ครั้ง 12 4 

- ใหคําแนะนําสงเสริมของเจาหนาท่ี ครั้ง 240 100 

- ติดตามและตรวจสอบสภาวะแวดลอมในคลองชลประทานนํ้าเค็ม ครั้ง 36 17 

โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในอาวปากพนัง    

- ปลอยพันธุสัตวนํ้า (กุงกุลาดํา) ลานตัว 12 5,599,000 ตัว 

โครงการปรับปรุงพันธุปลากะพงขาวโดยวีธีคัดเลือกพันธุ    

1. งานทดสอบการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวท่ีมีแหลงกําเนิด 

4 แหลงและเลี้ยงในสิ่งแวดลอมการเลีย้งตางกัน 
ครั้ง 5 - 

2. งานประเมินคาอัตราพันธุกรรมสําหรับการเจริญเติบโต    

- สกัดดีเอ็นเอและวิเคราะหโครเซทเทลไลท ตัวอยาง 200 200 

- งานวิเคราะหหาพอแม (parental assignment) โดยประเมินจาก

ขอมูลทางชีวโมเลกุล (bioinformatic) 
ตัวอยาง 900 100 
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กิจกรรม/งานท่ีทํา หนวยนับ แผน ผล 

- รายงานผลการประเมินคาอัตราพันธุกรรม ครั้ง 1 - 

3. งานประเมินคาอัตราพันธุกรรมสําหรับการทนตอการขาด

ออกซเิจน 
   

- สกัดดีเอ็นเอ และวิเคราะหไมโครเซทเทลไลท ตัวอยาง 1,000 400 

- งานวิเคราะหหาพอแม (parental assignment) โดยประเมินจาก

ขอมูลทางชีวโมเลกุล 
ตัวอยาง 1,900 200 

- รายงานผลการประเมินคาอัตราพันธุกรรม ครั้ง 1 - 

4. งานผลิตปลากะพงขาวท่ีไดจากการผสมขาม (cross breed)    

- ผลิตลูกปลาอายุ 20 วัน  ตัว 400,000 - 

- ผลิตปลาขนาด 1 - 2 น้ิว  ตัว 50,000 - 

- ผลิตปลาขนาดความยาว 4 – 6 น้ิว  ตัว 1,000,000 - 

5. งานทดสอบและตดิตามการเจรญิเติบโตของปลากะพงขาวท่ีได

จากการผสมขาม 
ครั้ง 2 - 

6. งานผลิตปลากะพงขาวท่ีไดจากฐานขอมูลทางชีวโมเลกุล 

(bioinformatic) กับฐานขอมูลเชิงประจักษ (phenotypic data) 
   

- ผลิตลูกปลาอายุ 20 วัน ตัว 400,000 - 

- ผลิตปลาขนาด 1 – 2 น้ิว ตัว 400,000 - 

- ผลิตปลาขนาดความยาว 4 – 6 น้ิว ตัว 100,000 - 

7. งานปลอยพันธุสัตวนํ้า (non-selective population) ตัว 200,000 - 

 

แผนงาน : สงเสริมสินคาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 

กิจกรรมท่ี 1 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง  

ซ่ึงมีผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง ดังนี้ 

กิจกรรม/งานท่ีทํา หนวยนับ แผน ผล 

1. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมกุงทะเลและสัตวนํ้าชายฝง ฟารม 10,500 2,789 

2. ตรวจวิเคราะหคณุภาพวัตถุดิบสัตวนํ้าจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

ชายฝง 
ตัวอยาง 44,000 15,446 
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กิจกรรมท่ี 2 เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา 

ซ่ึงมีผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา ดังนี้ 

กิจกรรม/งานท่ีทํา หนวยนับ แผน ผล 

1. เฝาระวังโรคเชิงรุก    

- โรคไวรสั 4 ชนิด ในกุงทะเล ตัวอยาง 7,680 3,334 

- การปลอดโรค IMN ในกุงทะเล ตัวอยาง 1,280 305 

- โรค EMS และโรคอ่ืนๆ ในกุงทะเล ตัวอยาง 1,368 375 

- โรคไวรสัในปลาทะเล ตัวอยาง 1,584 546 

- โรคหอยนางรม ตัวอยาง 657 93 

- โรคหอยแมลงภู ตัวอยาง 264 66 

2. เฝาระวังโรคเชิงรับ    

- ตรวจวิเคราะหโรคสตัวนํ้าปวย ตัวอยาง 25,000 21,976 

- ตรวจโรคสัตวนํ้าสงออก ตัวอยาง 1,180 261 

- ตรวจโรคสัตวนํ้านําเขา ตัวอยาง 2,800 758 

3. การสอบถามสถานการณโรคกุงทะเล ตัวอยาง 600 189 

4. รายงานโรคสัตวนํ้าในระบบออนไลน ครั้ง 1,200 233 

 

กิจกรรมท่ี 3 แกไขปญหาการเกิดโรคระบาดในกุง 

ซ่ึงมีผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมแกไขปญหาการเกิดโรคระบาดในกุง ดังนี้ 

กิจกรรม/งานท่ีทํา หนวยนับ แผน ผล 

1. ตรวจคัดกรองโรคระบาดในกุงทะเล    

- ตรวจคัดกรองในโรงพอแมพันธุและโรงเพาะฟกกุงทะเล โรง/ตัวอยาง 300/7,000 181/2,640 

- ตรวจคัดกรองในฟารมเลีย้งกุงทะเล (walk in) ตัวอยาง 80,000 23,468 

- เฝาระวังเพ่ือการรับรองฟารมกุงกุลาดําสงออกจีน ตัวอยาง 10,000 1,450 

2. เพ่ิมศักยภาพและกําลังการผลติหัวเช้ือจุลินทรยีสูตรผง สตูรนํ้า และ 

โปรไบโอติกเพ่ือฟนฟูแหลงเลี้ยงกุงทะเล 
   

- ผลิตหัวเช้ือจลุินทรีย ปม.1 สูตรผง ซอง 300,000 29,450 

- ผลิตหัวเช้ือจลุินทรียสูตรนํ้า และโปรไบโอติก ขวด 300,000 142,319 

3. จัดประชุม/อบรม/ช้ีแจงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการแกไข

ปญหาการระบาดของโรคกุงทะเล 
แหง 26 3 

4. ปรับโครงสรางการผลติกุง 3 ชนิด เพ่ือแกไขปญหาโรคระบาด รอยละ 100 20 
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แผนงาน : ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 

โครงการท่ี 1 สงเสริมความรูตามแนวทางปฏิบัติการใชแรงงานท่ีดีและตอตานการคามนุษย 

กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมความรูตามแนวทางปฏิบัติการใชแรงงานท่ีดี  

ซ่ึงมีผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมสงเสริมความรูตามแนวทางปฏิบัติการใชแรงงานท่ีดี ดังนี้ 

กิจกรรม/งานท่ีทํา หนวยนับ แผน ผล 

1. สัมมนาช้ีแจงใหความรูเกษตรกรในฟารมเพาะเลีย้งกุงทะเลตามแนว

การปฏิบัติการใชแรงงานท่ีดี (GLP) 
ราย 250 

อบรมแลว 5 

รุน จํานวน 

288 ราย 

 

แผนงาน : อนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ผลผลิตท่ี 1 การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ 

กิจกรรมท่ี 1 ผลิตพันธุสัตวน้ํา  

ซ่ึงมีผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมผลิตพันธุสัตวน้ํา ดังนี้ 

กิจกรรม/งานท่ีทํา หนวยนับ แผน ผล 

ผลิตพันธุสัตวน้ํา ตัว 420,000,000 445,088,945 

พันธุปลา ตัว 5,040,000 5,955,850 

- ปลากะพงขาว ตัว 4,740,000 5,644,450 

- ปลากะรัง ตัว - - 

- ปลานวลจันทรทะเล ตัว 300,000 310,000 

- ปลาอ่ืนๆ  ตัว - 1,400 

พันธุกุง ตัว 406,785,000 424,777,765 

- กุงกุลาดํา ตัว 76,730,000 153,112,000 

- กุงแชบวย ตัว 313,955,000 271,665,765 

- กุงกามกราม ตัว - - 

พันธุหอย ตัว 2,650,000 3,004,190 

หอยทะเลฝาเดียว  ตัว 1,140,000 949,500 

- หอยหวาน ตัว 520,000 820,600 

- หอยชักตีน ตัว 100,000 128,900 

หอยทะเลสองฝา ตัว 1,510,000 2,054,690 

- หอยตะเภา  ตัว - - 

- หอยตะโกรม  ตัว - - 

 

 



33 

 

กิจกรรม/งานท่ีทํา หนวยนับ แผน ผล 

- หอยมือเสือ ตัว - 1,190 

- หอยแครง ตัว - - 

- หอยตลับ  ตัว - 1,000,000 

- หอยลาย ตัว - 1,000,000 

- หอยพิม ตัว - 50,000 

- หอยหลอด ตัว - - 

- หอยเปาฮื้อ ตัว - 3,500 

พันธุหมึก ตัว 10,000 144,000 

- หมึกทะเล ตัว 10,000 144,000 

พันธุปู ตัว 5,515,000 11,055,140 

- ปูมา  ตัว 5,465,000 11,005,140 

- ปูทะเล ตัว 50,000 50,000 

พันธุปลิงทะเล ตัว - 142,000 

- ปลิงดํา ตัว - - 

- ปลิงขาว ตัว - 142,000 

สัตวน้ําอ่ืนๆ  ตัว - 10,000 
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แผนงาน : สงเสริมการวิจัย 

ผลผลิตท่ี 1 วิจัยและพัฒนาการประมง 

กิจกรรมท่ี 1 วิจัยและพัฒนาการประมง 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร ป พ.ศ.2558 

ซ่ึงมีผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง ป พ.ศ.2558 ดังนี้ 

 

ลําดับที ่

 

ฉบับที ่

 

ชื่อเร่ือง 

 

ผูวิจัย  

1 1/2558 ผลความหนาแนนของการเลี้ยงปลาตะกรับ (Scatophagus 

argus Linnaeus, 1766) ในกระชังที่แขวนบอดิน 

วลีรัตน มุสิกะสังข  

กฤษณา องอาจ 

2 2/2558 การอนุบาลมาน้าํหนาม Hippocampus spinosissimus 

Weber, 1913 ดวยอาหารมีชีวิตตางๆ 

สามารถ เดชสถิตย  

อรกัญญา เมงหยู 

3 3/2558 อัตราการเจริญเติบโตและผลผลติปลานวลจันทรทะเล 

(Chanos chanos Forsskal, 1775)  

ที่เลี้ยงในคอกในบอดินที่ระดับความหนาแนนตางกัน 

ประพัฒน กอสวัสดิ์พฒัน  

จินตนา นักระนาด  

ศุภกานต ชัยโชติรานันท  

รัชดาภรณ  เอ่ียมสําอางค 

4 4/2558 ชนิดและความเขมขนของคารโรทีนอยด และวิตามิน  

ในแพลงกตอนสัตวโดยมวลรวมที่รวบรวมไดจากบอเลี้ยงกุง 

นงลักษณ สําราญราษฎร 

สมพิศ แยมเกษม 

5 5/2558 ผลของการเสริม Schizochytrium limacinum (D.Honda & 

Yokochi, 1998)  ในอาหารมีชวีิตสําหรับการอนบุาลลูกปูมา 

(Portunus  pelagicus Linnaeus, 1758) 

มีชัย แกวศรีทอง 

6 6/2558 การผลิตพอแมพันธุปูทะเล (Scylla paramamosain 

Estampador, 1949) จากลูกพันธุที่เพาะฟกไดจากโรงเพาะฟก 

อาภรณ เทพพานิช  

สิริวรรณ หนูเซง  

สมศรี จันทรประสาท  

ธีระยุทธ สวสัด ี

7 7/2558 การเปรียบเทียบผลผลติลูกปลงิทะเล (Holothuria scabra 

Jaeger,1833) ที่อนุบาลดวยอาหารธรรมชาติกับอาหารเสริม 

(1ป 4เดือน : ต.ค.51-ม.ค.53) 

ศุภกานต ชัยโชติรานันท  

ธเนศ พุมทอง  

นพดล ภูวพานชิ 
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ลําดับที ่

 

ฉบับที ่

 

ชื่อเร่ือง 

 

ผูวิจัย  

8 8/2558 ระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของปลา

กะรังหงส (Cromileptes altivalis Valenciennes, 1828) 

วัยรุน 

พิชญา ชัยนาค  

เรณู ยาชิโร  

คมน ศิลปาจารย 

9 9/2558 ผลของความหนาแนนในการอนบุาลปลากะรังเสือ 

Epinephelus fuscogutatus Forsskal,1775  

ตออัตรารอดตาย และตนทนุ 

ไพบูลย บุญลิปตานนท 

วรรเพ็ญ คํามี 

10 10/2558 ผลของการผสมขามชนิดระหวางปลาการตูนเพอรคูลา 

(Amphiprion percula (Lacepede, 1802)  

กับปลาการตูนดาํ A.ocellaris Cuvier, 1830)  

ตอลักษณะปรากฏของสีในปลาลูกผสม 

สามารถ เดชสถิตย  

อําไพ ลองลอย  

ไพบูลย บุญลิปตานนท  

พรจันทร ปนสุวรรณ 

บุศรา รัตนประพันธ 

11 11/2558 ผลของการเลี้ยงพอแมพันธุในระบบน้ําหมุนเวียนและ 

ระบบน้ําไหลผานตอการวางไขของปลากะรังจดุฟา  

Plectropomus leopardus Lacepede, 1802 

ธวัช ศรีวีระชัย   

ไวพจน เครือเสนห   

จิรานุวัฒน ชูเพชร   

วารินทร ธนาสมหวัง 
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 ภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญประจําปงบประมาณ 2558 

1. ภารกิจดานงานตางประเทศ  

1.1 โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางไทย – นอรเวย ป 2558 - 2559 

1.1.1 โครงการ Development of Aquaculture and Governance for a Sustainable 

Utilization of Thai Sea Water 2015 - 2016 

กรมประมงรวมกับหนวยงาน Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD)  

แหงราชอาณาจักรนอรเวย ดําเนินโครงการความรวมมือทางวิชาการดานประมง หรือโครงการ Post-Tsunami 

Assessment of the Living Marine Resources and Development of a Strategic Plan of Sustainable 

Marine Fish Farming ภายใตความรวมมือทางวิชาการไทย – นอรเวย ซ่ึงเปนโครงการความรวมมือทางวิชาการ 

ดานประมงทะเลและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยมีการลงนามความตกลงรวมกันเม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2548 ซ่ึงเปน

โครงการชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ กรมประมงเห็นวาการพัฒนาดานวิชาการจะสามารถใหประโยชนแกชาวประมง

และเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของไทยได และโครงการดังกลาวไดสิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคม 2549 

หลังจากโครงการความรวมมือระยะท่ี 1 สิ้นสุดลง กรมประมงและ NORAD เห็นวาโครงการดังกลาว

ประสบความสําเร็จเปนอยางยิ่ง โดยท้ังสองฝายไดประโยชนจากความรวมมือทางวิชาการ กรมประมงและ NORAD 

จึงเห็นควรดําเนินโครงการตอในระยะท่ี 2 และเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรมตางๆ การสนับสนุนและ

สงเสริมการประมงของไทย จึงไดลงนามความตกลงดําเนินโครงการ Development of Marine and Assessment of 

Fisheries Resource in Andaman Sea, Thailand ในเดือนสิงหาคม 2550 ซ่ึงมีระยะดําเนินโครงการ 2 ป  

และโครงการไดสิ้นสุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 แตเนื่องจากยังมีกิจกรรมท่ีอยูระหวางดําเนินการ 2 เรื่อง  

คือ การศึกษาระดับปริญญาโทและกิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง กรมประมงจึงไดขอขยายโครงการในระยะท่ี 2 ตอ

อีก 2 ป (2553-2554)  โดยประเทศไทยไดรับการพัฒนาวิชาการท้ังดานการประมงทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งประสบความสําเร็จในการเลี้ยงปลาชอนทะเลในกระชังขนาดใหญ โดยใชเทคโนโลยจีากประเทศนอรเวย 

ขณะเดียวกันกรมประมงเห็นวาเทคนิคการเลี้ยงปลาในกระชังขนาดใหญควรมีการปรับปรุงเพ่ือใหใช

ประโยชนไดอยางยั่งยืนและมีการเผยแพรเทคโนโลยีดังกลาวใหเกษตรกรสามารถนําไปใชได ดังนั้น จึงเสนอใหฝาย

นอรเวยพิจารณาขยายระยะเวลาดําเนินโครงการและเพ่ิมเติมกิจกรรมใหเหมาะสม โดยกองวิจัยและพัฒนาประมง

ชายฝงเสนอโครงการ Development of Aquaculture and Governance for a Sustainable Utilization of 

Thai Sea Water 2010 - 2014 ซ่ึงเปนการตอขยายจากโครงการเดิมเฉพาะในดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และกรมประมง

กับ NORAD ไดรวมลงนามขอตกลงฯ เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2553 ซ่ึงขอตกลงฯ ดังกลาวจัดทําเปนเอกสารแกไขความ

