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บันทึกของผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 
 
 รายงานประจําปีฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือรวบรวมสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ํา
จืดชลบุรี ประจําปีงบประมาณ 2557 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป 
ผลงานทุกงาน/โครงการสําเร็จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายด้วยการสนับสนุนและคําแนะนําของ
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ 
ทุกคน จึงขอขอบคุณทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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ประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุร ี
ดินแดนที่เรียกว่าจังหวัดชลบุรี มีผู้คนอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ ในปี 2522 มีการขุดค้นทาง

โบราณคดี ที่ตําบลพนมดี อําเภอพนัสนิคม ได้พบร่องรอยของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดี 
เรียกว่า เชลล์ มาวด์ (Shell Mould) ซึ่งที่โคกพนมดีเป็นเชลล์ มาวด์  ที่ใหญ่โตที่สุดซึ่งยังไม่เคยพบในประเทศ
ทางเอเชียอาคเนย์อ่ืน ๆ เลย จากหลักฐานทางโบราณวัตถุสถาน ทําให้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า ภายในกรอบ
เนื้อที่ 4,363 ตารางกิโลเมตร ของเมืองชลบุรีในอดีตเคยเป็นที่ตั้งชุมชนหรือเมืองโบราณที่เคยมีความ
เจริญรุ่งเรืองอยู่ 3 เมือง และนับว่าเก่าแก่ที่สุดเท่าที่ปรากฏหลักฐาน คือ 
 เมืองศรีพะโร  ตั้งอยู่บริเวณบ้านอู่ตะเภา ตําบลหนองไม้แดง อําเภอเมืองชลบุรี หน้าเมืองมีอาณาเขตจด
ทีตํ่าบล บางทรายในปัจจุบัน เคยมีผู้ขุดพบโบราณวัตถุหลายอย่าง เช่น พระพุทธรูปทองคําสัมฤทธิ์ แก้วผลึก ขัน
ทองคํา ถ้วยชามสังคโลกคล้ายของสุโขทัย จระเข้ปูน ก้อนศิลามีรอยเท้าสุนัข เป็นต้น นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า
เป็นเมืองในสมัยขอมยังเรืองอํานาจอยู่ในภูมิภาคนี้  รุ่นเดียวกับสมัยลพบุรีซึ่งอยู่หลังยุคอู่ทอง a และก่อนยุคอยุธยา 
คือ ประมาณฟพ.ศ.    1600-1900 

