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คํานํา 
 

ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได!น!อมนําแนวทาง
พระราชดําริ ท่ีมีต�อลุ�มน้ําปากพนังมาปรับประยุกต�ต�อยอดให!ทันต�อสภาวะการเปลี่ยนแปลงท้ังมิติ 
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล!อมท่ีเกิดข้ึนอยู�ตลอดเวลา ไม�ว�าจะเป/นในด!านการทําประมงบนพ้ืนฐาน
ทรัพยากรท่ีมีอยู�ให!เกิดความสมดุล ตลอดจนการฟ12นฟูระบบนิเวศของลุ�มน้ําปากพนัง เพ่ือให!เกิดผลดี
ท้ังในระยะสั้นและระยะยาวส�งผลต�อประชาชนท่ีใช!ประโยชน�บนฐานทรัพยากรลุ�มน้ําปากพนังอย�าง
ยั่งยืน มุ�งเน!นสู�การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังในป6จจุบันและอนาคตอันใกล!และเป/นฐานรากท่ี
ม่ันคงในการพัฒนาของประเทศต�อไป 

รายงานประจําป7ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�ม
น้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป7งบประมาณ 255๙ ท่ีได!รับมอบหมายจากกองวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝ6>ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ� ในงานกิจกรรมงานด!านบริหาร,  งาน
เพ่ิมผลผลิตพันธุ�สัตว�น้ําชายฝ6>ง, งานตรวจและรับรองมาตรฐานฟาร�มตามระบบ GAP และ COC งาน
วิชาการ, งานทดลองและวิจัย, งานโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเพาะเลี้ยงกุ!งทะเลตลอดจน
งานบริการตรวจสุขภาพและตรวจวินิจฉัยโรคสัตว�น้ําให!แก�เกษตรกร และผู!ประกอบการ 

ในนามของศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ขอขอบคุณ
ส�วนราชการ หน�วยงานภาครัฐ และเอกชนต�าง ๆ ท่ีได!ให!ความร�วมมือและสนับสนุนงานของศูนย�ฯ  
เป/นอย�างดี และขอบคุณเจ!าหน!าท่ีทุกฝIายท่ีเก่ียวข!องซ่ึงได!ร�วมกันปฏิบัติหน!าท่ีและภารกิจต�าง ๆ ท่ี
ได!รับมอบหมายจนสําเร็จลุล�วงไปด!วยดีตามวัตถุประสงค� หวังว�ารายงานฉบับนี้จะเป/นประโยชน�ต�อ
ส�วนราชการและผู!สนใจท่ัวไปในการศึกษาค!นคว!าใช!ตรวจสอบอ!างอิง   

 
 

 
(นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก) 

                                               ผู!อํานวยการศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง   
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ธันวาคม 255๙ 



(1) 

 

สารบัญ 

หน
า 

คํานํา 
สารบัญ                                                                                       (1) 
สารบัญตาราง           (4) 
สารบัญภาพ           (6) 
สารบัญภาพผนวก                       (7)                        
ส�วนท่ี 1 ข
อมูลท่ัวไป          1 

ประวัติการก
อต้ัง         1 
โครงการย
อย ในสังกัดของศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ
มน้ําปากพนังฯ    2 
ภารกิจ           3 
ฝ+ายบริการวิชาการ         3 
กลุ
มงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา       3 
การแบ
งโครงสร0างการบริหาร และบทบาทหน0าท่ีของบุคลากร    4 
ประวัติการดํารงตําแหน
งผู0อํานวยการศูนย�ฯ      4 
อัตรากําลัง          5 
โครงสร0างอัตรากําลังข0าราชการ        8 
 

ส�วนท่ี 2 ผลการดําเนินงานด
านธุรการ การเงิน และบัญชี รายละเอียดแผนและงบประมาณ  9 
งานสารบรรณ          9 
งานการเงิน และบัญชี         10 
งานพัสดุ          11 
รายละเอียดการใช0งบประมาณป: 2559       11 
รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ป:งบประมาณ 2559     13 
 

ส�วนท่ี 3 แผนงานอนุรักษ3และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ       15 
ผลผลิตท่ี 1 การจัดการให
เกิดผลผลิตสัตว3น้ําในแหล�งน้ําธรรมชาติกิจกรรม ผลิตพันธุ3สัตว3น้ํา 
กิจกรรมผลิตพันธุ�สัตว�น้ํา        15 
ผลการดําเนินงาน         15 
 
 
 
 
 
 
 



(2) 

 

สารบัญ (ต�อ) 
หน
า 

ส�วนท่ี 4 แผนงานส�งเสริมสินค
าด
านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร     17 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค
าเกษตรสู�มาตรฐาน                                    
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองสินค
าประมง       
งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร�มเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา     18 
ตรวจวิเคราะห�คุณภาพวัตถุดิบสัตว�น้ําจากแหล
งเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝท@ง   18 
การออกหนังสือกํากับสัตว�น้ํา และหนังสือกํากับการจําหน
ายลูกพันธุ�สัตว�น้ํา   20 

 
ส�วนท่ี 5  แผนงานส�งเสริมสินค
าด
านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร    22 

โครงการพัฒนาสินค
าเกษตรสู�มาตรฐาน ตามกิจกรรม การเฝ<าระวัง ป<องกัน  
ควบคุมโรคสัตว3น้ํา 
การตรวจเฝAาระวังโรคสัตว�น้ําเชิงรุก       23 
การตรวจการเฝAาระวังโรคเชิงรับ        23 
 

ส�วนท่ี 6 แผนงานส�งเสริมประสิทธิภาพ การผลิตและการสร
างมูลค�าภาคการเกษตร   25 
เกษตรกรได
รับการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรมหลัก  ถ�ายทอดความรู
และเทคโนโลยีการประมง 
กิจกรรมย�อยท่ี 1 บริหารระบบชลประทานเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตว3น้ํา   25 
โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ0งทะเลบ0านท
าพญา    2่ 

  โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ0งทะเลบ0านบ
อคณฑี    29 
  โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ0งทะเลบ0านหน0าสตน    30 

โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ0งทะเลบ0านหน0าโกฏิ    32 
กิจกรรมย�อยท่ี 2 โครงการฟABนฟูทรัพยากรประมงในอ�าวปากพนัง    38 
ผลการดําเนินงาน         40 
 

ส�วนท่ี 7 แผนงานส�งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร
างมูลค�าภาคการเกษตร   42 
  กิจกรรมการสนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  ผลการดําเนินงาน         42 
 
ส�วนท่ี 8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุ
งทะเลอย�างครบวงจร     45 
  ตามแผนการปรับโครงสร
างและพัฒนาการผลิตสินค
าประมง     
  ผลการดําเนินงาน         46 
 
ส�วนท่ี 9 กิจกรรมส�งเสริมการประมงในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 53 
  ผลการดําเนินงาน         54 
       
  



(3) 

 

สารบัญ (ต�อ) 
หน
า 

 
ส�วนท่ี 10  กิจกรรม งบเงินทุนหมุนเวียน        57 
  กิจกรรมอ่ืนๆ          58 
  กิจกรรมการติดตามคุณภาพน้ําบริเวณพ้ืนท่ีลุ
มน้ําปากพนัง     58 

กิจกรรมส
งเสริมความรู0และฝGกอบรม       58 
 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ภาพกิจกรรมกระบวนการดําเนินการตามแผนป:งบประมาณ 2559  59 
ภาคผนวก ข ระบบการส
งน้ําทะเลของโครงการชลประทานน้ําเค็มในเขตพ้ืนท่ีการเลี้ยงกุ0งทะเล 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(4) 

 

สารบัญตาราง 

หน
า 
ตาราง 

1. รายชื่อผู0อํานวยการศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ
มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  4 
2. อัตรากําลังข0าราชการและเจ0าหน0าท่ี       5 
3. ข0อมูลสถิติการบริหารงานสารบรรณประจําป:งบประมาณ 2559    9 
4. แสดงสถิติการบริหารงานด0านการบัญชี ในหมวดต
างๆ     10 
5. แสดงการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดซ้ือวัสดุ       11 
6. แสดงรายละเอียดข0อมูลการเบิกจ
ายงบประมาณประจําป: 2559    11 
่. สรุปผลการจัดสรรงบประมาณประจําป: 2559       12 
8. แสดงรายแผนการปฏิบัติงานป:งบประมาณ 2559      13 
9. แสดงรายละเอียดแผนผลการดําเนินการกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว�น้ําป:งบประมาณ 2559 15 
10. แสดงข0อมูลการปล
อยสัตว�น้ําของแผนงานอนุรักษ�และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  16 
11. แผนงานและผลกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค0าประมง    1่ 
12. แสดงผลการดําเนินงานการประเมินและตรวจรับรองฟาร�ม     18 
13. แสดงผลการเก็บตัวอย
างส
งตรวจสารตกค0าง ประจําป:งบประมาณ 2559   19 
14. แสดงผลการตรวจวิเคราะห�สารตกค0างของปทจจัยการผลิต ประจําป:งบประมาณ 2559  19 
15. แสดงสถิติการออกหนังสือกํากับการจําหน
ายสัตว�น้ําและหนังสือกํากับการ   20 

จําหน
ายลูกพันธุ�สัตว�น้ํา  
16. แสดงข0อมูลการออกหนังสือกํากับการจําหน
ายลูกพันธุ�และพันธุ�สัตว�น้ํา    21 
1่. สรุปแผนและผลกิจกรรมเฝAาระวัง ปAองกัน ควบคุมโรคสัตว�น้ําป:งบประมาณ 2559  23 
18. แสดงผลการเก็บตัวอย
างส
งตรวจหาไวรัสท่ีเปMนสาเหตุการเกิดโรคในกุ0งทะเล   24 

ประจําป:งบประมาณ 2559    
19. แสดงข0อมูลท่ีตั้งโครงการชลประทานน้ําเค็มริมชายฝท@งทะเลในเขตพ้ืนท่ีนากุ0ง   26 
20. แสดงข0อมูลจํานวนพ้ืนท่ีของโครงการชลประทานน้ําเค็มในเขตพ้ืนท่ีการเพาะเลี้ยงกุ0ง  26 
21. แสดงแผนและผลการดําเนินงานโครงการชลประทานฯ ป:งบประมาณ 2559   35 
22. แสดงผลการตรวจวิเคราะห�น้ําและสิ่งแวดล0อมในพ้ืนท่ีของเกษตรกรในโครงการ   3่ 
23. แสดงผลการให0บริการทางวิชาการของโครงการต
างๆ      3่ 
24. แสดงแผนและผลการดําเนินการผลิตพันธุ�กุ0งกุลาดําเพ่ือปล
อยลงสู
อ
าวปากพนัง   40 
25. แสดงรายละเอียดการปล
อยพันธุ�กุ0งกุลาดําสู
อ
าวปากพนัง     40 
26. สรุปจํานวนบ
อเลี้ยงและผลผลิตกุ0งทะเลโครงการชลประทานน้ําเค็ม    41 

เพ่ือการเพาะเลี้ยงกุ0งทะเล ประจําป: 2559 
 



(5) 

 

สารบัญตาราง (ต�อ) 
หน
า 

ตาราง 
2่. แผนงานและผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  42 

ประจําป:งบประมาณ 2559  
28. แสดงข0อมูลการปล
อยพันธุ�สัตว�น้ํา ชนิดต
างๆ โดยปล
อยในแหล
งน้ําธรรมชาติ   43 
29. แสดงผลกิจกรรมการผลิตและแจกจ
ายหัวเชื้อจุลินทรีย�และการตรวจคัดกรองโรคระบาด  4่ 

ในกุ0งทะเล ป: 2559 
30. ผลการให0บริการตรวจคัดกรองโรคระบาดในกุ0งทะเล ในตัวอย
างน้ําและดินของสมาชิก  48 

โครงการในจํานวน 62 ราย ป: 2559 
31. ผลการให0บริการตรวจคัดกรองโรคระบาดในกุ0งทะเล ในตัวอย
างกุ0งทะเลของสมาชิก  49 

62 ราย ป: 2559  
32. ข0อมูลเปรียบเทียบด0านปทจจัยการผลิต ต0นทุน และรายได0เฉลี่ยระหว
างก
อนและหลังเข0าร
วม    50   

โครงการของกลุ
มสมาชิกจํานวน 62ราย (ข0อมูลจากส
วนเศรษฐกิจทางประมง) 
33. ข0อมูลเปรียบเทียบพ้ืนท่ีเปAาหมายระหว
างก
อนและหลังเข0าร
วมโครงการ    50 
     สัดส
วนพ้ืนท่ีต
อปริมาณผลผลิตเฉลี่ยรวมของสมาชิกจํานวน 62 ราย 
34. แสดงข0อมูลการปล
อยพันธุ�สัตว�น้ําของโครงการผลิตพันธุ�ปลาน้ําจืด    55 

ปล
อยลงสู
แหล
งน้ําธรรมชาติในพ้ืนท่ีลุ
มน้ําปากพนัง 
35. แสดงค
าใช0จ
ายเงินทุนหมุนเวียนในแต
ละรายการประจําป:งบประมาณ 2559   5่ 
36. แสดงผลการผลิต และการจําหน
ายพันธุ�สัตว�น้ําตามแผนงานของงบเงินทุนหมุนเวียน  5่ 
3่. แสดงรายชื่อนักศึกษาฝGกประสบการณ�วิชาชีพ การทํางานแก
นักศึกษา    58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(6) 

 

 
สารบัญภาพ 

หน
า 

ภาพ 

 1. แผนท่ีแสดงท่ีต้ังโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ0งทะเล    2่ 
 2.  แผนท่ีโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ0งทะเล บ0านท
าพญา    28 
 3. ภาพถ
ายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ0งทะเล บ0านท
าพญา   28 
 4. แผนท่ีโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ0งทะเล บ0านบ
อคณฑี    29 
 5.ภาพถ
ายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ0งทะเล บ0านบ
อคณฑี   30 
 6. แผนท่ีโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ0งทะเล บ0านหน0าสตน    31
 ่. ภาพถ
ายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ0งทะเล บ0านหน0าสตน  31 
 8. แผนท่ีโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ0งทะเล บ0านหน0าโกฏิ 34 
 9. ภาพถ
ายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ0งทะเล บ0านหน0าโกฏิ   34 
 10. แสดงท่ีตั้งสถานีสํารวจพ้ืนท่ีทําฟาร�มทะเลในอ
าวปากพนัง     39 
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สารบัญภาคผนวก 

หน
า 
ภาคผนวก ก           59 

ภาพกิจกรรมกระบวนการดําเนินการตามแผนป:งบประมาณ 2559     60 
ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ
มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ภาคผนวก ข           66 
ระบบการส
งน้ําทะเลของโครงการชลประทานน้ําเค็มในเขตพ้ืนท่ีการเลี้ยงกุ0งทะเล  6่ 
ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ
มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 



รายงานประจําป
 2559 ศูนย�พัฒ

ข�อมูลทั่วไปศูนย�พัฒน
 

 

ประวัติการก�อตั้ง 

 พ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง
อําเภอร�อนพิบูลย� อําเภอปาก
เชียรใหญ�  อําเภอหัวไทร แ
นครศรีธรรมราช รวมถึงพ้ืนท่ีบ
พะยอม จังหวัดพัทลุง มีพ้ืนท
500,000 ไร� ประชากรมาก
ปลูกไม,ผลและยางพาราประม
เพาะเลี้ยงกุ,งประมาณ 7,500
เป$นพ้ืนท่ีท่ีมีบริเวณกว,างมีทรัพ
จืดในการอุปโภคและการเกษต
ภาคใต, จากการถูกน้ําทะเลร
ประมง กระทรวงเกษตรและ
ประกอบอาชีพของเกษตรกรบ

 พระบาทสมเด็จพระ
มีฐานะความเป$นอยู�ท่ีดีข้ึน โด
ทักษิณราชนิเวศน� จังหวัดนราธ

“…ควรจัดต้ังศูนย�ศ
เพ่ือทําการทดลอง ศึกษา วิจัย
นากุ,ง”  

ูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

ส�วนที่ 1 
�พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ�มนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจาก

 
 

 

 

 

พนัง เป$นพ้ืนท่ีบริเวณภาคใต,ฝ./งตะวันออกครอบคลุมพ้ืนท
ปากพนัง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอจุฬาภรณ� อําเภ
ทร และพ้ืนท่ีบางส�วนของอําเภอลานสกา และอํา
ื้นท่ีบางส�วนของอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา และอําเภอ
ีพ้ืนท่ีรวมกันประมาณ 1,900,000 ไร� ซ่ึงในจํานวนน

รมากกว�า 400,000 คน ประกอบอาชีพทํานาเป$นหลัก
ประมาณ 100,000 คน การทําประมงทะเลประมาณ
500 คน ส�วนท่ีเหลือประกอบอาชีพอ่ืนๆ และการรับจ,าง
มีทรัพยากรธรรมชาติมาก แต�ประชาชนในบริเวณนี้ประสบ
เกษตร ในบริเวณพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนังเป$นแหล�งอู�ข,าวอู�น้ําท
ะเลรุกเข,าไปในแม�น้ําปากพนัง ทําให,เกิดสภาพน้ําเค็มถึ
รและสหกรณ� จึงเป$นหน�วยงานหนึ่งซ่ึงเก่ียวข,องโดยตร
กรบริเวณลุ�มน้ําปากพนัง 

็จพระเจ,าอยู�หัว ทรงมีพระราชดําริท่ีต,องการให,ราษฎรของ
น โดยมีกระแสพระราชดํารัส เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2536
นราธิวาส ความตอนหนึ่งว�า 
ูนย�ศึกษาเฉพาะกิจท่ีบริเวณประตูระบายน้ําหน,าโกฏิในพ

า วิจัยด,านการประมงแบบครบวงจร และควรพิจารณาเก่ียว

ดาํร ิ หน,า 1 

าจากพระราชดําริ 

พ้ืนท่ีในเขต อําเภอชะอวด 
อําเภอพระพรหม อําเภอ
ะอําเภอเมือง จั งหวัด
ําเภอควนขนุน อําเภอปGา
วนนี้เป$นพ้ืนท่ีทํานากว�า 
หลัก รองลงมาได,แก�การ
มาณ 20,000 คน การ
ับจ,างแรงงาน ถึงแม,ว�าจะ
ระสบป.ญหาขาดแคลนน้ํา
อู�น้ําท่ีสําคัญแห�งหนึ่งของ
ค็มถึงป
ละ 9 เดือน กรม
ดยตรงในการพัฒนาการ

รของพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง
536 ณ พระราชตําหนัก

ในพ้ืนท่ีของกรมประมง 
าเก่ียวกับระบบน้ําเสียจาก
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หลังจากนั้นกรมประมงจึงได,จัดต้ัง “ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ” ข้ึนมาเพ่ือสนองพระราชดําริและเป$นศูนย�กลางในการผลิตพันธุ�สัตว�น้ําชายฝ./งและสัตว�น้ํา
จืดเพ่ือปล�อยลงสู�แหล�งน้ําธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีต้ังของสํานักงาน 76 ไร� โดยได,เปOดท่ีทําการศูนย�พัฒนา
ประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2544 ป.จจุบันศูนย�พัฒนา
ประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต้ังอยู�เลขท่ี 34/4 หมู�ท่ี 5 ตําบลหูล�อง อําเภอ
ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช 80๓๗0 โทรศัพท�และโทรสาร 0-7541-6180-1 ตามตําแหน�ง
พิกัด ตําแหน�งพิกัดN 08° 19' 39.8"  E 100° 11' 59.3"หรือ N 08° 19.660'  E 100° 11.996' หรือ N 

08.32766° E 100.19995°หรือ UTM 47P N 0632136 E 0920722 สามารถเข,าถึงข,อมูลได,ตาม
www.fisheries.go.th/cf-pak_panang และติดต�อทาง E-mail : pakpanang@gmail.go.th 

โครงการย�อย ในสังกัดของศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 นอกจากนี้ศูนย�ฯยังมีสํานักงานท่ีต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีเขตเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝ./งของโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริอีก 5 แห�ง ดังนี้ 

1. โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านท�าพญา สํานักงานโครงการต้ังอยู�ท่ี 
ถนนหัวไทร – ปากพนัง เลขท่ี 98/1 หมู� 9 ตําบลท�าพญา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มี
พ้ืนท่ี ๑,๓๒๐ ไร� ห�างจากศูนย�ฯ 12.5 กิโลเมตร ตําแหน�งพิกัดN 08° 17' 9.4"  E 100° 15' 57.7" 

2. โครงการวิจัยและสาธิตการเลี้ยงกุ,งทะเลด,วยระบบชีวภาพ ต้ังอยู�หมู�ท่ี ๙ ตําบลท�าพญา 
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําแหน�งพิกัด N 08° 16' 44.4"  E 100° 16' 5.2"  ห�างจาก
ศูนย�ฯ 13.5 กิโลเมตร เป$นบริเวณท่ีใช,ในการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝ./งและผลิตลูกพันธุ�
สัตว�น้ําเพ่ือจําหน�ายให,กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีและปล�อยคืนสู�แหล�งน้ําธรรมชาติ 

3. โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าโกฏิ สํานักงานโครงการต้ังอยู�
ท่ีถนนหัวไทร – ปากพนัง ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนท่ี ๑,๒๑๖ ไร�
ห�างจากศูนย�ฯ 20.0 กิโลเมตร ตําแหน�งพิกัด N 08°13' 51.4" E 100° 16' 50.1" 

4. โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านบ�อคณฑี ต้ังอยู�ท่ีตําบลเกาะเพชร 
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนท่ี ๒,๐๑๕ ไร� ห�างจากศูนย�ฯ 27.5 กิโลเมตร ตําแหน�งพิกัด 
N 08° 09' 57.0"  E 100° 17' 37.7" 

5. โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าสตน สํานักงานโครงการต้ังอยู�
ท่ีถนนหัวไทร – ปากพนัง เลขท่ี 93/3 หมู�ท่ี 6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช มีพ้ืนท่ี 
๑,๐๓๐ ไร� ห�างจากศูนย�ฯ 39.5 กิโลเมตร ตําแหน�งพิกัด N 08° 04' 39.6"  E 100° 18' 33.1" 
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ภารกิจ 
ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดต้ังข้ึนเพ่ือสนอง

แนวทางพระราชดําริเพ่ือพัฒนาต�อยอดจากโครงการพัฒนาลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ภายหลังการสร,างประตูก้ันน้ําจืดและน้ําเค็มซ่ึงส�งผลต�อระบบนิเวศวิทยาในลุ�มน้ํา ดังนั้นศูนย�พัฒนา
ประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงมีหน,าท่ีในการศึกษาค,นคว,าทดลองวิเคราะห�
วิจัย การเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝ./งและสัตว�น้ําจืด รวมท้ังงานเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงชายฝ./งและน้ํา
จืดในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง งานผลิตพันธุ�สัตว�น้ําชายฝ./งและสัตว�น้ําจืดเพ่ือจําหน�ายและมอบให,เกษตรกร 
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริ  ประสานงานกับสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส�งเสริมอนุรักษ�และ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝ./งและสัตว�น้ําจืด เผยแพร�และถ�ายทอดความรู,ทางวิชาการและให,
คําปรึกษาแนะนําแก�เกษตรกรผู,เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําในพ้ืนท่ีโครงการของศูนย�พัฒนาพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีการแบ�งงานภายในเป$น 1 ฝGาย 1 กลุ�ม คือ 

ฝ,ายบริการวิชาการ 

มีหน,าท่ีรับผิดชอบ งานสารบรรณ งานธุรการ งานการเจ,าหน,าท่ี งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานยานพาหนะ งานไฟฟuาและสื่อสาร งานซ�อมบํารุง และมีหน,าท่ีกํากับ ดูแล ให,คําปรึกษา 
แนะนํา กําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหาร รวมท้ังมีหน,าท่ีในการจัดทําแผนยุทธศาสตร� แผน
งบประมาณ ศึกษาวิเคราะห� แผน/ผล การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานโครงการต�างๆ การ
เผยแพร�ประชาสัมพันธ� งานส�งเสริม อนุรักษ� พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝ./งและสัตว�น้ําจืด 
ให,บริการวิชาการ การจัดระบบฟาร�มมาตรฐาน (GAP) ระบบชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว�
น้ํา ตรวจสอบคุณภาพสินค,าประมง ตรวจวิเคราะห�คุณภาพน้ําและแพลงก�ตอน ตลอดจนการตรวจ
สุขภาพสัตว�น้ําไวรัสและแบคทีเรีย เฝuาระวังการเกิดโรคตลอดจนประสานหน�วยงานภาครัฐและเอกชน 

กลุ�มงานวจิัยการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา 
มีหน,าท่ีรับผิดชอบด,านการศึกษา ค,นคว,า ทดลอง วิเคราะห� วิจัย การเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝ./ง

และสัตว�น้ําจืด โดยมุ�งเน,นให,เกิดความหลากหลายทางชนิดพันธุ�สัตว�น้ําท่ีเหมาะสมต�อระบบนิเวศในลุ�ม
น้ําเพ่ือทดแทนชนิดพันธุ�สัตว�น้ําท่ีหายไปจากผลกระทบจากการสร,างเข่ือนก้ันแม�น้ําปากพนัง เพ่ือ
เสริมสร,างวิถีชีวิตของคนลุ�มน้ําให,กลับมาอยู�ร�วมกับน้ําได,อย�างสมดุลอันนําไปสู�การลดการพ่ึงพา
ทรัพยากรประมงจากภายนอก และช�วยรักษาวิถีวัฒนธรรมของคนกับลุ�มน้ําให,อยู�ร�วมกันได,อย�างยั่งยืน 
ตามแนวทางพระราชดําริของในหลวงท่ีมุ�งเน,นให,ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการสามารถพ่ึงพาตนเองได,ท้ัง
ในระยะสั้นและระยะยาวตลอดจนรวมท้ังงานเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงชายฝ./งและสัตว�น้ําจืดในพ้ืนท่ี
ลุ�มน้ําปากพนัง งานผลิตพันธุ�สัตว�น้ําชายฝ./งและสัตว�น้ําจืดเพ่ือจําหน�ายแจกจ�ายและปล�อยลงสู�แหล�งน้ํา
ธรรมชาติเพ่ือความสมบูรณ�ของลุ�มน้ําปากพนัง 
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การแบ�งโครงสร�างการบริหารและบทบาทหน�าที่ของบุคลากร  
1. งานธุรการ มีหน,าท่ีรับผิดชอบงานบริหารท่ัวไปได,แก� งานสารบรรณงานธุรการงานการเงิน