ตกลงฉบับเดิมในรูปแบบของพิธีสารแกไขความตกลง (Protocol to Amend the Agreement) เนื่องจากเปนการแกไข 

และตออายุความตกลงฉบับเดิม เพ่ือใหรองรับกิจกรรมใหมภายใตโครงการท่ีจะดําเนินการในป 2553 - 2557 โดย 

NORAD อนุมัติเงินชวยเหลือแกกรมประมง ไมเกิน NOK 6.998 ลาน (หกลานเกาแสนเกาหม่ืนแปดพันโครนนอรเวย) 
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เพ่ือเปนคาใชจายเฉพาะใหกับโครงการ ภายในระยะเวลาตามแผนงานระหวางป 2553 – 2557 โดยกําหนดระยะเวลา

สิ้นสุดโครงการ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  

นอกจากนี้  เ พ่ือให ท้ังสองฝายสามารถดําเนินโครงการตามพิธีสารฯ ในทางปฏิบัติหนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบโครงการรวมท้ังสองฝายตองจัดทําสัญญาความรวมมือระหวางสถาบัน (Institutional Cooperation 

Contract : ICC) เพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติกอนการดําเนินโครงการดังกลาว ดังนั้น สถาบันวิจัยทางทะเล หรือ 

Institute of Marine Research (IMR) และกรมประมงจึงไดจัดทําและรวมลงนามใน Exchange of Letters 

(Addendum) ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2554 ซ่ึงสัญญาความรวมมือระหวางสถาบันนี้เปนสวนเพ่ิมเติมสัญญาความ

รวมมือ (ICC) ระหวาง IMR กับกรมประมง ท่ีไดลงนามรวมกันเม่ือวันท่ี 16 และ 19 ตุลาคม 2550 ภายใตความตกลง

ระหวางสํานักงานความรวมมือในการพัฒนาแหงราชอาณาจักรนอรเวย กับกรมประมงท่ีลงนามกันเม่ือวันท่ี  

30 สิงหาคม 2550 และพิธีสารแกไขความตกลง ฉบับท่ี 1 ท่ีกรมประมงไดลงนามไวเม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2553 

หลังจากโครงการ Development of Aquaculture and Governance for a Sustainable 

Utilization of Thai Sea Water 2010 - 2014 สิ้นสุดลงเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 กรมประมงและ NORAD เห็น

พองกันวาควรมีการขยายระยะเวลาโครงการออกไปต้ังแตป 2558 – 2559 เนื่องจากการดําเนินการในสวนของ

กิจกรรมนักเรียนทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ยังไมสําเร็จการศึกษา โดยนักเรียนทุนระดับปริญญาโท  

มีกําหนดสําเร็จการศึกษาในวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 และนักเรียนทุนระดับปริญญาเอกมีกําหนดสําเร็จการศึกษาใน

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 แตสําหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ของโครงการไดสิ้นสุดลงแลว 

กรมประมงไดจัดทําพิธีสารแกไขความตกลง ฉบับท่ี 2 (Protocol to Amend the Agreement No. 2) 

ซ่ึงเปนการขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ ครั้งท่ี 2 จากโครงการ Development of Marine and Assessment 

of Fisheries Resource in Andaman Sea, Thailand โดยกรมประมงไดเสนอเรื่องไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2558 เพ่ือขออนุมัติการจัดทําพิธีสารแกไขความตกลง ฉบับท่ี 2 ระหวางสํานักงานความรวมมือ

ในการพัฒนาแหงประเทศนอรเวย กับกรมประมง เพ่ือรองรับกิจกรรมนักเรียนทุนท่ียังไมสิ้นสุดและปรับปรุง

งบประมาณท่ีกรมประมงตองขออนุมัติเพ่ิมเติมใหเหมาะสม และไดรับการอนุมัติการจัดทําพิธีสารฯ จากการประชุม

คณะรัฐมนตรีในวันท่ี 6 ตุลาคม 2558 ซ่ึงสํานักงานความรวมมือในการพัฒนาแหงประเทศนอรเวย และกรมประมง 

ไดลงนามความตกลงรวมกันแลว เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2558  

1.2 โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางไทย – ญ่ีปุน 

โครงการ “การพัฒนาเทคโนโลยีดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ําเพ่ือความม่ันคงและความปลอดภัย

ทางอาหารเพ่ือศตวรรษหนา” (Development of Aquaculture Technology for Food Security and 

Food Safety in the Next Generation)  

โครงการ “การพัฒนาเทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือความม่ันคงและความปลอดภัย

ทางอาหารเพ่ือศตวรรษหนา” เปนโครงการภายใตความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development; SATREPS) 
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ระหว า งประ เทศไทยและประ เทศ ญ่ีปุ น  โดยองคกรความร วม มือระหว า งประ เทศของ ญ่ีปุ น  ( JICA)  

ใหความชวยเหลือแกประเทศไทยในรูปแบบความรวมมือดานงานวิจัย ซ่ึงมีระยะเวลาดําเนินการ 5 ป โดยเริ่ม

ดําเนินการตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2555 ถึง เมษายน 2560 โดยโครงการฯ นี้ มีกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง กรม

ประมงเปนหนวยงานหลัก โดยมี ดร.วารินทร ธนาสมหวัง ผูอํานวยการกองผูเชี่ยวชาญ เปน Co - Project Director 

และ ดร.คมน ศิลปาจารย ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงเปน Project Director และ 

มีหนวยงานจากมหาวิทยาลัยตางๆ ของไทยรวมดําเนินงาน อีก 3 หนวยงาน คือ 1) คณะประมง และคณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2) ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ  

3) หนวยวิจัยกุง สํานักเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยหนวยงานวิจัยหลักของฝายญ่ีปุน  

คือ Tokyo University of Marine Science and Technology และมีหนวยงานวิจัยของญ่ีปุนท่ีรวมดําเนินงาน 

อีก 2 หนวยงาน คือ National Research Institute of Aquaculture (NRIA) และ Japan International Research 

Center for Agricultural Science (JIRCAS)  

โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเทคนิคในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยมีผลผลิตจากโครงการจํานวน 5 ผลผลิต คือ  

1) การพัฒนาดานพันธุกรรมและเครื่องหมายพันธุกรรมเพ่ือพัฒนาสายพันธุสัตวน้ํา  

2) การพัฒนาเทคโนโลยีการอุมบุญของสัตวน้ํา (สัตวน้ําอ่ืนตั้งทองแทน)  

3) การพัฒนาวิธีการจัดการดานสุขภาพและระบบภูมิคุมกันสัตวน้ํา  

4) การพัฒนาแหลงโปรตีนทางเลือกเพ่ือทดแทนการใชปลาปนและการพัฒนาอาหารสําเร็จรูปพอแม  

   พันธุสัตวน้ํา  

5) การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบและลดความเปนพิษของสารเคมีรวมทั้งการวิเคราะห 

                          ความเสี่ยงตลอดสายการผลิตสัตวน้ํา   

ท้ังนี้ ผลสําเร็จท่ีคาดหวังจากโครงการ คือ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีมีความกาวหนาและ

มีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงจะเปนประโยชนตออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงและปลา รวมท้ังอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

โครงการฯ มีแผนการจัดสงผู เชี่ยวชาญญ่ีปุนระยะสั้นเพ่ือเขามาแนะนําดานงานวิจัยใหกับนักวิจัยของไทย  

การฝกอบรมและดูงานของนักวิจัยไทยในประเทศญ่ีปุน รวมถึงการจัดซ้ือเครื่องมือวิทยาศาสตรใหแกหนวยงานวิจัย

ของโครงการฯ  

ความกาวหนาโครงการป 2558 

1. โครงการฯ รวมมือกับสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

จัดโครงการฝกอบรม “การพัฒนาเทคโนโลยีการสรางพอแมพันธุอุมบุญฯ และการใชเทคนิค MACS antibody 

สําหรับการแยกเซลลตนกําเนิดของเซลลสืบพันธุ” ใหแกขาราชการกรมประมงจํานวน 20 ราย เม่ือวันท่ี 6 – 8 

ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

2. ไดมีการประเมินผลกลางเทอม (Mid-Term Evaluation) โครงการฯ เม่ือวันท่ี 6 – 17 ตุลาคม 2557 
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3. โครงการฯ รวมมือกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดบรรยายพิเศษในหัวขอ 

“เทคโนโลยีข้ันสูงในการพัฒนาวัคซีนสําหรับการเลี้ยงปลานิลในประเทศไทย” เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2558 

4. กรมประมงไดจัดการประชุม Joint Coordinating Committee ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี  

27 กุมภาพันธ 2558 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

5. กรมประมงไดจัดการประชุม Science and Technology Research Partnership for 

Sustainable Development (SATREPS) Annual Meeting 2014 Development of Aquaculture 

Technology for Food Security and Food Safety for the Next Generation เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2558 

ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

6. ประเมินความกาวหนาในรอบ 6 เดือนของป 2558 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2558  

7. ผูเชี่ยวชาญญี่ปุนระยะสั้น เดินทางมาประเทศไทย จํานวน 22 ครั้ง 

8. นักวิจัยไทยเดินทางไปดูงาน/ฝกอบรมในประเทศญ่ีปุน รวมจํานวน 7 ราย เปนขาราชการ

สังกัดกรมประมง จํานวน 5 ราย 

9. การจัดซ้ือเครื่องมือวิทยาศาสตรใหแกหนวยงานวิจัยของโครงการฯ จํานวน 4 รายการ 

10. Ms. Yoshie Kobayashi ผูเชี่ยวชาญญี่ปุนระยะยาว ปฏิบัติงานในตําแหนง Project 

Coordinator ภายใตโครงการดังกลาวฯ ณ กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง แทน Mr. Shimizu 

Yoshihiro ตั้งแตวันท่ี 20 พฤษภาคม 2558        

                                                                                                                                                       

1.3 การประชุม/สัมมนา/ดูงาน/ฝกอบรม/ลาศึกษาตอ ระหวางประเทศ 

1.3.1 ประชุม/สัมมนา 

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกลุ ตําแหนง/สังกัด รายการ ประเทศ วัน/เดือน/ป งบประมาณ 

1 นางสาวมนทกานติ  

ทามติ้น 

ผอ. ศพช.

เพชรบุร ี

การประชุม 2014 

International Seaweed 

Congresss Breaking 

Barriers in 

Environmental Health, 

Socio-Economic & 

Political Challenges 

 

สาธารรัฐ

ฟลิปปนส 

19 - 21 พ.ย. 57 กรมประมง 

2 นางชัชวาลี ชัยศรี นวป. 

ปฏิบัติการ/ 

ศพช.เพชรบุร ี
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ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกลุ ตําแหนง/สังกัด รายการ ประเทศ วัน/เดือน/ป งบประมาณ 

3 นายสกนธ แสงประดับ 

 

ผอ. สอช. การประชุมหารือ ASEAN 

Regional Technical 

Condultation on 

Development and Use 

of Alternative Dietary 

Ingredients or Fish 

Nean Substitutes in 

Aquaculture Feed 

Formulation 

เมียนมาร 

 

9 - 12 ธ.ค. 57 SEAFDEC 

4 นางจําเริญศรี  

ถาวรสุวรรณ 

นวป. ชํานาญ

การพิเศษ/ 

สสช. 

การประชุม JSPS-NECT 

Asian Core Program 

Symposium 2014 

ญี่ปุน 17 - 23 ธ.ค. 57 คณะประมง 

มก. และ

TUMSAT 

(ญี่ปุน) 

5 นางสุทธินี  

ลิ้มธรรมมหศิร 

นวป. ชํานาญ

การพิเศษ/ 

กพช. 

การประชุมประจําปของ

คณะกรรมาธิการปลาทูนา

แห งมหาสมุทร อิน เดี ย 

IOTC 

สาธารรัฐ

เกาหลีใต 

25 เม.ย. - 3 พ.ค. 

58 

กรมประมง 

6 นายประจวบ  

ลีรักษาเกียรต ิ

ผอ. ศูนยฯ     

คุงกระเบน 

ประชุมสมัมนาหญาแฝก

นานาชาติ ครั้งท่ี 6 (The 

Sixth - International 

Conference on Vetiver 

: ICV-6) 

เวียดนาม 5 - 12 พ.ค. 58 สํานักงาน 

กปร. 

 

7 นางกุลวรา แสงรุงเรือง ผอ. ศพช. 

จันทบุร ี

การประชุมหารือดานการ

ผลิ ต แ ละ ก า ร ส ง เ ส ริ ม

การตลาดสินคาประมง 

สีเขียว 

ญี่ปุน 14 - 19 มิ.ย. 58 กรมประมง 

 

8 นายวิวรรธน  

สิงหทวีศักดิ ์

นวป. ชํานาญ

การพิเศษ/ 

ศูนยฯ   คุง

กระเบน 
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ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกลุ ตําแหนง/สังกัด รายการ ประเทศ วัน/เดือน/ป งบประมาณ 

9 นางสาวมนทกานติ  

ทามติ้น 

ผอ. ศพช. 

เพชรบุร ี

The 7th ASIC Meeting ประเทศ

อินโดนีเซีย 

1 - 3 ก.ค. 58 กรมประมง 

10 นางอาภรณ เทพพานิช นวป. ชํานาญ

การ/ศพช. 

สุราษฏรฯ 

 

 

11 นางสาวจินตนา  

นักระนาด 

ผชช. ดานการ

เพาะเลี้ยงสัตว

นํ้าชายฝง/ 

กพช. 

 

การประ ชุมหารื อด าน

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง

สัตว นํ้าชายฝ งและการ

สงเสริมการตลาดสินคา

ประมงโดยเฉพาะปลาทูนา

และปลาเกา 

ไตหวัน 19 - 25 ก.ค. 58 กรมประมง 

12 นายชัยวัฒน วิชัยวัฒนะ ผอ. ศพช. 

ระนอง 

13 นายโกวิทย เกาเอ้ียน ผอ. ศพช. ตรัง 

14 นางสาวเจนจิตต  

คงกําเนิด 

นวป. ชํานาญ

การพิเศษ/ กพช 

15 นายคมน ศิลปาจารย ผอ. กพช. การประชุมหารือดานการ

ผลิ ต แ ละ ก า ร ส ง เ ส ริ ม

การตลาดสินคาประมง 

สีเขียว 

เครือรัฐ

ออสเตร 

เลีย 

30 ส.ค. –  

5 ก.ย. 58 

กรมประมง 

16 นายประจวบ  

ลีรักษาเกียรต ิ

ผอ. ศูนยฯคุง

กระเบน 

17 นางสาวจุฑารตัน  

กิตติวานิช 

นวป. ชํานาญ

การพิเศษ/สวก. 
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1.3.2 ลาศึกษาตอตางประเทศ 

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง/สังกัด รายการ ประเทศ วัน/เดือน/ป งบประมาณ 

1 นางสาวศศิวิภา  

ถ่ินวงษเกอ 

นวป. ปฏิบัติการ/ 

ศพช.ระยอง 

ปริญญาโท สาขาภูมิคุมกัน

วิทยาสัตวนํ้า ณ Tokyo 

University of Marine 

Science and 

Technology (TUMSAT) 

ญี่ปุน 1 ต.ค. 57 - 

 31 มี.ค. 58 

รัฐบาลญี่ปุน 

(MONBUKAG

AKUSHO : 

MEXT) 

2 นางสาวเพ็ญศรี  

เมืองเยาว 

นวป. ปฏิบัติการ/

สวช. 

ปริญญาเอก สาขา

Aquaculture Science 

ณ Kochi University 

ญี่ปุน 1 ต.ค. 57 -  

30 ก.ย. 60 

โครงการทุน

ปริญญาเอก

เฉลิมพระ

เกียรติ 80 

พรรษา 

ประจําป 

2556 (สวก.) 

3 นายสมพร  

รุงกําเนิดวงศ 

ผอ. สสช. ปริญญาเอก สาขา 

Marine Science  

ณ Tokyo University of 

Marine Science and 

Technology (TUMSAT) 

ญี่ปุน 1 มี.ค. 58 -  

28 ก.พ. 61 

โครงการทุน

ปริญญาเอก

เฉลิมพระ

เกียรติ 80

พรรษา (สวก.) 

4 นางสาวโปรยรัตน  

เชาวเจริญพงศ 

นวป. ปฏิบัติการ/ ปริญญาโท สาขา Marine 

Life Sciences ณ Tokyo 

University of Marine 

Science and 

Technology (TUMSAT) 

ญี่ปุน 24 เม.ย. 58 - 23 

เม.ย. 60 

ทุนรัฐบาล 

(ก.พ.) 

ประจําป 

2556 ทุน

พัฒนา

ขาราชการ 
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1.3.3 ดูงานตางประเทศ 

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง/สังกัด รายการ ประเทศ วัน/เดือน/ป งบประมาณ 

1 นายไพบูลย  

บุญลิปตานนท 

ผอ. ศพช. กระบ่ี ดูงานการเพาะเลี้ยงปลา

กะรังและสัตวนํ้าเศรษฐกิจ

อ่ืนๆ 

ญี่ปุน 19 - 25 เม.ย. 58 สวก. 