เมืองพระรถ  เป็นเมืองโบราณยุคเดียวกับเมืองศรีพะโร เพราะปรากฏว่ามีทางเดินโบราณติดต่อกันได้
ระหว่าง 2 เมืองนี้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และเมืองพระรถแห่งนี้คงอยู่ในสมัยเดียวกันกับเมืองพระรถ
หรือ เมืองมโหสถ ที่ดงศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อ พ.ศ.2472 ได้มีผู้ขุดพบพระพุทธรูป "พระพนัสบดี"  ที่
บริเวณตําบลหน้าพระธาตุ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  เป็นพระพุทธรูปจําหลักจากศิลาดําเนื้อละเอียด เป็น
พระพุทธรูปสมัยทวารวดี พระพนัสบดีมีพุทธลักษณะแปลกกว่าพระพุทธรูปอื่นๆฟคือเป็นพระพุทธรูปปางประทับ
ยืนบนดอกบัว ยกพระหัตถ์ทั้งสองเสมอพระอุระ จีบนิ้วพระหัตถ์ทั้ งสองเช่นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา บนฝุา
พระหัตถ์ทั้งสองมีลายธรรมจักร เบื้องพระปฤษฎางค์มีประภามณฑล ประทับยืนบนสัตว์ที่แปลกพิเศษกว่าสัตว์
ทั้งหลาย เป็นภาพสัตว์ที่เกิดจากจินตนาการของประติมากรผู้สร้างพระพุทธรูป คือ นําโค ครุฑ หงส์ มารวมเป็น
สัตว์ตัวเดียวกัน สัตว์นั้นหน้าเป็นครุฑ เขาเป็นโค ปีกเป็นหงส์ โค ครุฑ หงส์ เป็นพาหนะของเทพเจ้าทั้งสาม คือ 
พระอิศวรทรงโค  พระนารายณ์ทรงครุฑ  พระพรหมทรงหงส์ เมื่อรวมเข้ากันจึงเป็นสัตว์พิเศษที่มีเขาเป็นโค มี
จงอยปากเป็นครุฑ และมีปีกเป็นหงส์ ผู้สร้างอาจหมายถึงพระพุทธเจ้าอาศัยศาสนาพราหมณ์เป็นพาหนะในการ
ประกาศพระศาสนา หรือหมายถึงกกกกกกพระพุทธเจ้าทรงชัยชนะแล้วซึ่งศาสนาพราหมณ์ก็ได้  พระพนัสบดีที่ขุดพบนี้สูง 
45 เซนติเมตร  
 เมืองพญาเร่  ตั้งอยู่ตําบลบ่อทอง อําเภอบ่อทอง เป็นเมืองสมัยทวารวดีเช่นเดียวกับเมืองพระรถ ตั้งอยู่
ในเขตท่ีสูงห่างจากเมืองพระรถประมาณ 32 กิโลเมตร ลักษณะเมืองเป็นรูปวงรี 2 ชั้น ชั้นแรกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 1,100 เมตร ส่วนชั้นในประมาณ 600 เมตร คูเมืองและคันดินของตัวเมืองชั้นนอกทางด้านเหนือยังเห็น
ได้ชัดเจน  
 สมัยกรุงศรีอยุธยา  เมืองชลบุรีปรากฏเป็นหลักฐานในทําเนียบศักดินา หัวเมือง ตราเมื่อมหาศักราช 
1298 ตรงกับ พ.ศ. 1919 ชลบุรีมีฐานะเป็นเมืองจัตวา ผู้รักษาเมืองเป็นที่ "ออกเมืองชลบุรีศรีมหาสมุทร"    ศักดิ
นา 2,400 ไร่ ส่งส่วยไม้แดง ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพะงั่ว) ในปี พ.ศ. 2309 ขณะที่กรุงศรี
อยุธยาถูกกองทัพมาล้อมอยู่นั้น กรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งเป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์หนึ่งในพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวบรมโกศ แต่ถูกเนรเทศไปลังกา ได้กลับมาเกลี้ยกล่อมรวบรวมชายฉกรรจ์ทางหัวเมืองภาคตะวันออก 
ได้แก่ จันทบุรี ระยอง บางละมุง ชลบุรี และปราจีนบุรี เข้าร่วมกองทัพอ้างว่าจะยกไปช่วย กรุงศรีอยุธยารบพม่า 
ในครั้งนั้นชาวชลบุรีได้ให้การสนับสนุนเข้าร่วมในกองทัพเป็นจํานวนมากจนกระทั่งเมืองชลบุรีแทบจะกลายเป็น
เมืองร้าง เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าข้าศึก เมื่อ พ.ศ. 2310 ชาวจังหวัดชลบุรีได้ให้ความร่วมมือกับสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช ในการกอบกู้อิสรภาพอย่างใกล้ชิดจนสามารถกอบกู้เอกราชกลับคืนมา  
 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ได้
เสด็จประพาสชลบุรีหลายครั้ง เพราะชลบุรีเป็นเมืองชายทะเล เหมาะแก่การพักผ่อน มีทัศนียภาพงดงามและไม่
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ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก ในจดหมายเหตุพระราชกิจประจําวัน มีหลักฐานปรากฎชัดว่า รัชกาลที่ 4 5 
และ 6 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จประพาสชลบุรีเมื่อไร ทรงมีพระราชกรณียกิจล้วนแต่เป็นพระราช
กรณียกิจพ้ืนฐานสร้างชลบุรีให้เจริญรุ่งเรืองมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2437  ได้ทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองราชอาณาจักรโดยให้หัวเมือง  ต่างๆ ทั่ว
ราชอาณาจักรขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยเพียงกระทรวงเดียว คือ การรวบรวมหัวเมืองทั้งหลายขึ้นเป็นมณฑล 
การปกครองหัวเมืองเป็นราชการส่วนภูมิภาค ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมมาเป็นระบบมณฑลหรือระบบ
เทศาภิบาลจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2437 เป็นต้นมา คือ จากมณฑลแบ่งย่อยออกเป็นเมือง อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน 
โดยมีผู้ปกครองบังคับบัญชา เรียกว่า สมุหเทศาภิบาล ผู้ว่าราชการเมือง นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ตามลําดับ ครั้นถึง พ.ศ. 2458 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้รวมมณฑลจัดตั้งขึ้นเป็นภาค โดยมีอุปราชเป็นผู้ปกครอง มี
อํานาจเหนือสมุหเทศาภิบาล มีด้วยกัน 4 ภาค คือ ภาคพายัพ ภาคปักษ์ใต้ ภาคอีสาน และภาคตะวันตก สําหรับ
ภาคกลางให้คงเป็นมณฑลอยู่อย่างเดิมเรียกว่ามณฑลอยุธยาaมีอุปราชปกครองแทนสมุหเทศาภิบาล การ
ปกครองหัวเมืองแบบแบ่งเป็นภาค และมีตําแหน่งอุปราชเช่นว่านี้ได้ยกเลิก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2468 ในสมัย
รัชกาลที่ 7 โดยกลับไปใช้ในลักษณะเป็นมณฑลอย่างเดิม  
 