บัญชีและพัสดุ งานงบประมาณ งานอัตรากําลังและงานบุคคล เป$นต,น 
2. งานผลิตพันธุ�สัตว�น้ํา มีหน,าท่ีผลิตและขยายพันธุ�สัตว�น้ําท้ังชายฝ./งและน้ําจืด เพ่ือปล�อยลง

สู�แหล�งธรรมชาติและจําหน�ายจ�ายแจกให,แก�เกษตรกร 
3. งานหน�วยตรวจและรับรองมาตรฐานฟาร�มเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําให,บริการด,านการรับรอง

ระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ�ตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําท่ีกรมประมง หรือ มกอช. 
ประกาศใช,หรือการยอมรับ การเฝuาระวังควบคุมปuองกันโรคระบาดกุ,งทะเลและมีหน,าท่ีออกใบรับรอง
คุณภาพวัตถุดิบสัตว�น้ํา ตรวจสอบกํากับดูแลสุขอนามัยของฟาร�ม 

4. งานห,องปฏิบัติการ มีหน,าท่ีรับผิดชอบตรวจวิเคราะห�คุณภาพน้ํา จากแหล�งน้ําธรรมชาติ 
วิเคราะห�คุณภาพน้ําให,แก�นักวิชาการท่ีทํางานวิจัย วิเคราะห�ตรวจสอบสารตกค,างในอาหารและน้ํา
ตัวอย�างจากบ�อเลี้ยงกุ,งของเกษตรกร ตรวจสุขภาพสัตว�น้ําเบ้ืองต,น ตรวจโรคสัตว�น้ําด,วยเทคนิค PCR 
และผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย�น้ํา ปม. 1 เพ่ือแจกจ�ายเกษตรกรผู,เพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา 

5. งานโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเพาะเลี้ยงกุ,งทะเล มีหน,าท่ีบริการวิชาการ 
วิเคราะห�คุณภาพน้ํา สัตว�น้ํา ป.จจัยการผลิต 

ประวัติการดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการ  
ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ�มนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
ตารางท่ี 1 รายช่ือผู�อํานวยการ ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ป
ท่ีดํารงตําแหน�ง ตําแหน�งป.จจุบัน 

1 นายพิษณุ นาอนันต� 6 ต.ค. 2543 - 11 ก.พ. 2544 

(6 เดือน) 

ประมงจังหวัดพัทลุง 

2 นายสุพจน�  จึงแย,มปO/น 16 ก.พ. 2544 –7 พ.ค. 2549 

(5 ป
 3 เดือน) 

เกษียณ 

3 นายสุกิจ  รัตนวินิจกุล 21 พ.ค. 2549 - 11 มี.ค. 2555 

 (5 ป
 9 เดือน) 

เกษียณ 

4 นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก 25 พ.ค. 2555 – ป.จจุบัน ผอ.ศพล.นครศรีธรรมราช 
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อัตรากําลัง 
 ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีอัตรากําลังในการ
ปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวนท้ังสิ้น ๖๙ อัตรา ประกอบด,วย 

1. ข,าราชการ  ๙ อัตรา 
2. ลูกจ,างประจํา  ๓ อัตรา 
3. พนักงานราชการ          ๓๖ อัตรา 
4. ลูกจ,างชั่วคราว  ๓ อัตรา 
5. จ,างเหมาบริการ          ๑๘ อัตรา 

ตารางท่ี 2 อัตรากําลังข�าราชการและเจ�าหน�าท่ี 
  ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหน�ง หน�วยปฏิบัติงาน 
รายช่ือข�าราชการ  จํานวน  9 อัตรา 

1. นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ผอ.ศพล.ปากพนัง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
2. นายประพัทธ�พงศ� เพชรรัตน� นักวิชาการประมงชํานาญการ ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
3. นางวราภรณ� หนูดี นักวิชาการประมงชํานาญการ ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
4. นายไมตรี กําเนิดมณี นักวิชาการประมงชํานาญการ โครงการชลประทานฯ 
5. นางสาวอมราวดี แก,วขุนทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
6. นางลัดดาวัลย� สถาพร เจ,าพนักงานประมงชํานาญงาน ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
7. นายอัศวิน แก,วคง เจ,าพนักงานประมงชํานาญงาน โครงการชลประทานฯ 
8. นายอุทัย รัตนอุบล เจ,าพนักงานประมงชํานาญงาน ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
9. นางสาวศิริมาศ จันทร�แก,ว เจ,าหน,าท่ีธุรการปฏิบัติงาน ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 

รายช่ือลูกจ�างประจํา ๓ อัตรา 
1. นายสุนทร สุโขพล พนักงานประมงพ้ืนฐาน ฝGายงานบริการวิชาการ 
2. นายบุญทวี เพ็งสกุล พนักงานประมงพ้ืนฐาน ฝGายงานบริการวิชาการ 
3. นางสาวจินตนา มณีสงค� พนักงานท่ัวไป ฝGายงานบริการวิชาการ 

รายช่ือพนักงานราชการในส�วนของกิจกรรมต�างๆ รวม 35 อัตรา จําแนกตามกิจกรรม  ดังนี้ 
กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว�น้ํา (9 อัตรา) 

1. นายสมโภชน� จิตต�หม่ัน นักวิชาการประมง โครงการชลประทานฯ 
2. นายประกิต ปานนุ,ย นักวิชาการประมง โครงการชลประทานฯ 
3. นางสาวจุฑามาศ คงวัดใหม� นักวิชาการประมง โครงการชลประทานฯ 
4. นายสิทธิศักด์ิ ระวังวงศ� เจ,าพนักงานประมง โครงการชลประทานฯ 
5. นายอะหลี เลิศวงศ�หัส เจ,าพนักงานประมง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
6. นางสาวสุริยา ปรีดาศักด์ิ เจ,าหน,าท่ีธุรการ ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
7. นางสาวอรอุมา ทองแก,ว เจ,าหน,าท่ีบันทึกข,อมูล ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
8. นางธัญญ�นิธิ สุทธิพิทักษ� เจ,าหน,าท่ีการเงินและบัญชี ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
9. นายชาคริต ศรีรักษ� เจ,าพนักงานประมง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
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ตารางท่ี 2 อัตรากําลังข�าราชการและเจ�าหน�าท่ี 
  ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ต�อ) 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หน�วยปฏิบัติงาน 
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค�าประมง (1๓ อัตรา) 

1. นางสาวจิรานันท� เพชรสุทธิ์ นักวิชาการประมง โครงการชลประทานฯ 
2. นายชูศักด์ิ  วุฒิพงศ� นักวิชาการประมง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
3. นายเกียรติสยาม  ไม,ทองงาม นักวิชาการประมง โครงการชลประทานฯ 
4. นายพงศ�พันธ� แพรกทอง นักวิชาการประมง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
5. นายชาญณรงค�  หัวเมืองแก,ว เจ,าพนักงานประมง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 

6. นายอนันต� ธนัทนิติกุล เจ,าพนักงานประมง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
7. นายพูนศักด์ิ  สิทธิโชคธนา เจ,าพนักงานประมง โครงการชลประทานฯ 
8. นายทณงศักด์ิ  เมฆา พนักงานผู,ช�วยประมง โครงการชลประทานฯ 
9. นายจักรพงศ�  แก,วเจริญ เจ,าหน,าท่ีประมง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 

10. นายสิทธิชัย  มีเงิน พนักงานผู,ช�วยประมง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
11. นายนิรุติ  ดีมาก พนักงานผู,ช�วยประมง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
12. นายศุภวัฒน� เทียมเทศ พนักงานผู,ช�วยประมง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
13. นายพงศ�สิทธิ์ น้ําพ�วง พนักงานผู,ช�วยประมง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ( 10 อัตรา) 

1. นายสมเดช  คงศรีนวล นักวิชาการประมง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
2. นายมณเฑียร  ทองนาค นักวิชาการประมง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
3. นายธวัชชัย  ปุยนุ�น เจ,าหน,าท่ีประมง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
4. นางนิตยา  จามจุรีย� เจ,าหน,าท่ีประมง โครงการชลประทานฯ 
5. นายอเนก  พวงแก,ว เจ,าหน,าท่ีประมง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
6. นายสราวุธ ไชยบาล เจ,าหน,าท่ีประมง โครงการชลประทานฯ 
7. นางสุคนธ�  เพชรรัตน� เจ,าหน,าท่ีประมง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
8. นายสุทัศน�  บัวสุวรรณ เจ,าหน,าท่ีประมง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
9. นางสาวกฤติกา  พรหมมานนท� พนักงานผู,ช�วยประมง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 

10. นายสุเทพ  จันทร�เรือง พนักงานผู,ช�วยประมง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
รายช่ือลูกจ�างช่ัวคราว (งบเงินทุนหมุนเวียน) 3 อัตรา 

1. นางสาวจงจิตร   ปรีดาศักด์ิ เจ,าหน,าท่ีการเงินและบัญชี ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
2. นายนุกูล ทิศนุ�น คนงานประมง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
3. นายสมหมาย   เซ�งเอ,า พนักงานขับรถยนต� ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
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ตารางท่ี 2 อัตรากําลังข�าราชการและเจ�าหน�าท่ี 
ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ต�อ) 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หน�วยปฏิบัติงาน 
รายช่ือตําแหน�งจ�างเหมาบริการ รวม 1๘ อัตรา  จําแนกตามกิจกรรม  ดังนี้ 
 จ�างเหมาบริการกิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (๑ อัตรา) 

1. นางสาวทิพวรรณ ชัยเสน จ,างเหมาบริการ ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
 จ�างเหมาบริการกิจกรรมถ�ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงและการจัดการ (๗ อัตรา) 

1. นายอนุพงศ�  สีขาว จ,างเหมาบริการ ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 

2. นางสาวปOยธิดา  เทียมเทศ บริการ ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 

3. นางสาวอมรรัตน�  หนูนิ่ม นักการภารโรง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 

4. นายป.ทมากรณ� ชั้นแก,ว จ,างเหมาบริการ ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 

5. นายศรายุธ   ทิพย�กองลาศ จ,างเหมาบริการ ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 

6. นายสุวิมล  แก,วมณี เจ,าหน,าท่ีรักษาความปลอดภัย ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 

7. นายสมพร  เพชรทอง เจ,าหน,าท่ีรักษาความปลอดภัย ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 

 จ�างเหมาบริการกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว�น้ํา (๑ อัตรา) 
1. นายวชิระ  ชูเมือง จัดซ้ือจัดจ,าง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 

 จ�างเหมาบริการกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค�าประมง (๔ อัตรา) 
1. นายธีระวัฒน� พัฒน�ทอง พนักงานขับรถยนต� ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
2. นางสาวขนิษฐา  โปทอง จ,างเหมาบริการ ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 

3. นางสาวจุฑารัตน�   ช�วยต้ัง บริการ ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 

4. นางสาวภัทธิรา นาคคง           จัดซ้ือจัดจ,าง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 

 จ�างเหมาบริการกิจกรรมเฝGาระวังโรคสัตว�น้ํา (๕ อัตรา) 
1. นายสิทธิเดช   วิเคษคณากุล พนักงานขับรถยนต� ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 

2. นางสาวธราภรณ� ศศิธร จ,างเหมาบริการ ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 

3. นางสาวจําเรียง   มีแย,ม จ,างเหมาบริการ ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 

4. นายเดชมนต�ตรี สุวรรณธนะ จ,างเหมาบริการ ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 

5. นางสาวชัญญาภัค เพิงรัตน� จัดซ้ือจัดจ,าง ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําฯ 
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นางลัดดาวัลย� สถาพร 

เจ,าพนักงานประมงชํานาญงาน 

 

เจ,าพนักงาน

โครงส

    

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประพัทธ�พงศ� เพชรรัตน� 
นักวิชาการประมงชํานาญการ

 

ูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

นางสาวอมราวดี แก,วขุนทอง 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นายอัศวิน แก,วคง 

ักงานประมงชํานาญงาน 
 

ครงสร�างอัตรากําลังข�าราชการจํานวน  9 อัตรา 

  

 

นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก 

ผู,อํานวยการศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มนํ้าปากพนัง 

อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

นางวราภรณ� หนูด ี

นักวิชาการประมงชํานาญการ นักว
 

การ 

นายอุทัย รัตนอุบล 

เจ,าพนักงานประมงชํานาญงาน 

 

ดาํร ิ หน,า 8 

 

นายไมตรี กําเนิดมณ ี

นักวิชาการประมงชํานาญการ      

นางสาวศิริมาศ จันทร�แก,ว 
 เจ,าหน,าท่ีธุรการปฏิบัติงาน 
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ส�วนที่ 2 

ผลการดําเนินงานด�านธุรการ การเงิน และบัญชี รายละเอียดแผนและงบประมาณ 

งานธุรการ การเงิน บัญชีและพัสดุ 

 กลุ�มงานธุรการทําหน,าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานด,านการบริหารโดยมีบทบาทหน,าท่ีรับส�ง ร�าง
และโต,ตอบหนังสือ รวบรวมเอกสารของทางราชการ ประมวลรายงานต�างๆ ส�งหน�วยงานต,นสังกัด และ
ส�วนราชการท่ีเก่ียวข,อง ควบคุมแฟuมงาน ค,นและติดตามหนังสือราชการ ตรวจการลงเวลาปฏิบัติงาน
ของเจ,าหน,าท่ีภายในศูนย�ฯ  จัดทํารายงานบัญชีวัสดุ-ครุภัณฑ� รายงานผลการปฏิบัติงาน มีรายละเอียด
ผลการปฏิบัติงานในป
งบประมาณ ๒๕๕๙  ซ่ึงแบ�งออกเป$นกลุ�มงานย�อยดังรายละเอียดต�อไปนี้ 

 งานสารบรรณ 
 ดําเนินงานเก่ียวกับการรับ - ส�งหนังสือจากหน�วยงานต�างๆจัดทําแผนงานรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน จัดทํางบเดือนของข,าราชการและลูกจ,างและจัดทํางบประมาณประจําป
 ดังรายละเอียด 

 
ตารางท่ี 3 ข�อมูลสถิติการบริหารงานสารบรรณประจําปKงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ท่ี งานท่ีปฏิบัติ หน�วยนับ จํานวน 
๑. ลงทะเบียนหนังสือรับ ฉบับ ๙๙๙ 
๒. ลงทะเบียนหนังสือส�ง ฉบับ ๘๖๐ 
๓. งบเดือนเวลาลงงาน ฉบับ ๑๒ 
๔. จัดทํารายละเอียดการใช,ไฟฟuา ฉบับ ๙๖ 
๕. จัดทํารายละเอียดการใช,น้ําประปา ฉบับ ๑๒ 
๖. จัดทําเวรยามของศูนย�ฯ ฉบับ ๑๒ 
๗. จัดประชุมข,าราชการและลูกจ,าง ครั้ง ๑ 
๘. ขอต้ังงบประมาณ ครั้ง ๑ 
๘. รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ครั้ง ๒๔ 

๑๐. รับหนังสือราชการระบบงานสารบรรณ ฉบับ ๑,๗๐๙  
11. รับส�งหนังสือราชการระบบงานสารบรรณ ฉบับ ๕๗๙ 
๑2. จัดทํารายละเอียดค�าสาธารณูปโภค ฉบับ ๑๖๘ 
๑3. หนังสือคําสั่ง ฉบับ ๑๙๘ 
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 งานการเงิน และบัญชี 

 ดําเนินงานเก่ียวกับการเบิกจ�ายเงินเดือนของข,าราชการ ลูกจ,างประจํา พนักงานราชการ และ
ลูกจ,างชั่วคราว และเบิกจ�ายค�าใช,จ�ายตามกิจกรรมต�างๆ ของแผนงานท่ีได,รับมอบหมาย ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 สถิติการบริหารงานด�านการบัญชี ในหมวดต�างๆ 

ท่ี งานท่ีปฏิบัติ หน�วยนับ จํานวน/บาท 
1. การเบิกจ�ายเงิน   

  - เงินงบประมาณ บาท ๒๐,๓๐๖,๑๙๔.๕๐ 
  - เงินนอกงบประมาณ บาท ๕๒๗,๑๙๓.๕๔ 

2. วางฎีกาเบิกจ�ายเงิน ฎีกา ๑,๐๗๐ 
  - ฎีกาเงินงบประมาณ ฎีกา ๑,๐๐๐ 
  - ฎีกาเงินนอกงบประมาณ ฎีกา ๗๐ 

3. รายได,จากการจําหน�ายพันธุ�สัตว�น้ํา บาท ๖๐๑,๘๓๘ 
4. จ�ายเงินเดือนข,าราชการและลูกจ,าง ครั้ง ๑๒ 
5. จ�ายค�าตอบแทนใช,สอยและวัสดุ ครั้ง ๗๙๒ 
6. จ�ายค�าสาธารณูปโภค ครั้ง ๑๒ 
7. จ�ายค�าประกันสังคม ครั้ง ๑๒ 
8. จ�ายเงินยืมราชการ ครั้ง ๖ 
9. จ�ายเงินสํารองจ�าย ครั้ง - 

10. จัดทําบัญชีงบประมาณรายจ�าย ครั้ง ๑๒ 
11. นําส�งรายได,แผ�นดิน ครั้ง ๒๐ 
12. จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน ครั้ง ๒๔ 

  - เงินงบประมาณ ครั้ง 12 
  - เงินนอกงบประมาณ ครั้ง 12 

13. ตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการ
เพ่ือประกอบการเบิกจ�าย 

ฉบับ 95 
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 งานพัสดุ 

 ดําเนินงานเก่ียวกับการจัดซ้ือวัสดุ และครุภัณฑ�ซ�อมบํารุงอาคารสิ่งก�อสร,าง ตลอดจนดูแล
สถานท่ี ยานพาหนะ จัดทําบัญชีรายการครุภัณฑ�ผลการปฏิบัติงานดังต�อไปนี้ 

ตารางท่ี 5 แสดงการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดซ้ือวัสดุ 

รายละเอียดการใช�งบประมาณปK ๒๕๕๙ 
ตารางท่ี 6 แสดงรายละเอียดข�อมูลการเบิกจ�ายงบประมาณประจําปK ๒๕๕๙ 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณท่ีได�รับ 
บาท 

งบประมาณท่ีใช�ไป 
บาท 

งบประมาณ
คงเหลือ/บาท 

1. เพ่ิมผลผลิตสัตว�นํ้า 2,853,850.00 2,853,735.10 114.90 

 - ค�าตอบแทนพนักงานราชการ ๑,๘๐๖,๑๐๐.00 ๑,๘๐๖,๐๖๐ ๔๐.00 

 - ค�าตอบแทนใช,สอยและวัสด ุ ๙๖๗,๗๕๐.00 ๙๖๗,๗๐๖.๙๑ ๔๓.๐๙ 

 - ค�าสาธารณูปโภค ๘๐,๐๐๐.00 ๗๙,๙๖๘.๑๙ ๓๑.๘๑ 

2. ตรวจสอบและรับรองสินค�าประมง 3,378,565.00 3,378,543.68 21.32 

 -ค�าตอบแทนพนักงานราชการ ๒,๓๙๙,๙๗๕.00 ๒,๓๙๙,๙๕๓.๘๔ ๒๑.๑๖ 

 -ค�าตอบแทนใช,สอยและวัสด ุ ๙๗๘,๕๙๐.00 ๙๗๘,๕๘๙.๘๔ ๐.๑๖ 

3. แก�ไขปPญหาการเกิดโรคระบาดในกุ�ง ๑,๐๔๘,๐๐๐.00 ๑,๐๔๗,๙๙๑.๗๐ ๘.๓๐ 

 -ค�าตอบแทนใช,สอย ๑,๐๔๘,๐๐๐.00 ๑,๐๔๗,๙๙๑.๗๐ ๘.๓๐ 

4. เฝGาระวังโรค 805,800.00        805,795.09 ๔.๙๑ 

 -ค�าตอบแทนใช,สอยและวัสด ุ ๔๕๕,๘๐๐.00 ๔๕๕,๗๙๕.๐๙    ๔.๙๑ 

 -ครุภัณฑ�วิทย�ฯ ๓๕๐,๐๐๐.00 ๓๕๐,๐๐๐.00 - 

ท่ี งานท่ีปฏิบัติ หน�วยนับ จํานวน 
๑ จัดทําการจัดซ้ือ/จ,าง ตามระบบ GFMIS ครั้ง ๑,๐70 
๒ ลงทะเบียนบัญชีการเบิก-จ�าย วัสดุต�างๆ ครั้ง 792 
๓ จัดทําใบสําคัญของวัสดุในการเบิก ฉบับ ๑,๐70 
๔ ตรวจสอบบัญชีคงค,างของวัสดุ -        - 
๕ จัดทําการจัดซ้ือ/จ,าง ครั้ง 1,146 
๗ จัดทําการซ�อมบํารุงครุภัณฑ� ครั้ง 8๐ 
๘ จัดทําการซ�อมบํารุงยานพาหนะ ครั้ง 10๐ 
๙ จดทะเบียนและต�อทะเบียนรถยนต� คัน ๑๒ 

๑๐ จดทะเบียนและต�อทะเบียนรถจักรยานยนต� คัน ๘ 
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ตารางท่ี 6 แสดงรายละเอียดข�อมูลการเบิกจ�ายงบประมาณประจําปK ๒๕๕๙ (ต�อ) 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณท่ีได�รับ 
บาท 

งบประมาณท่ีใช�ไป 
บาท 

งบประมาณ
คงเหลือ/บาท 

5. ศูนย�เรียนรู� ๗๕,๐๐๐.00 ๗๔,๙๙๓.00 ๗.๐๐ 

 -ค�าตอบแทนใช,สอยและวัสด ุ ๗๕,๐๐๐.00 ๗๔,๙๙๓.00 ๗.๐๐ 

6. ถ�ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการ
จัดการ 

6,188,139.50 6,187,607.97 31.53 

 -ค�าตอบแทนพนักงานราชการ ๘๓๓,๗๘๐.00 ๘๓๓,๗๖๐.00 ๒๐.๐๐ 

 -ค�าตอบแทนใช,สอยและวัสด ุ ๔,๑๑๔,๑๗๘.๔๐ ๔,๑๑๔,๑๖๖.๘๗ ๑๑.๕๓ 

 -ค�าสาธารณูปโภค ๑,๑๕๓,๑๘๑.๑๐ ๑,๑๕๓,๑๘๑.๑๐ - 

 -ครุภัณฑ�วิทย�ฯ ๘๗,๐๐๐.00 ๘๖,๕๐๐.00 ๕๐๐.๐๐ 

 -เครื่องสูบนํ้า ๓,๐๔๖,๐๐๐.00 ๒,๕๐๐,๐๐๐.00 ๕๔๖,๐๐๐.00 

7. กิจกรรมลุ�มนํ้า 2,766,460.00 2,766,433.27 26.73 

 -ค�าตอบแทนพนักงานราชการ ๑,๗๘๓,๑๔๐.00 ๑,๗๘๓,๑๒๘.00 ๑๒.00 

 -ค�าตอบแทนใช,สอยและวัสด ุ ๙๓๓,๓๒๐.00 ๙๓๓,๓๐๕.๓๑ ๑๔.๖๙ 

 -ค�าสาธารณูปโภค ๕๐,๐๐๐.00 ๔๙,๙๙๙.๙๖ ๐.๐๔ 

8. งบเงินทุนหมุนเวียนฯผลิตพันธุ�สัตว�นํ้า 527,880.00 527,193.54 ๖๘๖.๔๖ 

 - ค�าจ,างช่ัวคราว ๓๔๗,๘๘๐๐.00 ๓๔๗,๘๘๐๐.00 - 

 -ค�าตอบแทนใช,สอยวัสด ุ ๑๘๐,๐๐๐.00 ๑๗๙,๓๑๓.๕๔ ๖๘๖.๔๖ 

9. เพาะปลูกเหมาะสม ๓๐๐,๐๐๐.00 ๒๙๙,๙๙๕.๙๐ ๔.๑๐ 

 -ค�าตอบแทนใช,สอยและวัสด ุ ๓๐๐,๐๐๐.00 ๒๙๙,๙๙๕.๙๐ ๔.๑๐ 

10. แปลงใหญ�ครบวงจร ๒,๓๐๒,๕๐๐.00 ๒,๓๐๒,๔๙๖.๒๒ ๓.๗๘ 

 -ค�าตอบแทนใช,สอยและวัสด ุ ๒,๓๐๒,๕๐๐.00 ๒,๓๐๒,๔๙๖.๒๒ ๓.๗๘ 

11. รายจ�ายอ่ืน ค�ามนุษย� ๖๐,๐๐๐.00 ๖๐,๐๐๐.00 - 

 -ค�าตอบแทนใช,สอยและวัสดุ               ๖๐,๐๐๐.00 ๖๐,๐๐๐.00 - 

 

ตารางท่ี 7 สรุปผลการจัดสรรงบประมาณประจําปK  2559 

ท่ี การจัดสรรงบประมาณ 
งบประมาณท่ีได�รับ 

บาท 
งบประมาณท่ีใช�ไป 

บาท 
งบประมาณ
คงเหลือ/บาท 

1. งบบุคลากร 7,170,875.00 7,170,781.๘๔ 93.16 

2. งบดําเนินงาน 12,698,319.5๐ 12,697,503.63 815.87 

3. งบลงทุน 437,000 436,500.00 500.00 

 รวมงบประมาณท่ีได,รับการจัดสรร 20,๓06,๑๙๔.๕0 20,304,785.47 140๙.๐3 
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รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ปKงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ตารางท่ี 8 แสดงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานปKงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด หน�วยนับ แผน 

1. แผนงานการอนุรักษ�และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 ผลผลิตท่ี 1  การจัดการให�เกิดผลผลิตสัตว�นํ้าในแหล�งนํ้าธรรมชาติ   
 กิจกรรม  ผลิตพันธุ�สัตว�นํ้า   
 ผลิต-ปล�อยพันธุ�สตัว�นํ้าชายฝ./ง พันตัว 5,520 
 - ปลากะพงขาว พันตัว 70 
 - กุ,งแชบ�วย พันตัว 5,450 
2. แผนงานส�งเสริมสินค�าด�านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
โครงการท่ี 1  โครงการพัฒนาคุณภาพสินค�าเกษตรสู�มาตรฐาน 
 กิจกรรมหลัก  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค�าประมง   