2 นายธวัช ศรีวีระชัย ผอ. ศพช. ภูเก็ต 

3 นายสุภาพ  

ไพรพนาพงศ 

ผอ. ศพช. พังงา 

4 นางสาววรรเพ็ญ คําม ี นวป. ชํานาญ

การ/ศพช.กระบ่ี 

5 นายวิทยา รัตนะ นวป. ปฏิบัติการ/

ศพช. ภูเก็ต 

6 นางสาวพัชรี  

นวลศรีทอง 

นวป. ปฏิบัติการ/

ศพช. พังงา 

  

1.3.4 อบรมตางประเทศ 

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง/สังกัด รายการ ประเทศ วัน/เดือน/ป งบประมาณ 

1 นาย ปกปอง อุมอยู นวป. ชํานาญการ

พิเศษ/ศพช.

ฉะเชิงเทรา 

Modern laboratory 

techniques for 

molecular biology 

ญี่ปุน 1 - 30 ต.ค. 57 JICA 

2 นาย มาวิทย อัศวอารีย นวป. ชํานาญการ/

สวช. 

3 นายนรินทร สงสีจันทร นวป. ชํานาญฯการ/  

ศพช. นครศรีฯ 

Fish Culture 

Development 

สาธารณรัฐ

อียิปต 

 

1 ต.ค. -  

15 ธ.ค. 57 

รัฐบาล

สาธารณรัฐ

อียิปต 

4 นายทศพล พลรตัน นวป. ปฏิบัติการ/ 

ศพช.ปตตานี 

Broodstock 

Management for 

Aquaculture 

สาธารณรัฐ

สังคมนิยม

เวียดนาม 

9 - 18 ต.ค. 57 NACA 

5 นายสามารถ เดชสถิตย นวป. ชํานาญการ/ Germ cell ญี่ปุน 3 - 26 พ.ย. 57 JICA 
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ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง/สังกัด รายการ ประเทศ วัน/เดือน/ป งบประมาณ 

ศพช.กระบ่ี transplantation in 

fish 
6 นายนิพนธ เสนอินทร นวป. ชํานาญการ

พิเศษ/ศพช.พังงา 

7 นางสาวอรกัญญา  

เมงหย ู

นวป. ชํานาญการ/

ศพช.กระบ่ี 

8 นางสาวนวนิตย 

คลองแคลว 

นวป. ปฏิบัติการ/

ศพช.เพชรบุร ี

Food Safety of 

Fishery Products 

สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย 

2 - 6 ก.พ. 58 สหภาพยโุรป 

 

1.3.5 ปฏิบัติราชการอ่ืนๆ 

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง/สังกัด รายการ ประเทศ วัน/เดือน/ป งบประมาณ 

1 นางสาวเจนจิตต  

คงกําเนิด 

นวป. ชํานาญการ

พิเศษ/ กพช. 

การเจรจาความรวมมือ

ในการปรับปรุงระบบ

การเพาะเลี้ยงกุงทะเล

เพ่ือสงกุงมีชีวิตไปยัง

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

29 มี.ค - 2 เม.ย. 

58 

กรมประมง 

2 นายคมน ศิลปาจารย ผอ. กพช. การเจรจาและตรวจ

ประเมินหาแหลงพอแม

พันธุกุงทะเลปลอดโรค 

ประเทศใน

แถบอเมริกา

ใต และ

สหรัฐอเมริกา 

2 - 11 พ.ค. 58 กรมประมง 

3 นายพุทธ  

สองแสงจินดา 

ผชช. ดานการ

เพาะเลี้ยงกุงทะเล/ 

กพช. 

4 นายวิเชียร วรสายณัห ผอ. ศพช.

ฉะเชิงเทรา 

5 นางสาวเจนจิตต  

คงกําเนิด 

นวป. ชํานาญการ

พิเศษ/ กพช. 
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ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง/สังกัด รายการ ประเทศ วัน/เดือน/ป งบประมาณ 

6 นางสาวชุติมา ขมวิลยั นวป. ชํานาญการ

พิเศษ/ สวก. 

    

7 นายสุทธิชัย ฤทธิธรรม ผอ. ศพช.

สมุทรสาคร 

ปลาตะลุมพุก เมียนมาร 4 - 11 มิ.ย. 58 SEAFDEC 

2. การพัฒนาบุคลากร 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงไดเล็งเห็นถึงการพัฒนาของบุคลากรในหนวยงานโดยรอบ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดพิจารณาใหบุคลากรของหนวยงานตางๆ ภายใตกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง เขา

รับการจัดฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ท้ังสิ้น 129 หลักสูตร และบุคลากรเขารับการฝกอบรมท้ังหมด 826 คน 

รายละเอียดมีดังนี้ 

ลําดับ

ท่ี 
หลักสูตร 

ผูเขารับการ

ฝกอบรม 

(คน) 

1 สัมมนาวิชาการ เรื่อง "กระบวนการจัดหาพัสดุดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ระยะท่ี 3" 2 

2 สัมมนาวิชาการแบบจําลองทางวิทยาศาสตร MIKE Powered by DHI ประจําป 2558 2 

3 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "Innovation of Lab Water and Safety in Laboratory" 4 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market) 

และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding)" 
1 

5 อบรมทางไกล หลักสูตร "ทักษะการเขียนหนังสือราชการ" ปงบประมาณ 2558 15 

6 อบรม "การศึกษาแพลงกตอนพืชกลุม benthic dinoflagellates" 1 

7 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสและดวย 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
1 

8 อบรม "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุนท่ี 11 1 

9 อบรมภาษาอังกฤษแบบเขม (Intensive Course) 3 

10 สัมมนาระดมความคิดเห็น หลักสูตร "การพัฒนาและปรับปรุงแบบรายการตรวจประเมินและเกณฑ 

การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงกุงทะเล มาตรฐาน จีเอพี มกษ. 7401-2557 

และฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล มาตรฐาน จีเอพี มกษ. 7422-2553" 

5 

11 อบรม "แนวทางการปฏิบัติและการจัดทําโครงการเพ่ือรองรับมาตรการภาครัฐและกฎระเบียบทางการคา 4 

12 อบรมการวิเคราะหทดสอบทางเคมีดวยเครื่อง HPLC 2 

13 อบรมการพัฒนาระบบคิดเห็นสรางประสิทธิภาพในการทํางานดวย Mind Map รุนท่ี 7 

 
1 
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ลําดับ

ท่ี 
หลักสูตร 

ผูเขารับการ

ฝกอบรม 

(คน) 

14 สัมมนาระดมความคิดเห็นตอรางมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคไอเอชเอชเอ็นในกุงและ

แนวปฏิบัติในการใชมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคไอเอชเอชเอ็นในกุง 
1 

15 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใชสถิติสําหรับงานวิจัย รุนท่ี 3" 3 

16 อบรมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย 8 

17 อบรมหลักปฏิบัติราชการเก่ียวกับการพัสดุ 1 

18 อบรมนักบริหารงานวิจัย รุนท่ี 1 1 

19 อบรม "การเขารวมประชุมระหวางประเทศ สําหรับผูบริหาร" 1 

20 อบรมการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑอาหาร (Shelf Iife evaluation) 3 

21 ประชุมรับฟงความคิดเห็นตอรางคูมือ/แนวปฏิบัติ ในการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง 

ครั้งท่ี 1 
1 

22 อบรม "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ระยะท่ี 3" 2 

23 อบรม "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ" รุนท่ี 1 1 

24 อบรมการอานและตีความในรายงานผลการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ 2 

25 อบรมการใชสารเคมีในหองปฏิบัติการอยางปลอดภัย 2 

26 สัมมนาวิชาการ เรื่อง "การปองปรามการทุจริต ลดความเสี่ยง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร 

งานพัสดุภาครัฐ" 
1 

27 สัมมนา "การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานดานการเงินการคลังภาครัฐ 2 

28 การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใชฐานขอมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Thails Digital Collection) 

และฐานขอมูลดานการเกษตร เพ่ือสืบคนเอกสารทางวิชาการ" 
1 

29 สัมมนารับฟงความคิดเห็น "หลักเกณฑเง่ือนไขการรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย" 5 

30 สัมมนาเสริมสรางความสามารถเครือขายควบคุมการคาสัตวนํ้าและปจจัยการผลิต กรมประมง  

เพ่ือการรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (รุนท่ี 1) 
4 

31 อบรม "ผูนํายุคใหม" รุนท่ี 1 1 

32 สัมมนาเชิงปฏิบัติการขาราชการและบุคคลภายนอก เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาการใชความเค็ม 

ในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพ้ืนท่ีนํ้าจืด 
1 

33 อบรม/สัมมนา เรื่อง การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 

17025 : 2005 และ ISO 15189 : 2012 
1 

34 อบรมการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ รุนท่ี 2 3 

35 อบรมการจัดซื้อจัดจางและการบริหารสัญญา รุนท่ี 2 1 

36 อบรมโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาต ิ 

สําหรับหนวยงานดานการเกษตร 
1 

37 อบรมการทบทวนเอกสารการประมาณคาความไมแนนอนของการวัดสําหรับหองปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค 1 
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ลําดับ

ท่ี 
หลักสูตร 

ผูเขารับการ

ฝกอบรม 

(คน) 

38 อบรมการทบทวนเอกสารการควบคุมคุณภาพภายในสําหรับหองปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค 1 

39 อบรม "การปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหม" รุนท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 6 

40 อบรมนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับสูง รุนท่ี 63 ประจําปงบประมาณ 2558 1 

1 ประชุมวิชาการ สาหรายและแพลงกตอนแหงชาติ ครั้งท่ี 7 5 

42 อบรมขอกําหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รุนท่ี 1 2 

43 อบรม Q007 การจัดทําเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐน ISO/IEC 17025 3 

44 อบรม C003 ความไมแนนอนของการวัดทางเคมี 2 

45 อบรม Q008 การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2 

46 อบรมการประมาณคาความไมแนนอนของการทดสอบทางเคมี (Uncertainty of Chemical Measurement) 

รุนท่ี 1 
1 

47 อบรม บําเหน็จบํานาญ และการกลับไปใชสิทธิตาม พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 10 

48 อบรม "Hi-Protein Hi-Health การบริโภคโปรตีนเพ่ือสุขภาพท่ีดี" 3 

49 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัยอยางมืออาชีพ" 2 

50 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพ่ือการพัฒนาขอมูลเสนอโครงการวิจัย รุนท่ี 4" 2 

51 อบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับวิทยากร ดานการพัฒนาอาหารสัตวนํ้า 1 

52 อบรม "การพัฒนาศักยภาพของผูจัดโครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร" 14 

53 อบรมการประกันคุณภาพผลวิเคราะหทดสอบทางเคมี 3 

54 อบรมการคํานวณคาสถิติสําหรับงานวิเคราะหทดสอบ 3 

55 อบรมการตรวจสอบความใชไดของวิธีทดสอบทางเคมี การประกันคุณภาพผลการทดสอบทางเคมี  

การสอบเทียบและการแปรผลการสอบเทียบ 
33 

56 อบรมการวิเคราะหอยางเปนระบบ 3 

57 อบรม"สถิติสําหรับการวิจัยท่ีใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร :การวิเคราะหขอมูล" รุนท่ี 1 4 

58 อบรม "เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุในหนวยงานภาครัฐสําหรับผูปฏิบัติงานมือใหม" รุนท่ี 1 1 

59 อบรม Speaking and Pronunciation Skils (E) 1 

60 อบรม Advance English Vocabulary 1 

61 อบรมการใชงานโปรแกรม Microsoft Office 2010 รุนท่ี 3 1 

62 ประชุมวิชาการประมง ครั้งท่ี 9 ภายใตหัวขอ "เพ่ือความมั่นคงดานการประมงและทรัพยากรทางนํ้า" 2 

63 ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานของคณะทบทวนการรับรองของกรมประมง 31 

64 สัมมนา "เสริมสรางสมรรถนะและประสบการณการตรวจประเมินแบบเดี่ยวและแบบกลุมสําหรับฟารม 12 

 
เลี้ยงและโรงเพาะพันธุและอนุบาลลูกกุงทะเล หลักสูตรอาเซียน" 
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ลําดับ

ท่ี 
หลักสูตร 

ผูเขารับการ

ฝกอบรม 

(คน) 

65 อบรม "ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน" 7 

66 โครงการจัดงานวันกุงไทยใตลาง ครั้งท่ี 4 10 

67 สัมมนา เรื่อง การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 และกฏหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 40 

8 อบรมการบริหารความขัดแยงอยางมีประสิทธิภาพ 3 

69 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "กระบวนการจัดหาพัสดุดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ระยะท่ี 3" 9 

70 อบรม "สรางนักวิจัยรุนใหม" (ลูกไก) 1 

71 อบรม "การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market) และดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding)" 
2 

72 สัมมนาระดมความเห็นตอรางมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีดี

สําหรับฟารมเลี้ยงปลาทะเล และแนวทางปฏิบัติในการใชมาตรฐานสินคาเกษตร  

การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีดีสําหรับฟารมเลี้ยงปลาทะเล ครั้งท่ี 1 

1 

73 ประชุม/สัมมนา "มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ" 1 

74 สัมมนาทางวิชาการในหัวขอเรื่อง "Innovation of Lab Water and Safety in Laboratory" 4 

75 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสําหรับผูบริหารระดับสูง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2558 
3 

76 ประชุมวิชาการ "การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรและงานแสดงสินคา ครั้งท่ี 4 ประจําป 2558 " 2 

77 สัมมนาวิชาการแบบจําลองทางคณิตศาสตร MIKE Powered by DHI ประจําป 2558 3 

78 สัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนรัฐบาลกอนเดินทางไปศึกษา ในหัวขอ "แนวทางการเขียน

โครงรางวิทยานิพนธ" 
1 

79 อบรม "โครงการพัฒนาระบบ FSW ระยะท่ี 3 สําหรับผูดูแลระบบ" 1 

80 อบรม "การใชสถิติสําหรับงานวิจัย รุนท่ี 3" 3 

81 อบรมการพัฒนาศักยภาพการใชภาษาอังกฤษ : ระดับตน (Beginners) รุนท่ี 2 1 

82 อบรมนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับสูง รุนท่ี 64 ประจําปงบประมาณ 2558 2 

83 อบรมนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับกลาง ประจําปงบประมาณ 2558 รุนท่ี 70 2 

84 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสําหรับผูบริหารระดับสูง  

ประจําปงบประมาณ 2558 
3 

85 อบรมการเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 1 

86 อบรมการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 

87 อบรมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ใหกับบุคลากรของ กษ.ระดับปฏิบัติ 1 

88 โครงการฝกอบรม เรื่อง ความรูและเทคโนโลยีเบ้ืองตนในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเศรษฐกิจชายฝง 30 

89 โครงการจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  

การเพ่ิมศักยภาพการตรวจวินิจฉัยโรคสตัวนํ้าชายฝง 
46 
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ลําดับ

ท่ี 
หลักสูตร 

ผูเขารับการ

ฝกอบรม 

(คน) 

90 โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพของผูจัดโครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในงานสงเสริมและ

พัฒนาการเกษตร" ภายใตแผนปรับโครงการและพัฒนาตาม Roadmap ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ป พ.ศ. 2558 (กรมประมง) 

25 

91 โครงการฝกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการหนังสือโตตอบและรายงานการประชุม 1 

92 ประชุม The 2nd Technical Meeting on ASEAN Environmental Radiation Network 1 

93 เสวนาเรื่อง "เปดบานวิจัยพบผูประกอบการพลาสติกชีวภาพ" 2 

94 อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน 5 

95 อบรม "เสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานเชิงรับและเชิงรุกดานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลใหแกเจาหนาท่ี 

ในป 2559" 
10 

96 สัมมนา "การพัฒนาดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงและดานพัสดุ ประจําป 2558" 196 

97 โครงการฝกอบรมหลักสูตร ผูนําการเปลี่ยนแปลง ประจําปงบประมาณ 2558 รุนท่ี 2 4 

98 อบรมผูใชสัตว ผูควบคุมการเลี้ยงและใชสัตว สัตวแพทย และกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวของสถาบัน รุนท่ี 4 
4 

99 อบรมการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 1 

100 อบรม "การปฏิบัติงานในระบบฐานขอมูลสินทรัพยกรมประมง และระบบ GAMIS" 27 

101 อบรม "การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจางประจํา" 1 

102 อบรมการใชและการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย 2 

103 อบรมการเก็บรักษาเช้ือจุลินทรียอางอิง 2 

104 อบรม "การเสริมสรางสมรรถนะดานการพัสดุ" ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 2 

105 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารและระบบการวิเคราะหอันตราย 

และจุดวิกฤตท่ีตองควบคุม 
2 

106 อบรมการประมาณคาความไมแนนอนของการวัดสําหรับหองปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค 4 

107 อบรมการควบคุมคุณภาพภายในสําหรับหองปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค 5 

108 อบรม "การตรวจประเมินสถานกักกันสัตวนํ้า" 14 

109 อบรมเทคนิคพ้ืนฐานทางดานจุลชีววิทยา 1 

110 อบรมสถิติสําหรับการวิจัยท่ีใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร รุนท่ี 3 2 

111 สัมมนา เรื่อง เทคนิคการเตรียมตัวอยางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะหดวยเครื่องเตรียมตัวอยาง 9 

112 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การตรวจประเมินสถานกักกันสัตวนํ้า" 7 

113 อบรม "ผูตรวจประเมิน/หัวหนาผูตรวจประเมินการจัดการระบบคุณภาพ (IRCA Reg.No A17072) 17 

114 อบรมโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในจังหวัดชายแดนภาคใต 

ปงบประมาณ 2558 
1 
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ผูเขารับการ
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115 อบรมการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ รุนท่ี 7 1 

116 อบรมการปฏิบัติงานพัสดุ รุนท่ี 15 2 

117 อบรมการควบคุมภายในดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ รุนท่ี 2 3 

118 อบรมการจัดซื้อจัดจางและการบริหารสัญญา รุนท่ี 2 1 

119 อบรมการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 3 

120 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 53  4 

121 อบรม "เทคนิคการสํารองขอมูลและการกูคืนขอมูลอยางมืออาชีพ" รุนท่ี 1 10 

122 อบรม "เทคนิคการสํารองขอมูลและการกูคืนขอมูลอยางมืออาชีพ" รุนท่ี 2 11 

123 อบรมการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 2 

124 อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม 2 

125 อบรมเทคนิคการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม 2 

126 การบรรยายและฝกอบรมเทคนิค "Development of MACS antibody to increase the efficiency 

of germ cell transplantation in fish" เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกถายเซลลสืบพันธุในปลา 
17 

127 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส 

และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
1 

128 การประชุมวิชาการ The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industy 

(ICAI 2014) 
1 

129 อบรมการพูดในท่ีสาธารณะการเปนพิธีกรและพัฒนาบุคลิกภาพ รุนท่ี 15 3 

รวม 826 
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3. โครงการตนแบบการผลิตพันธุปลากะรังท่ีมีมูลคาสูงเชิงพาณิชย 

ช่ือหัวหนาโครงการ     นางสาววารินทร  ธนาสมหวัง 

ระยะเวลาโครงการ   5  ป  

เริ่มโครงการวิจัยเม่ือเดือน 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือน 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

  ปท่ี 1 (18 สิงหาคม 2553 - 17 สิงหาคม 2554)        5,850,190.-       บาท 

  ปท่ี 2 (18 สิงหาคม 2554 - 17 สิงหาคม 2555)        5,632,130.-       บาท 

  ปท่ี 3 (18 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2556)        5,525,770.-       บาท 

  ปท่ี 4 (18 สิงหาคม 2556 - 17 สิงหาคม 2557)        5,195,471.-       บาท 

  ปท่ี 5 (18 สิงหาคม 2557 - 17 สิงหาคม 2558)        5,847,714.-       บาท  

หมายเหต ุขออนุมัติขอขยายระยะเวลาการวิจัยโครงการตนแบบออกไปอีก 6 เดือน จากสิ้นสุดสัญญาในวันท่ี 

17 สิงหาคม 2558 เปนวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2559 โดยไมของบประมาณเพ่ิมเติม 

หนวยงานท่ีทํางานวิจัยในโครงการ 

1. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ 

2. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงพังงา 

3. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต 

 

รายละเอียดทางวิชาการท่ีไดรับจากการวิจัย จํานวนท้ังส้ิน 8 เรื่อง (เพ่ิมอีก 1 เรื่อง)* 

งานวิจัยท่ีแลวเสร็จ  จํานวน  6  เรื่อง คือ 

1. อัตราการใหอากาศตอการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายในการอนุบาลปลากะรังเสือวัยออน

Epinephelus fuscoguttatus  Forsskal,1775 ) เอกสารวิชาการฉบับท่ี 13/2555    

2. การใชฮอรโมน 17α-methyltestosterone ตอความสมบูรณพันธุและคุณภาพน้ําเชื้อของปลากะรังจุด

ฟา (Plectropomus leopardus Lacepede,1802) เอกสารวิชาการฉบับท่ี 1/2556  

3. รูปแบบการใหอากาศ ในการอนุบาลลูกปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775) 

อายุระหวาง 14-45 วัน เผยแพรเปนเอกสารวิชาการ 

4. ผลของการเลี้ ยงพอแม พันธุ ในระบบปดและระบบเปดตอการวางไขของปลากะรั งจุดฟ า 

(Plectropomus leopardus Lacepede, 1802) เผยแพรเปนเอกสารวิชาการ หรือวารสารตางประเทศ 

5. การตรวจวินิจฉัยเชื้อกอโรค VNN (Viral Nervous Necrosis) ดวยเทคนิค one-step RT-PCR เพ่ือ

สนับสนุนการผลิตปลากะรังจุดฟา (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802), ปลาหมอทะเล  

(Epinephelus lanceolatus  Bloch,1790) และปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal,1775) 

จะเผยแพรในสัมมนาของมหาวิทยาลัย 

6. ผลของความหนาแนนในการอนุบาลปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775) 

ตออัตรารอดตายและตนทุน เผยแพรเปนเอกสารวิชาการ 
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*หมายเหตุ จากการประชุมติดตามประเมินโครงการโดยคณะอาจารย และสวก. มีความเห็นทดลองเรื่อง 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775 

12 ครอบครัว Comparison on Growth and Survival Rate performances of twelve families of Tiger grouper 

Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775 แทนผลของความหนาแนนในการอนุบาล ปลากะรังจุดฟาและปลาหมอทะเล 

เนื่องจากเปนองคความรูเดียวกัน 

งานวิจัยท่ีอยูระหวางดําเนินการ 2 เรื่อง และศึกษาเพ่ิม 1 เรื่อง คือ 

1. เปรียบเทียบการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลากะรังเสือ Epinephelus  fuscoguttatus 

Forsskal, 1775 12 ครอบครัว  

2. ผลของกรดไขมัน และ n-3 HUFA ตอการเจริญเติบโต อัตรารอด และความทนทานตอความเครียดของ

ลูกปลากะรังเสือ  (Epinephelus fuscoguttatus. Forsskal, 1775) 

3. ผลของความเขมแสงตออัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตายของลูกปลากะรังเสือ (Epinephelus  

fuscoguttatus Forsskal, 1775) ชวงอายุ 1 - 14 วัน 

ความกาวหนาของโครงการ 

งบประมาณท้ังโครงการ (บาท) 28,051,275.- 

จํานวนเงินท่ีไดรับถึงปจจุบัน (บาท) 27,337,522.- 

จํานวนเงินท่ีเบิกจาย (บาท) 23,804,175.09 

แผนรายไดจากการจําหนาย (บาท) 21,840,000.- 

ผลรายไดจากการจําหนาย (บาท) 18,414,210.- 

แผนจํานวนพัน ุสัตวน้ํา (ตัว) 403,999 

ผลจํานวนพันธุสัตวน้ํา (ตัว) 373,401 

ผลการดําเนินงานท่ีไดดําเนินการแลว คิดเปนรอยละ 91.85 
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4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเลอยางครบวงจรตามแผนปรับโครงสรางและพัฒนาการผลิตสินคา

ประมง ณ สหกรณประมงคุงกระเบน จํากัด จังหวัดจันทบุรี 

ความเปนมา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ นําโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายปติพงศ พ่ึงบุญ 

ณ อยุธยา) มีแนวคิดในการปรับโครงสรางการสงเสริมการเกษตร โดยสงเสริมใหมีการรวมตัวของเกษตรกรรายเล็ก

เพ่ือใหเกิดพลังในการผลิตเชนเดียวกับฟารมใหญ ๆ และมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีเปลี่ยนจากการ 

ใหความรูในระบบเดิม มาเปนระบบบริหารจัดการฟารมโดยการมี “ผูจัดการ” บริหารฟารมของเกษตรกรรายยอย 

ท่ีรวมตัวกัน เพ่ือใหเกิดพลังในการผลิตและมีศักยภาพในการแขงขันได 

กรมประมงจึงไดจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเลอยางครบวงจร เพ่ือแกไขปญหาโรค

ระบาดและเพ่ิมผลผลิตกุง โดยดําเนินการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตและการสงเสริมการเกษตรตามนโยบายของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังนี้ ในดานการบริหารจัดการในพ้ืนท่ี กําหนดใหมี “ผูจัดการ” ท่ีไดรับการอบรม 

การบริหารจัดการฟารมอยางมืออาชีพเปนผูบริหารจัดการ ในดานการผลิต มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม การผลิตกุงขนาดใหญท่ีมีมูลคาเพ่ิมข้ึน โดยเลี้ยงดวยระบบชีวภาพ การตรวจคัดกรองโรคกุงทะเล

ตั้งแตโรงเพาะฟก โรงอนุบาล และบอเลี้ยง การลดความเสียหายจากโรคระบาดโดยการใชจุลินทรีย การลดตนทุนการ

ผลิตดานอาหารโดยการใช Feed Application เพ่ือลดการใชอาหารท่ีมากเกินความจําเปน ในดานการตลาด มีการ

สรางมูลคาเพ่ิมและการเชื่อมโยงถึงการตลาดอยางครบวงจร โดยการยกระดับสินคาปอนเขาสูตลาด Modern Trade/

สงออก การจัดทําเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) การทํา Branding ของเกษตรกร/สหกรณ โดยมุงเนน

กระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในดานความยั่งยืนและสิ่งแวดลอม ใชระบบการผลิตแบบไรมลภาวะ 

(Zero Waste) ดวยการหมุนเวียนน้ําและการบําบัดคุณภาพน้ําตามธรรมชาติ 

วัตถุประสงค 

 1.1 ลดความเสียหายของผลผลิตจากโรคระบาดในกุงทะเล 

 1.2 เพ่ือการลดตนทุนการผลิตกุง 

 1.3 สรางมูลคาเพ่ิมและเพ่ิมชองทางขายผลผลิตสูตลาด Modern Trade 

งบประมาณ 

 งบประมาณท้ังสิ้น 1,756,000 บาท โดยเจียดจายจาก 2 แผนงาน ดังนี้ 

 1. แผนงานสงเสริมสินคาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสู

มาตรฐาน กิจกรรมแกไขปญหาการเกิดโรคระบาดในกุง จํานวน 956,000 บาท 

 2. แผนงานสงเสริมสินคาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการเมืองเกษตรสีเขียว กิจกรรมเมือง

เกษตรสีเขียวดานการประมง จํานวน 800,000 บาท 
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ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ 2558 กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงรวมกับสํานักงานประมงจังหวัดไดดําเนินโครงการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเลอยางครบวงจร ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี รวมกับสหกรณประมงคุงกระเบน จํากัด  

(รูปท่ี 1) โดยมีขาราชการกรมประมงซ่ึงไดรับการฝกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของผูจัดการโครงการเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิผลในงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร” ภายใตแผนปรับโครงสรางและพัฒนาตาม Roadmap ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ป พ.ศ. 2558 (กรมประมง) ทําหนาท่ีเปนผูจัดการโครงการฯ และมีเกษตรกรเขารวม

โครงการฯ จํานวน 87 ราย พ้ืนท่ีเลี้ยงรวม 352.72 ไร ผลผลิตกุงรวม 576,233 กิโลกรัม (ตารางท่ี 1) 

 

 

รูปท่ี 1  แผนท่ีฟารมกุงทะเล โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเล จังหวัดจันทบุรี 
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ตารางท่ี 1 ขอมูลเกษตรกรโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเลอยางครบวงจร ปงบประมาณ 2558 

ปงบประมาณ 

จํานวน

สมาชกิ 

ท่ีเลี้ยงกุง 

(ราย) 

จํานวนบอ (บอ) 
รอยละ 

ของบอ 

ท่ีเลี้ยง 

พ้ืนท่ี

เลี้ยง 

(ไร) 

ผลการเลี้ยงกุง 
รอยละ 

ท่ีจับกุง 

ปกติ 
ท้ังหมด 

ท่ีเลี้ยง

กุง 

จับกุงปกติ 

(คร้ัง) 

จับ

ฉุกเฉิน 

(คร้ัง) 

เสียหาย 

จับไมได 

(คร้ัง) 

ผลผลิต 

(กก.) 

2557 89 207 172 83.09 395.94 173 58 70 363,020 45.77 

2558 87 198 160 80.81 352.72 158 49 27 576,233 52.32 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นวาจากการนําจุลินทรีย ปม.1 มาใชในกระบวนการเลี้ยงกุงของเกษตรกรใน

ปงบประมาณ 2558 ทําใหมีผลผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 58.73 เม่ือเทียบกับปงบประมาณ 2557 และยังชวยลดปญหาและ

ความเสียหายจากการระบาดของโรค EMS ไดบางสวน 

ผลการดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเลอยางครบวงจรมีดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1 การลดความเสียหายจากโรคระบาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงไดใหบริการตรวจคัดกรองโรคกุงทะเลแกเกษตรกรเพ่ือลดความเสี่ยง

ของการเกิดโรค จํานวน 2,191 ตัวอยาง ผลิตและแจกจายหัวเชื้อจุลินทรีย ปม. 1 ใหแกเกษตรกรสําหรับนําไปใชในการ

บําบัดสารอินทรียท่ีตกคางสะสมในบอเลี้ยง และผสมในอาหารเลี้ยงกุงเพ่ือกระตุนระบบภูมิคุมกันการตานทานโรค 

จํานวน 10,000 ขวด/ซอง และถายทอดความรูใหแกเกษตรกรเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือลดปริมาณ 

ของเสียในระหวางการเลี้ยงกุง โดยพบวา ความเสียหายจากโรคระบาดในพ้ืนท่ีโครงการลดลงอยางตอเนื่อง ซ่ึงในเดือน

กันยายนพบการเกิดโรคระบาดในกุงเพียงรอยละ 2.97 นอกจากนี้ เกษตรกรมีผลผลิตกุงเฉลี่ย (ตอไรตอรุน) เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 48.48 

กิจกรรมท่ี 2 การลดตนทุนการผลิตกุง 

ดําเนินการถายทอดความรูใหแกเกษตรกรเก่ียวกับการใชโปรแกรมประยุกต Feed Application ซ่ึงเปน

เครื่องมือชวยในการคํานวณเกณฑการใหอาหารกุง (ท่ีระดับอัตราแลกเนื้อท่ี 1.1) ชวยใหเกษตรกรสามารถลดการใช

อาหารท่ีมากเกินความจําเปนลงได นอกจากนี้ ยังลดปริมาณของเสียบอและของเสียท่ีปลอยออกสูสิ่งแวดลอมใหลด

นอยลง โดยจากผลการสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในโครงการฯ พบวา เกษตรกรมีตนทุน 

การผลิตกุงเฉลี่ย (ตอผลผลิต 1 กิโลกรัม) ลดลงรอยละ 13.15 
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กิจกรรมท่ี 3 สรางมูลคาเพ่ิมและเพ่ิมชองทางขายผลผลิตสูตลาด Modern Trade/สงออก 

1. กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงโดยศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ไดดําเนินการบริหารจัดการระบบน้ําเพ่ือการเลี้ยงกุงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพระบบ

สงน้ําทะเล และระบบรวบรวมน้ําทะเลท่ีผานการเลี้ยงกุงของเกษตรกรเพ่ือนํามาบําบัดคุณภาพกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา

ธรรมชาติ เพ่ือชวยแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําทะเลในการเลี้ยงกุงของเกษตรกร และลดปญหาการแพรระบาด 

ของโรคกุงทะเล รวมท้ังลดการการปลอยของเสียออกสูสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังชวยสรางภาพลักษณของผลผลิตกุง 

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหแกเกษตรกรไดอีกทางหนึ่งดวย 

2. ถายทอดความรูใหแกเกษตรกรเก่ียวกับแนวทางการเลี้ยงกุงดวยระบบชีวภาพ และการเลี้ยงกุงแบบ 

ไรมลภาวะ (Zero Waste) ดวยการหมุนเวียนน้ําและบําบัดคุณภาพน้ําตามธรรมชาติ โดยไมมีการระบายน้ําท่ีผานการ

เลี้ยงและสารอินทรียลงสูสิ่งแวดลอม เพ่ือรักษาสภาพแวดลอมแหลงเลี้ยงอยางยั่งยืน ตลอดจนนําของเสียมาทําใหเกิด

ประโยชนและเพ่ิมมูลคา 

3. สงเสริมการสราง brand สินคาของกลุมสหกรณ โดยจัดประชุมหารือหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี

จังหวัดจันทบุรี หารือเก่ียวกับการจัดทําแบรนดสินคากุงภายใตโครงการฯ เพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคาใหแกเกษตรกร 

4. จัดหาชองทางการตลาดเพ่ิมเติมใหแกเกษตรกร โดยพาเกษตรกรในโครงการฯ ไปศึกษาดูงานของ

ภาคเอกชนเก่ียวกับการบริหารจัดการดานการจําหนายผลผลิต รวมท้ังเชิญภาคเอกชนเขาเยี่ยมชมผลผลิตของ