 1. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร�มเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า ฟาร�ม ๒55 
 2. ตรวจวิเคราะห�คณุภาพวัตถุดิบสัตว�นํ้าจากแหล�งเพาะเลี้ยง ตัวอย�าง 622 

  - ตรวจวิเคราะห�สารตกค,างเพ่ือการรับรองฟาร�ม ตัวอย�าง 2๕0 

 - ให,บริการเกษตรกรด,านตรวจวิเคราะห�สารตกค,าง,การผลติ (ป.จจัย+กุ,งเน้ือ)  ตัวอย�าง 284 
 -ตรวจวิเคราะห�เพ่ือการเฝuาระวังสารตกค,างจากการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้าชายฝ./ง 

(Action Plan) 
ตัวอย�าง ๘8 

3. แผนงานส�งเสริมสินค�าด�านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
โครงการท่ี 1  โครงการพัฒนาคุณภาพสินค�าเกษตรสู�มาตรฐาน 
 กิจกรรมหลัก  เฝGาระวัง ปGองกัน ควบคุมโรคสัตว�นํ้า   
 - เฝuาระวังโรคเชิงรุก ตัวอย�าง ๔๘๔ 

 - เฝuาระวังโรคเชิงรับ ตัวอย�าง ๒๐๐ 

 - การรายงานโรคสตัว�นํ้าทางระบบออนไลน� ครั้ง - 

 - ทดสอบความชํานาญของห,องปฏิบัติการ ครั้ง ๑ 
4. แผนงานส�งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร�างมูลค�าภาคการเกษตร 
ผลผลิตท่ี 3  เกษตรกรได�รับการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
 กิจกรรมหลัก  ถ�ายทอดความรู�และเทคโนโลยีการประมง   
 กิจกรรมย�อย 1 โครงการฟWXนฟูทรัพยากรประมงในอ�าวปากพนัง   
 -  ปล�อยพันธุ�สัตว�นํ้า พันตัว 12,000 
 กิจกรรมย�อย 2 บริหารระบบชลประทานเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า   
 โครงการบ�านหน�าโกฏิ   

 -  ตรวจวิเคราะห�นํ้าและสิ่งแวดล,อมในพ้ืนท่ี   

 -  ให,บริการทางวิชาการ ครั้ง/ตัวอย�าง 24/144 

 -  ให,บริการสูบนํ้าทะเลแก�เกษตรกร ราย/ตัวอย�าง 840/1,260 
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ตารางท่ี 8 แสดงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานปKงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต�อ) 

ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด หน�วยนับ แผน 

 โครงการบ�านท�าพญา ชม./ลบ.ม. 330/696,960 

 -  ตรวจวิเคราะห�นํ้าและสิ่งแวดล,อมในพ้ืนท่ี   

 -  ให,บริการทางวิชาการ ครั้ง/ตัวอย�าง 24/120 

 -  ให,บริการสูบนํ้าทะเลแก�เกษตรกร ราย/ตัวอย�าง 840/1,260 

 โครงการบ�านหน�าสตน ชม./ลบ.ม. 330/986,700 

 -  ตรวจวิเคราะห�นํ้าและสิ่งแวดล,อมในพ้ืนท่ี   

 -  ให,บริการทางวิชาการ ครั้ง/ตัวอย�าง 24/120 

 -  ให,บริการสูบนํ้าทะเลแก�เกษตรกร ราย/ตัวอย�าง 960/1,140 

 โครงการบ�านบ�อคณฑ ี ชม./ลบ.ม. 780/3,395,340 

 -  ตรวจวิเคราะห�นํ้าและสิ่งแวดล,อมในพ้ืนท่ี   

 -  ให,บริการทางวิชาการ ครั้ง/ตัวอย�าง 24/120 

 - ให,บริการสูบนํ้าทะเลแก�เกษตรกร ราย/ตัวอย�าง 960/1,335 

 กิจกรรมย�อย 3 ศูนย�เรียนรู�ด�านการประมง ชม./ลบ.ม. 780/3,395,340    

 - ปรับปรุงศูนย�เรยีนรู,/จุดสาธิตเรยีนรู, แห�ง 1 
5. แผนงานส�งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร�างมูลค�าภาคการเกษตร 
ผลผลิตท่ี 3  เกษตรกรได�รับการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
 กิจกรรมหลกั  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ   
 1. ผลิตพันธุ�สตัว�นํ้า พันตัว 5,000 
    1.1 ปล�อยพันธุ�สัตว�นํ้าในแหล�งนํ้าธรรมชาติ พันตัว 4,7๒๕ 
    1.2 ส�งเสริมการเพาะเลี้ยงพันธุ�สัตว�นํ้า พันตัว ๒๗๕ 
6. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุ�งทะเลอย�างครบวงจร  
ตามแผนการปรับโครงสร�างและพัฒนาการผลิตสินค�าประมง 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคัดกรอง ปuองกัน/เฝuาระวังโรคกุ,ง   
 - ให,บริการตรวจวิเคราะห�โรคกุ,งทะเลแก�เกษตรกร ตัวอย�าง ๓,๖๐๕ 
 2. เพ่ิมกําลังการผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย� (ปม.1) เพ่ือฟ��นฟูแหล�งเลี้ยงกุ,งทะเล   
 - แจกจ�ายหัวเช้ือจุลินทรีย� ปม.1 สูตรนํ้า ให,แก�เกษตรกร ขวด ๑๐,๐๐๐ 
7.  โครงการส�งเสริมการประมงในพ้ืนท่ีลุ�มนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
จังหวัดนครศรีธรรมราช (กปร.) 
 โครงการผลติพันธุ�ปลานํ้าจืด ปล�อยลงสู�แหล�งนํ้าธรรมชาติ         
   - ผลติพันธุ�ปลานํ้าจืด พันตัว 5,000 
8.  งบเงินทุนหมุนเวียน ส�งเข�าเงินทุนหมุนเวียน 
 ผลิตพันธุ�สัตว�นํ้าวัยอ�อนจําหน�าย   
 -  ปลากะพงขาว  ปลานิลแปลงเพศ  กุ,งก,ามกรามและปลากินพืชอ่ืนๆ พันตัว 3,000 
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ส�วนที่ 3 
แผนงานอนุรักษ�และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ผลผลิตท่ี 1 การจัดการให�เกิดผลผลิตสัตว�น้ําในแหล�งน้ําธรรมชาติ 
กิจกรรม ผลิตพันธุ�สัตว�น้ํา 

งานการผลิตพันธุ�สัตว�น้ําเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว�น้ํา เป$นแผนงานหนึ่งในการบริหารจัดการฟ��นฟู
ทรัพยากรสัตว�น้ําในแหล�งน้ําธรรมชาติ เพ่ือทดแทนประชากรสัตว�น้ําในระบบนิเวศลุ�มน้ําปากพนัง ให,มี
ความสมดุลต�อการใช,ประโยชน�ของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีอยู�อย�างจํากัดให,เกิดความเพียงพอต�อการใช,
ทรัพยากรด,านการประมง อันส�งผลต�อคุณภาพชีวิตท้ังในด,าน การดํารงชีพ และด,านเศรษฐกิจ ให,เกิด
ความยั่งยืนในด,านความสมดุลระหว�างคนกับลุ�มน้ํา  

 วัตถุประสงค� 
  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว�น้ําให,เกิดความสมดุลเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และให,ราษฎรในพ้ืนท่ีได,ใช,

ประโยชน�จากทรัพยากรประมง ส�งผลต�อการมีรายได,ท่ียั่งยืนตลอดจนการทดแทนจํานวนพ�อแม�พันธุ�
สัตว�ในธรรมชาติท่ีลดน,อยลงจากการใช,ประโยชน� 

 เปGาหมาย 
 ผลิตพันธุ�สัตว�น้ําจํานวน  ๕,๕๒๐,๐๐๐ ตัว แบ�งเป$น กุ,งแชบ�วย ๕,๔๕๐,๐๐๐ ตัว และ 
ปลากะพงขาว ๗๐,๐๐๐ ตัว 

 ผลการดําเนินงาน 
 แผนการปฏิบัติงานกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว�น้ําในป
งบประมาณ ๒๕๕9 คือผลิตพันธุ�สัตว�น้ํา
เพ่ือปล�อยสู�แหล�งน้ําจํานวน ๕,๕๒๐,๐๐๐ ตัว แบ�งเป$นกุ,งแชบ�วย จํานวน ๕,๔๕๐,๐๐๐ ตัว และปลา
กะพงขาว จํานวน ๗๐,๐๐๐ ตัว ผลการปฏิบัติงานได,ผลิตพันธุ�สัตว�น้ําเพ่ือปล�อยสู�แหล�งน้ําชายฝ./งทะเล
ตามอําเภอต�าง ๆ คือปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําท้ังหมด ๕,๖๘๖,๐๐๐ ตัว แบ�งเป$นปล�อยกุ,งแชบ�วย จํานวน
๕,๖๐๐,๐๐๐ ตัว และปลากะพงขาว จํานวน ๘๖,๐๐๐ ตัว 
 
ตารางท่ี 9 แสดงรายละเอียดแผนผลการดําเนินการกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว�น้ําปKงบประมาณ ๒๕๕๙ 

กิจกรรมการดําเนินการ หน�วยนับ 
ปริมาณงาน 

แผน ผล 
1. ผลิต - ปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําชายฝ./ง พันตัว ๕,๕๒0 ๕,๖๘๖ 

1.1  พันธุ�ปลากะพงขาว พันตัว ๗๐ ๘๖ 

1.2  พันธุ�กุ,งแชบ�วย พันตัว ๕,๔๕๐ ๕,๖๐๐ 
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ตารางท่ี 10 แสดงข�อมูลการปล�อยสัตว�น้ําของแผนงานอนุรักษ�และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

วัน เดือน ป
 สถานท่ีปล�อยพันธุ�สัตว�น้ํา ชนิดพันธุ�สัตว�น้ํา จํานวน/ตัว 

๑๘ พ.ย. ๒๕๕๘ ต.หน,าสตน อ.หัวไทร กุ,งแชบ�วย ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๘ ธ.ค.๒๕๕๘ ต. เกาะเพชร อ.หัวไทร กุ,งแชบ�วย ๑,๒๐๐,๐๐๐ 

๓๐ ธ.ค.๒๕๕๘ ต.ปากพนัง/ตก อ. ปากพนัง ปลากะพงขาว ๘๖,๐๐๐ 

๘ มี.ค.๒๕๕๙ ต. แหลมตะลุมพุก อ. ปากพนัง กุ,งแชบ�วย ๘๐๐,๐๐๐ 

๒๘ มิ.ย.๒๕๕๙ ต. แหลมตะลุมพุก อ. ปากพนัง กุ,งแชบ�วย ๗๐๐,๐๐๐ 

๒๘ มิ.ย.๒๕๕๙ ต. ปากพนัง/ตก อ. ปากพนัง กุ,งแชบ�วย               ๓๐๐,๐๐๐ 

๒๙ มิ.ย.๒๕๕๙ ต ท�าพญา อ. ปากพนัง กุ,งแชบ�วย ๕๐๐,๐๐๐ 

๑ ก.ค. ๒๕๕๙ ต. หน,าสตน อ. หัวไทร กุ,งแชบ�วย ๑,๑๐๐,๐๐๐ 

จํานวนสัตว�น้ําท่ีปล�อยท้ังหมด ๕,๖๘๖,๐๐๐ 
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ส�วนที ่4 
แผนงานส�งเสริมสินค�าด�านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค�าเกษตรสู�มาตรฐาน 
กิจกรรม  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค�าประมง 

 การนําเข,าสินค,าภาคเกษตรจะคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยด,านอาหาร (food safety) เป$น
สําคัญ อันได,แก� คุณภาพของผลิตภัณฑ�ท่ีปลอดจากสารเคมีตกค,าง ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ�มีความจําเป$นอย�างยิ่งโดยกรมประมงพัฒนาจากระบบการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําให,ได,ผลผลิตท่ีมี
คุณภาพ ท้ังนี้จะต,องผ�านการตรวจรับรองฟาร�มเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําท่ีเป$นไปตามมาตรฐานท่ีกรมประมง
กําหนด เพ่ือให,ได,คุณภาพท่ีเป$นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให,ได,ผลผลิตท่ีมีคุณภาพในภาคเศรษฐกิจโดยมี 

วัตถุประสงค�คือ 
       1. แนะนําเกษตรกรผู,เลี้ยงกุ,งทะเลให,เข,าใจถึงผลประโยชน�ท่ีต,องมีการเข,าสู�ระบบฟาร�มท่ี
ได, มาตรฐานของ GAP 

       2. ยับยั้งการใช,สารเคมีท่ีเป$นอันตรายต�อผู,บริโภคพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการร�วมมือกับศูนย�วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงนครศรีธรรมราช โดยแบ�งแยกพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในแต�ละเขตในบริเวณ
พ้ืนท่ีการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝ./งอําเภอปากพนัง อําเภอหัวไทร และอําเภอเชียรใหญ� บางส�วนของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงมีหน,าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค,าประมง โดยเก็บ
ตัวอย�างวัตถุดิบเพ่ือส�งตรวจวิเคราะห�สารตกค,างและตรวจสอบป.จจัยการผลิต 

 งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค,าประมงมีแผนดําเนินงานในป
งบประมาณ 2559 
ได,รับมอบหมายงานในการตรวจประเมินและรับรองฟาร�ม GAP โดยเก็บตัวอย�างผลผลิตสัตว�น้ําเพ่ือ
ตรวจวิเคราะห�สารตกค,างเพ่ือการรับรองฟาร�ม โดยส�งตัวอย�างดังกล�าวให,ศูนย�วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝ./งนครศรีธรรมราช, ศูนย�วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝ./งสงขลา, 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝ./งและกองตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว�น้ํา และผลิตภัณฑ�
สัตว�น้ํา โดยให,บริการเกษตรกรด,านตรวจวิเคราะห�โรคสัตว�น้ํา ให,บริการเกษตรกรด,านตรวจวิเคราะห�
สารตกค,างของป.จจัยการผลิต (อาหารสัตว�น้ํา) และ Action plan ซ่ึงได,แบ�งแยกรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 11 แผนงานและผลกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค�าประมง 

กิจกรรม หน�วยนับ 
ปฏิบัติงาน 

แผน ผลรวม 

1. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร�มเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า ฟาร�ม ๒๕๕ ๒๕๕ 

2. ตรวจวิเคราะห�คุณภาพวัตถุดิบสัตว�นํ้าจากแหล�งเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้าชายฝP[ง ตัวอย�าง ๖๒๒ ๙๕๖ 

2.1 ตรวจวิเคราะห�สารตกค,างเพ่ือการรับรองฟาร�ม ตัวอย�าง ๒๕๐ ๔๑๕ 

2.2 ให,บริการเกษตรกรด,านตรวจวิเคราะห�สารตกค,าง, ป.จจัยการผลิต ตัวอย�าง ๒๘๔ ๔๔๖ 

2.3 ตรวจวิเคราะห�เพ่ือการเฝuาระวังสารตกค,างจากการเพาะเลีย้งสตัว�นํ้า  
ชายฝ./ง (Action Plan) 

ตัวอย�าง ๘๘ ๙๕ 
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1.ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร�มเพาะเล้ียงสัตว�น้ํา 
 ศูนย�ฯ ได,ดําเนินงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร�มเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝ./งประจําป

งบประมาณ ๒๕๕๙ คือ ตรวจประเมินฟาร�มมาตรฐานและรับรองมาตรฐานฟาร�ม GAP โดยมีแผน
ดําเนินงานเข,าประเมินและตรวจรับรองฟาร�ม ๒๕๕ ฟาร�ม เจ,าหน,าท่ีได,เข,าตรวจให,คําแนะนําก�อนเข,า
รับการประเมินและตรวจรับรองฟาร�มได,ท้ังหมด ๒๕๕ ฟาร�ม โดยมีจํานวนฟาร�มสัตว�น้ําชายฝ./งท่ีรับรอง
มาตรฐาน GAP/CoC ท้ังหมด ๒๕๕ ฟาร�ม 

ตาราง 12 แสดงผลการดําเนินงานการประเมินและตรวจรับรองฟาร�ม 

เดือน ประเมินฟาร�มมาตรฐาน รับรองมาตรฐานฟาร�ม 
ตุลาคม ๒๕๕๘ ๓ ๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ๙ ๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ๑๖ ๙ 
มกราคม ๒๕๕๙ ๒๓ - 
กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ ๒๙ ๗ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๒ ๑๘ 
เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔ - 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๖ - 
มิถุนายน ๒๕๕๙ ๒๑ - 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๑๗ - 
สิงหาคม ๒๕๕๙ ๕๐ ๓๒ 
กันยายน ๒๕๕๙ ๕๕ ๓๗ 

2. ตรวจวิเคราะห�คุณภาพวัตถุดิบสัตว�น้ําจากแหล�งเพาะเล้ียงสัตว�น้ําชายฝP[ง 
 2.1 งานตรวจวิเคราะห�สารตกค�างเพ่ือการรับรองฟาร�ม 
 งานตรวจวิเคราะห�สารตกค,างเพ่ือการรับรองฟาร�มทางศูนย�ฯ ได,ดําเนินการเก็บตัวอย�าง
ดังกล�าวส�งให,ศูนย�วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝ./งนครศรีธรรมราช, ศูนย�วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝ./งสงขลา, สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝ./ง และกองตรวจรับรอง
มาตรฐานคุณภาพสัตว�น้ําและผลิตภัณฑ�สัตว�น้ําโดยมีแผนดําเนินงาน ๒๕๐ ตัวอย�าง เจ,าหน,าท่ีได,เข,าเก็บ
และส�งตัวอย�างตรวจได,ท้ังหมด ๔๑๕  ตัวอย�าง เพ่ือตรวจหาสารตกค,างออกซ่ีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิก
แอซิค คลอแรมฟOนิคอล มาลาท�ไคน�กรีน และไนโตรฟูราน ผลการตรวจตัวอย�างท้ังหมดไม�พบสาร
ตกค,างในตัวอย�างกุ,งของเกษตรกรแต�อย�างใด ดังรายละเอียด    
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ตารางท่ี 13 แสดงผลการเก็บตัวอย�างส�งตรวจสารตกค�าง ประจําปKงบประมาณ 255๙ 

หมายเหตุ   เครื่องหมาย  √  = พบ   X = ไม�พบ 

 2.2. ให�บริการเกษตรกรด�านตรวจวิเคราะห�สารตกค�าง, ปPจจัยการผลิต 
 ให,บริการเกษตรกรด,านตรวจวิเคราะห�สารตกค,างของป.จจัยการผลิต มีแผนการปฏิบัติงาน
ท้ังหมด ๒๘๔ ตัวอย�าง  ผลการปฏิบัติงานรวม ๔๔๖ ตัวอย�าง โดยใช,วิธี Screening Test ผลปรากฏว�า
ไม�พบสารตกค,างในตัวอย�างของป.จจัยการผลิต ดังรายละเอียด 

ตารางท่ี 14 แสดงผลการตรวจวิเคราะห�สารตกค�างของปPจจัยการผลิต ประจําปKงบประมาณ 255๙ 

เดือน/ป
 จํานวน
(ฟาร�ม) 

จํานวน
(ตัวอย�าง) 

OXY OXO CAP FRQ NFR MG 
√ X √ X √ X √ X √ X √ X 

ต.ค.๕๘ - ๐ - X - X - X - X - X - X 

พ.ย.๕๘ - ๓๒ - X - X - X - X - X - X 

ธ.ค.๕๘ - ๔๖ - X - X - X - X - X - X 

ม.ค.๕๙ - ๔๔ - X - X - X - X - X - X 

ก.พ.๕๙ - ๑๑๖ - X - X - X - X - X - X 

มี.ค.๕๙ - ๑๐๔ - X - X - X - X - X - X 

เม.ย.๕๙ - ๘๔ - X - X - X - X - X - X 

พ.ค.๕๙ - ๒๐ - X - X - X - X - X - X 

มิ.ย.๕๙ - ๐ - X - X - X - X - X - X 

ก.ค.๕๙ - ๐ - X - X - X - X - X - X 

ส.ค.๕๙ - ๐ - X - X - X - X - X - X 

ก.ย.๕๙ - ๐ - X - X - X - X - X - X 

รวม - ๔๔๖ - X - X - X - X - X - X 

หมายเหตุ   เครื่องหมาย  √  = พบ   x= ไม�พบ 

เดือน/ป
 จํานวน
(ฟาร�ม) 

จํานวน
(ตัวอย�าง) 

OXY OXO CAP FRQ NFR MG 
√ X √ X √ X √ X √ X √ X 

ต.ค.๕๘ - - - X - X - X - X - X - X 
พ.ย.๕๘ - - - X - X - X - X - X - X 
ธ.ค.๕๘ - ๒๔ - X - X - X - X - X - X 
ม.ค.๕๙ - ๑๖ - X - X - X - X - X - X 
ก.พ.๕๙ - ๑๖๖ - X - X - X - X - X - X 
มี.ค.๕๙ - ๑๐๘ - X - X - X - X - X - X 
เม.ย.๕๙ - ๘๔ - X - X - X - X - X - X 
พ.ค.๕๙ - ๒๐ - X - X - X - X - X - X 
มิ.ย.๕๙ - - - X - X - X - X - X - X 
ก.ค.๕๙ - - - X - X - X - X - X - X 
ส.ค.๕๙ - - - X - X - X - X - X - X 
ก.ย.๕๙ - - - X - X - X - X - X - X 
รวม - ๔๑๕ - X - X - X - X - X - X 
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 2.3 ตรวจวิเคราะห�การเฝGาระวังสารตกค�างจากการเพาะเล้ียงสัตว�น้ําชายฝP[ง (Action Plan) 
 งานตรวจวิเคราะห�เพ่ือเฝuาระวังสารตกค,างจากการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝ./ง  มีแผนการ
ปฏิบัติงาน ๘๘ ตัวอย�าง ผลการปฏิบัติงานรวมท้ังหมด ๙๕ ตัวอย�าง โดยสุ�มเก็บตัวอย�างสัตว�น้ําจาก
แหล�งเพาะเลี้ยงแล,วส�งไปวิเคราะห�สารตกค,างท่ีกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว�น้ําและ
ผลิตภัณฑ�สัตว�น้ํา อันได,แก� Nitrofuran, Malachite green, Chloramphenical, Tetracycline, 
Sulfonamides, Chemical element, Stilbenes, Steriods และ Organochlorine 
 
การออกหนังสือกํากับสัตว�น้ํา และหนังสือกํากับการจําหน�ายลูกพันธุ�สัตว�น้ํา 

            ในป
งบประมาณ 255๙ ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ได,ออกหนังสือกํากับการจําหน�ายลูกพันธุ�สัตว�น้ํา (Fry Movement Document:FMD) ลูกกุ,งกุลาดํา
จํานวน ๑ ฉบับ และออกหนังสือกํากับการจําหน�ายพันธุ�สัตว�น้ํา (Movement Document: MD) กุ,ง
กุลาดําจํานวน ๒๓ ฉบับ และ กุ,งขาวจํานวน ๑,๒๒๑ ฉบับ    ดังตาราง  

ตารางท่ี 15 แสดงสถิติการออกหนังสือกํากับการจําหน�ายสัตว�น้ําและหนังสือกํากับการจําหน�ายลูก
พันธุ�สัตว�น้ํา 

เดือน/ปK 
จํานวนใบกํากับการจําหน�ายลูกพันธุ�สัตว�นํ้า (FMD) จํานวนใบกํากับการจําหน�ายสัตว�นํ้า MD) 

ลูกกุ�งกลุาดําระยะ Post larva กุ�งกุลาดํา กุ�งขาว 
ต.ค.  58 - ๓ ๑๕๘ 
พ.ย. 58 - ๙ ๑๑๐ 
ธ.ค. 58 - ๕ ๗๕ 
ม.ค. 59 - ๓ ๔๓ 
ก.พ. 59 - ๑ ๕๙ 
มี.ค. 59 - - ๑๐๔ 
เม.ย. 59 - - ๗๒ 
พ.ค. 59 ๑ ๑ ๑๔๓ 
มิ.ย. 59 - - ๙๒ 
ก.ค. 59 - - ๙๓ 
ส.ค. 59 - - ๑๓๘ 
ก.ย. 59 - ๑ ๑๓๔ 
รวม ๑ ฉบับ ๒๓ ฉบับ ๑,๒๒๑ ฉบับ 
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ตารางท่ี 16 แสดงข�อมูลการออกหนังสือกํากับการจําหน�ายลูกพันธุ�สัตว�น้ําและพันธุ�สัตว�น้ํา  

เดือน/ พ.ศ. 
หนังสือกํากับการจําหน�าย 
ลูกพันธุ�สัตว�น้ํา (จ.ส.น. 2) 

หนังสือกํากับการจําหน�ายสัตว�น้ํา 
(จ.ส.น. ๓) 

จํานวนลูกพันธุ�สัตว�น้ํา 
ป
งบประมาณ 255๙ 

ปริมาณการจับกุ,ง 

 ลูกกุ,งกุลาดําระยะ Post larva กุ,งขาว กุ,งกุลาดํา ระยะNauplius ระยะ Post Larva กุ,งขาว กุ,งกุลาดํา 
 จํานวน (ตัว) ฉบับ จํานวน (กก.) ฉบับ จํานวน (กก.) ฉบับ (ตัว) (ตัว) (กก.) (กก.) 
ต.ค. ๕๘ - - ๕๖๘,๕๑๒ ๑๕๘ ๖,๕๐๐ ๓ - - ๕๖๘,๕๑๒ ๖,๕๐๐ 
พ.ย. ๕๘ - - ๓๓๐,๐๗๕ ๑๑๐ ๓๕,๑๐๐ ๙ - - ๓๓๐,๐๗๕ ๓๕,๑๐๐ 
ธ.ค. ๕๘ - - ๒๓๕,๕๔๒ ๗๕ ๒๒,๑๐๐ ๕ - - ๒๓๕,๕๔๒ ๒๒,๑๐๐ 
ม.ค. ๕๙ - - ๑๐๖,๘๐๐ ๔๓ ๑๐,๘๐๐ ๓ - - ๑๐๖,๘๐๐ ๑๐,๘๐๐ 
ก.พ. ๕๙ - - ๑๙๗,๓๕๐ ๕๙ ๑,๕๐๐ ๑ - - ๑๙๗,๓๕๐ ๑,๕๐๐ 
มี.ค. ๕๙ - - ๓๘๐,๔๑๔ ๑๐๔ - - - - ๓๘๐,๔๑๔ ๒๔๑,๙๑๗ 
เม.ย. ๕๙ - - ๒๖๘,๑๓๑ ๗๒ - - - - ๒๖๘,๑๓๑ ๓๐๑,๑๒๔ 
พ.ค. ๕๙ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๒๙,๕๔๐ ๑๔๓ ๒,๐๐๐ ๑ - ๑๕๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
มิ.ย. ๕๙ - - ๓๖๔,๐๘๗ ๙๒ - - - - ๕๒๙,๕๔๐ - 
ก.ค. 59 - - ๓๕๓,๗๖๔ ๙๓ - - - - ๓๖๔,๐๘๗ - 
ส.ค. 59 - - ๔๗๐,๑๑๔ ๑๓๘ - - - - ๓๕๓,๗๖๔ - 
ก.ย. 59 - - ๔๗๘,๘๕๕ ๑๓๔ ๕,๒๐๐ ๑ - - ๔๗๐,๑๑๔ ๕,๒๐๐ 

 ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ๔,๒๘๓,๑๘๔ ๑,๒๒๑ ๘๓,๒๐๐ ๒๓  ๑๕๐,๐๐๐ ๔,๒๘๓,๑๘๔ ๘๓,๒๐๐ 
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ส�วนที่ 5 
แผนงานส�งเสริมสินค�าด�านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาคุณภาพสินค�าเกษตรสู�มาตรฐาน 
กิจกรรมหลกั    เฝGาระวัง ปGองกัน ควบคุมโรคสัตว�นํ้า 
วัตถุประสงค� 
 เพ่ือควบคุมและปuองกันโรคท่ีมีผลก�อให,เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต�อการเพาะเลี้ยงสัตว�
น้ํา การเฝuาระวังเพ่ือลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดจากโรคระบาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและผลผลิตกุ,งทะเล 
และยังเป$นการดําเนินงานภายใต,ข,อตกลงมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS : Agreement 
on the Application of Sanitary and Phytosanitay Measures) ตามข,อตกลงทางการค,าระหว�าง
ประเทศสมาชิก ซ่ึงจะทําให,ประเทศไทยสามารถยืนยันสถานภาพปลอดโรค และสภาวการณ�โรคท่ีมี
ความสําคัญในสัตว�น้ําชายฝ./งต�อประเทศคู�ค,าท่ีรับซ้ือสินค,าสัตว�น้ําของประเทศไทย โดยการตรวจโรค
หอยสองฝา ตรวจโรคกุ,งทะเล ตรวจโรคปลาทะเล ตรวจโรคหอยทะเล และฟาร�มกุ,งท่ีเข,าสู�ระบบคอม
พาร�ทเมนต� 
 โครงการเฝuาระวังปuองกัน ควบคุมโรคสัตว�น้ํา มีเปuาหมายดําเนินการควบคุมและตรวจติดตาม
คุณภาพและความปลอดภัยในแหล�งเลี้ยงสัตว�น้ําเพ่ือใช,เป$นข,อมูลในการควบคุมการระบาดของโรคและ
เตือนภัยเฝuาระวังเพ่ือลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดจากโรคระบาด โดยมีกิจกรรมดําเนินงานดังนี้ 

1. การเฝGาระวังโรคเชิงรุก 
โดยการคัดเลือกฟาร�มเปuาหมายท่ีจะดําเนินการเฝuาระวังโดยการสุ�ม (randomsampling) 

เก็บรวบรวมลูกกุ,งจากโรงเพาะฟ.ก กุ,งจากบ�อดินและสัตว�ท่ีเป$นพาหะของโรคจากแหล�งน้ําธรรมชาติใน
บริเวณใกล,เคียงฟาร�มเลี้ยงเพ่ือตรวจเฝuาระวังโรค จากนั้นรายงานผลยังสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว�น้ํา
ชายฝ./งเพ่ือวิเคราะห�สถานการณ�โรคต�อไป โดยแบ�งกิจกรรมดังนี้  

1.1 โรคไวรัสในกุ,งทะเล โดยแบ�งออกเป$น การเฝuาระวังในฟาร�มเลี้ยงและการเฝuาระวังโรค
โรงเพาะฟ.กและอนุบาล 

1.2 การเฝuาระวังเพ่ือปลอดโรค IMN  ในกุ,งทะเล โดยแบ�งออกเป$น การเฝuาระวังในฟาร�ม
เลี้ยงและการเฝuาระวังโรคโรงเพาะฟ.กและอนุบาล 

1.3 โรค EMS ในกุ,งทะเล (บ�อดิน) โดยแบ�งออกเป$น การตรวจเชื้อไวรัส 4  เชื้อ, การเก็บ 
ปรสิต/แบคทีเรีย/ดองเดวิดสัน และการรายงานสถานการณ� EMS ฟาร�มเลี้ยงราย 15 วัน 

2. การเฝGาระวังโรคเชิงรับ โดยประชาสัมพันธ�รับแจ,งข,อมูลข�าวสารการเกิดโรคระบาดจาก
เกษตรกรโดยตรง จากสื่ออิเล็กทรอนิกส�ต�างๆและจากการสอบถามเกษตรกรผู,รับบริการโดยตรงรวมถึง
การตรวจหาเชื้อไวรัสจากห,องปฏิบัติการของศูนย�ฯรายงานผลต�อสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว�น้ําชายฝ./ง โดย
แบ�งกิจกรรมดังนี้ 

2.1 ตรวจวิเคราะห�โรคสัตว�น้ํา ดังนี้ การตรวจลูกกุ,งก�อนปล�อยของฟาร�มคอมพาร�ทเมนต�, 
โรค IMN, โรคกุ,งทะเลอ่ืนๆ, โรคปลา, โรคหอยทะเล, โรคปู และโรคสัตว�น้ําอ่ืนๆ 

2.2 ตรวจโรคสัตว�น้ําส�งออก 
2.3 ตรวจโรคสัตว�น้ํานําเข,า 

3. การเฝGาระวังโรค IHHNV ในกุ�งกุลาดํามีชีวิตส�งออกจีน 
4. การรายงานโรคสัตว�น้ําทางระบบออนไลน� 
5. การทดสอบความชํานาญของห�องปฏิบัติการ 
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 งานเฝGาระวัง ปGองกัน ควบคุมโรคสัตว�น้ํามีแผนดําเนินงานในปKงบประมาณ 255๙ ได�รับ
มอบหมายงานดังนี้  

ตารางท่ี 17 สรุปแผนและผลกิจกรรมเฝGาระวัง ปGองกัน ควบคุมโรคสัตว�น้ําปKงบประมาณ 255๙ 
 

กิจกรรม/งานท่ีจะทํา หน�วยนับ 
ปริมาณงาน 

แผน ผล 

1. การตรวจเฝuาระวังโรคสัตว�น้ําเชิงรุก ตัวอย�าง ๔๘๔ ๑,๐๔๘ 

1.1 โรคไวรัสในกุ,งทะเล (ฟาร�มเลี้ยง) ตัวอย�าง ๓๘๔ ๘๖๐ 

1.2 การเฝuาระวังการปลอดโรค IMN  ในกุ,งทะเล  (ฟาร�มเลี้ยง) ตัวอย�าง ๖๔ ๖๖ 

1.3 โรค EMS ในกุ,งทะเล (บ�อดิน) ตัวอย�าง ๓๖ ๑๒๒ 

1.3.1 เชื้อไวรัส 4 เชื้อ ตัวอย�าง ๓๖ ๑๒๒ 

1.3.2 ปรสิต/แบคทีเรีย/ดองเดวิดสัน ตัวอย�าง - - 

1.3.2 สถานการณ� EMS ฟาร�มเลี้ยงกุ,งราย 15 วัน ฟาร�ม - - 

2. การตรวจเฝuาระวังโรคสัตว�น้ํา ตัวอย�าง ๒๐๐ ๒๔๐ 

   2.1 ตรวจวิเคราะห�โรคสัตว�น้ํา ตัวอย�าง ๒๐๐ ๒๔๐ 

3. การรายงานโรคสัตว�น้ําทางระบบออนไลน� ครั้ง - - 

4. การทดสอบความชํานาญของห,องปฏิบัติการ ครั้ง ๑ ๑ 

การตรวจเฝGาระวังโรคสัตว�น้ําเชิงรุก 
 โดยการคัดเลือกฟาร�มเปuาหมายท่ีจะดําเนินการเฝuาระวังโดยการสุ�ม (random sampling) 
เก็บรวบรวมกุ,งจากฟาร�มเลี้ยงเพ่ือตรวจโรค มีแผนการปฏิบัติงาน ๔๘๔ ตัวอย�าง ผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
ตรวจหาไวรัสท่ีเป$นสาเหตุการเกิดโรคในกุ,งทะเล ได,แก� เชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) เชื้อไวรัสทอร�า
(TSV) เชื้อไวรัสหัวเหลือง (YHV) เชื้อไวรัสแคระเกร็น (IHHNV) จํานวน ๘๖๐ ตัวอย�าง การตรวจเฝuา
ระวังการปลอดโรค IMN [ไวรัสกล,ามเนื้อตาย(IMNV)] ในกุ,งทะเล จํานวน ๖๖ ตัวอย�าง และการตรวจ
โรค EMS ในกุ,งทะเล (บ�อดิน) จํานวน ๑๒๒ ตัวอย�าง ผลการปฏิบัติงานรวมท้ังหมด ๑,๐๔๘ ตัวอย�าง 

การตรวจการเฝGาระวังโรคเชิงรับ 
 การเฝuาระวังโรคเชิงรับโดยประชาสัมพันธ�รับแจ,งข,อมูลข�าวสารการเกิดโรคระบาดจาก
เกษตรกรโดยตรงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส�ต�าง ๆ และจากการสอบถามเกษตรกรผู,รับบริการโดยตรงรวมถึง
การตรวจวิเคราะห�โรคสัตว�น้ําจากห,องปฏิบัติการของศูนย�ฯ มีแผนการปฏิบัติงาน 200 ตัวอย�าง ผลการ
ปฏิบัติงานรวมท้ังหมด 2๔0 ตัวอย�าง 
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ตารางท่ี 18 แสดงผลการเก็บตัวอย�างส�งตรวจหาไวรัสท่ีเปrนสาเหตุการเกิดโรคในกุ�งทะเล 

  ประจําปKงบประมาณ 255๙ 

เดือน/ป
 จํานวน 
WSSV IHHNV TSV YHV IMNV EMS 

+ve -ve +ve -ve +ve -ve +ve -ve +ve -ve +ve -ve 
ต.ค.58 ๕๖ 2 10 - 12 - 12 - 12 - 4 - 4 
พ.ย.58 ๕๒ - 12 6 6 - 10 - 10 - - - 4 
ธ.ค.58 ๕๔ 2 14 - - 12 - 10 10 - - - 6 
ม.ค.59 84 2 22 - 20 - 14 - 14 - - - 12 
ก.พ.59 ๙๒ - 24 - 24 - 16 - 16 - - - 12 
มี.ค.59 ๙๒ - 24 - 24 - 16 - 16 - - - 12 
เม.ย.59 ๙๒ - 24 - 24 - 16 - 16 - - - 12 
พ.ค.59 ๙๒ - 24 - 24 - 16 - 16 - - - 12 
มิ.ย.59 ๙๖ - 24 - 24 - 18 - 18 - - - 12 
ก.ค.59 ๙๖ - 24 - 24 - 18 - 18 - - - 12 
ส.ค.59 ๑๕๒ - 24 - 24 - 14 - 16 - 62 - 12 
ก.ย.59 ๙๐ - 24 - 24 - 14 - 16 - - - 12 

รวม              
รวมท้ังสิ้น         ๑,๐๔๘ ตัวอย�าง 
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ส�วนที ่6 
แผนงานส�งเสริมประสิทธภิาพการผลิตและสร�างมูลค�าภาคการเกษตร 

ผลผลิตท่ี 3  เกษตรกรได�รับการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรมหลัก  ถ�ายทอดความรู�และเทคโนโลยีการประมง 
 การส�งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร,างมูลค�าภาคการเกษตรเป$นอีกหนึ่งแผนงานท่ี
ดําเนินการเพ่ือส�งเสริม พัฒนาธุรกิจ และอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําเพ่ือการแข�งขันทางการค,า โดยการ
ถ�ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําให,แก�เกษตรกรท่ีมีความรู,พ้ืนฐานด,านการเพาะเลี้ยงให,มีความรู,
ด,านเทคนิคในการเลี้ยงมากข้ึน และสามารถพัฒนาเป$นอาชีพเชิงพาณิชย� ได,โดยตอบสนองความ
ต,องการของเกษตรกรตามศักยภาพของพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให,ภาคเกษตรอย�างมีคุณภาพและ
สนับสนุนให,เกษตรกรใช,เทคนิคท่ีเหมาะสมและถ�ายทอดเทคโนโลยีให,แก�เกษตรกรรายอ่ืนในพ้ืนท่ี ซ่ึง
ประกอบด,วย 2 กิจกรรมย�อย ดังนี้ 

กิจกรรมย�อยท่ี 1 บริหารระบบชลประทานเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตว�น้ํา 
โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเล้ียงกุ�งทะเลพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

นับต้ังแต�ป
 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู�หัว ทรงมีพระราชดําริให,มีการพัฒนาลุ�มน้ําปาก
พนังข้ึน และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให,ดําเนินการโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริหน�วยงานท่ีเก่ียวข,องทุกฝGายได, กําหนดให,มีการใช,ประโยชน�ท่ีดิน (Land Use) ในลุ�มน้ํา
ปากพนัง ให,มีคุณค�าตอบแทนอย�างสูงสุดในทุกพ้ืนท่ีรวมท้ังลดความขัดแย,งระหว�างราษฎรท่ีประกอบ
อาชีพทํานาข,าวและเพาะเลี้ยงกุ,งในส�วนของเขตนากุ,งริมชายฝ./งทะเล กรมประมงมีหน,าท่ีรับผิดชอบใน
การพัฒนาพ้ืนท่ี 

ในป
 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู�หัว พระราชทานพระราชดํารัสกับคณะ
กรรมการบริหารโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ พระตําหนักทักษิณ
ราชนิเวศน� อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซ่ึงมีใจความสําคัญท่ีเก่ียวข,องกับกรมประมงดังนี้  

“…ต,องพิจารณากําหนดแนวเขตท่ีแน�นอนเพ่ือแยกพ้ืนท่ีน้ําจืดและพ้ืนท่ีน้ําเค็มโดยพิจารณา
บริเวณด,านทิศตะวันออกของคลองหรือแม�น้ําปากพนังให,เป$นพ้ืนท่ีน้ําเค็ม…” 

“…ควรจัดต้ังศูนย�ศึกษาเฉพาะกิจท่ีบริเวณประตูระบายน้ําหน,าโกฏิในพ้ืนท่ีของกรมประมง
เพ่ือทําการทดลอง ศึกษาและวิจัยด,านการประมงแบบครบวงจร…” 

“…ควรพิจารณาเก่ียวกับระบบการระบายน้ําเสียจากนากุ,งและน้ําเปรี้ยวจากพรุ รวมท้ังระบบ
บําบัดน้ําเสียจากชุมชน เช�นเขตชุมชนอําเภอเชียรใหญ� และอําเภอชะอวด เพ่ือให,น้ําจืดท่ีกักเก็บไว,ในลํา
น้ําลําคลองต�างๆในเขตลุ�มน้ํา สามารถนํามาใช,ในการอุปโภคบริโภคได,อย�างสมบูรณ�ข้ึน…” 

เ พ่ือให, เ กิดประโยชน�สูงสุดด,านการเพาะเลี้ยงกุ, งทะเลเ พ่ือสนองพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู�หัว กรมประมงจึงกําหนดโครงการพัฒนาเพาะเลี้ยงกุ,งทะเลในพ้ืนท่ีลุ�มน้ํา
ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริข้ึนโดยมีความประสงค�ท่ีจะฟ��นฟูปรับปรุงพัฒนาการเลี้ยงกุ,ง
กุลาดํา ในเขตพ้ืนท่ีน้ําเค็มด,านทิศตะวันออกของแม�น้ําปากพนัง ให,มีความยั่งยืนเต็มศักยภาพของพ้ืนท่ี
เพ่ือยกฐานะความเป$นอยู�ของเกษตรกรให,ดีข้ึนมีการใช,ประโยชน�ท่ีดินให,เต็มศักยภาพและปuองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมมิให,เสื่อมโทรมมีผลกระทบน,อยท่ีสุด 

ในป
 พ.ศ. 2536 สํานักงบประมาณได,อนุมัติให,กรมประมงดําเนินการก�อสร,างโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนังเพ่ือการเพาะเลี้ยงกุ,งทะเลได, กรมประมงจึงกําหนดก�อสร,างโครงการ
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ชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าโกฏิข้ึนต้ังอยู�ท่ีตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมเป$นท่ีดินสาธารณะประโยชน�ทุ�งเลี้ยงสัตว�ดําเนินการก�อสร,างในป
 พ.ศ. 
2536 ก�อสร,างแล,วเสร็จ เม่ือป
 พ.ศ. 2540 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,216 ไร� มีสมาชิกเข,าร�วมโครงการ
ท้ังหมด 196 รายบ�อเลี้ยงกุ,ง 196 บ�อ พ้ืนท่ีเฉลี่ยต�อบ�อ 3.22 ไร� 

นอกจากโครงการชลประทานฯ บ,านหน,าโกฏิกรมประมงได,ดําเนินการก�อสร,างโครงการ
ชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ริมชายฝ./ง
ทะเลในเขตพ้ืนท่ีนากุ,งข้ึนอีกจํานวน 3 แห�ง 

วัตถุประสงค�ของโครงการ 
กรมประมงมีความประสงค�ท่ีจะฟ��นฟูและพัฒนาปรับปรุงการเลี้ยงกุ,งกุลาดําในเขตพ้ืนท่ี

น้ําเค็มด,านทิศตะวันออกของแม�น้ําปากพนังให,มีความยั่งยืนเต็มศักยภาพของพ้ืนท่ี เพ่ือยกระดับฐานะ
ความเป$นอยู�ของเกษตรกรให,ดีข้ึนมีการใช,ประโยชน�จากท่ีดิน (Land Use) ให,เต็มศักยภาพและปuองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมมิให,เสื่อมโทรม โดยให,มีผลกระทบน,อยท่ีสุด ตามผลการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปาก
พนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได,คัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในลุ�มน้ําปากพนัง ริมชายฝ./งทะเลในเขต
พ้ืนท่ีนากุ,ง จํานวน 4 แปลง เพ่ือศึกษาและออกแบบก�อสร,างประกอบด,วย 

ตารางท่ี 19 แสดงข�อมูลท่ีตั้งโครงการชลประทานน้ําเค็มริมชายฝP[งทะเลในเขตพ้ืนท่ีนากุ�ง 

แปลงท่ี ท่ีตั้ง พ้ืนท่ี (ไร�) 
1 บ,านท�าพญา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,999 
2 บ,านบ�อคณฑี อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 2,255 
3 บ,านหน,าสตน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,841 
4 บ,านหน,าโกฏิ  อําเภอท�าพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,216 

รวม  7,311 

ในพ้ืนท่ีท้ัง 4 แปลง มีบ�อกุ,งเดิมอยู�แล,วคิดเป$นร,อยละประมาณ 21, 51, และ 71 ของพ้ืนท่ี
บ�อกุ,งท้ังหมด ตามลําดับ ในขณะก�อสร,างพบว�ามีป.ญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ซ่ึงทางเจ,าหน,าท่ีกรมประมง
และกลุ�มบริษัทท่ีปรึกษาได,พยายามดําเนินการแก,ไขป.ญหาได,ระดับหนึ่ง ซ่ึงบางบริเวณอาจมีป.ญหาเรื่อง
ท่ีดินมากไม�สามารถแก,ไขได,จําเป$นต,องกันพ้ืนท่ีบางส�วนออกจากพ้ืนท่ีโครงการ ดังนั้นพ้ืนท่ีโครงการ
หลังจากก�อสร,างแล,วจึงลดลงบางส�วนสรุปได,ดังนี้ 

ตารางท่ี 20 แสดงข�อมูลจํานวนพ้ืนท่ีของโครงการชลประทานน้ําเค็มในเขตพ้ืนท่ีการเพาะเล้ียงกุ�ง 

แปลงท่ี ท่ีตั้ง จํานวนพ้ืนท่ี 
(ไร�) 

ลดลง (ไร�) 

1 บ,านท�าพญา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,320 679 (34 %) 
2 บ,านบ�อคณฑี อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 2,015 240 (10 %) 
3 บ,านหน,าสตน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,030 811 (40 %) 
4 บ,านหน,าโกฏิ  อําเภอท�าพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,216 - 

รวม  1,730 (29 %) 
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หลังจากก�อสร,างเสร็จ
ตามความต,องการและความช
สหกรณ�ผู,เลี้ยงกุ,งทะเล ซ่ึงตําแ
และความต,องการของเกษตรก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แผนท่ีแ

1. โครงการชลประทานน

 

 

 

 

 

 

โครงการเพาะเลี้ยงก
แล,วมีพ้ืนท่ีเลี้ยงกุ,งทะเลสุทธิ  
MC2 คลอง 1L-MC1 และ คล

ป.จจุบันโครงการชล
บ�อ รวมพ้ืนท่ี 271 ไร� คลองส
จากภาพถ�ายดาวเทียมในบริเว
พ้ืนท่ีจํานวน 23 ไร� ประกอบด
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เสร็จเรียบร,อย ได,เปOดให,เกษตรกรเข,าดําเนินการด,านเพา
วามชํานาญของแต�ละคน โดยเกษตรกรจะมีการจัดต้ังกล
ึ่งตําแหน�งท่ีต้ังแต�ละโครงการจะครอบคลุมบริเวณท่ีสามา
ตรกร ดังภาพ 

ผนท่ีแสดงท่ีตั้งโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเล้ียงก

านนํ้าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ�งทะเลบ�านท�าพญา 

ลี้ยงกุ,งทะเลพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนังแปลงบ,านท�าพญา ภายห
ุทธิ  1,320 ไร� ประกอบด,วยคลองส�งน้ําเค็ม 4 สาย ได,แก
ละ คลอง 2L-MC1 รวมความยาวคลองส�งน้ํา 5,649.19
ารชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านท�าพญา ม
ลองส�งน้ํา 5,649.19 เมตร พ้ืนท่ีบ�อพักน้ําประมาณ 4.8
บริเวณใกล,เคียงมีโครงการวิจัยและสาธิตการเลี้ยงกุ,งทะเล
กอบด,วยโรงเพาะฟ.กอนุบาล 1 โรง อาคารทําการ 1 หลัง 

ดาํร ิ หน,า 27 

นเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝ./ง 
ั้งกลุ�มเกษตรกรและกลุ�ม

ี่สามารถตอบสนองป.ญหา

ล้ียงกุ�งทะเล 

ายหลังจากก�อสร,างเสร็จ
 ได,แก� คลอง MC1 คลอง 

19 เมตร (ภาพท่ี 2) 
ญา มีจํานวนบ�อเลี้ยง 98 

4.8 ไร� (ภาพท่ี 3) และ
ุ,งทะเลด,วยระบบชีวภาพมี
หลัง บ�อดิน 8 บ�อ 
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ภาพท่ี  2 แผนท่ีโค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ภาพถ�ายดา
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ท่ีโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเล้ียงกุ�งทะเล บ�าน

�ายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเล้ียงกุ�

ดาํร ิ หน,า 28 

 บ�านท�าพญา 

ี้ยงกุ�งทะเล บ�านท�าพญา 

N 

อ่าวไทย 
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3L-1R-MR

4L

5L-MR

4R-MR

2. โครงการชลประทานน

 

 

 

 

 

 

โครงการเพาะเลี้ยง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ภา
ประกอบด,วยคลองส�งน้ําเค็ม 
รวมความยาวคลองส�งน้ําท้ังห
เลี้ยงกุ,งทะเลบ,านบ�อคณฑี  ม
ประมาณ 6.5 ไร� (ภาพท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  4 แผน
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MR

1L-MR 1L-1L-MR

2L-MR

1R-MR

1R-1R-MR1L-1R-MR

3L-MR

2R-MR

-MR

ML

านนํ้าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ�งทะเลบ�านบ�อคณฑี 

เลี้ยงกุ,งทะเลพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนังแปลงบ,านบ�อคณฑี ต
ช ภายหลังจากก�อสร,างเสร็จแล,วจะมีพ้ืนท่ีเลี้ยงกุ,งทะ
เค็ม 15 สาย โดยมีคลองสายหลัก ได,แก� คลองสาย MR 
้ําท้ังหมด 15 สาย 10,764.04 เมตร โครงการชลประ
ฑี  มีบ�อเลี้ยงสัตว�น้ําจํานวน 163 บ�อ  จํานวน 501 

 และ 5) 

 

แผนท่ีโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเล้ียงกุ�งทะเล 
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ฑี ต้ังอยู�ท่ีอําเภอหัวไทร 
ุ,งทะเลสุทธิ 2,015 ไร� 
MR และคลองสาย ML 

ลประทานน้ําเค็มเพ่ือการ
01 ไร�  พ้ืนท่ีบ�อพักน้ํา

ทะเล บ�านบ�อคณฑี 

อ่าว

ไทย 

N 

อ่าวไทย 
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ภาพท่ี 5 ภาพถ�ายดา

 

3. โครงการชลประทานน

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเพาะเลี้ยง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ภา
ประกอบด,วยคลองส�งน้ําเค็ม 
คลอง 4L-MR คลอง 1L4L
โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ
รวมพ้ืนท่ีบ�อเลี้ยง 630 ไร� พ้ืน
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�ายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเล้ียงกุ�ง

านนํ้าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ�งทะเลบ�านหน�าสตน 

เลี้ยงกุ,งทะเลพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนังแปลงบ,านหน,าสตน อย
ช ภายหลังจากก�อสร,างเสร็จแล,วจะมีพ้ืนท่ีเลี้ยงกุ,งทะ
เค็ม 7 สาย ได,แก� คลอง MR คลอง 1L-MR คลอง 2
4L-MR และคลอง 2L-4L-MR รวมความยาวคลองส�งน
ค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าสตน  มีบ�อเลี้ยงสัตว�น
ร� พ้ืนท่ีบ�อพักน้ําประมาณ 5.7 ไร�  (ภาพท่ี 6 และ 7) 
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ี้ยงกุ�งทะเล บ�านบ�อคณฑี 

น อยู�ในเขตอําเภอหัวไทร 
ุ,งทะเลสุทธิ 1,030 ไร� 
2L-MR คลอง 3L-MR 

งส�งน้ํา 6,161.00 เมตร 
ัตว�น้ําจํานวน 189 บ�อ  
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1L-4L

2L-4L-MR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  6 แผน

ภาพท่ี 7 ภาพถ�ายดา
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3L-MR

1L-MR

2L-MR

4L-MR

4L-MR

แผนท่ีโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเล้ียงกุ�งทะเล 

 

�ายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเล้ียงกุ�ง
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MR

ะเล บ�านหน�าสตน 

 

ี้ยงกุ�งทะเล บ�านหน�าสตน 

N 

อ่าวไทย 
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4.  โครงการชลประทานน

 

 

 

 

 

 

โครงการชลประทาน
บ,านทุ�งหน,าโกฏิ เป$นท่ีดินสาธ
สัตว�มีเนื้อท่ีโดยรวม 2,600 
พ้ืนท่ี เพ่ือจัดทําโครงการชลป
นาก อําเภอปากพนัง จังหวัดน
ไปใช,พ้ืนท่ีได,เพียงบางส�วน จําน
เกือบเต็มพ้ืนท่ี จึงไม�สามารถเข

ในป
 พ.ศ. 2536 
พัฒนาพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนังเพ
ให,บริการเม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม
คลองส�งน้ํา คลองระบายน้ําท้ิง
สะดวกอ่ืนๆ เช�น อาคารสํานัก
เพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลอย�างถูก
ปล�อยน้ําเสียจากนากุ,ง โดยมีก
จากการเลี้ยงก�อนจะปล�อยออ
บริการวิชาการบ,านหน,าโก
ใกล,เคียง คือ 

๑. บริการตรวจ
(Polymerase Chain Reactio

๒. ตรวจวิเคราะ
การคัดเลือกเกษตรกรเข,าร�วมโ
และดําเนินงานภายในโครงการ

 การบริหารงานในพ
ส�งเสริมให,เกษตรกรผู,เลี้ยงกุ,ง
ประมงเลี้ยงกุ,งบ,านหน,าโกฏิจ
203 ราย และเพ่ือให,การบริ
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านนํ้าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ�งทะเลบ�านหน�าโกฏ ิ

ะทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าโกฏิ (หรือ หน
สาธารณะประโยชน�ท่ีราษฎรใช,ร�วมกัน ทางราชการสงวน
00 ไร� เม่ือประมาณป
 พ.ศ. 2533 กรมประมงได,ดําเน
ชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าโกฏิ ห
วัดนครศรีธรรมราช โดยแบ�งพ้ืนท่ีออกเป$น 3 ส�วน ซ่ึงกร
 จํานวน 1,216 ไร� สําหรับท่ีดินส�วนท่ีเหลือประชาชนบ

ารถเข,าใช,พ้ืนท่ีได,ตามวัตถุประสงค�ของโครงการ  

36 สํานักงบประมาณได,อนุมัติให,กรมประมงดําเนินก
นังเพ่ือการเพาะเลี้ยงกุ,งทะเลได,ในวงเงิน 209,481
ุลาคม 2540 โครงการประกอบด,วยสิ่งก�อสร,างพ้ืนฐาน ส
น้ําท้ิง บ�อบําบัดน้ําเสียจากการเลี้ยงกุ,งทะเล ตลอดจนก�อ
สํานักงาน ถนน ไฟฟuา เป$นต,น การดําเนินการพัฒนาท่ีดิน
�างถูกต,องตามหลักวิชาการ เพ่ือลดป.ญหามลภาวะด,านส
ยมีกิจกรรมหลัก คือ การสูบน้ําท่ีสะอาดจากบริเวณชายฝ

�อยออกสู�ทะเล นอกจากนี้โครงการได,จัดต้ังหน�วยตรวจส
โกฏิเพ่ือให,บริการแก�เกษตรกรในโครงการฯ และเกษต

รวจวินิจฉัยโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว (SEMBV) ในกุ,งทะเ
action) 
คราะห�คุณภาพน้ํา ชนิดแพลงก�ตอน เชื้อแบคทีเรียวิบริโอ 
ร�วมโครงการพิจารณาจากเกษตรกรท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีแสดงค
งการ  มีสมาชิกเข,าร�วมโครงการท้ังหมด 196 ราย 

นในพ้ืนท่ีโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งท
ี้ยงกุ,งรวมกลุ�ม เพ่ือบริหารงานกันเอง โดยได,จัดต้ังและ
กฏิจํากัด เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ� 2543 มีสมาชิกท่ีลง
รบริหารพ้ืนท่ีโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงก

ดาํร ิ หน,า 32 

ือ หน,าโกฐ) เดิมเป$นท่ีดิน
สงวนไว,เป$นพ้ืนท่ีทุ�งเลี้ยง
,ดําเนินการขอใช,ท่ีดินเต็ม

หมู�ท่ี 10 ตําบลขนาบ
ซ่ึงกรมประมงสามารถเข,า
ชนบุกรุกเข,าใช,ประโยชน�

นินการก�อสร,างโครงการ
81,369 บาท และเปOด
าน สถานีสูบน้ํา บ�อพักน้ํา 
นก�อสร,างสิ่งอํานวยความ
าท่ีดินโดยจัดระบบน้ําเค็ม
ด,านสิ่งแวดล,อม จากการ
ชายฝ./ง และการบําบัดน้ํา
รวจสอบโรคกุ,งทะเลและ
เกษตรกรผู,เลี้ยงกุ,งทะเล

ุ,งทะเล ด,วยเทคนิค PCR 

ริโอ และสุขภาพกุ,ง ส�วน
สดงความจํานงเข,าทํากิน

กุ,งทะเลบ,านหน,าโกฏิได,
และจดทะเบียนสหกรณ�
ิกท่ีลงหุ,นสหกรณ� จํานวน 
ลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าโกฏิ
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เป$นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของโครงการ จึงได,กําหนดข,อตกลงข้ึน
ระหว�างศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ กับ สหกรณ�ประมงเลี้ยงกุ,ง
บ,านหน,าโกฏิจํากัดเม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2549 จํานวน 20 ข,อ  

        หน,าท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงานของโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าโกฏิ 
๑. ตรวจวิเคราะห�คุณภาพน้ําและสิ่งแวดล,อมในพ้ืนท่ีโครงการฯ มีการปฏิบัติงานสัปดาห�

ละ 1 ครั้ง เพ่ือตรวจคุณภาพน้ําและสิ่งแวดล,อมท่ัวไป โดยตรวจวิเคราะห�ความเค็ม ความเป$นกรดด�าง 
(pH) ความเป$นด�าง (Alkalinity) แอมโมเนีย ไนไตรท� ไนเตรท ฟอสเฟต ปริมาณออกซิเจน (DO) 
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา (BOD) (ศูนย�ฯ รับผิดชอบตรวจวิเคราะห�) และหาปริมาณแบคทีเรีย
รวม แบคทีเรียวิบริโอ และชนิดแพลงก�ตอน (โครงการฯ ตรวจวิเคราะห�) 

๒. การจัดการระบบชลประทานแบ�งออกเป$น 2 ส�วนคือ 
๒.๑ บริการสูบน้ําทะเลซ่ึงป.จจุบันได,ทําการสูบน้ําตามความต,องการของเกษตรกร

เท�านั้น โดยค�าใช,จ�ายส�วนนี้เกษตรกรจะเป$นผู,รับผิดชอบเอง  
  2.2 ดูแลและซ�อมบํารุงระบบมีการตรวจสอบระบบไฟฟuาเบ้ืองต,นภาคในโครงการ
สัปดาห�ละ 1 ครั้ง เช�น ระบบมอเตอร�สูบน้ํา หม,อแปลงไฟฟuา มิเตอร�ไฟฟuา รวมท้ังระบบไฟฟuาของ
เกษตรกรเม่ือขัดข,อง    

3. การให,บริการทางวิชาการ เป$นการให,บริการท่ีโครงการและเก็บตัวอย�างในโครงการ
เพ่ือตรวจวิเคราะห�แบ�งได,ดังนี้ คือ 

 3.1 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการ เพ่ือสอบถามถึงป.ญหาและอุปสรรค รวมถึงความ
คิดเห็นของเกษตรกรเพ่ือจะได,นํามาเข,าท่ีประชุมเพ่ือร�วมการแก,ไขให,ดีข้ึน 

 3.2 ตรวจวิเคราะห�คุณภาพน้ํา บริการเกษตรกรในโครงการและเกษตรกรท่ัวไป โดย
ตรวจวิเคราะห� ความเค็ม พีเอช อัลคาไลน� แอมโมเนีย ไนไตรท� ชนิดแพลงก�ตอน และแบคทีเรียวิบริโอ 

 3.3 ตรวจวิเคราะห�สุขภาพกุ,งบริการเกษตรกรในโครงการและเกษตรกรท่ัวไป  
 3.4 ให,คําแนะนําแก�เกษตรกรท่ีมาติดต�อ บริการเกษตรกรในโครงการและเกษตรกร

ท่ัวไป  

สถานท่ีต้ังโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าโกฐต้ังอยู�บริเวณถนน
ชายทะเลปากพนัง - หัวไทร หมู�ท่ี 10 ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ภายหลังจากก�อสร,างเสร็จแล,วจะมีพ้ืนท่ีเลี้ยงกุ,งทะเลสุทธิ 1,216  ไร� ประกอบด,วย 

1. บ�อเลี้ยงกุ,งท้ังหมด 196 บ�อรวมพ้ืนท่ี 631.50 ไร� แยกดังนี้ 
            บ�อโซน A 95 บ�อ (A-I)    ขนาดพ้ืนท่ีบ�อละ 3.75 ไร� รวมพ้ืนท่ี 356.25 ไร� 
            บ�อโซน B 101 บ�อ (L-O) ขนาดพ้ืนท่ีบ�อ 3.75 ไร� จํานวน 11 บ�อรวมพ้ืนท่ี 41.25 
ไร� และขนาดพ้ืนท่ีบ�อ 2.60 ไร� จํานวน 90 บ�อ รวมพ้ืนท่ี 234 ไร� 

2. ระบบสูบน้ําทะเล ใช,ท�อเหล็กขนาดเส,นผ�าศูนย�กลาง 1.50 เมตร เรียงกัน 3 แถวละๆ 
470 เมตร ใช,เครื่องสูบน้ําแบบแนวต้ัง ขนาด 150 แรงม,า 380 โวลต� จํานวน 11 เครื่อง 

3. บ�อพักน้ํา จํานวน 2 บ�อ บ�อพักน้ําโซน A ขนาดพ้ืนท่ี 78 ไร� บ�อพักน้ําโซน B ขนาดพ้ืนท่ี 
66 ไร� 

4. คลองส�งน้ํา จํานวน 8 สาย ความยาวรวม 3,970 เมตร 
5. คลองระบายน้ําท้ิงจํานวน 8 สาย ความยาวรวม 3,580 เมตร 
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6. บ�อตะกอน ขนา
ขนาดเส,นผ�าศูนย�กลาง 1 เมตร

7. ระบบไฟฟuาในพ้ืน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 8 แผนท่ีโค

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 ภาพถ�ายดาว
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 ขนาดพ้ืนท่ี 184 ไร� เพ่ือบําบัดน้ําท้ิงก�อนปล�อยลงสู�ทะ
เมตร เรียงกัน 2 แถวละ ๆ 2,000 เมตร 
ในพ้ืนท่ีโครงการ ใช,ระบบไฟฟuาแรงสูง 380 โวลต� 

โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเล้ียงกุ�งทะเล บ�าน

ยดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเล้ียงกุ�งท

ดาํร ิ หน,า 34 

สู�ทะเล โดยผ�านท�อเหล็ก

 บ�านหน�าโกฏิ 

งกุ�งทะเล บ�านหน�าโกฏ ิ
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ตารางท่ี 21 แสดงแผนและผลการดําเนินงานโครงการชลประทานฯ ปKงบประมาณ 2559 

หน�วยงาน กิจกรรม/งาน หน�วยนับ 
ปริมาณ 

แผน ผล 
1. โครงการชลประทาน
นํ้าเค็มเพ่ือการเลีย้งกุ,งทะเล
บ,านท�าพญา 

1.ตรวจวิเคราะห�คณุภาพนํ้าและ ครั้ง 24 52 
สิ่งแวดล,อมในพ้ืนท่ี ตัวอย�าง 120 260 
2.ให,บริการทางวิชาการ ราย 840 387 
 ตัวอย�าง 1,260 324 
3. บริการสูบนํ้าแก�เกษตรกร ชม 330 67 
 ลบ.ม. 986,700 289,440 

2. โครงการชลประทาน
นํ้าเค็มเพ่ือการเลีย้งกุ,งทะเล
บ,านหน,าโกฏ ิ

1.ตรวจวิเคราะห�คณุภาพนํ้าและ ครั้ง 24 52 
สิ่งแวดล,อมในพ้ืนท่ี ตัวอย�าง 144 312 
2.ให,บริการทางวิชาการ ราย 840 1,006 
 ตัวอย�าง 1,260 1,874 
3. บริการสูบนํ้าแก�เกษตรกร ชม 330 41 
 ลบ.ม. 696,960 340,692 

3. โครงการชลประทาน
นํ้าเค็มเพ่ือการเลีย้งกุ,งทะเล
บ,านบ�อคณฑี 

1.ตรวจวิเคราะห�คณุภาพนํ้าและ ครั้ง 24 52 
สิ่งแวดล,อมในพ้ืนท่ี ตัวอย�าง 120 260 
2.ให,บริการทางวิชาการ ราย 960 675 
 ตัวอย�าง 1,335 678 
3. บริการสูบนํ้าแก�เกษตรกร ชม 780 338 
 ลบ.ม. 3,395,340 1,460,140 

4. โครงการชลประทาน
นํ้าเค็มเพ่ือการเลีย้งกุ,งทะเล
บ,านหน,าสตน 

1.ตรวจวิเคราะห�คณุภาพนํ้าและ ครั้ง 24 52 
สิ่งแวดล,อมในพ้ืนท่ี ตัวอย�าง 120 312 
2.ให,บริการทางวิชาการ ราย 960 765 
 ตัวอย�าง 1,140 795 
3. บริการสูบนํ้าแก�เกษตรกร ชม 780 885 
 ลบ.ม. 3,395,340 3,693,600 

หน,าท่ีหลักของโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านท�าพญา, บ,านหน,าสตน, 
บ,านบ�อคณฑี และบ,านหน,าโกฏิ คือการให,บริการและอํานวยความสะดวกแก�เกษตรกร แต�ต,องอยู�
ภายใต,กฎเกณฑ�และระเบียบท่ีทางศูนย�ฯและกลุ�มผู,เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําในโครงการได,เข,าร�วมประชุมและมี
มติ โดยงานหลักท่ีดําเนินงานในป
งบประมาณ 2559 ดังนี้ 

๑. การบริการสูบน้ําทะเล ทางศูนย�ฯ บริการสูบน้ําทะเลเข,าในโครงการสัปดาห�ละ 3 ครั้ง
คือ วันจันทร� วันพุธ และวันศุกร� แต�ถ,ามีกรณีฉุกเฉินก็จะสูบน้ําทะเลเพ่ิมเติม ซ่ึงทางศูนย�ฯได,ทําข,อตกลง
กับสมาชิกในแต�ละโครงการ โดยการสูบน้ําทะเลแต�ละครั้งจะบันทึกข,อมูลและรายละเอียดของปริมาณ
การสูบน้ําแต�ละครั้งไว,อย�างชัดเจน ในป
งบประมาณ 2559 มีแผนและผลดําเนินงานดังนี้ 

๑.๑โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านท�าพญา มีแผนดําเนินงาน 
330 ชั่วโมงต�อปริมาณน้ํา 986,700 ลูกบาศก�เมตร ผลการดําเนินงาน 67 ชั่วโมงต�อปริมาณน้ํา 
289,440 ลูกบาศก�เมตร 
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๑.๒ โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าโกฏิ มีแผนดําเนินงาน 
330 ชั่วโมงต�อปริมาณน้ํา 696,960 ลูกบาศก�เมตร ผลการดําเนินงาน 41 ชั่วโมงต�อปริมาณน้ํา 
340,692 ลูกบาศก�เมตร  

๑.๓ โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านบ�อคณฑี มีแผนดําเนินงาน 
780 ชั่วโมงต�อปริมาณน้ํา 3,395,340 ลูกบาศก�เมตร ผลการดําเนินงาน 338 ชั่วโมงต�อปริมาณน้ํา 
1,460,140 ลูกบาศก�เมตร 

๑.๔ โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าสตน มีแผนดําเนินงาน 
780ชั่วโมงต�อปริมาณน้ํา 3,395,340 ลูกบาศก�เมตร ผลการดําเนินงาน 885 ชั่วโมงต�อปริมาณน้ํา 
3,693,600 ลูกบาศก�เมตร  

 การดูแลรักษา และซ�อมบํารุงระบบมีเจ,าหน,าท่ีคอยตรวจสอบระบบของโรงสูบน้ําทุก
ครั้งท่ีสูบน้ําหรือสัปดาห�ละ 3 ครั้ง  

๒. ตรวจวิเคราะห�คุณภาพน้ําในสิ่งแวดล,อมของโครงการ ฯ สัปดาห�ละ 1 ครั้งมีเจ,าหน,าท่ี
ท่ีประจําอยู�ท่ีโครงการฯ จะเก็บตัวอย�างน้ําจากบริเวณชายฝ./งทะเล, บ�อพักน้ํา, น้ําก�อนเข,าบ�อบําบัด, น้ํา
ท่ีออกจากบ�อบําบัดและน้ําก�อนท้ิงลงสู�แหล�งน้ําธรรมชาติ มาตรวจวิเคราะห�คุณภาพท่ีห,องปฏิบัติการ
โดยวิเคราะห�หาค�า ได,แก� ปริมาณออกซิเจนในน้ํา  ความเป$นกรดด�าง  ความเป$นด�าง  BOD ฟอสเฟต  
ไนเตรท ไนไตร�ท แอมโมเนีย ความเค็ม นําผลท่ีได,ในแต�ละครั้งประชาสัมพันธ�โดยติดประกาศท่ี
โครงการฯ ท้ังนี้เพ่ือให,เกษตรกรได,รับทราบข,อมูลดังกล�าว ซ่ึงเกษตรกรสามารถนําไปเป$นข,อมูลในการ
เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําต�อไปได, มีแผนและผลดําเนินงานดังนี้ (ตารางท่ี 2๒) 

๒.๑ โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านท�าพญา มีแผนดําเนินงาน 
24 ครั้ง 120 ตัวอย�าง ผลการดําเนินงาน 52 ครั้ง 260 ตัวอย�าง 

๒.๒ โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าโกฏิ มีแผนดําเนินงาน 
24 ครั้ง 144 ตัวอย�าง ผลการดําเนินงาน 52 ครั้ง 312 ตัวอย�าง 

๒.๓ โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านบ�อคณฑี มีแผนดําเนินงาน 
24 ครั้ง 120 ตัวอย�าง ผลการดําเนินงาน 52 ครั้ง 260 ตัวอย�าง 

2.๔ โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าสตน มีแผนดําเนินงาน 
24 ครั้ง 120 ตัวอย�าง ผลการดําเนินงาน 53 ครั้ง 312 ตัวอย�าง 

๓. การให,บริการทางวิชาการแก�เกษตรกรในโครงการฯ ในเรื่องของการให,คําแนะนํา
เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝ./ง ระบบการจัดการบ�อ รวมไปถึงคําแนะนําเก่ียวกับใช,ยารักษาโรค ใน
ป
งบประมาณ 2559 มีแผนดําเนินงานดังนี้ (ตารางท่ี 2๓) 

๓.๑ โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านท�าพญามีแผนดําเนินงาน 
840 ราย  1,260 ตัวอย�าง ผลการดําเนินงาน 387 ราย 324 ตัวอย�าง 

๓.๒ โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าโกฏิ มีแผนดําเนินงาน 
840 ราย  1,260 ตัวอย�าง ผลการดําเนินงาน 1,006 ราย 1,874 ตัวอย�าง 

๓.3 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านบ�อคณฑี มีแผนดําเนินงาน 
960 ราย  1,335 ตัวอย�าง ผลการดําเนินงาน 675 ราย  678 ตัวอย�าง 

๓.4 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าสตน มีแผนดําเนินงาน 
960 ราย 1,140 ตัวอย�าง ผลการดําเนินงาน 765 ราย 795 ตัวอย�าง  
 



รายงานประจําป
 2559 ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ หน,า 37 

ตารางท่ี 22 แสดงผลการตรวจวิเคราะห�น้ําและส่ิงแวดล�อมในพ้ืนท่ีของเกษตรกรในโครงการฯ 

เดือน 
ผลการตรวจวิเคราะห�นํ้าและสิ่งแวดล,อมในพ้ืนท่ีของเกษตรกร (ราย/ตัวอย�าง) 

บ,านท�าพญา บ,านหน,าสตน บ,านบ�อคณฑี บ,านหน,าโกฏ ิ

ต.ค.58 4/20 4/24 4/20 4/24 
พ.ย.58 5/25 5/30 5/30 5/30 
ธ.ค.58 4/20 4/24 4/20 4/24 
ม.ค.59 4/20 4/24 4/20 4/24 
ก.พ.59 5/25 5/30 5/25 5/30 
มี.ค.59 4/20 4/24 4/20 4/24 
เม.ย.59 4/20 4/24 4/20 4/24 
พ.ค.59 5/20 5/30 5/25 5/30 
มิ.ย.59 4/30 4/24 4/30 4/24 
ก.ค.59 4/20 4/24 4/20 4/24 
ส.ค.59 5/20 5/30 5/25 5/30 
ก.ย.59 4/20 4/24 4/20 4/24 

รวม 52/260 52/312 52/260 52/312 

 
ตารางท่ี 23 แสดงผลการให�บริการทางวิชาการของโครงการต�างๆ  

เดือน 
ผลการให,บริการทางวิชาการในพ้ืนท่ีของเกษตรกร (ราย/ตัวอย�าง) 

บ,านท�าพญา บ,านหน,าสตน บ,านบ�อคณฑี บ,านหน,าโกฏ ิ

ต.ค.58 42/62 90/72 57/62 105/193 
พ.ย.58 45/34 57/56 33/24 69/147 
ธ.ค.58 12/10 60/56 0/0 66/113 
ม.ค.59 12/10 30/32 24/22 89/181 
ก.พ.59 36/28 54/61 123/116 90/178 
มี.ค.59 51/38 93/108 30/32 95/192 
เม.ย.59 33/24 51/58 30/30 66/123 
พ.ค.59 9/6 78/82 66/66 82/154 
มิ.ย.59 33/24 72/96 126/112 72/123 
ก.ค.59 15/12 27/26 33/30        56/89 
ส.ค.59 60/46 90/80 117/142 102/173 
ก.ย.59 39/30 63/68 36/42 114/208 

รวม 387/324 765/795 675/678 1,006/1,874 
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กิจกรรมย�อยที่ 2 โครงการฟWXนฟูทรัพยากรประมงในอ�าวปากพนัง 
โครงการฟWXนฟูทรัพยากรประมงในอ�าวปากพนัง 

 อ�าวปากพนังเป$นแหล�งน้ําธรรมชาติขนาดใหญ�สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความ
หลากหลายของสัตว�น้ําท้ังน้ําจืด, น้ํากร�อยและน้ําเค็มในรอบแต�ละป
  ในป.จจุบันปริมาณสัตว�น้ําลดลง
และสภาพแวดล,อมในอ�าวปากพนังเสื่อมสภาพอย�างต�อเนื่อง มีการทําประมงโดยเครื่องมือประมงท่ีผิด
กฎหมาย ได,แก� อวนรุน อวนลากแคระ โพงพาง ยอป
ก ตลอดจนการปล�อยน้ําเสียจากชุมชน โรงงาน
อุตสาหกรรมและการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา เป$นผลโดยตรงทําให,ทรัพยากรสัตว�น้ําและสิ่งแวดล,อมทรุดโทรม
ลงตลอดเวลา  ส�งผลกระทบต�อชาวประมงพ้ืนบ,านท่ียังชีพด,วยการประมงเป$นอาชีพหลัก ต,อง
ปรับเปลี่ยนอาชีพและอพยพย,ายถ่ินฐานไปสู�อาชีพอ่ืนๆ ห�างไกลจากครอบครัว กรมประมงได,เล็งเห็น
ความสําคัญของป.ญหาท่ีเกิดข้ึน จึงให,หน�วยงานในสังกัดคือ กลุ�มงานวิจัยระบบและการจัดการ
เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝ./ง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝ./ง  สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝ./ง  
สํารวจข,อมูลเบ้ืองต,นในวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2549  ได,แก�ชนิดและความชุกชุมของสัตว�หน,าดิน 
คุณภาพดินเลน คุณภาพน้ําโดยเฉพาะค�าความเค็ม, อุณหภูมิของน้ําและค�าออกซิเจนละลายท่ีระดับผิว
น้ําในพ้ืนท่ีท่ีสํารวจท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดโดยมีพ้ืนท่ีครอบคลุม 21,802 ไร� โดยเริ่มจากปากแม�น้ําเลียบ
ข้ึนไปตามแนวปGาชายเลนจนสิ้นสุดแนวปGาชายเลนบริเวณบ,านแหลมตะลุมพุก จากด,านตะวันออกของ
แนวร�องน้ําในอ�าวปากพนัง ห�างจากแนวร�องน้ําเดินเรือประมาณ  400  เมตร 

วัตถุประสงค� 
๑. เพ่ือทําเทคโนโลยีด,านการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา มาเพ่ิมผลผลิตสัตว�น้ําในอ�าวปากพนัง 
๒. เพ่ือแก,ป.ญหาความยากจน โดยการเพ่ิมรายได,จากการจับสัตว�น้ํา 
๓. เพ่ือให,ชาวประมงรู,จักการบริหารจัดการฟาร�มทะเลโดยชุมชน 

กิจกรรมในโครงการ 
๑. การจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน ประกอบด,วยการฝ¢กอบรมประมงอาสาให,มีความรู, 

ความเข,าใจในการดูแลจัดการสัตว�น้ําท่ีปล�อย และปล�อยพันธุ�สัตว�น้ํา 
๒. การติดตามและประเมินผลผลิตสัตว�น้ํา โดยการติดตามและประเมินผลสัตว�น้ําจากท�าข้ึน