เกษตรกรในโครงการ และรวมหารือทางการคาเพ่ือหาแนวทางการจัดจําหนายผลผลิตเพ่ิมเติมใหเกษตรกร 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการดําเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเลอยางครบวงจร ปงบประมาณ 2558 

กิจกรรม วัตถุประสงค ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ผลการดําเนินการ 

1. การลดความเสียหายจากโรค

ระบาด 

1.1 ใหบริการตรวจคดักรองโรคในกุง

ทะเลใหแกเกษตรกร 

1.2 จัดฝกอบรมใหความรูแก

เกษตรกรเก่ียวกับแนวทางการ

บริหารจดัการเพ่ือลดปริมาณของ

เสียในระหวางการเลี้ยงกุง 

1.3 ผลิตและแจกจายหัวเช้ือจุลินทรีย 

ปม.1 ท้ังสูตรผง สูตรนํ้า และโปร

ไบโอติก 

ลดความเสยีหายจาก

โรคระบาดในการ

เลี้ยงกุงของเกษตรกร 

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ

มีผลผลิตจากการเลี้ยงกุง

ทะเลโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน  

รอยละ 50 

- ดําเนินการใหบริการตรวจคัดกรองโรค 

กุงทะเลใหแกเกษตรกรท้ังโรงเพาะฟก  

โรงอนุบาล และบอดิน จํานวน 2,191 

ตัวอยาง 

- ดําเนินการจดัฝกอบรมใหความรูแก

เกษตรกรจํานวน 1 ครั้ง 88 ราย 

- ผลิตและแจกจายหัวเช้ือจุลินทรยี ปม.1 

ท้ังสูตรผง สตูรนํ้า และโปรไบโอตกิ เพ่ือ

ใชในการปรับปรุงบอเลี้ยง จํานวน 

10,000 ซอง/ขวด 

- เกษตรกรมีผลผลิตกุงเฉลี่ย (ตอไรตอรุน) 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 48.48 
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กิจกรรม วัตถุประสงค ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ผลการดําเนินการ 

2. การลดตนทุนการผลิตกุง 

2.1 จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เก่ียวกับการใช Feed 

Application ใหแกเกษตรกร 

ลดตนทุนการผลิตใน

การเลีย้งกุงของ

เกษตรกร 

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ

สามารถลดตนทุนการเลี้ยง

กุงไดอยางนอยรอยละ 10 

- ดําเนินการจดัฝกอบรมใหความรูแก

เกษตรกรจํานวน 1 ครั้ง 88 ราย 

- เกษตรกรมตีนทุนการผลติกุงเฉลีย่ 

(ตอผลผลติ 1 กิโลกรมั) ลดลงรอยละ 

13.15 

3. สรางมูลคาเพ่ิมและเพ่ิมชองทาง

ขายผลผลิตสูตลาด Modern 

Trade/สงออก 

3.1 บริหารจัดการระบบนํ้าเพ่ือการ

เลี้ยงกุงท่ีเปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม 

3.2 จัดฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกร

เก่ียวกับแนวทางการเลี้ยงกุงดวย

ระบบชีวภาพ 

3.3 จัดฝกอบรมใหความรูแก

เกษตรกรเก่ียวกับการเลี้ยงกุง

แบบไรมลภาวะ (Zero Waste) 

3.4 สงเสรมิการทํา branding ของกลุม

สหกรณ 

3.5 ประชาสัมพันธสินคาของกลุม

สหกรณ 

3.6 จัดหาตลาดและจัดทําเกษตรพันธ

สัญญา (Contract Farming) 

ใหแกเกษตรกร 

สราง brand ของ

กลุมสหกรณ เพ่ือเพ่ิม

มูลคาของสินคา และ

จัดทําเกษตรพันธ

สัญญา 

สินคาของเกษตรกรได

มูลคาเพ่ิมจากการสราง 

brand และมีตลาดรับซื้อ

สินคาท่ีแนนอน และตอเน่ือง 

- บริหารระบบนํ้าท่ีเปนมติรกับ

สิ่งแวดลอม 1 ระบบ 

- ดําเนินการจัดฝกอบรมใหความรูแก

เกษตรกรเก่ียวกับการเลี้ยงกุงระบบ

ชีวภาพและ zero waste  จํานวน 2 ครั้ง 

ครั้งละ 88 ราย 

- พัฒนา Brand ของกลุมสหกรณ และหา

ชองทางตลาดเพ่ิมเติมใหเกษตรกร 

- จัดนิทรรศการประชาสัมพันธกิจกรรม

โครงการฯ ณ โรงแรมบุรีศรภีู บูตกิ

โฮเต็ลหาดใหญ จังหวัดสงขลา เมื่อวันท่ี 

29 – 30 สิงหาคม 2558 

- อยูระหวางการพัฒนา Brand ของกลุม

สหกรณ และหาชองทางตลาดเพ่ิมเติม

ใหเกษตรกร 

การติดตามและประเมินผลโครงการฯ กรมประมงโดยสวนเศรษฐกิจการประมง กองพัฒนาและถายทอด

เทคโนโลยีการประมง รวมกับกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง และสํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ไดดําเนินการสํารวจ

ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลกอนและหลังโครงการฯ โดยจากผลการสํารวจขอมูล

เกษตรกร พบวา เกษตรกรสามารถเลี้ยงกุงโดยมีอัตรารอดเพ่ิมข้ึนรอยละ 24.49 และมีตนทุนการเลี้ยงตอกุง  

1 กิโลกรัม ลดลงรอยละ 13.15 รายละเอียดปรากฏดัง ตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3  ผลการสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรกอนและหลังเขารวมโครงการ ปงบประมาณ 2558 

รายการ กอนโครงการ หลังโครงการ อัตราการเปล่ียนแปลง 

1. อัตราการปลอย (ตัว/ไร) 135,113 140,483 +3.97 

2. ระยะเวลาเลี้ยง (วัน/รุน) 83.43 93.06 +11.54 

3. ผลผลิตเฉลี่ย/ไร/รุน (กก.) 830.65 1,233.41 +48.48 

4. ขนาดกุงท่ีจับ (ตัว/กก.) 88.40 88.31 -0.10 

5. อัตราการรอด (รอยละ) 54.50 67.85 +24.49 

6. อัตราแลกเน้ือ (FCR) 1.63 1.60 -1.84 

7. ราคากุงท่ีเกษตรกรขายไดเฉลีย่ (บาท/กก.) 174.13 152.66 -12.32 

8. ตนทุนการเลีย้งเฉลี่ย 

- ตอไรตอรุน (บาท) 

- ตอการเลี้ยงกุง 1 กก. (บาท) 

115,541 

139.10 

148,991 

120.80 

+28.95 

-13.15 

9. รายไดท้ังหมด (กอนหักตนทุน) 

- ตอไรตอรุน (บาท) 

- ตอการเลี้ยงกุง 1 กก. (บาท) 

144,641 

174.13 

188,140 

152.66 

+3.90 

-12.32 

10. รายไดสุทธิ (รายไดท้ังหมด - ตนทุนการเลี้ยง) 

- ตอไรตอรุน (บาท) 

- ตอการเลี้ยงกุง 1 กก. (บาท) 

29,100 

35.03 

39,14 

31.86 

+34.53 

-9.04 
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5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงผลิตหอยแครง 

วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือบําบัดและฟนฟูพ้ืนท่ีเลี้ยงหอยแครงท่ีอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี  

2.  เพ่ือสรางแหลงพอแมพันธุหอยแครง (Seedbed) ใหเปนแหลงพันธุหอยในพ้ืนท่ี 

3.  เพ่ือปรับเปลี่ยนเทคนิคการเลี้ยงหอยแครงใหเหมาะสมและยั่งยืน 

งบประมาณ 

งบประมาณจาก 2 แผนงาน  

1.  แผนงานอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตการจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ํา

ธรรมชาติ กิจกรรมผลิตพันธุสัตวน้ํา งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) จํานวน 500,000 บาท  

2.  แผนงานสงเสริมสินคาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร 

สูมาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) จํานวน 

1,096,800 บาท 

งบประมาณรวมท้ังสิ้น 1,596,800 บาท 

ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 : บําบัดและฟนฟูพ้ืนท่ีเล้ียงหอยแครง เพ่ือฟนฟูระบบนิเวศน 

1) ทําความสะอาดและเก็บซากวัสดุเจือปน ไถคราด และบําบัดดินในแปลงเลี้ยงหอยแครง 

ดวยจุลินทรีย ในพ้ืนท่ีโครงการ 2,000 ไร 

2) เฝาระวังคุณภาพน้ําและดินในแหลงเลี้ยงหอยแครง ในพ้ืนท่ีโครงการ 2,000 ไร จํานวน 10 จุด 

ความถ่ีในการเก็บตัวอยางน้ําเดือนละ 2 ครั้ง และเพ่ิมความถ่ีในชวงเวลาฤดูน้ําหลากเปนเดือนละ 4 ครั้ง สวนโลหะหนัก

ในน้ําและคุณภาพดินมีความถ่ีในการเก็บตัวอยางปละ 2 ครั้ง 

3) จัดประชุมหารือระหวางหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการน้ํา ชุมชน และเกษตรกร

ในพ้ืนท่ีจํานวน 3 ครั้ง   

กิจกรรมท่ี ๒ : พัฒนาและสรางแหลงพอแมพันธุหอยแครง (Seed bed) 

 1) ประชุมชี้แจง สงเสริม และสรางความเขมแข็งกลุมอนุรักษทรัพยากรประมง อําเภอบานแหลม จํานวน 

2 กลุม เพ่ือเฝาระวังและดูแลแหลงพอแมพันธุหอยแครง 

 2) เตรียมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการเปนแหลงพอแมพันธุหอยแครงประมาณ 5,000 ไร และจัดทําแนว

เขตพ้ืนท่ีแหลงพอแมพันธุ พรอมปายแหลงพอแมพันธุหอยแครง 

 3) ทําความสะอาดแปลงเลี้ยงพอแมพันธุหอยแครง ในพ้ืนท่ี 200 ไร 
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 4) การจัดหาลูกพันธุหอยแครงขนาด 2,000 ตัวตอกิโลกรัม เพ่ือหวานลูกพันธุหอยแครงลงในพ้ืนท่ี 

ท่ีเตรียมเปนแปลงพอแมพันธุ ในพ้ืนท่ี 200 ไร 

 5) เฝาระวังคุณภาพน้ําและดินในแปลงพอแมพันธุหอยแครง ในพ้ืนท่ี 200 ไร เก็บตัวอยางน้ําและดิน 3 จุด  

กิจกรรมท่ี 3 : สงเสริมเทคนิคการเล้ียงหอยแครงท่ีเหมาะสม 

 1) จัดฝกอบรมเกษตรกรผูเลี้ยงหอยแครงหลักสูตร “การเลี้ยงหอยแครงเชิงพาณิชย” จํานวน 200 ราย  

 2) คัดกรองพันธุหอยแครงกอนปลอยลงแหลงเลี้ยงเพ่ือปองกันการติดโรค จํานวน 100 ตัวอยาง  

กิจกรรมท่ี 4 :  สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตหอยแครง 

  1) จัดอบรมเกษตรกรผูเลี้ยงหอยแครงเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูระบบมาตรฐานฟารม GAP 

จํานวน 100 ราย 

  2) การจัดทําฐานขอมูลทะเบียนผูรับซ้ือหอยแครงและประชุมชี้แจงการบริหารจัดการใหแกผูรับซ้ือ 

การพัฒนากระบวนการทําความสะอาดหอยแครงจํานวน 5 เครื่องเพ่ือสงเสริมใหกลุมผูรับซ้ือทําความสะอาดหอยแครง

กอนจําหนาย และจัดฝกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการทําความสะอาดหอยแครง” ใหกับเกษตรกร จํานวน 50 ราย 

  3) เฝาระวัง ตรวจสอบ เรื่องสุขอนามัยฟารมหอยแครงระหวางการเลี้ยง/ระหวางการขนสง โดย         

ตรวจสอบการปนเปอนของเนื้อหอยแครงจากแบคทีเรียและโลหะจํานวน 100 ตัวอยาง (70 ตัวอยางในแปลงเลี้ยง และ 30 

ตัวอยางระหวางการขนสง)  

กิจกรรมท่ี 5 :  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

  1)  จัดทําทะเบียนเกษตรกรและสมุดประจําตัวเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือจัดทําทะเบียน

เกษตรกร และมอบสมุดประจําตัวใหกับเกษตรกร เพ่ือประโยชนในการติดตามและประเมินผลโครงการ 

  2)  สํารวจขอมูลสภาวะเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผูเขารวมโครงการกอนดําเนินงานโครงการโดย

ใชแบบสอบถามท่ีออกแบบโดยสวนเศรษฐกิจการประมง 

กิจกรรมท่ี 6 :  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

  1) อบรมผูจัดการโครงการในพ้ืนท่ี โดยจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของผูจัดการ

โครงการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร”  

  2) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสวนกลาง เพ่ือกําหนดทิศทาง ติดตามผล และใหคําปรึกษา

เพ่ือแกไขปญหาการดําเนินงานในภาพรวม 

  3) จัดตั้งคณะทํางานโครงการระดับพ้ืนท่ี ประกอบดวย คณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินการ 

ตามแผนปรับโครงสรางและพัฒนาการผลิตสินคาประมงจังหวัดเพชรบุรี ผูจัดการโครงการจากสํานักงานประมงจังหวัด

เพชรบุรี และท่ีปรึกษาโครงการจากศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงเพชรบุรี  
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  4) ติดตามผลการดําเนินงาน ท้ังในภาพรวมและเชิงพ้ืนท่ี ปละ 4 ครั้ง (รายไตรมาส) 

  5) ประชาสัมพันธโครงการในรูปสื่อสิ่งพิมพตางๆ อยางตอเนื่อง 

ปญหาและอุปสรรค 

-  การจัดหาลูกพันธุหอยแครง ตามกิจกรรมการจัดสรางแหลงพอแมพันธุหอยแครง (Seed bed) 

ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในข้ันตอนของการสงมอบลูกพันธุใหกับกรมประมง ซ่ึงเกิดความลาชา 

จากการท่ีผูประกอบการยังไมสามารถจัดหาลูกพันธุไดในเวลาท่ีกําหนด  

-  ในฤดูน้ําหลากจะมีน้ําจืดปริมาณมากไหลออกสูปากอาวซ่ึงเปนท่ีตั้งของแปลงเลี้ยงหอยแครง 

ของเกษตรกร ทําใหคุณภาพน้ําเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน สงผลใหหอยแครงตายเปนจํานวนมาก 

 

ตารางสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงผลิตหอยแครง ปงบประมาณ 2558 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
ประโยชนท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1     

1.บําบัดและฟนฟูพ้ืนท่ีเลี้ยง

หอยแครง เพ่ือฟนฟูระบบนิเวศน 

1.1 ทําความสะอาดและบําบัด

แปลงเลี้ยงหอยแครงดวยจลุินทรีย 

1.2 เฝาระวังคณุภาพนํ้าและดินใน

แหลงเลีย้งหอยแครง เพ่ือประโยชน

ในการบริหารจัดการ 

1.3 สรางความเช่ือมโยงกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการบริหาร

จัดการนํ้า 

เพ่ือบําบัดและฟนฟูพ้ืนท่ี

เลี้ยงหอยแครง เน่ืองจาก

ความเสื่อมโทรมของพ้ืนท่ี 

แ ล ะ เ พ่ิ ม ค ว า ม อุ ด ม

สมบูรณเหมาะสมตอการ

เลี้ยงหอยแครงอยางยั่งยืน 

พ้ืนท่ีเลี้ยง

หอยแครงไดรับ

การฟนฟูระบบ

นิเวศน 2,000 ไร  

ดําเนินการแลวเสร็จ โดยความรวมมือจาก

เกษตรกร โดยการเก็บซากวัสดุเจือปน

จํานวน 2,000 ไร และบําบัดแปลงเลี้ยง

หอยแครงดวยจุลินทรีย 

 - ดินแปลงเลี้ยงหอยมีคุณภาพดีข้ึน โดย

วัดจากคา Organic matter สี และกลิ่น 

 - ตรวจวัดคุณภาพนํ้าและดิน 10 จุด  

เดือนละ 2 ครั้ง ในพ้ืนท่ี 2,000 ไร 

- ประชุมหารือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการ

บริหารจดัการนํ้า 3 ครั้ง  

กิจกรรมท่ี 2    

2.พัฒนาและสรางแหลงพอแมพันธุ

หอยแครง (Seed bed) 

2.1 สงเสริมและสรางความเขมแข็ง

กลุมอนุรักษทรัพยากร 

2.2 เตรียมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ 

ในการเปนแหลงพอแมพันธุ 

2.3 ทําความสะอาดแปลงเลีย้งพอ

แมพันธุหอยแครง 

2.4 หวานลูกพันธุหอยแครง 

เพ่ือสรางแหลงพอแมพันธุ

หอยแครง (Seed bed) 