สัตว�น้ํา 
๓. การสํารวจสภาวะแวดล,อมท่ีมีผลต�อการประมง 
๔. การจัดระเบียบเครื่องมือประมง โดยการสํารวจและรวบรวมข,อมูลการประมง และ

เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําในอ�าวปากพนัง 

แนวทางการฟWXนฟูทรัพยากรประมงในอ�าวปากพนัง 

ในสภาวะป.จจุบันพบว�าความหลากหลายทางทรัพยากรประมง ในบริเวณอ�าวปากพนังนั้นมี
ความเสื่อมโทรมเนื่องจากการใช,ประโยชน�จากพ้ืนท่ีโดยรอบนั้นไม�คํานึงถึงผลกระทบท่ีตามมา อันส�งผล
ให,เกิดการลดลงของประชากรสัตว�น้ํา ชนิดต�างๆ โดยเฉพาะอย�างยิ่งปลาประจําถ่ิน ซ่ึงอยู�ในช�วงวิกฤติ 
ส�งผลโดยตรงต�อประชาชนในพ้ืนท่ีในด,าน อาหาร และการสร,างรายได,จากการจับสัตว�น้ํา ท้ังนี้ศูนย�
พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได,ตระหนักถึงความสําคัญจึงดําเนินการ
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ฟ��นฟูทรัพยากรประมงในพ้ืนท
ทรัพยากรทางการประมงอย�าง

๑. สํารวจหาบริเ
ชุกชุมของสัตว�หน,าดิน ท่ีได,จา
เค็มอยู�ระหว�าง  2 – 20 pp
จัดเป$นบริเวณท่ีเหมาะสมต�อก

๒. การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลงความเค็มในช�วงก
เพ่ือปล�อยจึงมีความสําคัญต�อ
นอกจากสัตว�น้ําบริเวณนั้นจะม
ท่ีเหมาะสมหรือไม�ด,วย 

๓. การผลิตและ
นครศรีธรรมราชและจังหวัดใก
สัตว�น้ําท่ีปล�อยส�วนหนึ่งได,จัดซ

๔. การดูแลและ
จึงได,มีการฝ¢กอบรมกลุ�มชาวป
จับสัตว�น้ําท่ีไม�ได,ขนาด เพ่ือบ
ขนาดท่ีกําหนดไว, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 
 

ูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

พ้ืนท่ีบริเวณอ�าวปากพนัง ให,เกิดความสมดุลของระบบนิ
อย�างยั่งยืน จึงดําเนินค,นหาแนวทางการฟ��นฟูดังนี้  
าบริเวณในอ�าวปากพนังท่ีเหมาะสมจากการประเมินข,อมูล
ี่ได,จากการสํารวจภาคสนามด,วยโปรแกรม Arc View 3.1

ppt. และมีความชุกชุมของสัตว�หน,าดินมากกว�า  18
ต�อการฟ��นฟูทรัพยากรทะเล 
เลือกพันธุ�สัตว�น้ําให,เหมาะสมกับสถานท่ีและช�วงเว
ช�วงกว,างคือน้ําจืดในฤดูฝนและน้ําเค็มในฤดูแล,ง การคัดเล
ัญต�อการรอดชีวิตของสัตว�น้ํา ดังนั้น การคัดเลือกชนิด
ั้นจะมีความสําคัญทางเศรษฐกิจแล,ว ต,องคํานึงถึงสภาพแ

ิตและการจัดหาพันธุ�สัตว�น้ําในหน�วยงานของกรมประม
วัดใกล,เคียงมีบทบาทสําคัญในการผลิตพันธุ�สัตว�น้ําชนิดต
ด,จัดซ้ือจากฟาร�มของเอกชนด,วย 
และการจัดการ เน,นการมีส�วนร�วมของประชาชน  ในอ�า

ชาวประมงข้ึนมาเพ่ือดูแลสัตว�น้ําท่ีได,ปล�อยลงไปและเฝuา
พ่ือบรรลุข,อตกลงร�วมกันในการใช,เครื่องมือจับสัตว�น้ํา เ

10 แสดงท่ีตั้งสถานีสํารวจพ้ืนท่ีฟาร�มทะเลในอ�าวปากพ

ดาํร ิ หน,า 39 

บบนิเวศเพ่ือให,เกิดการใช,

ข,อมูลความเค็มและความ
 3.1 โดยพ้ืนท่ีท่ีมีความ
180  ตัว/ตารางเมตร  

วงเวลาท่ีปล�อยซ่ึงมีการ
คัดเลือกชนิดพันธุ�สัตว�น้ํา
ชนิดพันธุ�สัตว�น้ําท่ีปล�อย
าพแวดล,อมและช�วงเวลา

ประมงท่ีต้ังอยู�ในจังหวัด
นิดต�างๆ นอกจากนี้พันธุ�

ในอ�าวปากพนัง เป$นหลัก  
ะเฝuาระวังดูแลไม�ให,มีการ
�น้ํา เม่ือสัตว�น้ําโตข้ึนตาม

ากพนัง 
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ผลการดําเนินงาน 
 ทางศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จึงมีแผนดําเนินการ
ผลิตพันธุ�สัตว�น้ําชายฝ./งคือ พันธุ�กุ,งกุลาดํา จํานวน 12,000,000 ตัว ผลการดําเนินงาน สามารถผลิต
พันธุ�กุ,งกุลาดําเพ่ือปล�อยลงสู�อ�าวปากพนัง จํานวน ๑๒,๔๐๐,๐๐๐  ตัว  คิดเป$นร,อยละ ๑๐๓.๓๓ ของ
แผนงาน โดยงานหลักท่ีดําเนินงานในป
งบประมาณ 2559  ทางศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได,ปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําลงสู�แหล�งน้ําธรรมชาติตามจุดต�างๆ ท่ีกระจายอยู�
โดยรอบ เพ่ือครอบคลุมวงจรระบบนิเวศในพ้ืนท่ีอ�าวปากพนัง ดังนี้ 

ตารางท่ี 24 แสดงแผนและผลการดําเนินการผลิตพันธุ�กุ�งกุลาดําเพ่ือปล�อยลงสู�อ�าวปากพนัง 

กิจกรรม/งานท่ีจะทํา หน�วยนับ 
ปริมาณงาน 

แผน ผล 
1. การจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน 

พันตัว 12,000 ๑๒,๔๐๐ - ปล�อยพันธุ�สัตว�น้ํา (กุ,งกุลาดํา) 
 

ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียนการปล�อยพันธุ�กุ�งกุลาดําสู�อ�าวปากพนัง 

วันท่ี จํานวนกุ,งกุลาดําท่ีปล�อย (ตัว) สถานท่ีปล�อย 
๑๒ ต.ค.๕๘ ๗๐๐,๐๐๐ ต.บางจาก อ.เมือง 
๓ ธ.ค.๕๘ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ต.บางจาก อ.เมือง 
๔ ธ.ค.๕๘ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ต.ปากพนัง/ออก อ.ปากพนัง 
๘ มี.ค.๕๙ ๔๐๐,๐๐๐ ต.ปากพนัง/ตก อ.ปากพนัง 
๘ มี.ค.๕๙ ๖๐๐,๐๐๐ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร 
๘ มี.ค.๕๙ ๒๐๐,๐๐๐ ต.ปากพนัง/ตก อ.ปากพนัง 

๒๔ พ.ค.๕๙ ๕๐๐,๐๐๐ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง 
๒๔ พ.ค.๕๙ ๕๐๐,๐๐๐ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร 
๒๕ พ.ค.๕๙ ๔๐๐,๐๐๐ ต.บางพระ อ.ปากพนัง 
๒๖ พ.ค.๕๙ ๖๐๐,๐๐๐ ต.บางจาก อ.เมือง 
๒๖ พ.ค.๕๙ ๕๐๐,๐๐๐ ต.หูล�อง อ.ปากพนัง 
๘ ส.ค.๕๙ ๔๐๐,๐๐๐ ต.บางพระ อ.ปากพนัง 
๙ ส.ค.๕๙ ๕๐๐,๐๐๐ ต.บางจาก อ.เมือง 

๑๑ ส.ค.๕๙ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ต.ท�าซอม อ.หัวไทร 
๑๒ ส.ค.๕๙ ๑๐๐,๐๐๐ ต.ปากพนัง/ตก อ.ปากพนัง 
๑๒ ส.ค.๕๙ ๒๐๐,๐๐๐ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง 
๑๕ ส.ค.๕๙ ๕๐๐,๐๐๐ ต.ปากพูน อ.เมือง 
๑๕ ส.ค.๕๙ ๕๐๐,๐๐๐ ต.ปากนคร อ.เมือง 
๑๕ ส.ค.๕๙ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ต.หูล�อง อ.ปากพนัง 
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ตารางท่ี 26 สรุปจํานวนบ�อเลีย้งและผลผลิตกุ,งทะเลโครงการชลประทานนํ้าเค็มเพ่ือการเพาะเลีย้งกุ,งทะเล ประจําป
 2559 

เดือน 
โครงการ ฯ บ�านหน�าโกฏ ิ โครงการ ฯ บ�านท�าพญา โครงการ ฯ บ�านบ�อคณฑี โครงการ ฯ บ�านหน�าสตน 

กุ�งกลุาดํา กุ�งขาว ผลผลติ (กก.) กุ�งกลุาดํา กุ�งขาว ผลผลติ (กก.) กุ�งกลุาดํา กุ�งขาว ผลผลติ (กก.) กุ�งกลุาดํา กุ�งขาว ผลผลติ (กก.) 

บ�อ/ราย บ�อ/ราย กุ�งกลุาดํา กุ�งขาว บ�อ/ราย บ�อ/ราย กุ�งกลุาดํา กุ�งขาว บ�อ/ราย บ�อ/ราย กุ�งกลุาดํา กุ�งขาว บ�อ/ราย บ�อ/ราย กุ�งกลุาดํา กุ�งขาว 
ต.ค.5๘ ๕/๒ ๗/๖ - ๒๐0 - ๑๑/๑๐ - ๔,00 ๒/2 7/4 - 1,020 1/1 14/8 - 23,400 
พ.ย.58 4/2 11/5 3,100 8,500 - 7/6 - 1,500 2/2 6/5 - - 1/1 12/5 - 24,500 
ธ.ค.58 4/1 10/4 4,500 22,450 - 6/5 - 4,100 1/1 6/5 - 17,400 1/1 12/5 - 13,300 
ม.ค.59 4/4 3/3 - - - 6/5 - - 1/1 6/5 - 2,100 1/1 14/6 2,170 8,500 
ก.พ.59 4/4 4/4 1,800 - - 9/8 - - 1/1 12/9 4,300 8,000 - 20/8 - 16,500 
มี.ค.59 3/3 5/5 - 1,800 - 10/9 - 2,800 - 16/11 - 1,100 - 20/9 - 31,719 
เม.ย.59 3/3 5/5 - 2,000 - 10/9 - 3,703 - 12/6 - 13,800 - 17/7 - 21,245 
พ.ค.59 7/5 5/4 1,012 110 - 5/4 - 6,600 - 12/7 - 8,900 - 19/11 - 18,400 
มิ.ย.59 4/3 6/5 - 13,200 - 8/7 - 3,600 - 16/12 - 20,000 - 23/10 - 53,500 
ก.ค.59 7/4 6/5 - 350 - 13/11 - 1,500 - 9/8 - - - 20/11 - 23,700 
ส.ค.59 7/4 7/5 - - - 13/11 - 2,000 - 23/12 - 12,600 - 20/12 - 22,612 
ก.ย.59 7/4 10/5 - 15,500 - 14/12 - 16,100 - 22/12 - 30,470 - 20/11 - 22,900 

รวมกุ,งดํา+กุ,งขาว 74,522 รวมกุ,งดํา+กุ,งขาว 45,4903.00 รวมกุ,งดํา+กุ,งขาว 119,690.00 รวมกุ,งดํา+กุ,งขาว 282,446.00 
ผลผลิตเฉล่ียต�อเดือน 6,210.17 ผลผลิตเฉล่ียต�อเดือน 3,825.25 ผลผลิตเฉล่ียต�อเดือน 9,974.17 ผลผลิตเฉล่ียต�อเดือน 23,537.17 

พ้ืนที่โครงการ 1,216 ไร� พ้ืนที่โครงการ 1,320 ไร� พ้ืนที่โครงการ  2,015 ไร� พ้ืนที่โครงการ 1,030 ไร� 
พ้ืนที่บ�อเล้ียงกุ,ง 631.50 ไร� พ้ืนที่บ�อเล้ียงกุ,ง 271.00 ไร� พ้ืนที่บ�อเล้ียงกุ,ง 833.00 ไร� พ้ืนที่บ�อเล้ียงกุ,ง 630.00 ไร� 
จํานวนบ�อเล้ียงกุ,ง 196/196 บ�อ/ราย จํานวนบ�อเล้ียงกุ,ง 98/52 บ�อ/ราย จํานวนบ�อเล้ียงกุ,ง 244/66 บ�อ/ราย จํานวนบ�อเล้ียงกุ,ง 189/82 บ�อ/ราย 
พ้ืนที่เฉล่ีย 3.22 ไร�/บ�อ พ้ืนที่เฉล่ีย 2.76 ไร�/บ�อ พ้ืนที่เฉล่ีย 3.42 ไร�/บ�อ พ้ืนที่เฉล่ีย  3.33 ไร�/บ�อ 

ผลผลติรวมทั้ง 4 โครงการ 522,561.00 กก. เฉลี่ยเดือนละ 23,546.75  กก. 
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ส�วนที่ 7 
แผนงานส�งเสริมประสิทธภิาพการผลิตและสร�างมูลค�าภาคการเกษตร 

ผลผลิตท่ี 3 เกษตรกรได�รับการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรมหลัก  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

กิจกรรมการสนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ผลิตพันธุ�สัตว�น้ําจืดปล�อยใน

แหล�งน้ําธรรมชาติ) ได,แก� กุ,งก,ามกรามและปลาน้ําจืด เช�น ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ ปลาบ,า 
ปล�อยลงสู�แม�น้ําปากพนัง ซ่ึงมีความยาวประมาณ ๑๕๖ กิโลเมตร และลําคลองสาขา เพ่ือฟ��นฟู
ทรัพยากรสัตว�น้ํา รักษาสมดุลนิเวศ เป$นแหล�งอาหารและสร,างรายได,ให,กับประชาชนในพ้ืนท่ี เป$น
กิจกรรมท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีมีความต,องการมาก โดยเสนอขอรับการสนับสนุนสัตว�น้ําไปปล�อยผ�านทาง
ผู,ใหญ�บ,าน กํานัน องค�การบริหารส�วนตําบล ชมรมรักษ�ลุ�มน้ําปากพนัง สนองพระราชดําริ และส�วน
ราชการต�างๆ ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโครงการฯ 

ตารางท่ี 27 แผนงานและผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ปKงบประมาณ ๒๕๕๙ 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ หน�วยนับ 
ปริมาณงาน 

แผน ผล 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พันตัว ๕,๐๐๐ ๕,๒๔๖.๑๐ 
1. ผลิตพันธุ�สัตว�น้ํา    

๑.๑ ปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําในแหล�งน้ําธรรมชาติ พันตัว ๔,๗๒๕ ๔,๙๖๙.๖๐ 
๑.๒ ส�งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา พันตัว ๒๗๕ ๒๗๖.๕๐ 

ผลการดําเนินงาน 
ศูนย�ฯ ได,จัดทําแผนงานเพ่ือส�งเสริมการประมงในเขตพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนังโดยมีเปuาหมายท่ี

ผลิตพันธุ�สัตว�น้ํา ชนิดต�างๆ โดยปล�อยในแหล�งน้ําธรรมชาติเพ่ือคืนความสมบูรณ�ทางทรัพยากรประมง 
และทดแทนจํานวนประชากรสัตว�น้ําท่ีลดลงจากผลกระทบการสร,างประตูน้ําก้ันแม�น้ําปากพนัง เพ่ือการ
ใช,ประโยชน�ในอนาคตอย�างยั่งยืน ในป
งบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๕,๒๔๖,๑๐๐ ตัว แบ�งเป$นชนิด
ต�างๆ ดังนี้ ปลาบ,าและปลายี่สกเทศ จํานวน ๒,๗๔๑,๖๐๐ ตัว ปลาตะเพียนขาว จํานวน ๖๒๗,๐๐๐ 
ตัว ปลานิลจิตรลดา จํานวน ๑๗,๕๐๐ ตัว และกุ,งก,ามกราม จํานวน ๑,๘๖๐,๐๐๐ ตัว มีรายละเอียด
ดังต�อไปนี้ 
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ตารางท่ี 28 แสดงข�อมูลการปล�อยพันธุ�สัตว�น้ํา ชนิดต�าง ๆ โดยปล�อยในแหล�งน้ําธรรมชาติ 

วันที ่
ชนิดพนัธุ�สัตว�น้ําที่ปล�อย 

สถานทีป่ล�อย ปลาบ,า/ 
ยี่สก 

ปลาตะเพียน
ขาว 

ปลานิล
จิตรลดา 

กุ,ง
ก,ามกราม 

๖ ต.ค.๕๘ -     ๒,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - ต.ทุ�งใส อ.สิชล 
๑๒ ต.ค.๕๘ -     ๒,๐๐๐ ๘,๐๐๐ - ต.ปากพูน อ.เมือง 
๑๙ ต.ค.๕๘ - ๑๕๐,๐๐๐ - - ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง 
๒๒ ต.ค.๕๘ ๒๐๐,๐๐๐ - - - ต.แม�เจ,าอยู�หัว อ.เชียรใหญ� 
๒๓ ต.ค.๕๘ ๘๐,๐๐๐    ๒๐,๐๐๐ - - ต.เสาธง อ.ร�อนพิบูลย� 
๙ พ.ย.๕๘ - ๕,๐๐๐ - - ต.คลองน,อย อ.ปากพนัง 

๒๐ พ.ย.๕๘ - - - ๒๕๐,๐๐๐ ต.เกาะขันธ� อ.ชะอวด 
๒๔ พ.ย.๕๘ - ๗๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ต.หูล�อง อ.ปากพนัง 
๒๕ พ.ย.๕๘ - ๑๐๐,๐๐๐ - - ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ 
๒๕ พ.ย.๕๘ - ๑๐๐,๐๐๐ - - ต.ไชยมนตรี อ.เมือง 
๒๗ พ.ย.๕๘ - ๓๐,๐๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐ ต.นางหวง อ.ชะอวด 
๒๗ พ.ย.๕๘ - ๓๐,๐๐๐ - - ต.บางศาลา อ.ปากพนัง 
๒๘ พ.ย.๕๘ ๘๘,๐๐๐ - - - ต.ปากนคร อ.เมือง 
๓๐ พ.ย.๕๘ ๘,๙๐๐ - - - ต.ท�าหิน อ.สทิงพระ 
๓ ธ.ค. ๕๘ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - ต.ในเมือง อ.เมือง 

 ๓๐๐,๐๐๐ - - - ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง 
 ๑๕๐,๐๐๐ - - - ต.บางจาก อ.เมือง 

๔ ธ.ค. ๕๘ ๑๐,๐๐๐ - - - ต.ชะเมา อ.ปากพนัง 
 - ๑๕,๐๐๐ - - ต.บางนบ อ.หัวไทร 
 ๑๕๐,๐๐๐ - - - ต.ท�าดี อ.ลานสกา 
 ๑๐๐,๐๐๐ - - - ต.บางศาลา อ.ปากพนัง 
 ๘,๙๐๐ - - - ต.นาสาร อ.พระพรหม 

๕ ธ.ค. ๕๘ ๓๐๐,๐๐๐ - - - ต.ปากพูน อ.เมือง 
 ๘๙,๐๐๐ - - - ต.หูล�อง อ.ปากพนัง 
 ๘๙,๐๐๐ - - - ต.บ,านราม อ.หัวไทร 
 ๘๙,๐๐๐ - - - ต.ระโนด อ.ระโนด 
 ๘,๙๐๐ - - - ต.ในเมือง อ.เมือง 
 ๑๐๐,๐๐๐ - - - ต.หัวไทร อ.หัวไทร 
 ๘๙,๐๐๐ - - - ต.หินตก อ.ร�อนพิบูลย� 
 ๘๙,๐๐๐ - - - ต.ทรายชาย อ.หัวไทร 
 ๘๙,๐๐๐ - - - ต.ไชยมนตรี อ.เมือง 

๘ ธ.ค. ๕๘ ๘๙,๐๐๐ - - - ต.หูล�อง อ.ปากพนัง 
๙ ธ.ค. ๕๘ ๑๐๐,๐๐๐ - - - ต.บ�อตรุ อ.ระโนด 
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ตารางท่ี 28 แสดงข�อมูลการปล�อยพันธุ�สัตว�น้ํา ชนิดต�างๆ โดยปล�อยในแหล�งน้ําธรรมชาติ (ต�อ) 

วันที ่
ชนิดพนัธุ�สัตว�น้ําที่ปล�อย 

สถานทีป่ล�อย ปลาบ,า/ 
ยี่สก 

ปลาตะเพียน
ขาว 

ปลานิล
จิตรลดา 

กุ,ง
ก,ามกราม 

๑๑ ธ.ค. ๕๘ ๑๐๐,๐๐๐ - - - ต.ฉลอง อ.สิชล 
๑๔ ธ.ค. ๕๘ ๕,๐๐๐ - - - ต.ปากพูน อ.เมือง 
๔ ม.ค. ๕๙ - - - ๓๐,๐๐๐ ต.บางศาลา อ.ปากพนัง 
 ๘,๙๐๐ - - - ต.หูล�อง อ.ปากพนัง 
๕ ม.ค. ๕๙ - - - ๒๐๐,๐๐๐ ต.ลานข�อย อ.ปGาพะยอม 
๖ ม.ค. ๕๙ - ๕๐,๐๐๐ - - ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ 
๗ ม.ค. ๕๙ - - - ๒๕๐,๐๐๐ ต.เกาะขันธ� อ.ชะอวด 
๘ ม.ค. ๕๙ ๔๙,๐๐๐ - - - ต.หูล�อง อ.ปากพนัง 
๑๒ ม.ค. ๕๙ - - - ๖๐๐,๐๐๐ ต.เชียรใหญ� อ.เชียรใหญ� 
๑๔ ม.ค. ๕๙ - ๒๐,๐๐๐ - - ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ 
๑๙ ม.ค. ๕๙ - ๕,๐๐๐ - - ต.คลองน,อย อ.ปากพนัง 
๒๐ ม.ค. ๕๙ - ๗๐,๐๐๐ - - ต.หูล�อง อ.ปากพนัง 
๒๒ ม.ค. ๕๙ - ๑๐๐,๐๐๐ - - ต.ไชยมนตรี อ.เมือง 
๒ ก.พ. ๕๙ - - - ๒๕๐,๐๐๐ ต.นางหวง อ.ชะอวด 
๓ ก.พ. ๕๙ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - ต.เขารูปช,าง อ.เมือง 
๒๓ ก.พ. ๕๙ ๘๙,๐๐๐ - - - ต.ท�าหิน อ.สทิงพระ 
๒๕ ก.พ. ๕๙ ๓๐,๐๐๐ - - - ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ 
๒ มี.ค. ๕๙ ๑๒,๐๐๐ - - - ต.ตลิ่งชนั อ.ท�าศาลา 
๑๒ มี.ค. ๕๙ - 3,000 ๑,๕๐๐ - ต.หูล�อง   อ.ปากพนัง 

รวมจํานวนพันธุ�สัตว�นํ้าที่ปล�อยทั้งสิ้น ๕,๒๔๖,๑๐๐ ตัว 
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ส�วนที่ 8 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุ�งทะเลอย�างครบวงจร 

ตามแผนการปรับโครงสร�างและพัฒนาการผลิตสินค�าประมง 

หลักแนวคิดของโครงการเกษตรแปลงใหญ�เป$นหนึ่งในแผนงานท่ีรัฐบาลให,ความสําคัญในการ
พัฒนาและส�งเสริมภาคเกษตรกรรมให,ประเทศไทยมีความเข,มแข็ง โดยยึดพ้ืนท่ี และเกษตรกรเป$น
ศูนย�กลางการพัฒนา ตามหลักการพัฒนาและบูรณาการเชิงพ้ืนท่ี  (Area Based Approach) เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ําในด,านเศรษฐกิจ ซ่ึงเป$นป.จจัยสําคัญในภาคการผลิต และภาคการตลาดตามนโยบาย
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ท่ีมอบหมายให,กรมประมงดําเนินการตามแผนการปรับ
โครงสร,างและพัฒนาการผลิตสินค,าประมง 3 โครงการ คือโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุ,งทะเล
อย�างครบวงจร, โครงการพัฒนาแหล�งผลิตและปรับปรุงระบบการส�งเสริมด,านการเพาะเลี้ยงหอยแครง
และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร 

 กรมประมงโดยศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป$นหนึ่ง
ในหน�วยงานภาครัฐท่ีได,ดําเนินการตามหลักการของเกษตรแปลงใหญ� มาใช,ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงกุ,งทะเล ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุ,งทะเลแบบครบวงจร เสริมสร,าง
กระบวนการลดต,นทุนการผลิต หลีกเลี่ยงการใช,เคมีภัณฑ�ในระบบการผลิตตามหลัก (Good 
Aquaculture Practice) เน,นความปลอดภัยต�อผู,บริโภค และมีระบบท่ีไม�ทําลายสมดุลสิ่งแวดล,อม 
(Code of Conduct) โดยเฉพาะอย�างยิ่งการลดของเสียจากระบบการผลิต (Zero Waste) การลด
ความเสี่ยงโรคตายด�วน (EMS) ท่ีสร,างความเสียหายอย�างหนักในรอบหลายป
ท่ีผ�านมาส�งผลทําให,พ้ืนท่ี
การผลิตกุ,งทะเล ของสหกรณ�ผู,เลี้ยงกุ,งลุ�มน้ําปากพนัง ลดลง โดยการคัดกรองโรคระบาดโดยเน,น
ลักษณะการเข,าถึงเกษตรกร เพ่ือปuองกันความเสี่ยงการเกิดโรคในทุกข้ันตอนการเลี้ยง ตลอดจนการ
ยกระดับคุณภาพของกระบวนการผลิตให,เป$นไปตามมาตรฐาน เพ่ือนําไปสู�การเพ่ิมมูลค�าเพ่ิม และ
ช�องทางการจําหน�ายตามกรอบแนวคิดการค,าขายสมัยใหม� (Modern Trade) สามารถเพ่ิมอํานาจใน
การต�อรองด,านการผลิต และการตลาด (Marketing Mix) กับตลาดกลุ�มเปuาหมายคู�ค,าได,อย�างมี
เสถียรภาพ อันนําไปสู�รูปแบบการเพาะเลี้ยงกุ,งทะเลท่ียั่งยืน เหมาะสมและสอดคล,องกับยุคท่ีสังคมโลกมี
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (Globalization)  ท่ีอยู�ในระบบทุนนิยม (Capitalism) เสริมสร,าง
ภูมิคุ,มกันให,แก�เกษตรกร  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดําริ 

ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได,เริ่มดําเนินโครงการใน
ป
 2559 ซ่ึงเป$นป
แรก มีเกษตรกรสนใจและเข,าร�วมโครงการ เนื่องจากโครงการสามารถสร,าง
ประโยชน�ให,แก�เกษตรกรโดยตรง การดําเนินงานโครงการอย�างต�อเนื่อง เป$นหัวใจสําคัญในการสร,าง
รูปแบบการเลี้ยงกุ,งทะแบบยั่งยืน ตามหลักบริบทพ้ืนท่ี อันนําไปสู�การสร,างรูปแบบ (Model) 
กระบวนการเรียนรู,  

ซ่ึงจะเป$นเบ,าหลอมเพ่ือสร,างพลังทางป.ญญา (Power of Wisdom) เกิดเป$นวัฒนธรรม
องค�กรแห�งการเรียนรู,ขนาดใหญ� (Learning Organization) ของพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง ต�อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค�โครงการ 

1. ลดความเสียหายของผลผลิตของเกษตรกรในโครงการจากโรคระบาดกุ,งทะเล โดยมีผลผลิต
กุ,งทะเลของเกษตรกรสมาชิกท่ีเข,าร�วมโครงการเพ่ิมข้ึนจากป
ก�อนเข,าร�วมโครงการ 

2. ส�งเสริมการใช,จุลินทรีย�น้ํา ปม. 1 เพ่ือลดความเสียหายท่ีเกิดจากโรคระบาดกุ,งทะเล โดยเริ่ม
ต้ังแต�ข้ันตอนการเตรียมบ�อ ไปตลอดระยะการเลี้ยง 

3. เพ่ือลดต,นทุนในการผลิตกุ,งทะเลของสมาชิกหลังเข,าร�วมโครงการ 
4. สร,างมูลค�าเพ่ิมและเพ่ิมช�องทางขายผลผลิตสู�ตลาด Modern Trade  

 
เปGาหมายโครงการ 

1. ผลผลิตกุ,งทะเลในป
 2559 จากการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรสหกรณ�ผู,เลี้ยงกุ,งลุ�มน้ําปาก
พนัง จํากัด เพ่ิมข้ึนจากป
 2558 ร,อยละ 50 

2. ต,นทุนการเลี้ยงกุ,งทะเลในป
 2559 จากการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรสหกรณ�ผู,เลี้ยงกุ,งลุ�มน้ํา
ปากพนัง จํากัด ลดลงจากป
 2558 ร,อยละ 10 

3. สร,างมูลค�าเพ่ิมและเพ่ิมช�องทางขายผลผลิตสู�ตลาด Modern Trade ท่ีสามารถเชื่อมโยง
ผลผลิตกุ,งทะเลท่ีเป$นมิตรกับสิ่งแวดล,อมมีตลาดรองรับ 4 แห�ง ให,แก�เกษตรกรสหกรณ�ผู,เลี้ยงกุ,งลุ�มน้ําปาก
พนัง เพ่ือจําหน�ายกุ,งทะเลท่ีเป$นมิตรต�อสิ่งแวดล,อมของเกษตรกร 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ผลการดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ,งทะเลแบบครบวงจร ของศูนย�พัฒนาประมง
พ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในป
งบประมาณ 2559 ได,ดําเนินงานตามแผนงาน ไม�
ว�าจะเป$นในด,านการคัดกรองโรค การส�งเสริมด,านเทคโนโลยีชีวภาพ  ตลอดจนการอบรมและถ�ายทอดองค�
ความรู, ต�างๆ เพ่ือให,ครอบคลุมป.จจัยท่ีเป$นองค�ประกอบแบบแยกส�วนซ่ึงเกษตรกรไม�สามารถเข,าถึงป.จจัย
ดังกล�าว ของการผลิตกุ,งทะเลแบบยั่งยืนตามหลักสหวิทยาการ อาทิด,านการเพาะเลี้ยง ด,านการตลาด 
ด,านการส�งเสริม และการจัดการองค�ความรู, โดยยึดหลักการบูรณาการแบบองค�รวม ตามหลักการทรงงาน
ของในหลวงรัชกาลท่ี9เพ่ือให,เกิดประโยชน�สูงสุดต�อกลุ�มสมาชิกโครงการ และได,เกิดผลการดําเนินใน
กิจกรรมต�างๆ ดังนี้ 

1. ผลการผลิตและแจกจ�ายหัวเชื้อจุลินทรีย�  
เกษตรกรผู,เลี้ยงกุ,งทะเลให,ความสําคัญในบทบาทของจุลินทรีย�ปม. 1 และโปรไบโอติก ซ่ึงใน

ทัศนะของเกษตรกรนั้นสามารถช�วยควบคุมสมดุลระบบนิเวศภาพในบ�อเลี้ยงและบ�ออ่ืนๆได,ดี กล�าวคือ
สามารถควบคุม, ยับยั้งการแพร�กระจายของเชื้อ Vp. ได,ดีในระดับท่ีไม�ส�งผลหรือสร,างความเสียหายแก�
ผลผลิตตลอดกระบวนการเลี้ยง ส�งผลให,เกษตรกรผลิตกุ,งในแต�ละรอบได,ตามเปuาหมาย 
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ตารางท่ี 29 ผลกิจกรรมการผลิตและแจกจ�ายหัวเช้ือจุลินทรีย� และการตรวจคัดกรองโรคระบาด    

ในกุ�งทะเล ปK 2559 
 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

ป
 พ.ศ. 2559 

กิจกรรม 
จุลินทรีย� ปม. 1 จุลินทรีย�โปรไบโอติก บริการตรวจคัดกรองโรคกุ,ง

ทะเลแก�สมาชิกโครงการ ขวด ซอง ขวด 
ธ.ค. 58 380 270 80 79 
ม.ค. 58 760 620 120 215 
ก.พ. 59 850 1,050 410 138 
มี.ค. 59 2,318 2,000 805 233 
เม.ย. 59 970 2,660 390 45 
พ.ค. 59 700 2,725 320 22 
มิ.ย. 59 630 2,050 380 148 
ก.ค. 59 1,775 3,275 530 198 
ส.ค. 59 5,310 5,350 2,615 1,860 
ก.ย. 59 11,720 6,341 2,500 872 

รวม 25,413 2,6341 5,650 3,810 
  
 ผลการผลิตและแจกจ�ายจุลินทรีย�ท้ัง 2 ชนิด ผลิตสูงสุดอยู�ในช�วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
กันยายน โดยช�วงเดือนท่ีผลิตและแจกจ�ายสูงสุดอยู�ในช�วงการเลี้ยงของกลุ�มสมาชิกและเดือนท่ีมีการผลิต
ตํ่าสุดอยู�ในช�วงเดือนธันวาคมซ่ึงเป$นช�วงเวลาท่ีกลุ�มเกษตรกรสมาชิกโครงการเพ่ิงทําการเก็บเก่ียวผลผลิต
และอยู�ในช�วงพักบ�อหลังจากช�วงเวลาดังกล�าวจะเห็นได,ว�ามีการผลิตและแจกจ�ายสูงข้ึนตามลําดับเพราะ
เกษตรกรเริ่มมีการใช,จุลินทรีย�ในการปรับสภาพบ�อเพ่ือเตรียมการเลี้ยงในรอบต�อไป 

2. ผลการบริการคัดกรองโรคกุ,งทะเล 
การดําเนินงานโครงการในด,านการลดป.จจัยเสี่ยงการเกิดโรคนั้น โดยเฉพาะโรคตายด�วน 

(EMS) ซ่ึงเป$นโรคท่ีสร,างความเสียหายในเขตพ้ืนชายฝ./งท่ีลุ�มน้ําปากพนัง เป$นอย�างมาก เพราะท่ีผ�านมา
เกษตรกรนั้นไม�นิยมนําตัวอย�าง ดิน น้ํา กุ,ง มาตรวจเพ่ือยืนยันเชื้อจึงทําให,ท่ีผ�านมาการเลี้ยงกุ,งในพ้ืนท่ี
ดังกล�าวไม�ประสบผลสําเร็จเท�าท่ีควร เพราะต,องทําการเก็บเก่ียวผลผลิตก�อนวันเวลาท่ีกําหนด ในบาง
กรณีกุ,งท่ีเลี้ยงยังไม�ได,ขนาดตามท่ีตลาดต,องการแต�มีการระบาดของเชื้ออย�างรุนแรง ทําให,ต,องล,มเลิกใน
ระยะเวลาอันสั้น ซ่ึงประสบป.ญหาภาวะขาดทุน สาเหตุหลักคือไม�ได,มีการประเมินความเสี่ยงจากป.จจัย
เสี่ยงเชื้อก�อโรคในพ้ืนท่ีการเลี้ยง ดังนั้นการส�งเสริมให,มีการตรวจเชื้อก�อโรคก�อนการเลี้ยงเป$นอีกหนึ่ง
ป.จจัยสําคัญท่ีทําให,การเลี้ยงกุ,งประสบผลสําเร็จ 
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ตารางท่ี 30 ผลการให�บริการตรวจคัดกรองโรคระบาดในกุ�งทะเล ในตัวอย�างน้ําและดินของสมาชิก 

โครงการในจํานวน 62 ราย ปK 2559 
 

เดือน 

ตัวอย�างน้าํ ตัวอย�างดิน 
 

จํานวน
ตัวอย�าง 

ปริมาณวิบริโอ ≥ 103CFU/ml ร,อยละ
การตรวจ
พบ VP3 

 
จํานวน 
ตัวอย�าง 

ปริมาณวิบริโอ ≥ 103CFU/ml ร,อยละการ
ตรวจพบ 

VP3 
เชื้อvp. 
รวม 

เฉพาะเชื้อvp. 
(HiCrome) 

เชื้อvp. 
รวม 

เฉพาะเชื้อvp. 
(HiCrome) 

ต.ค.58 0 0 0 0 0 0 0 0 
พ.ย.58 0 0 0 0 0 0 0 0 
ธ.ค.58 17 8 0 0 59 22 0 11 
ม.ค.59 52 17 2 2 53 12 12 1 
ก.พ.59 65 6 8 8 38 7 7 4 
มี.ค.59 89 22 16 16 33 12 12 5 
เม.ย.59 16 0 0 0 19 9 9 0 
พ.ค.59 13 7 0 0 9 6 6 0 
มิ.ย.59 31 8 5 5 10 5 5 0 
ก.ค.59 93 20 4 4 60 8 8 0 
ส.ค.59 544 30 23 23 156 43 43 7 
ก.ย.59 334 56 49 49 373 18 18 10 

รวม 
 

1,254 
174 

(13.9%) 
107 

(8.5%) 
107 

(8.5%) 
 

810 
142 

(17.5%) 
120 

(14.8%) 
38 

(47%) 

ผลการตรวจคัดกรองโรคระบาดในกุ,งทะเลแก�สมาชิกโครงการจํานวน 62 ราย จากการ
ให,บริการพบว�าจํานวนตัวอย�างน้ําจํานวนมีท้ังหมด 1,255 ตัวอย�าง ผลการตรวจพบว�า ตัวอย�างน้ําท่ีมี
เชื้อวิบริโอรวมในปริมาณ ≥ 103CFU/ml ท้ังสิ้น 174 ตัวอย�าง คิดเป$นร,อยละ 13.9 ตัวอย�างน้ําท่ีมี
การตรวจพบเชื้อ vp. มีจํานวนท้ังสิ้น 107 ตัวอย�าง คิดเป$นร,อยละ 8.5 และในส�วนของตัวอย�างดินมี
จํานวนท่ีส�งตรวจท้ังหมด 810 ตัวอย�าง ตัวอย�างดินท่ีมีเชื้อวิบริโอรวมในปริมาณ ≥ 103CFU/ml 
ท้ังสิ้น 142 ตัวอย�าง คิดเป$นร,อยละ 17.5 และจํานวนท่ีตรวจพบเชื้อ Vp. มีท้ังสิ้น 38 ตัวอย�าง คิด
เป$นร,อยละ 47 (ตารางท่ี 31) ในการตรวจคัดกรองกรองในตัวอย�างกุ,งทะเล มีจํานวนท่ีส�งตรวจท้ังหมด 
611 ตัวอย�าง ตัวอย�างตัวอย�างกุ,งท่ีมีเชื้อวิบริโอรวมในปริมาณ ≥ 103CFU/ml ท้ังสิ้น 110 ตัวอย�าง 
คิดเป$นร,อยละ 18 และจํานวนท่ีตรวจพบเชื้อ Vp. มีท้ังสิ้น 31 ตัวอย�าง คิดเป$นร,อยละ 5 ในการตรวจ
โรคกลุ�มไวรัสพบตัวอย�างกุ,งจํานวน 3 ตัวอย�าง ท่ีเป$นโรคตัวแดงดวงขาว (ตารางท่ี 32) 
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ตารางท่ี 31 ผลการให�บริการตรวจคัดกรองโรคระบาดในกุ�งทะเล ในตัวอย�างกุ�งทะเลของสมาชิก
62 ราย ปK 2559 

เดือน 
จํานวน 
(ราย) 

จํานวน 
ตัวอย�าง 

ปริมาณวิบริโอ≥ 103CFU/ml ร,อยละการ
ตรวจพบ VP3 

เชื้อไวรัส 5 ชนิด 
ที่ตรวจคัดกรอง วิบริโอรวม เฉพาะเข้ือVp. 

ต.ค. 58 0 0 0 0 0 0 
พ.ย. 58 0   0 0 0 0 0 
ธ.ค. 58 0   0 0 0 0 0 
ม.ค. 59 15 19 3 3 3 0 
ก.พ. 59 48 62 6 4 4 0 
มี.ค. 59 62 111 11 9   9 0 
เม.ย. 59 10 12 0 0 0 0 
พ.ค. 59 0 0 0 0 0 0 
มิ.ย. 59 40 96 19 1 1 3 (WSSV) 
ก.ค. 59 32 56 17 1 1 0 
ส.ค. 59 50 89 33 5 5 0 
ก.ย. 59 60 166 21 8 8 0 

รวม 317 611 110 (18%) 31 (5%) 31 (5%) 3 

3. ผลการดําเนินการด,านการลดต,นทุนการผลิต  
ด,านการลดต,นทุนการผลิตทางโครงการได,มุ�งเน,นป.จจัยการผลิตตลอดกระบวนการเลี้ยง

เพราะแต�ละช�วงการเลี้ยงนั้นมีต,นทุนแฝงอยู�ท้ังสิ้น การส�งเสริมการลดต,นทุนในส�วนนี้จะเป$นในเรื่องการ
จัดอบรมให,ความรู,เรื่องของการให,อาหารท่ีเหมาะสมซ่ึงเน,นในเรื่องปริมาณการใช,ต�อการเจริญเติบโต
ของกุ,ง การกําหนดเกณฑ�การให,อาหารโดยใช,เทคโนโลยีสมัยใหม� คือโปรแกรมคํานวณการให,อาหาร
Feed Application ทางโครงการได,มีการส�งเสริมทําให,มีเกษตรกรรับรู, แต�ยังไม�สามารถเข,าถึง
เทคโนโลยีได, เนื่องจากเกษตรกรส�วนใหญ�ยังเข,าไม�ถึงเทคโนโลยี Smartphone จึงเป$นข,อจํากัดของการ
ส�งเสริมการใช, Feed Application แต�ทางโครงการได,เล็งเห็นถึงข,อจํากัดดังกล�าวจึงได,สร,างข,อมูล
สําหรับกําหนดเกณฑ�การให,อาหารในรูปแบบสมุด เพ่ือให,เกษตรกรเข,าถึงความรู,ได,ง�ายข้ึน 
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ตารางท่ี 32 ข�อมูลเปรียบเทียบด�านปPจจัยการผลิต ต�นทุน และรายได�เฉล่ียระหว�างก�อนและหลัง
เข�าร�วมโครงการของกลุ�มสมาชิกจํานวน 62 ราย (ข�อมูลจากส�วนเศรษฐกิจทาง
ประมง) 

 
ข,อมูลป.จจัยการผลิต 

ข,อมูลเปรยีบเทียบ ผลต�าง 
(เพ่ิม/ลด) 

ร,อยละ
ผลต�าง ก�อนโครงการ58 หลังโครงการ 59 

1. ขนาดพ้ืนท่ีบ�อเฉลี่ย (ไร�) 3.90 3.55 -0.35 -8.97 
2. อัตราการปล�อย (ตัว/ไร�) 98,161 111,405 +13,244 +13.4 
3. อัตรารอด (ร,อยละ) 64.59 77.71 +13.12 +20.3 
4. ระยะการเลี้ยง (วัน) 82 68 -14 -17 
5. อัตราแลกเน้ือ (FCR) 1.6 1.4 -0.2 -12.5 
6. ปริมาณผลผลิต (กก./ไร�) 1,044.04 1,249.19 +205.15 +19.6 
7. ขนาดกุ,งท่ีจับ (ตัว/กก.) 70 85 +15 +21.4 
8. ราคาท่ีขายได, (บาท/กก.) 163.68 163.15 -0.53 -0.32 
9. ต,นทุนการผลิตต�อไร (บาท/ไร�) 59,977.21 128,333.26 +68,356.05 +53.26 
10. ต,นทุนต�อกิโลกรัม (บาท/กก.) 106.23 102.73 -3.5 -3.29 
11. ต,นทุนค�าลูกพันธุ�ตัวละ(สต.) 0.13 0.15 +0.02 -15.3 
12. รายได,รวมท้ังหมด (บาท) 170,888.47 203,805.35 +32,916.88 +19.26 
13. รายได,สุทธิ(บาท) 59,977.21 75,472.09 +15,494.88 +25.8 

 

ตารางท่ี 33 ข�อมูลเปรียบเทียบพ้ืนท่ีเปGาหมายระหว�างก�อนและหลังเข�าร�วมโครงการ สัดส�วนพ้ืนท่ี
ต�อปริมาณผลผลิตเฉล่ียรวมของสมาชิกจํานวน 62 ราย 

 
สัดส�วนพ้ืนท่ี/ผลผลิต 

ข,อมูลเปรยีบเทียบ ผลต�าง 
(เพ่ิม/ลด) 

ร,อยละ
ผลต�าง ก�อนโครงการ 58 หลังโครงการ59 

1. พ้ืนท่ีเลี้ยงท้ังหมด(ไร�) 242 220 -22.0 -9.0 

2. ขนาดบ�อเฉลี่ย (ไร�) 3.90 3.55 -0.35 -8.9 

3. ผลผลติต�อบ�อ (กก.) 4,075 4,432 +357.0 +8.76 

4. ผลผลติต�อไร� (กก.) 1,044 1,237 +193 +18.4 

5. ผลผลติรวมท้ังหมด(กก./ป
) 252,657 274,821 +22,164 +8.7 

4. การอบรมและถ�ายทอดเทคโนโลยีองค�ความรู, 
ด,านการอบรมและถ�ายทอดองค�ความรู,ป.จจัยการลดต,นทุนการผลิต ทางศูนย�พัฒนา

ประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได,ดําเนินกิจกรรมการส�งเสริมและถ�ายทอดองค�
ความรู,ซ่ึงได,เผแพร�รูปแบบการเลี้ยงกุ,งด,วยระบบชีวภาพตามหลักวิชาการ โดยจัดแสดงบ�อสาธิตท่ีแสดง
รูปแบบการเลี้ยงแบบครบวงจร ควบคู�กับหลักแนวคิด ภายใต,ชื่อโครงการ การเลี้ยงกุ,งทะเลด,วยระบบ
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เทคโนโลยีชีวภาพ มีเกษตรกรกลุ�มสมาชิกท้ังหมด และเกษตรกรท่ัวไปเข,าร�วมการอบรม ศึกษาระบบ
การเลี้ยง โดยมีเจ,าหน,าท่ีจาก ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป$น
วิทยากรให,ความรู,ท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก�กลุ�มเกษตรกรผู,เข,าร�วมประมาณ 120 คน และ
รวมไปถึงการอบรมให,ความรู,ในด,านการจัดการพลังงานท่ีใช,ในระบบการเลี้ยง เช�น ไฟฟuา น้ํามัน เพ่ือให,
เกิดประหยัดเน,นประสิทธิภาพการใช,สูงสุด ตลอดจนการให,ความรู,เรื่องผลิตภัณฑ�อาหารเสริม แร�ธาตุ
ต�างๆ ท่ีใช,ในระบบการเลี้ยง โดยมุ,งเน,นให,เกษตรกรเห็นถึงเหตุผลท่ีต,องใช,มากกว�าความรู,สึกต,องการใช, 

1. การสร,างมูลค�าและการขายผลผลิตสู�ตลาดการค,าสมัยใหม� (Modern Trade) 
การดําเนินงานด,านการสร,างมูลค�าให,เกิดสินค,าเป$นรูปแบบใหม�นั้น จําเป$นต,องใช,

กระบวนการมีส�วนร�วมจากทุกภาค ไม�ว�าจะเป$น กรมประมง สหกรณ� กลุ�มผู,ประกอบการ ตลอดจนผู,มี
ส�วนได,ส�วนเสียมาร�วมกันกําหนดกรอบการพัฒนาอย�างสร,างสรรค� (Road Map) ซ่ึงจําเป$นต,องมี
กระบวนการคิดร�วมกันต้ังแต�เริ่มต,นแล,วค�อยๆต�อยอดตามศักยภาพ ซ่ึงจากการดําเนินการท่ีผ�านมา ทาง
ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได,จัดประชุมกลุ�มเพ่ือหาแนวทาง
ความเป$นไปได,ของทิศทางการพัฒนาด,านการตลาด ในงานประชุมได,มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว�าง
เกษตรกรผู, เป$นสมาชิกสหกรณ�ผู, เลี้ยงกุ,งลุ�มน้ําปากพนังและผู,ประกอบการ ตลอดจนมีตัวแทน
ผู,ประกอบการบรรยายด,านแนวทางการตลาดทําให,กลุ�มผู,เข,าร�วมประชุมได,ทราบถึงแหล�งตลาดท่ี
สามารถเข,าถึงได, และคุณสมบัติการเข,าสู�ตลาด ท้ังนี้ประเด็นการหารือเรื่องการสร,างมูลค�าเพ่ิม และการ
หาช�องทางการจําหน�ายนั้นยังอยู�ในช�วงการระดมความคิด (Brainstorming) เพ่ือค,นหาศักยภาพของ
ฐานการผลิตว�าจะมีจุดเชื่อมหรือไม�อย�างไรในอนาคต ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับความเข,มแข็งของผู,นําการสร,างกลุ�ม 
และการสร,างทีมในการขับเคลื่อนประเด็นดังกล�าว 

สรุปผลการดําเนินงาน 
การดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุ,งทะเลอย�างครบวงจร ของศูนย�พัฒนาประมง

พ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ป
งบประมาณ 2559  ซ่ึงเป$นป
แรกท่ีได,เริ่ม
ดําเนินการในเขตชายฝ./งพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง และถือว�าเป$นโครงการท่ีสามารถแก,ไขป.ญหาการผลิตกุ,ง
ทะในพ้ืนท่ีได,เป$นอย�างดี อาทิด,านการเพาะเลี้ยง ด,านโรคระบาด ด,านการจัดการระบบเลี้ยง ตลอดจน
ด,านการตลาด โดยเฉพาะด,านโรคระบาดซ่ึงถือว�าเป$นป.ญหาและอุปสรรคในการผลิตกุ,งของพ้ืนท่ีลุ�มน้ํา
ปากพนังมาเป$นระยะเวลาท่ียาวนาน  โรคกลุ�มอาการตายด�วน (EMS) จึงเป$นภารกิจมุ�งเปuาเพ่ือลดความ
เสียหายผลผลิตกุ,งของเกษตรกรลุ�มน้ําปากพนัง รูปแบบการดําเนินการคือการตรวจหาและลดความ
รุนแรงเชื้อ Viprio parahaemolyticus การปรับสภาพดินท่ีผ�านการเลี้ยงมาหลายป
ด,วยเทคนิคการไถ
พรวน ควบคู�กับการใช,จุลินทรีย�แบบ ปม. 1 เพ่ือฟ��นฟูและบําบัดให,บ�อเหมาะสมท่ีจะดําเนินการเลี้ยงต�อ
ได, รวมไปถึงการตรวจหาเชื้อก�อโรคในน้ําและกุ,ง ตลอดกระบวนการผลิตเพ่ือลดความเสี่ยงการเกิดโรค
กลุ�มอาการตายด�วน (EMS) เป$นการเพ่ิมศักยภาพในกระบวนการผลิตท่ีสามารถช�วยลดป.ญหาความการ
สร,างความเสียหายในผลผลิตได,อย�างมีประสิทธิภาพ ส�งผลให,มีการจัดการต,นทุนการผลิตอย�างมี
ประสิทธิผล จากการดําเนินโครงการท้ังหมดสามารถสรุปแยกเป$นประเด็นต�างๆได,ตามตัวชีวัดโครงการ
ดังต�อไปนี้  
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1. ลดความเสียหายของผลผลิตจากโรคระบาดในกุ,งทะเล 
ผลการดําเนินโครงการพบว�า กลุ�มสมาชิกท้ัง 62 ราย สามารถผลิตกุ,งทะเลเพ่ิมข้ึนเม่ือดูผลการ

ผลิตรวมต�อป
 ระหว�างป
ก�อน และป
หลังเข,าร�วมโครงการซ่ึงจากการวิเคราะห�ข,อมูลพบว�า ก�อนเข,า
โครงการผลิตกุ,งได, 252,657 กิโลกรัม และในป
หลังเข,าร�วมโครงการผลิตได, 274,821 กิโลกรัม 
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 22,164 กิโลกรัม คิดเป$นร,อยละ 8.7 (ตารางท่ี 33) และมีอัตรารอดเพ่ิมสูงข้ึนร,อยละ 
20.3  (ตารางท่ี 32) ซ่ึงจากข,อมูลดังกล�าวบ�งชี้ถึงประสิทธิภาพของการส�งเสริมให,มีการส�งตัวอย�างเพ่ือ
ตรวจหาเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และการใช,จุลินทรีย�ปม. 1 และ โปรไบโอติก ในการลดความ
เสียหายของผลผลิต    

2. การลดต,นทุนการผลิต 
ในด,านการลดต,นทุนการผลิตพบว�า ต,นทุนการผลิตเพ่ิมสูงข้ึนจากป
 2558 ซ่ึงเป$นป
ก�อนการ

เข,าร�วม คิดเป$นร,อยละ 53.26 แต�ในด,านของรายได,ท้ังหมด และรายได,สุทธิพบว�า เพ่ิมข้ึนคิดเป$นร,อย
ละ 19.26 ราย ได,สุทธิเพ่ิมข้ึน คิดเป$นร,อยละ 25.8 และในส�วนของการใช,โปรแกรมสําเร็จรูป Feed 
Application นั้นยังมีข,อจํากัดในการส�งเสริมท้ังนี้กลุ�มเปuาหมายส�วนใหญ�เป$นเกษตรกรรุ�นสมัยท่ียังให,
อาหารแบบวิธีด้ังเดิม ประกอบกับยังเข,าไม�ถึงระบบ Smartphone และด,านการจัดการพลังงาน
เกษตรกรทราบถึงช�วงเวลาท่ีสามารถปOดใบพัดตีน้ําเพ่ือลดการใช,พลังงานไฟฟuา 

3. การสร,างมูลค�าและการขายผลผลิตสู�ตลาดการค,าสมัยใหม� (Modern Trade) 
ด,านการเพ่ิมมูลค�าและการหาช�องทางการจําหน�ายยังอยู�ในช�วงการระดมความคิดในการหาค,นหา
แนวทางท่ีเหมาะสม (Brainstorming) เพ่ือค,นหาศักยภาพของฐานการผลิตให,เป$นไปตามคุณสมบัติการ
เข,าสู�ตลาดต�อไป 
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ส�วนที ่9 

กิจกรรมส�งเสริมการประมงในพ้ืนที่ลุ�มนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.) 