ใหเปนแหลงพันธุหอยใน

พ้ืนท่ี 

มีพ้ืนท่ีแหลงพอแม

พันธุหอยแครง ทํา

ใหมีลูกหอยมาก

ข้ึน 

จัดหาแหลงพอแมพันธุ 3 จุด คือ บริเวณ 

ต.บานแหลม จํานวน 2 จุด และ  

ต.แหลมผักเบ้ีย 1 จุด รวมพ้ืนท่ี 200 ไร 

- มีกลุมอนุรักษทรัพยากรประมง อําเภอ

บานแหลม 2 กลุม 

- อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อลูกพันธุ

หอยแครง 

- ตรวจคุณภาพนํ้าและดินในแปลงพอแม

พันธุหอยแครงเดือนละ 2 ครั้ง  
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กิจกรรม วัตถุประสงค 
ประโยชนท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
ผลการดําเนินงาน 

2.5 เฝาระวังคณุภาพนํ้าและดิน 

ในแปลงพอแมพันธุ  

กิจกรรมท่ี 3    

3. สงเสรมิเทคนิคการเลีย้ง

หอยแครงท่ีเหมาะสม  

เพ่ือปรับเปลีย่นเทคนิค

การเลีย้งหอยแครงให

เหมาะสมและยั่งยืน  

ลดตนทุนการผลิต

อยางนอย 10% 

(ภายใน 3 ป)  

อบรมเกษตรกรเพ่ือสงเสริมแนวทาง 

การเลีย้งท่ีเหมาะสมและเก็บขอมลูตนทุน

การเลีย้งหอย 

กิจกรรมท่ี 4    

4. สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลติ

หอยแครงโดยพัฒนาเกษตรกร เขาสู

ระบบ GAP  

เพ่ือพัฒนาและเตรียม

ความพรอมใหเกษตรกร  

ผูเลีย้งหอยแครงเพ่ือเขาสู

ระบบมาตรฐานฟารม 

GAP  

ผลผลติมีคณุภาพ 

สะอาด ลดความ

เสี่ยงใหกับ

ผูบริโภค  

ดําเนินการอบรมเกษตรกรใหความรู ดาน

มาตรฐานฟารม GAP และการทําความ

สะอาดหอยแครง  

กิจกรรมท่ี 5    

5. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

5.1  จัดทําทะเบียนเกษตรกรและ

สมุดประจําตัวเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการ  

5.2  สํารวจสภาวะเศรษฐกิจสังคม

ของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ 

เพ่ือจัดทําทะเบียนเกษตรกร 

สมุดประจําตัวเกษตรกร 

และสาํรวจสภาวะเศรษฐกิจ

สังคมของเกษตรกรท่ีเขา

รวมโครงการ สาํหรับใชใน

การตดิตามและประเมินผล

โครงการ 

มีฐานขอมูล

ทะเบียนเกษตรกร

และขอมลูอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวของ 

สามารถทราบ

สถานการณการ

เลี้ยงท่ีเปนปจจบัุน 

จัดทําทะเบียนเกษตรกร สมดุประจําตัว

เกษตรกร และสํารวจสภาวะเศรษฐกิจ

สังคมของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ

เรียบรอยแลว  

กิจกรรมท่ี 6    

6. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

6.1  อบรมผูจัดการโครงการใน

พ้ืนท่ี 

6.2  จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร

โครงการสวนกลาง 

6.3  จัดตั้งคณะทํางานโครงการ

ระดับพ้ืนท่ี 

6.4  ติดตามผลการดําเนินงาน ท้ัง

ในภาพรวมและเชิงพ้ืนท่ี 

6.5  ประชาสัมพันธโครงการอยาง

ตอเน่ือง 

เพ่ือจัดตั้งคณะทํางานและ

ผูเก่ียวของในภาคสวน

ตางๆ สําหรับตดิตาม 

ประเมินผล และ

ประชาสมัพันธโครงการ 

 

มีการตดิตามและ

ประเมินผล

โครงการอยาง

สม่ําเสมอ ซึ่ง

ประกอบดวยภาค

สวนตางๆ ท่ี

เก่ียวของ 

ติดตามและประเมินผลโครงการอยาง

สม่ําเสมอทุกเดือน 
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6. โครงการตรวจติดตามสุขอนามัยหอยสองฝา เพ่ือสงออกไปยังสหภาพยุโรป 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 

1. พ้ืนท่ี Approved Zone  

1.1 จังหวัดตราด รับผิดชอบ โดยศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงตราด 

- เก็บตัวอยางหอยตลับ และหอยนางรม สง กตส.กรุงเทพฯ ตรวจวิเคราะหทุกอาทิตย 

- เก็บตัวอยางน้ํา สง ศพท.ระยอง ตรวจวิเคราะหแพลงกตอน ทุกสองสัปดาห 

- เก็บตัวอยางน้ํา ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา ทุกอาทิตย  

- เก็บตัวอยางน้ํา สง ศพท.สมุทรปราการ ตรวจวิเคราะหโลหะหนัก ปละ 2 ครั้ง  

1.2 จังหวัดชุมพร รับผิดชอบ โดยศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงชุมพร  

- เก็บตัวอยางหอยแมลงภู สง ศตส.สุราษฎรธานี ตรวจวิเคราะห ทุกอาทิตย 

- เก็บตัวอยางน้ํา สง ศพท.ชุมพร ตรวจวิเคราะหแพลงกตอน ทุกสองสัปดาห 

- เก็บตัวอยางน้ํา ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา ทุกอาทิตย  

- เก็บตัวอยางน้ําและหอย สง ศพท.สมุทรปราการ ตรวจวิเคราะหโลหะหนัก ปละ 2 ครั้ง 

1.3 จังหวัดสุราษฎรธานี รับผดิชอบ โดยศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสุราษฎรธานี 

- เก็บตัวอยางหอยตลับ ศตส.สุราษฎรธานี ตรวจวิเคราะห  

- เก็บตัวอยางน้ํา สง ศพท.ชุมพร ตรวจวิเคราะหแพลงกตอน ทุกสองสัปดาห 

- เก็บตัวอยางน้ํา ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา ทุกอาทิตย 

- เก็บตัวอยางน้ําและหอย สง ศพท.สมุทรปราการ ตรวจวิเคราะหโลหะหนัก ปละ 2 ครั้ง  

2. พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพท่ีจะเปน Approved Zone แตยังไมไดรับการรับรอง 

2.1 จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบโดย สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง 

- เก็บตัวอยางหอยแมลงภู สง กตส.กรุงเทพฯ ตรวจวิเคราะหทุกเดือน 

2.2 จังหวัดสมุทรสงคราม รับผิดชอบ โดยศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสงคราม 

- เก็บตัวอยางหอยตลับ และหอยแมลงภู สง กตส.กรุงเทพฯ ตรวจวิเคราะหทุกเดือน 

2.3 จังหวัดเพชรบุรี รับผิดชอบ โดยศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงเพชรบุรี 

- เก็บตัวอยางหอยตลับ สง กตส.กรุงเทพฯ ตรวจวิเคราะห ทุกเดือน 

 

งบประมาณ ยังไมไดรับงบประมาณ 
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7. โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา 

1. โครงการพัฒนาฟารมทะเลโดยชุมชน 

1.1 กิจกรรมจัดทําเขตฟารมทะเล และปลอยพันธุสัตวน้ํา 7 เขต  

1. เขตพ้ืนท่ีฟารมทะเล ตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (เขตเกา) 

2. เขตพ้ืนท่ีฟารมทะเล ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (เขตเกา) 

3. เขตพ้ืนท่ีฟารมทะเล ตําบลคลองรี อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (เขตเกา)  

4. เขตพ้ืนท่ีฟารมทะเล หมู 2 – 5 ตําบลเกาะใหญ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา (เขตใหมขยายเขต     

   ตอจากเดิม ป 2556) 

5. เขตพ้ืนท่ีฟารมทะเล หมู 2 – 4 ตําบลโรง อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา (เขตใหม ขยายเขตตอ    

   จากเดิม ป 2556)    

6. เขตพ้ืนท่ีฟารมทะเล หมู 2 และ 4 ตําบลเกาะหมาก อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (เขตใหม ขยาย    

    เขตจากเดิม ป 2556) 

7. เขตพ้ืนท่ีฟารมทะเลตําบลเกาะนางคํา อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (เขตเกา) 

1.2 กิจกรรมการสํารวจทรัพยากรประมงและประเมินผลผลิต 

1.3 กิจกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

1.4 กิจกรรมการจัดตั้งแพปลาชุมชน 

1.5 กิจกรรมการรวบรวมพอแมพันธุเพ่ือทําธนาคารสัตวน้ํา 

1.6 กิจกรรมการสรางฟารมสาธิตการเลี้ยงปลาทะเลระบบปด  

2. โครงการเพาะขยายพันธุสัตวน้ําท่ีเส่ียงตอการสูญพันธุ 

2.1 กิจกรรมวิจัยวิถีชีวิตของสัตวน้ําท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุ 

3. โครงการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศการประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

4. การเผยแพรขอมูลและสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต 

ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการ 
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8. โครงการฟารมทะเลตัวอยางตามพระราชดําริ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

โครงการฟารมทะเลตัวอยางตามพระราชดําริ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต้ังอยูท่ี 

ตําบลบางแกว อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี นับเปนฟารมตัวอยางภายใตมูลนิธิศิลปาชีพเชนเดียวกับฟารม

ตัวอยางแหงอ่ืนท่ัวประเทศหลายโครงการตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาฯ โดยฟารมตัวอยางดังกลาว 

จะเปนแหลงศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประมงแกเกษตรกรท้ังในและตางพ้ืนท่ี เพ่ือนําไปปรับใชในการประกอบ

อาชีพการประมง ซ่ึงเปนอีกทางเลือกโดยไมตองออกเรือไปจับสัตวน้ําในทะเลท่ีหางไกลเหมือนในอดีตหรือพัฒนา

กิจกรรมดานประมงอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือภูมิประเทศของตนเอง ท้ังนี้เนื่องจากการประกอบอาชีพ

ประมงนับวันจะตองแบกภาระคาใชจายดานน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีสูงข้ึน สงผลตอตนทุนการประกอบอาชีพท่ีสูงเพ่ิมข้ึน 

แตราคาสินคาสัตวน้ําลดลง ดังนั้นหากสามารถทําฟารมทะเลชายฝงไดจะลดท้ังราคาสินคาสัตวน้ําและการสรางรายได

แกประชาชนท่ัวไปดวย 

ความเปนมา 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงทราบปญหาสัตวทะเลธรรมชาติในนานน้ําไทย 

ลดนอยลงมาก รวมท้ังพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิงและปจจัยอ่ืนๆ ท่ีใชในการออกเรือไปจับสัตวน้ําธรรมชาติ มีตนทุนท่ี

สูงข้ึนมาก อีกท้ังตองออกเรือไปจับสัตวน้ําในทะเลท่ีหางไกลมากยิ่งข้ึน ผลผลิตสัตวน้ําท่ีจับไดขายแลวไมคุมทุน 

จึงมีพระราชดําริท่ีจะแกไขปญหา บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

พระราชดําร ิ

เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2551 สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับสั่งถึงปญหาการท่ี

ชาวประมงไมสามารถออกหาปลาได เนื่องจากน้ํามันมีราคาแพง กับ นายสาหัส บุญญาวิวัฒน ท่ีปรึกษาสํานัก

พระราชวัง และนายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และทรงมีพระราชดําริวา 

“ในอนาคตผลผลิตสัตวทะเลตางๆ จากฟารมทะเลเพาะเล้ียงสัตวน้ําแบบผสมผสาน 

ท่ีถูกสุขภาวะอนามัยแวดลอมคืนสมดุลดวย จะเปนอีกหนึ่งทางเลือกสําคัญ  

ทดแทนการออกเรือไปจับสัตวน้ําในทะเลท่ีหางไกล” 

พรอมท้ังทรงริเริ่มใหทําฟารมทะเลตัวอยางแบบผสมผสาน ในพ้ืนท่ีดินนาเกลือริมทะเล ซ่ึงนางวาสนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

นอมเกลาฯ ถวาย จํานวน 82 ไร 2 งาน 50 ตารางวา ณ หมู 5 ตําบลบางแกว อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี  

เพ่ือเปนฟารมตัวอยางใหท้ังผูจับสัตวน้ํา ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และผูท่ีสนใจท่ัวไปไดศึกษาเรียนรู ดูงาน แลกเปลี่ยน

ประสบการณ นําไปปรับใชใหถูกตองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทองถ่ินของตนเองตอไป  
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาฟารมทะเลตัวอยางตามพระราชดําริดานการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตลอดจนเปน

การสรางงานแกชุมชนในพ้ืนท่ี 

2. เพ่ือเปนฟารมทะเลตัวอยางแบบการจัดการผสมผสานครบกลไกอาหารธรรมชาติและวงจรการใชน้ําอยาง

ตอเนื่องท้ังภายในและระหวางฟารมยอยทุกชวงความเค็ม 

3. เพ่ือศึกษาพัฒนาการจับสัตวน้ําใหมีชีวิตอยูรอดและทยอยจับไดอยางตอเนื่อง 

4. เพ่ือเปนแหลงเรียนรู อบรม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณแกเกษตรกร 

งบประมาณ  

1. มูลนิธิศิลปาชีพฯ จํานวน 5,954,637.18 บาท  

2. กปร.  จํานวน 3,823,965 บาท  

3. กรมประมง (กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ) จํานวน 1,072,900 บาท  

การดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ีดําเนินการในป 2558 ดังนี้  

1. กิจกรรมสาธิตการเลี้ยงกุงขาว 

2. กิจกรรมสาธิตการอนุบาลปลากะพงขาว โดยอนุบาลจากปลาขนาด 1.5 – 1.8 นิ้ว เปนปลา 5 นิ้ว  

3. กิจกรรมสาธิตการเลี้ยงปลากะพงขาว โดยเลี้ยงจากปลาขนาด 2 นิ้ว เปนปลาเนื้อ 600 กรัม  

4. การผลิตเกลือและน้ําทะเลผง 

5. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทนความเค็มสูง (70 – 170 ppt) ไดแก อารทีเมีย 

6. กิจกรรมพัฒนาสาธิตการเลี้ยงหอยแบบปะการังเทียมลอยน้ํา และกิจกรรมสาธิตการเลี้ยงปลาในกระชัง  

ผลการดําเนินการ อยูระหวางการดําเนินการ 
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9. โครงการปรับปรุงพันธุปลากะพงขาวโดยวิธีคัดเลือกพันธุ 

งบประมาณ 

จํานวน 1,500,000 บาท  

การดําเนินงาน 

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ไดดําเนินการปรับปรุงพันธุปลากะพงขาว โดยมีกิจกรรม ดังนี้  

1. งานทดสอบการเจริญการเติบโตของปลากะพงขาวท่ีมีแหลงกําเนิดสี่แหลง และเลี้ยงในสิ่งแวดลอมการ

เลี้ยงตางกัน  

2. งานประเมินคาอัตราพันธุกรรมสําหรับการเจริญเติบโต ประกอบดวย  

- สกัดดีเอ็นเอและวิเคราะหไมโครเซทเทลไลท  

- งานวิเคราะหหาพอแม (parental assignment) โดยประเมินจากขอมูลทางชีวโมเลกุล (bioinformatic)  

- รายงานผลการประเมินคาอัตราพันธุกรรม 

3. งานประเมินคาอัตราพันธุกรรมสําหรับการทนตอการขาดออกซิเจน 

- สกัดดีเอ็นเอ และวิเคราะหไมโครเซทเทลไลท 

- งานวิเคราะหหาพอแม (parental assignment) โดยประเมินจากขอมูลทางชีวโมเลกุล (bioinformatic)  

- รายงานผลการประเมินคาอัตราพันธุกรรม 

4. งานผลิตปลากะพงขาวท่ีไดจากการผสมขาม (cross breed) ประกอบดวย 

- การผลิตลูกปลาอายุ 20 วัน ลูกปลาขนาด 1 – 2 นิ้ว และขนาด 4 – 6 นิ้ว  

5. งานทดสอบและติดตามการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวท่ีไดจากการผสมขาม  

6. งานผลิตปลากะพงขาวท่ีไดจากฐานขอมูลทางชีวโมเลกุล (bioinformatic) กับฐานขอมูลเชิงประจักษ 

(phenotypic data) ประกอบดวย  

- การผลิตลูกปลาอายุ 20 วัน ลูกปลาขนาด 1 – 2 นิ้ว และขนาด 4 – 6 นิ้ว  

7. งานปลอยพันธุสัตวน้ํา (non-selective population) 

ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการ  
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10. โครงการแกไขปญหาเรงดวนเพ่ือควบคุมและลดความสูญเสียของสินคากุงทะเลจากกลุมอาการตายดวน (EMS)  

สืบเนื่องจากปญหาการระบาดของโรคตายดวน (EMS) สงผลใหผลผลิตกุงทะเลไทยลดลงเปนอยางมาก 

ในป 2556 ผลผลิตกุงทะเลของประเทศไทยมีปริมาณ 256,000 ตัน เม่ือเทียบกับผลผลิตป 2555 ปริมาณ 470,000 ตัน 