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว ได�ทรงพระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับการพัฒนาลุ�มน้ํา
ปากพนัง ณ สถานีสูบน้ําบ�านโคกกูแว ตําบลพร�อน และสถานีสูบน้ําตอหลัง ตําบลไพรวัน อําเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส เม่ือวันท่ี ๙ และ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ สรุปความได�ว�างานท่ีจะต�อง
ดําเนินการมีอยู� ๒ ส�วนคือ 

1. งานด�านชลประทาน ซ่ึงเป$นพ้ืนฐานของการแก,ป.ญหา ท้ังนี้ควรมีการพิจารณา
วางโครงการและก�อสร,างประตูระบายน้ําในแม�น้ําปากพนัง ณ จุดห�างจากอําเภอปากพนัง ไปทางทิศใต,
ประมาณ ๓ - ๕ กิโลเมตร อย�างเร�งด�วนเพ่ือปuองกันน้ําเค็มบุกรุกและเก็บกักน้ําดิบสําหรับใช,ผลิตประปา
ของอําเภอปากพนังพร,อมท้ังก�อสร,างระบบระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีน้ําท�วมลงทะเลให,เร็วท่ีสุด 

2. งานด�านกิจกรรมต�อเนื่อง เพ่ือช�วยเหลือราษฎรในการประกอบอาชีพและพัฒนาความ
เป$นอยู�ให,ดีข้ึนควรให,เจ,าหน,าท่ีต�าง ๆท่ีเก่ียวข,องรวมท้ังฝGายทหารช�วยกันพัฒนาให,เกิดผลควบคู�ไปกับ
การพัฒนาด,านแหล�งน้ําพ้ืนท่ีของโครงการมีประมาณ ๑,๙๓๗,๕๐๐ ไร� อยู�ทางตอนใต,ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ครอบคลุม พ้ืนท่ีรวม ๗ อําเภอ คือพ้ืนท่ีท้ังหมดของอําเภอชะอวด อําเภอร�อนพิบูลย� 
อําเภอเชียรใหญ� อําเภอหัวไทร และอําเภอปากพนัง กับพ้ืนท่ีบางส�วนของอําเภอลานสกา และอําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช 

ตามท่ีได,มีการสร,างประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิก้ันแม�น้ําปากพนัง เพ่ือแยกน้ําจืดและ
น้ําเค็มออกจากกัน เม่ือเดือนตุลาคม 2542 ทําให,สภาวะแวดล,อมด,านการประมงเปลี่ยนแปลงไป โดย
จากการสํารวจของกรมประมงในเบ้ืองต,นพบว�า หลังจากปOดประตูก้ันแม�น้ําปากพนัง มีผลทําให,สัตว�น้ํา
ในแม�น้ําปากพนัง จํานวน 96 ชนิด สูญหายไป ซ่ึงแยกเป$นปลา 74 ชนิด กุ,ง 8 ชนิด ก้ัง 2 ชนิด หมึก 
2 ชนิด ปู 9 ชนิด และแมงดาทะเล 1 ชนิด ส�งผลกระทบต�อชีวิตความเป$นอยู�ของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี
อาศัยทรัพยากรทางการประมง ในการดํารงชีพ เกษตรกรท่ีอาศัยอยู�บริเวณริมฝ./งของแม�น้ําปากพนัง
และลําคลองสาขาต,องปรับเปลี่ยนอาชีพไปตามสภาพแวดล,อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้นการสร,างประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิก้ันแม�น้ําปากพนัง เพ่ือแยกน้ําจืดและ
น้ําเค็มออกจากกันนั้นส�งผลให,แม�พันธุ�กุ,งก,ามกรามไม�สามารถเคลื่อนย,ายไปวางไข�ในพ้ืนท่ีน้ํากร�อยเพ่ือ
แพร�และขยายลูกพันธุ�ในแม�น้ําปากพนังและลําคลองสาขาได,ตามธรรมชาติ ประกอบกับการทําการ
ประมงอย�างต�อเนื่องจึงจําเป$นต,องมีการผลิตพันธุ�กุ,งก,ามกรามปล�อยลงสู�แหล�งน้ําธรรมชาติ เพ่ือฟ��นฟู
ทรัพยากรกุ,งก,ามกรามให,กลับมาสมบูรณ�อีกครั้ง และช�วยรักษาสมดุลนิเวศของแหล�งน้ํา โดยมี 

วัตถุประสงค�หลักคือ 
1. เพ่ือเพ่ิมประชากรสัตว�น้ําในแม�น้ําปากพนัง และลําคลองสาขา 
2. เพ่ือรักษาสมดุลนิเวศในแม�น้ําปากพนัง และลําคลองสาขา 
3. เพ่ือเป$นแหล�งอาหารและสร,างรายได,ให,กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
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ผลการดําเนินงาน 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ีได,รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙ 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(กปร.) ได,ให,การสนับสนุนงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กับศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�ม
น้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในการดําเนินโครงการส�งเสริมการประมงในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปาก
พนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 1 โครงการ คือ 

โครงการผลิตพันธุ�ปลานํ้าจืดปล�อยลงสู�แหล�งนํ้าธรรมชาติในพ้ืนที่ลุ�มนํ้าปากพนัง 
งบประมาณรวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือดําเนินกิจกรรมผลิตพันธุ�ปลาน้ําจืด (กุ,งก,ามกราม ปลา

ตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ และปลานิล) ปล�อยลงสู�แหล�งน้ําธรรมชาติ จํานวน 5,๐๐๐,๐00  ตัว 

วัตถุประสงค�ของโครงการ 
1. เพ่ือเพ่ิมประชากรสัตว�น้ําในแม�น้ําปากพนังและลําคลองสาขา 
2. เพ่ือรักษาสมดุลนิเวศในแม�น้ําปากพนังช�วยลดวัชพืชในแม�น้ําปากพนังและลําคลองสาขา 
3. เพ่ือเป$นแหล�งอาหารและสร,างรายได,ให,กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

ผลการดําเนินการโครงการผลิตพันธุ�ปลาน้ําจืดปล�อยลงสู�แหล�งน้ําธรรมชาติในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง 
ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได,มีการเบิกจ�าย

งบประมาณในการดําเนินการผ�านศูนย�อํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ซ่ึงสามารถดําเนินงานบรรลุเปuาหมาย โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
 ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได,ทําการผลิตพันธุ�สัตว�
น้ําแล,วปล�อยตามความต,องการของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีทําหนังสือผ�านผู,ใหญ�บ,าน กํานัน และนายก
องค�การบริหารส�วนท,องถ่ิน ส�วนหนึ่งได,รับการประสานขอรับการสนับสนุนจากหน�วยงานราชการท่ี
ดําเนินงานในพ้ืนท่ีเพ่ือปล�อยในกิจกรรมต�างๆ อันมีผลต�อการสร,างจิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�
น้ําในพ้ืนท่ี  

การดําเนินงานใช,ระยะเวลา ๓ เดือน ปล�อยพันธุ�สัตว�น้ํา ๔๓ ครั้ง จํานวน ๔ ชนิด 
ประกอบด,วยกุ,งก,ามกราม จํานวน ๒,๒0๕,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว จํานวน 2,๐๘๙,๙00 ตัว ปลา
ยี่สกเทศ จํานวน ๙๖0,000 ตัว และปลานิล จํานวน ๑๗,000 ตัว รวมท้ังสิ้น จํานวน 5,271,900 
ตัว ลงในแม�น้ําปากพนังและลําคลองสาขา ในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง สิชล ลานสกา พรหมคีรี ปากพนัง เชียร
ใหญ� ชะอวด หัวไทร ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอระโนด ของจังหวัดสงขลา (ตารางท่ี 34) 
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ตารางท่ี 34 แสดงข�อมูลการปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําของโครงการผลิตพันธุ�ปลาน้ําจืดปล�อยลงสู�แหล�ง
น้ําธรรมชาติในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง 

วันที ่
ชนิดพนัธุ�สัตว�น้ําที่ปล�อย 

สถานทีป่ล�อย กุ�งก�ามกราม ปลาตะเพียน
ขาว 

ปลาบ�า/ย่ีสก ปลานิล ปลากะพง
ขาว 

๑๔ ก.ค.5๙ - 1๐0,000 - - - ต.หูล�อง อ.ปากพนัง 
๑๕ ก.ค.5๙ - ๘๘,000 - - - ต.เชียรใหญ� 

อ.เชียรใหญ� 
๒๕ ก.ค.5๙ - ๑00,000 - - - ต.แม�เจ,าอยู�หัว 

อ.เชียรใหญ� 
๒๖ ก.ค.5๙ ๒๒๕,๐๐๐ - - - - ต.หูล�อง  อ.ปากพนัง 
๒๙ ก.ค.5๙ - 1๐0,000 - - - ต.ท,องลําเจียก 

อ.เชียรใหญ� 
๒๙ ก.ค.5๙ ๖๔๐,๐๐๐ - - - - ต.วังอ�าว อ.ชะอวด 
๑ ส.ค.5๙ ๓๐0,000 - 

 
- -  ต.ท,องลําเจียก อ.

เชียรใหญ� 
 - - - ๑๐,๐๐๐  ต.บางสวรรค� อ.พระ

แสง 
 ๑00,000 - - -  ต.เสาธงอ.ร�อนพิบูลย� 
 ๒๘0,000 - 

 
- -  ต.ท,องลําเจียก 

อ.เชียรใหญ� 
๒ ส.ค.5๙ ๑๐,๐๐๐ - - -  ต.ไทรบุรี อ.ท�าศาลา 
 - ๒๐,๐๐๐ - -  อ.ลานสกา 
๓ ส.ค.5๙ - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐  ต.หูล�อง  อ.ปากพนัง 
๔ส.ค.5๙  20,000 

 
- - - ต.ท,องลําเจียก 

อ.เชียรใหญ� 
 - 1๖,000 - - - ต.หนองหงส� อ.ทุ�งสง 
 ๔๐0,000 - - - - ต.เกาะขันธ�อ.ชะอวด 
๕ส.ค.5๙ - ๑,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ - ต.ปากพูน อ.เมือง 
๙ส.ค.5๙ - ๘๔,000 - - - ต.บางจาก  อ.เมือง 
 - - ๑00,000 - - ต.นาโพธิ์ อ.จุฬาภรณ� 
 - ๘๔,000 - - - ต.ปริก อ.ทุ�งใหญ� 
๑๐ส.ค.5๙ - 500 - ๕๐๐ - ต.ร�อนพิบูลย� 

อ.ร�อนพิบูลย� 
๑๑ส.ค.5๙ - ๑00,000 ๘๔,000 - - ต.บางจาก  อ.เมือง 
 - ๘๔,000 - - - ต.ท�าเรือ อ.เมือง 
 - ๑๘๔,000 - - - ต.ชะเมา อ.ปากพนัง 
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ตารางท่ี 34 แสดงข�อมูลการปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําของโครงการผลิตพันธุ�ปลาน้ําจืดปล�อยลงสู�แหล�งน้ํา
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง (ต�อ) 

วันที ่
ชนิดพนัธุ�สัตว�น้ําที่ปล�อย 

สถานทีป่ล�อย กุ�งก�ามกราม ปลาตะเพียน
ขาว 

ปลาบ�า/ย่ีสก ปลานิล ปลากะพง
ขาว 

๑๑ส.ค.5๙ - - ๘๔,000 - - ต.ควนทอง อ.ขนอม 
 - ๑๘๔,000 - - - ต.ควนหนองหาน 

อ.จุฬาภรณ� 
 - ๒,๐๐๐ - - - ต.หูล�อง  อ.ปากพนัง 
๑๒ส.ค.5๙ - ๑๘๔,000 - - - ต.บ�อพรุ อ.ระโนด 
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ส�วนที ่10 
กิจกรรมงบเงินทุนหมุนเวยีน 

 ศูนย�ฯ ได,รับการจัดสรรงบเงินทุนหมุนเวียนในป
งบประมาณ 255๙ สําหรับผลิตพันธุ�ปลา 
พันธุ�กุ,งและพันธุ�สัตว�น้ําชนิดอ่ืนๆ เพ่ือจําหน�ายเป$นจํานวนเงิน ๕๒๗,๘๘0 บาท และใช,ไปจํานวน 
๕๒๗,๑๙๓.๕๔ บาท  คงเหลือ ๖๘๖.๔๖ บาท  รายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 35 แสดงค�าใช�จ�ายเงินทุนหมุนเวียนในแต�ละรายการประจําปKงบประมาณ 255๙ 

ลําดับ รายการ งบประมาณท่ีได,รับ 
งบประมาณท่ีใช,

ไป 
คงเหลือ 

1 ค�าจ,างชั่วคราว ๓๔๗,๘๘๐ ๓๔๗,๘๘๐ - 
2 ค�าตอบแทนใช,สอยและวัสดุ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๗๙,๓๑๓.๕๔ ๖๘๖.๔๖ 

รวม ๕๒๗,๘๘0 ๕๒๗,๑๙๓.๕๔ ๖๘๖.๔๖ 

ผลการผลิตพันธุ�สัตว�น้ําสามารถผลิตพันธุ�สัตว�น้ําได,แก�ปลานิลไม�แปลงเพศขนาด 2 - 3 
เซนติเมตร ปลานิลแปลงเพศขนาด 2 - 3 เซนติเมตร ปลานิลจิตรลดาขนาด 2 - 3 เซนติเมตร ปลานิล
จิตรลดา 3 แปลงเพศขนาด 3 นิ้ว กุ,งก,ามกรามขนาด 1 - 1.5 เซนติเมตร กุ,งกุลาดําขนาด P10 - 
P15 ปลากะพงขาวอายุ 7 - 15 วัน ปลากะพงขาวขนาด 1 เซนติเมตรและปลากะพงขาวขนาด 2 - 3 
เซนติเมตร รวมท้ังหมด 3,022,200 ตัวและจําหน�ายได,จํานวนเงินท้ังหมด 712,165 บาท 
รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 36 แสดงผลการผลิต และการจําหน�ายพันธุ�สัตว�น้ําตามแผนงานของงบเงินทุนหมุนเวียน 

ชนิดพันธุ�สัตว�น้ํา 
ขนาด 

ซม./นิ้ว 
ราคาต�อหน�วย 

(ตัว) 
จํานวนสัตว�น้ําท่ี

ผลิตได� (ตัว) 
จํานวนเงินท่ี

จําหน�ายได�(บาท) 

1.ปลานิลแปลงเพศ 2 - 3 ซ.ม. 0.30  1,804,360   529,683  

2.ปลานิลไม�แปลงเพศ 2 - 3 ซ.ม. 0.10  3,000   300  

3.ปลานิลไม�แปลงเพศ 3 - 5 ซ.ม. 0.10 4,000  400  

4.กุ,งกุลาดํา (p10-15) 0.10  40,000   4,000  

5.กุ,งกุลําดํา (p10-15) 0.12  300,000   36,000  

6.กุ,งก,ามกราม 1.15 ซ.ม. 0.15  210,300   31,455  

รวมท้ังสิ้น   2,361,660 ตัว 601,838 บาท 
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กิจกรรมการติดตามคุณภาพนํ้าบริเวณพ้ืนที่ลุ�มนํ้าปากพนัง 
 การติดตามคุณภาพน้ําบริเวณพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง โดยศูนย�ฯ ได,ดําเนินการเก็บตัวอย�างน้ํา
บริเวณโดยรอบจํานวน 21 สถานี ครอบคลุมพ้ืนท่ีโดยรวมของลุ�มน้ําปากพนัง ท่ีได,รับผลต�อระบบ
ชลประทานของโครงการพัฒนาลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทางระบบภูมินิเวศ ได,แก� 
วัดทะเลป.ง ศาลาแก,ว วัดบ,านด�าน คลองฉุกเฉินหน,าโกฏิ ท�าเรือ ประตูน้ําเค็ม ประตูน้ําจืด เรือนแพ 
คลองปากตรง คลองบางไทร วัดบางศาลา แพกุ,ง คลองบางตะพง วัดสระเกศ วัดทาบทอง ต,นไทร 
วัดเภาเคือง บ,านเชียรใหญ� สถานีตํารวจเชียรใหญ� สะพานบริษัทซีพี 2 ปากพนัง  

เพ่ือนํามาตรวจวิเคราะห�คุณภาพน้ําเดือนละ 4 ครั้ง ได,แก� อุณหภูมิ, ความเค็ม, ความเป$น
กรดด�าง, ปริมาณออกซิเจน, ความเป$นด�าง, ความขุ�นใส, แอมโมเนีย, ไนไตร�ท, ไนเตรท, ฟอสเฟตและ
ปริมาณออกซิเจนในน้ํา หลังจากทราบผลวิเคราะห�ทางเคมีแล,วจะประชาสัมพันธ�ในเวปบอร�ดของศูนย�ฯ 
เพ่ือเป$นแนวทางในการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชนิดต�างๆ อีกท้ังยังเฝuาระวังในเรื่องของสิ่งแวดล,อมและยังเป$น
แนวทางก�อนท่ีศูนย�ฯจะปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําลงสู�แหล�งน้ําธรรมชาติ ในป
งบประมาณ 255๙ มีแผนการ
ดําเนินงาน 48 ครั้งต�อป
 ผลการดําเนินงาน 48 ครั้งต�อป
 

กิจกรรมส�งเสริมความรู�และฝvกอบรม 
ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป$นแหล�งเรียนรู, และ

ถ�ายทอดเทคโนโลยี การให,ความอนุเคราะห�แก�หน�วยงานอ่ืน เช�นให,ใช,ยานพาหนะงานส�วนราชการต�างๆ 
บริการบ,านพักรับรองสําหรับเจ,าหน,าท่ีกรมประมง ให,ความอนุเคราะห�ใช,สถานท่ีห,องประชุมศูนย�ฯ และ
ให,บริการรับนักศึกษาฝ¢กงานจากสถาบันต�างๆ เพ่ือให,ความรู,และฝ¢กประสบการณ�การทํางานแก�
นักศึกษา ท้ังภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี เช�น ความรู,ด,านการเพาะพันธุ�สัตว�น้ํา การอนุบาล การจัดการ
พ�อแม�พันธุ� และงานโครงการต�างๆ ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนังฯ  

ในป
งบประมาณ 2559 ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ได,ให,การฝ¢กอบรมนักศึกษาฝ¢กงานจากวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี รวมท้ังสิ้น 4 ราย ดังนี้ 

ตารางท่ี 37 แสดงรายช่ือนักศึกษาฝvกประสบการณ�วิชาชีพการทํางานแก�นักศึกษา 

ท่ี ช่ือ - สกุล สถาบันการศึกษา ระยะเวลาการฝvกงาน 

1. นายสมิทธินันท� ท,ายวังมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล,า
เจ,าคุณทหารลาดกระบัง วิทยา
เขตชุมพรอุดมศักด์ิ 

1 มิ.ย.59 – 31 ก.ค.59 

2. นายรังสิมันตุ�  หนูนาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วิชัย 

1 มิ.ย.59 – 31 ก.ค.59 

3. นางสาวชุติมณย� บุญทรง วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ
นครศรีธรรมราช 

23 พ.ค. 59 – 9 ก.ย.59 

4. นางสาวสุธิตา  รัตนอุบล วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ
นครศรีธรรมราช 

23 พ.ค. 59 – 9 ก.ย.59 
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อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการปล�อยพันธุ�สัตว�น้ํา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช  วันเสาร� ท่ี 5 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2559  ณ แหล�งน้ําบริเวณหน�า
พระตําหนักประทับแรม  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข,าราชการและเจ,าหน,าท่ี ศูนย�พัฒนาประมง
พ้ื น ท่ี ลุ� ม น้ํ า ป า ก พ นั ง  อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ   ร�วมพิธีปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําเนื่อง
ในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ข,าราชการ หัวหน,าส�วนราชการของหน�วยงาน
ต�างๆ ในอําเภอปากพนัง ร�วมปล�อยพันธุ�สัตว�
น้ํา 

ภาพกิจกรรมการปล�อยพันธุ�สัตว�น้ํา 
อําเภอเชียรใหญ�จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ภาพกิจกรรมการปล�อยพันธุ�สัตว�น้ํา 
อําเภอปGาพะยอม จังหวัดพัทลุง 
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เจ,าหน,าท่ีศูนย�ฯ ร�วมปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําใน
แหล�งน้ําภายในสวนสัตว�สงขลา อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

กิจกรรมปล�อยพันธุ�สัตว�น้ํา บริเวณโครงการ
พร ะ ร าช ดํ า ริ  อํ า เ ภ อปากพนั ง  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช 

ภาพกิจกรรมชุมชนกําลังร�วมกันปล�อยพันธุ�
สัตว�น้ํา 

ผู,อํานวยการศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปาก
พ นั ง  อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ     
ร�วมปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําร�วมกับชนชุม 
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อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะอาจารย� และนักเรียน ร�วมปล�อยพันธุ�สัตว�
น้ํา ตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ผู,อํานวยการศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปาก
พ นั ง  อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ     
ร�วมปล�อยพันธุ�สัตว�น้ํ า  เทศบาลบางพระ 
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ภาพกิจกรรมการปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําตําบลบาง
จาก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู,อํานวยการศูนย�ฯ ปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําร�วมกับ
ชุมชนบริเวณท�าเรือศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�ม
น้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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สนับสนุนพันธุ�สัตว�น้ําเนื่องในวันสถาปนากรม
ชลประทาน ณ ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประ
สิทธิ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข,าราชการ และเจ,าหน,า ท่ีกรมชลประทาน
ร�วมกันปล�อยพันธุ�สัตว�น้ํา 

ชาวประมง ในอําเภอปากพนัง ช�วยกันลําเลียง
พันธุ�กุ,งกุลาดํา เพ่ือนําปล�อยในทะเลปากพนัง 
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เจ,าหน,าท่ีศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปาก
พนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ร�วมปล�อย
พันธุ�กุ,งกุลาดําร�วมกับชาวประมง ณ อ�าวปาก
พนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีปล�อยพันธุ�สัตว�น้ํา เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เ ฉลิ มพระชนมพรรษา  7 รอบ     
สมเด็จพระนางเจ,าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ 
ศาลาประชาสันต� (ศาลาแดง) อําเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข,าราชการ หน�วยงานต�าง ๆ ในอําเภอปากพนัง
ร�วมปล�อยพันธุ�สัตว�น้ํา 

เจ,าหน,าท่ีศูนย�ฯ และองค�การบริหารส�วนตําบล
บางจาก ร�วมปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี ณ ตําบลบาง
จาก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําเลียงพันธุ�สัตว�น้ํา เพ่ือนําปล�อยบริเวณตําบล
บางจาก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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คณะอาจารย� นักเรียน ประชาชน ร�วมปล�อย
พันธุ�ปลา 

 

พิธีปล�อยพันธุ�ปลาวันแม�แห�งชาติ พสกนิกรท้ัง
ชาติ ถวายความจงรักภักดี ณ ประตูระบายน้ํา
อุทกวิภาชประสิทธิ  โครงการพระราชดําริ 
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข,าราชการศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปาก
พนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ร�วมปล�อย
พันธุ�สัตว�น้ํา 

ผู,อํานวยการศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปาก
พนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ร�วมปล�อย
พันธุ�สัตว�น้ํา 
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ระบบการส�งนํ้าทะเลของโครงการชลประทานนํ้าเค็มในเขตพ้ืนที่การเลี้ยงกุ�งทะเลศูนย�
พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ�มนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงสูบนํ้าทะเล ตู�ควบคุมระบบสบูนํ้า 

มอเตอร�สูบนํ้าทะเล การตรวจความพร�อม และซ�อมบํารุงประจําทุก 
3 สัปดาห� 



รายงานประจําป
 2559 ศูนย�พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ�มนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ หน,า 68 

ระบบการส�งนํ้าทะเลของโครงการชลประทานนํ้าเค็มในเขตพ้ืนที่การเลี้ยงกุ�งทะเลศูนย�
พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ�มนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพขณะเครื่องสูบนํ้ากําลังทํางาน ภาพแสดงรูปแบบการส�งนํ้าเข�าบ�อพัก 
เพ่ือกระจายส�งไปยังคลองพ้ืนท่ีเลี้ยงกุ�ง 

ภาพคลองส�งนํ้าทะเลจากบ�อพัก 
ไปยังพ้ืนท่ีเลี้ยงกุ�งทะเล 

ภาพแสดงเครื่องสํารองไฟฟGาฉุกเฉิน 
ของโรงสูบนํ้า 
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