ลดลงถึง 214,000 ตนั (-46%) สงผลใหปริมาณการสงออกของไทยหายไปมากกวา 40% ซ่ึงปญหาการระบาดของโรค

ตายดวน (EMS) สงผลกระทบตอเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงทะเล และภาคการสงออกของประเทศไทยเปนอยางมาก 

กรมประมงไดจัดทํา “โครงการแกไขปญหาเรงดวนเพ่ือควบคุมและลดความสูญเสียของสินคากุงทะเลจากกลุมการตาย

ดวน (EMS)” วงเงิน 200 ลานบาท เพ่ือเสนอตอรัฐบาลเปนครั้งแรก เม่ือประมาณเดือนพฤษภาคม 2556 ไดรับอนุมัติ

ในหลักการในเดือนมิถุนายน 2557 และไดรับงบประมาณเพ่ือใชในการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2557 วงเงิน 96.095 

ลานบาท โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  

กรมประมงไดดําเนินการปรับฐานงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการ

ดังกลาว วงเงิน 16,095,000 บาท ภายใตแผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการเมือง

เกษตรสีเขียว กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียวดานการประมง และไดรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายจากงบกลาง 

รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 วงเงิน 79,890,500 ลานบาท 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 95,985,500 ลานบาท โดยดําเนิน 3 กิจกรรม ประกอบดวย  

1) นําเขาพอแมพันธุและผลิตลูกพันธุคุณภาพ 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคัดกรอง ปองกัน/เฝาระวังโรคกุงเพ่ือยับยั้ง EMS  

3) เพ่ิมกําลังการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย (ปม.1) เพ่ือฟนฟูแหลงเลี้ยงกุงทะเล 

 

งบประมาณ 

งบประมาณโครงการรวมท้ังสิ้น 95,985,500 บาท ประกอบบดวย  

1. งบกรมประมง  

กรมประมงไดดําเนินการปรับฐานงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ภายใตแผนงาน

เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการเมืองเกษตรสีเขียว กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียวดานการ

ประมง เพ่ือดําเนินโครงการแกไขปญหาเรงดวนฯ นี้ เปนจํานวน 16,095,000 บาท ซ่ึงจําแนกเปน 

1.1) งบลงทุน จํานวน 6,600,000 บาท ใชในการจัดซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตรใหแกหองปฏิบัติการ

ดานโรคสัตวน้ํา ไดแก  

- เครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) พรอมอุปกรณ จํานวน 10 ชุด 

- กลองจุลทรรศนชนิด 2 กระบอกตา พรอมอุปกรณถายภาพ จํานวน 10 ชุด  

- หมอนึ่งฆาเชื้อ จํานวน 9 เครื่อง  

1.2) งบดําเนินงาน จํานวน 9,495,000 บาท ใชในการดําเนินกิจกรรมดานอ่ืนๆ  
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2. งบกลาง  

กรมประมงไดรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน

หรือจําเปน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือดําเนินโครงการฯ จํานวน 79,890,500 บาท ซ่ึงจําแนกเปน  

2.1) งบลงทุน จํานวน 11,105,500 บาท ใชในการจัดซ้ือครุภัณฑ ไดแก  

- เครื่องบรรจุซองอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 สูตรผง จํานวน 1 เครื่อง  

- ปมดูดจายสารละลาย (Peristaltic pump) จํานวน 25 เครื่อง 

- ถังไฟเบอรขนาด 10 ตัน จํานวน 60 ใบ  

2.2) งบดําเนินงาน จํานวน 68,785,000 บาท ใชในการดําเนินกิจกรรมดานอ่ืนๆ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดดําเนินการเบิกจายงบประมาณไปแลวท้ังสิ้น จํานวน 75,700,786 บาท 

ซ่ึงกรมประมงไดดําเนินการกันเงินงบประมาณในสวนท่ีเหลือไวเบิกเหลื่อมปในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 อีก จํานวน 

20,284,704 บาท สําหรับดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการท่ีตั้งไว  

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2557 – 2558 (ก.ค.57 – ม.ค.58) 

  กิจกรรมท่ี 1 นําเขาพอแมพันธุและผลิตลูกพันธุคุณภาพ 

1.1 ดําเนินการนําเขาพอแมพันธุกุงขาวจากตางประเทศ จํานวน 1,500 คู เพ่ือผลิตลูกกุงคุณภาพ

จําหนายใหแกเกษตรกร และเลี้ยงลูกกุงใหเปนพอแมพันธุคุณภาพ โดยมีเปาหมายในการผลิตพอแมพันธุ จํานวน 

100,000 ตัว รายละเอียดการนําเขาฯ ดังนี้  

• นําเขาพอแมพันธุกุงขาวจากบริษัท Shrimp Improvement Systems (SIS) จํานวน 2 ครั้ง  

  รวมท้ังสิ้น 1,000 คู โดยดําเนินการ 

 

- ครั้งท่ี 1 นําเขาเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2557   จํานวน 500 คู 

  จัดสงพอแมพันธุท้ังหมดไปยังศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงนครศรีธรรมราช 

- ครั้งท่ี 2 นําเขาเม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2557    จํานวน 500 คู 

  จัดสงพอแมพันธุไปยังหนวยงาน 2 แหง ไดแก  

  1) ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงฉะเชิงเทรา จํานวน 250 คู  

  2) ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสงคราม จํานวน 250 คู 

• นําเขาพอแมพันธุกุงขาวจาก University of Guam จํานวน 2 ครั้ง รวมท้ังสิ้น 400 คู  

                      โดยดําเนินการ 

- ครั้งท่ี 1 นําเขาเม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2557   จํานวน 200 คู 

  ครั้งท่ี 2 นําเขาเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2557   จํานวน 200 คู 

  จัดสงพอแมพันธุท่ีนําเขาท้ังสองครั้งไปยังศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต 

• นําเขาพอแมพันธุกุงขาวจาก Kona Bay จํานวน 100 คู เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2557 และจัดสง 

พอแมพันธุไปยังสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
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1.2 ดําเนินการซอมแซมโรงเพาะฟกของหนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง จํานวน 

11 แหง และจัดซ้ืออุปกรณการเลี้ยง เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับกิจกรรมการผลิตลูกพันธุกุงระยะ Nauplius และ

เลี้ยงลูกกุงเพ่ือใหเปนพอแมพันธุในรุนตอไป โดยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดังนี้   

 

ลําดับ หนวยงาน 
สายพันธุลูกกุงท่ีเล้ียง 

เพ่ือเปนพอแมพันธุ 

1 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงฉะเชิงเทรา  

 

 

SIS 

2 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสงคราม 

3 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงนครศรีธรรมราช 

4 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสตูล 

5 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสงขลา 

6 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงพังงา 

7 

8 

9 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงตราด 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงปตตานี 

GUAM 

10 

11 

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงตรัง Koan Bay 

 

1.3 ดําเนินการเลี้ยงขุนพอแมพันธุเพ่ือผลิตลูกกุงระยะ Nauplius จําหนายใหแกเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการฯ ซ่ึงเกษตรกรจะตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกรมประมงกําหนด และผานการตรวจประเมินสุขอนามัยโรงเพาะฟก 

โดยเจาหนาท่ีของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงในพ้ืนท่ี โดยมีจํานวนเกษตรกรท่ีสมัครเขารวมโครงการฯ ท้ังสิ้น 

96 ราย ซ่ึงผานการตรวจคุณสมบัติเบื้องตนแลว 88 ราย โดยในจํานวนนี้ มีโรงเพาะฟกท่ีผานการตรวจประเมิน

สุขอนามัย 61 ราย ไมผาน 1 ราย และอยูระหวางการตรวจประเมินฯ 26 ราย โดยกรมประมงไดขยายระยะเวลา 

การรับสมัครใหแกเกษตรกรเพ่ือเขารวมโครงการฯ 

โดยหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายไดดําเนินการผลิตลูกกุงขาวระยะ Nauplius แลวท้ังสิ้น 663.27 ลานตัว 

รายละเอียดดังตารางท่ี 1 โดยจัดจําหนายใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ แลว จํานวน 372.40 ลานตัว 

ในอัตราตัวละ 0.010 บาท ซ่ึงรายไดจากการจําหนายท้ังหมดกรมประมงจะนําสงเปนรายไดแผนดิน และลูกพันธุ 

กุงขาวอีกสวนหนึ่งไดแจกจายใหหนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง เพ่ือใชการผลิตพอแมพันธุกุง

ทะเลคุณภาพ จํานวน 290.87 ลานตัว โดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการปลอยลูกกุงระยะโพสตลาวา (PL12-PL15) 

ลงเลี้ยงเพ่ือผลิตเปนพอแมพันธุ มีการปลอยกุงท่ีอัตราความหนาแนน 50,000 – 60,000 ตัว/ไร และดําเนินการเลี้ยงขุน
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เปนระยะเวลาประมาณ 6 เดือน จากนั้นทําการคัดเลือกกุงท่ีมีการเจริญเติบโตดี แข็งแรงและปลอดจากโรค เพ่ือใช

เปนพอแมพันธุกุงคุณภาพในรุนตอไป โดยมีเปาหมายในการผลิตจํานวน 100,000 ตัว ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จในชวง

เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2558  

 

ตารางท่ี 1 การผลิตลูกพันธุกุงขาวของกรมประมง โดยใชลูกพันธุท่ีนําเขาจากตางประเทศ 

หนวยงาน สายพันธุ 
ปริมาณลูกกุงระยะนอเพลียส 

ท่ีผลิตได (ลานตัว) 

1. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงนครศรีธรรมราช SIS 182.30 

2. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงฉะเชิงเทรา SIS 411.70 

3. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสงคราม SIS 18.57 

4. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต Guam 48.50 

5. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง Kona Bay 2.20 

รวมท้ังส้ิน 663.27 

  

กิจกรรมท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคัดกรอง ปองกัน/เฝาระวังโรคกุงเพ่ือยับย้ัง EMS 

2.1 จัดซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตรใหแกหองปฏิบัติการดานโรคสัตวน้ํา ไดแก เครื่องเพ่ิมปริมาณ 

สารพันธุกรรม (PCR) พรอมอุปกรณ จํานวน 10 ชุด และกลองจุลทรรศนชนิด 2 กระบอกตา พรอมอุปกรณถายภาพ 

จํานวน 10 ชุด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการตรวจคัดกรองโรคกุงทะเล 

2.2 ดําเนินการใหบริการตรวจคัดกรองโรคกุงทะเลแกเกษตรกร ท้ังตรวจแบคทีเรีย และตรวจไวรัส

ดวยเทคนิค PCR โดยดําเนินการไดแลวท้ังสิ้น 76,540 ตัวอยาง 

กิจกรรมท่ี 3 เพ่ิมกําลังการผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย (ปม.1) เพ่ือฟนฟูแหลงเล้ียงกุงทะเล 

3.1 จัดซ้ือเครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง หมอนึ่งฆาเชื้อ จํานวน 9 เครื่อง Peristaltic 

pump จํานวน 25 เครื่อง และ centrifuge จํานวน 2 เครื่อง ใหแกหนวยงานเพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย 

3.2 ดําเนินการผลิตจุลินทรีย ปม.1 สูตรผง แจกจายใหแกเกษตรกร จํานวน 105,100 ซอง  

3.3 ดําเนินการผลิตจุลินทรีย ปม.1 สูตรน้ํา จํานวน 25 แหง และแจกจายใหแกเกษตรกรแลว 

จํานวน 132,388 ขวด  
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โดยแสดงรายละเอียดผลการดําเนินงานในกิจกรรมท่ี 2 และ3 ดังตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2 ผลการดําเนินงานเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคัดกรอง ปองกัน/เฝาระวังโรคกุงเพ่ือยับยั้ง EMS และ

กิจกรรมเพ่ิมกําลังการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย (ปม.1) เพ่ือฟนฟูแหลงเลี้ยงกุงทะเล 

กิจกรรมดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ก.ค. – ก.ย.  

2557 

พ.ย. 2557 – 

ม.ค. 2558 
รวม 

ใหบริการตรวจคัดกรองโรคกุงทะเลแกเกษตรกร 

ในเขตชายฝงทะเล (ตัวอยาง) 
72,622 3,918 76,540 

ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 สตูรผง (ซอง) 74,250 30,850 105,100 

ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 สตูรน้ํา (ขวด) 104,618 27,770 132,388 
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4.10 กิจกรรมงบเงินทุนหมุนเวียน 

ผลการดําเนินงานสรุปรายรับ – รายจายงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและ 

พันธุสัตวน้ําอ่ืนๆ ปงบประมาณ 2558 (ตั้งแต เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 
 

ลําดับ  หนวยงาน 

เงินงบประมาณท่ี

ไดรับ  
รายไดรวม  คาใชจายรวม กําไร - ขาดทุน  

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)  

1 ศพช.สมุทรสาคร 1,512,830 3,153,187.50 1,512,823.96 1,640,363.54 

2 ศพช.สงขลา 990,040 1,455,011.86 722,316.00 732,695.86 

3 ศพช.ระยอง 416,000 775,251.55 415,630.00 359,621.55 

4 ศพช.กระบ่ี 2,723,420 3,490,823.80 1,902,720.00 1,588,103.80 

5 ศพช.ตรัง 569,430 944,110.65 526,396.90 417,713.75 

6 สอช. 190,000 99,200.00 55,897.74 43,302.26 

7 ศพช.สมุทรสาคร 346,000 524,306.63 308,371.37 215,935.26 

8 สวช. 1,843,476 2,981,972.00 1,838,774.36 1,143,197.64 

9 ศพช.พังงา  665,000 1,040,300.00 664,994.63 375,305.37 

10 ศพช.ระนอง 200,000 251,510.00 171,047.36 80,462.64 

11 ศูนยฯ ปูปา 90,000 129,900.00 89,950.00 39,950.00 

12 ศพช.เพชรบุร ี 585,300 538,405.00 397,028.97 141,376.03 

13 ศพช.สุราษฎรธานี 858,940 736,853.11 568,735.99 168,117.12 

14 ศพช.ชุมพร 398,500 392,805.00 318,451.70 74,353.30 

15 ศูนยฯ คุงกระเบน 1,338,032 1,405,860.21 1,148,000.00 257,860.21 

16 ศพช.นครศรีธรรมราช 1,471,620 1,779,094.92 1,458,175.00 320,919.92 

17 ศพช.จันทบุรี  1,181,800 1,396,160.00 1,179,597.89 216,562.11 

18 ศพช.ตราด  510,070 592,840.05 503,661.00 89,179.05 

19 ศูนยฯ ปากพนัง 675,600 712,165.00 648,044.36 64,120.64 

20 ศพช.สตูล 938,060 894,155.68 882,350.91 11,804.77 

21 ศพช.ภูเก็ต 1,847,284 1,555,124.00 1,759,797.09 -204,673.09 

22 ศพช.นราธิวาส 772,780 412,000.00 736,354.00 -324,354.00 

23 ศพช.ปตตานี 1,581,100 782,300.03 1,416,304.60 -634,004.57 

24 ศพช.ประจวบคีรีขันธ 276,000 82,315.00 253,930.72 -171,615.72 

25 สวนกลาง 3,738,378 0.00 252,534.00 -252,534.00 

  รวม 25,719,660 26,125,651.99 19,731,888.50 6,393,763.44 
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1. กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558 

งานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558 จัดข้ึนวันท่ี 10 มกราคม 2558 ณ สํานักงานสหกรณ

จังหวัดปทุมธานี อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงไดดําเนินการจัด

นิทรรศการภายใตหัวขอ ระบบกรองชีวภาพ และปลาการตูนท่ีสามารถเพาะพันธุได รับผิดชอบโดย ศูนยวิจัย

และพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสาคร 

2. กิจกรรมงานไมดอกไมประดับและปลาสวยงาม ประจําป 2558 

งานไมดอกไมประดับและปลาสวยงาม ประจําป 2558 จัดข้ึนระหวางวันท่ี 5 – 28 มิถุนายน 

2558 ณ ขางทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ซ่ึงกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงไดดําเนินการจัด

นิทรรศการภายใตหัวขอปลาทะเลสวยงาม เรื่อง ปลาการตูน รับผิดชอบโดย ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง

ชายฝงกระบี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กิจกรรมนิทรรศการประมงนอมเกลาฯ ครั้งท่ี 27 ประจําป 2558 

งานวันประมงนอมเกลาฯ ครั้งท่ี 27 ระหวางวันท่ี 26 มิถุนายน  – 5 กรกฎาคม 2558 ณ 

อาคารศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต เพ่ือหารายไดสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ โดยกองวิจัยและพัฒนาประมง

ชายฝงไดดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

สวนนิทรรศการภายใต Theme: “นางฟาแหงผืนน้ํา” ประกอบดวย 

        1. การจัดแสดงสายพันธุกลุมปลา Angle Fish จํานวน 20 สายพันธุ รับผิดชอบโดย   

 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสาคร 

        2. การจัดแสดงการเพาะเลี้ยงหอยมุกและการผลิตไขมุกน้ําเค็ม รับผิดชอบโดย    

 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสงคราม 

        3. Touch Pool แสดงพันธุสัตวน้ํา รับผิดชอบโดย ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงประจวบคีรีขันธ 

        4. การจัดแสดงเปลือกหอยเพ่ือเปนจุดถายรูปของนิทรรศการกองฯ รับผิดชอบโดย ศูนยวิจัยและ

พัฒนาประมงชายฝงประจวบคีรีขันธ 
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        5. การสนับสนุนน้ําทะเล รับผิดชอบโดย ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสาคร ศูนยวิจัยและ

พัฒนาประมงชายฝงสมุทรสงคราม และศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงฉะเชิงเทรา 

        6. การตกแตงความสวยงามในภาพรวมนิทรรศการของกองฯ  รับผิดชอบโดย ศูนยศึกษาการพัฒนา 

อาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

         

 

 

 

 

 

 

 

       

 สวนหารายได ประกอบดวย 

 1. กิจกรรมโยนเหรียญเปลือกหอยมือเสือ โดยศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงประจวบคีรีขันธ 

 2. การจําหนายน้ํามันปลิงทะเล โดยกลุมวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 

 3. การจําหนายสาหรายผมนาง โดยศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสุราษฎรธานี 

 4. การจําหนายอาหารปลาการตูน โดยสถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง 

 5. การจําหนายน้ําทะเลผง โดยศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสงคราม 

 6. การจําหนายพันธุปลาการตูน โดยศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ 

 7. การจําหนายสาหรายพวงองุน และการจําหนายสาหราย Pamimo โดยศูนยวิจัยและพัฒนา

ประมงชายฝงเพชรบุรี 

 

4. กิจกรรมงานวันประมงแหงชาติ ครั้งท่ี 32 ประจําป 2558 ระดับประเทศ 

งานวันประมงแหงชาติ ครั้งท่ี 32 ประจําป 2558 ระดับประเทศ ณ ณ ริมแมน้ําเจาพระยา 

บริเวณทาน้ําวัดโบสถ ตําบลบางกระบือ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยกองวิจัยและพัฒนาประมง

ชายฝงไดดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

1. การจัดนิทรรศการแสดงสายพันธุกลุมปลา Angle Fish รับผิดชอบโดย ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง

ชายฝงสมุทรสาคร 

        2. การจัดนิทรรศการสาหรายพวงองุน รับผิดชอบโดย  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงเพชรบุรี 

        3. การจัดนิทรรศการปลานวลจันทรทะเล รับผิดชอบโดย  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง

ประจวบคีรีขันธ 
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        4. การจัดนิทรรศการตนแบบการผลิตพันธุปลากะรังท่ีมีมูลคาสูงเชิงพาณิชย รับผิดชอบโดย ศูนยวิจัย

และพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต 

        5.  การสนับสนุนน้ําทะเล รับผิดชอบโดย ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสาคร 

                        

5. กิจกรรมนิทรรศการวิจัยภายในงาน SIMA ASEAN Thailand 2015 ประจาํป 2558 

งานวันประมงแหงชาติ ครั้งท่ี 32 ประจาํป 2558 ระดับประเทศ จัดข้ึนในระหวางวันท่ี 17 - 19 

กันยายน 2558 ณ อาคาร 1-2 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

จัดแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณการเกษตรและปจจัยการผลิต จากบริษัทชั้นนําท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ เพ่ือนํามาพัฒนาคุณภาพการผลิต พรอมท้ังเปนเวทีเจรจาธุรกิจของกลุมผูประกอบ

ธุรกิจการเกษตร โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงไดดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

 1. ปลานวลจันทรทะเล รับผิดชอบโดย ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงประจวบคีรีขันธ 

 2. ปลากะรัง รับผิดชอบโดย ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต 

 3. สาหรายพวงองุน รับผิดชอบโดย ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงเพชรบุรี 

 4. การตกแตงความสวยงามในภาพรวมนิทรรศการของกองฯ รับผิดชอบโดย ศูนยศึกษาการพัฒนา

อาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 5. สนับสนุนน้ําทะเลและตูปลา รับผิดชอบโดย ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

         

6. กิจกรรมนิทรรศการผลงานวิจัยของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําป 2558 

งานแสดงผลงานวิจัยของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจาํป 2558 จัดข้ึน

ระหวางวันท่ี  26 – 30 ตุลาคม 2558  ณ หองประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรุงเทพมหานคร 

โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงไดดําเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้  

 1. ปลานวลจันทรทะเล รับผิดชอบโดย ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงประจวบคีรีขันธ 

 2. ปลากะรัง รับผิดชอบโดย ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต 

 3. สาหรายพวงองุน รับผิดชอบโดย ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงเพชรบุรี 

 4. การตกแตงความสวยงามในภาพรวมนิทรรศการของกองฯ รับผิดชอบโดย ศูนยศึกษาการพัฒนา

อาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 5. สนับสนุนน้ําทะเลและตูปลา รับผิดชอบโดย ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 
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7.  กิจกรรมนิทรรศการงาน SmartHeart presents Pet Varity ตอน Pet in Wonderland 

งาน SmartHeart presents Pet Varity ตอน Pet in Wonderland จัดข้ึนระหวางวันท่ี 19 - 22 

พฤศจกิายน 2558 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง

ไดดําเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้  

 1. จัดนิทรรศการเก่ียวกับสัตวน้ําทะเลสวยงาม โดย ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 2. สนับสนุนพันธุสัตวน้ําสวยงามท่ีใชจัดนิทรรศการ โดย ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ 

                 

8. กิจกรรมงานวันประมงรําลึก สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งท่ี 5 ประจําป 2558 

งานวันประมงรําลึก สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งท่ี 5 ประจําป 2558 จัดข้ึนในวันท่ี 6 

พฤศจิกายน 2558 ณ หองประชมุอานนท กรมประมง กรุงเทพมหานคร โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง

ไดดําเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้  

 1. ปลานวลจันทรทะเล รับผิดชอบโดย ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงประจวบคีรีขันธ 
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ภาคผนวก  

ทะเบียนหนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 

ลําดับที ่ หนวยงาน สถานที่ตั้ง เบอรโทรศัพท 

1 ฝายบริหารทัว่ไป                                    

กองวิจยัและพัฒนาประมงชายฝง 

ตึกกองวิจยัและพัฒนาประมงชายฝง 

เกษตรกลาง  เขตจตุจกัร   

กรุงเทพฯ  10900 

โทร. 0 2579 8522, 0 2579 2422                               

โทรสาร 0 2579 2422 

2 กลุมวิชาการ                                  

กองวิจยัและพัฒนาประมงชายฝง 

ตึกกองวิจยัและพัฒนาประมงชายฝง  

เกษตรกลาง  เขตจตุจกัร   

กรุงเทพฯ  10900 

 

 

 

โทร. 0 2579 4496, 0 2561 4760                                          

โทรสาร 0 2579 4496                                           

E-mail: vichakarn6504@yahoo.com 

           vichakarn6504@hotmail.com          

Website: www.coastalaqua.com 

 

 

 

3 สถาบันวิจยัการเพาะเล้ียงสัตวน้าํ

ชายฝง  

1/19 ถนนเกาแสน  ซอย 1                   

ตําบลเขารูปชาง  อําเภอเมือง            

จังหวัดสงขลา  90000 

โทร. 0 7431 1895, 0 7431 1340,                            

0 7431 2036  

โทรสาร 0 7444 2054 

E-mail: nica.carin@gmail.com 

Website: www.nicaonline.com 

4 สถาบันวิจยัสุขภาพสัตวน้ําชายฝง              130/2  หมู 8  ถนนติณสูลานนท          

ตําบลพะวง  อาํเภอเมือง             

จังหวัดสงขลา  90100 

โทร. 0 7433 5244-8                                     

โทรสาร 0 7433 5243                                           

E-mail: info@aquathai.org 

Website: www.aquathai.org 

5 สถาบันวิจยัอาหารสัตวน้าํชายฝง        41/14 หมู 9 ตําบลบางพระ   

อําเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุรี  20110 

โทร. 0 3832 6512                                         

โทรสาร 0 3831 2532                                            

E-mail: aquafeed_chonburi@yahoo.com 

Website: www.fisheries.go.th/cf-coastal_feed 

6 สถาบันวิจยัและพัฒนาการเพาะเล้ียง

กุงทะเล  

ตึกกองวิจยัและพัฒนาประมงชายฝง  

ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง       

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 

โทร. 0 2561 0786, 09 2223 4210                                        

โทรสาร 0 2561 0786  

E-mail: thaishrimp@hotmail.com 

Website: www.shrimpaqua.com 

7 ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 

31 หมู 4  ตําบลคลองขุด   

อําเภอทาใหม   

จังหวัดจันทบุรี  22120 

 

โทร. 0 3943 3216-8, 

โทรสาร 0 3943 3209 

E-mail: kkbrdsc@hotmail.com 

           kkbrdsc@gmail.com 

Website: www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen 

8 ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปาก

พนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

34/4 หมู 5  ตําบลหูลอง             

อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80140 

โทร. 0 7541 6180-1 

โทรสาร 0 7541 6180-1  

E-mail: pakpanang@gmail.com 

Website: www.fisheries.go.th/cf-pak_panang 
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ลําดับที ่ หนวยงาน สถานที่ตั้ง เบอรโทรศัพท 

9 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง

จันทบุรี 

165 หมู 9  ตําบลบางกะจะ           

อําเภอเมือง   

จังหวัดจันทบุรี  22000 

โทร. 0 3932 0959, 0 3932 0968 

โทรสาร 0 3939 1025 

E-mail: cf-janburi@dof.in.th 

           chanthaburi-cf@hotmail.com 

Website: www.fisheries.go.th/cf-chan 

10 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง

ระยอง 

หมู 10  ตําบลตะพง   

อําเภอเมือง 

จังหวัดระยอง  21000   

โทร. 0 3865 5191 

โทรสาร 0 3866 4583 ตอ 114 

E-mail: rayongcoastal@gmail.com 

Website: www. fisheries.go.th/cf-rayong 

11 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง

สมุทรสาคร 

127  หมู 8  ตําบลโคกขาม   

อําเภอเมือง   

จังหวัดสมุทรสาคร  74000 

โทร. 0 3442 6220 , 0 3485 7136 

โทรสาร 0 3485 7138 

E-mail: cf-samutsa@dof.in.th 

Website: www. fisheries.go.th/cf-samutsa 

12 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 

ฉะเชิงเทรา 

 

36/2  หมู 8 ตําบลทาสะอาน   

อําเภอบางปะกง   

จังหวัดฉะเชิงเทรา  24130 

โทร. 0 3853 1387 

โทรสาร 0 3853 2066 

E-mail: cf-chachoengsao@dof.in.th 

           chasao2001@yahoo.com 

Website: www.fisheries.go.th/cf-chachoengsao 

13 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 

ประจวบคีรีขันธ 

 

448 หมู 1 ตําบลคลองวาฬ   

อําเภอเมือง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77000 

 

โทร. 0 3266 1398 

โทรสาร 0 3266 1298 

E-mail: cf-prchuap@dof.in.th 

           pkkcenter@gmail.com 

Website: www.fisheries.go.th/cf-prachuap 

14 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 

สุราษฎรธาน ี

 

97/1  หมู 4 ตําบลตะเคียนทอง   

อําเภอกาญจนดิษฐ 

จังหวัดสุราษฎรธานี  84160 

โทร./โทรสาร 0 7725 5288 

E-mail: cfsuratthani@gmail.com 

Website: www.fisheries.go.th/cf-suratthani 

15 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 

สตูล 

 

หมู 4 ตําบลปากน้าํ   

อําเภอละงู   

จังหวัดสตูล  91110 

 

โทร/โทรสาร. 0 7474 0136 

E-mail: satuncenter@gmail.com 

Website: www.fisheries.go.th/cf-satun 

 
 

mailto:chanthaburi-cf@hotmail.com
mailto:cf-samutsa@dof.in.th
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mailto:chasao2001@yahoo.com
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ลําดับที ่ หนวยงาน สถานที่ตั้ง เบอรโทรศัพท 

16 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 

นครศรีธรรมราช 

 

331 หมู 3  ตําบลสิชล   

อําเภอสิชล 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80120 

โทร./โทรสาร 0 7553 6157 

E-mail: cf-nakhon@dof.in.th 

Website: www.fisheries.go.th/cf-nakhon 

17 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 

สงขลา 

 

3/1 หมู1 ตําบลคลองแดน   

อําเภอระโนด  

จังหวัดสงขลา  90140 

 

โทร. 0 7431 8529 

โทรสาร 0 7431 8530 

E-mail: ranod_scrdc@yahoo.com 

Website: www.fisheries.go.th/cf-songkhla 

18 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 

นราธิวาส            

        

ตําบลศาลาใหม  

อําเภอตากใบ   

จังหวัดนราธวิาส  96110 

 

โทร. 0 7353 8454 

โทรสาร 0 7353 8455 

E-mail: cf-naratiwas@dof.in.th 

Website: www.fisheries.go.th/cf-naratiwas 

19 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 

ภูเก็ต             

 

100 หมู4 ถ.สายปาคลอก-เมืองใหม 

ตําบลปาคลอก  อาํเภอถลาง   

จังหวัดภูเก็ต  83110 

 

โทร. 0 7662 1821-2, 08 8765 1393 

โทรสาร 0 7662 1832 

E-mail: pkprawn@hotmail.com 

Website: www. fisheries.go.th/cf-phuket 

20 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 

ระนอง 

 

93 หมู 3 ตําบลราชกรูด   

อําเภอเมือง 

จังหวัดระนอง  85000 

โทร.0 7784 0223-5  

โทรสาร 0 7784 0224 

E-mail: cs-ranong@dof.in.th 

           rrcas6@hotmail.com 

Website: www. fisheries.go.th/cs-ranong 

21 ศูนยศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ 

พันธุปู ปาทุงทะเลอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริ 

79 หมู 3 ตําบลเกาะกลาง 

อําเภอลันตา  

จังหวัดกระบี ่ 81120 

โทร. 08 6470 8910 

E-mail: crabcenter@yahoo.com 

Website: www.fisheries.go.th/cf-crabres 

22 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 

ตรัง  

 

200 หมู 4  ตําบลไมฝาด   

อําเภอสิเกา   

จังหวัดตรัง  92150 

โทร. 0 7527 4077-9, 08 1968 8281 

โทรสาร 0 7527 4077-8 

E-mail: cf-trang@hotmail.com 

Website: www. fisheries.go.th/cs-trang 

 
 

mailto:cs-ranong@in.th
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ลําดับที ่ หนวยงาน สถานที่ตั้ง เบอรโทรศัพท 

23 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 

เพชรบุรี 

 

122  หมู 1  ตําบลแหลมผักเบี้ย  

อําเภอบานแหลม   

จังหวัดเพชรบุรี  76110 

 

โทร./โทรสาร 0 3277 0750 

E-mail: cf-phetchabure@hotmail.com 

          cf-phetchaburi@dof.in.th 

Website: www. fisheries.go.th/cf-phetchaburi 

24 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 

สมุทรสงคราม                     

 

135 หมู 11  ตําบลลาดใหญ   

อําเภอเมือง   

จังหวัดสมุทรสงคราม  75000 

โทร.0 3472 0170  

โทรสาร 0 3475 6625 

E-mail: samutsongkram55@hotmail.com  

Website: www.fisheries.go.th/cf-samutsong 

25 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 

ชุมพร 

 

63/3 หมู 5 ตําบลนาชะอัง  

อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร  86000 

 

โทร. 0 7765 7092 

โทรสาร 0 7765 7093 

E-mail: cschomporn@gmail.com 

Website: www.fisheries.go.th/cs-chumphon 

26 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 

กระบี ่

 

141  หมู 6  ตําบลไสไทย   

อําเภอเมือง 

จังหวัดกระบี ่ 81000 

โทร. 0 7566 2059-62 

โทรสาร 0 7566 2060 

E-mail: crkrabi@yahoo.com 

          cf-krabi@dof.in.th 

Website: www.fisheries.go.th/cf-krabi 

27 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 

ตราด 

205  หมู 2  ตําบลอาวใหญ   

อําเภอเมือง   

จังหวัดตราด  23000 

โทร. 0 3954 3334-5  

โทรสาร. 0 3951 0946 

E-mail: tratcas@gmail.com 

Website: www.fisheries.go.th/cs-trat 

28 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 

พังงา 

164  หมู 9  ตําบลทายเหมือง  

อําเภอทายเหมือง  

จังหวัดพังงา  82120 

โทร. 0 749 0787 

โทรสาร. 0 7649 0787 

E-mail: phangnga_crdc@yahoo.com      

Website: www.fisheries.go.th/cf-phangnga 

29 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 

ปตตานี 

186  หมู 4  ตําบลแหลมโพธิ ์ 

อําเภอยะหร่ิง   

จังหวัดปตตานี  94150   

โทร. 0 7332 1102-2 

โทรสาร 0 7332 1102 

E-mail: ptn2547@yahoo.com,  

          cs-pattani@dof.in.th 

Website: www.fisheries.go.th/cs-pattani 
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