ขนาด และที่ตั้ง 
จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย  ริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยห่างจาก

กรุงเทพมหานครมาตามทางหลวงแผ่นดินสาย 34 (ถนนบางนา-ตราด) เป็นระยะทางประมาณ                 81 
กิโลเมตร และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ถนนมอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลบุรี) เป็นระยะทางประมาณ 79 
กิโลเมตร  

จังหวัดชลบุรีมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 2,726,875 ไร่ หรือ 4,363 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของพ้ืนที่
ประเทศไทยซึ่งมีพ้ืนที่รวม 320,696,875 ไร่ หรือ 513,115 ตารางกิโลเมตร   
 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอบางปะกง อําเภอบ้านโพธิ์  อําเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอสนามชัยเขต และก่ิงอําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต้   ติดต่อกับอําเภอบ้านฉาง และอําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย 
 

ภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรีมีการผสมผสานกันมากถึง 5 แบบ ทั้งที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา ที่

ราบชายฝั่งทะเล ที่ราบลุ่มแม่น้าบางปะกง พ้ืนที่สูงชันและภูเขา รวมถึงเกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย จังหวัดชลบุรีมี
ชายฝั่งทะเลยาวถึง 160 กิโลเมตร เว้าแหว่งคดโค้งสวยงาม เกิดเป็นหน้าผาหิน หาดทราย ทอดยาว ปุาชายเลน 
ปุาชายหาด ซึ่งอ่าวหลายแห่งสามารถพัฒนาไปเป็นท่าจอดเรือกําบังคลื่นลมได้เป็นอย่างดี  อาทิ ท่าจอดเรือรบที่
อําเภอสัตหีบ เป็นต้น สาหรับเกาะสําคัญ ๆ มีอยู่ไม่น้อยกว่า 46 เกาะ เช่น เกาะสีชัง เกาะค้างคาว เกาะริ้น เกาะ
ไผ่ เกาะลอย เกาะล้าน เกาะครก เกาะสาก เกาะขาม เกาะแสมสารและเกาะครามที่อยู่ในเขตทหารเรือของ
อําเภอสัตหีบ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลเต่าทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ของไทย  เป็นต้น โดยเกาะ
เหล่านี้ทําหน้าที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ช่วยปูองกันคลื่นลม ทําให้ชลบุรีไม่ค่อยมีคลื่นขนาดใหญ่ ต่างจาก
จังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด ซึ่งมักมีคลื่นใหญ่กว่า ด้วยเหตุนี้ทําให้ชายฝั่งของจังหวัดชลบุรีจึงเต็มไปด้วยท่า
จอดเรือประมง และเหมาะแก่การสร้างท่าจอดเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ อาท ิท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น ภูมิประเทศ
อันหลากหลายดังกล่าว หล่อหลอมให้ชลบุรีสามารถพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย์ การท่องเที่ยว และการคมนาคมที่สะดวกสบาย  
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เขตการปกครอง 

   จังหวัดชลบุรีแบ่งเขตการปกครองออกแบ่งเป็น 11 อําเภอ 92 ตําบล 687 หมู่บ้าน การปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง 8 แห่ง  เทศบาลตําบล  29  แห่ง องค์การบริหาร
ส่วนตําบล  60  แห่ง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง  คือ เมืองพัทยา แยกจากการปกครองของอําเภอ
บางละมุง เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ซ่ึงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  

   อําเภอทั้ง 11 ของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอบ้าน
บึง อําเภอศรีราชา อําเภอเกาะจันทร์ อําเภอบ่อทอง อําเภอหนองใหญ่  อําเภอบางละมุง  อําเภอสัตหีบ และ
อําเภอเกาะสีชัง 

 

ภาพที่ 1 เขตการปกครองจังหวัดชลบุรี 
 

ประชากร 
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จังหวัดชลบุรีมีประชากรรวม 1,390,354 คน แบ่งเป็นชาย 681,399 คน หญิง 708,955 (ข้อมูลจาก
กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) และมีจํานวนประชากรแฝงประมาณ 1,500,000 คน  

 
ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดชลบุรีมีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical Climate) โดยได้รับอิทธิพลจากทั้งลม
มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ส่งผลให้จังหวัดชลบุรีมีฤดูกาลแตกต่างกันอย่างชัดเจน 3 ฤดู ได้แก่ 

ฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม อากาศค่อนข้างอบอ้าว แต่ไม่ถึงกับร้อนจัด 
ฤดูฝน เดือนสิงหาคม – ตุลาคม มีฝนตกกระจายทั่วไป มักตกหนักในเขตปุาและภูเขา 
ฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อากาศไม่หนาวจัด เย็นสบาย ท้องฟูาสดใสปลอดโปร่งและมี

แดดตลอดวัน เป็นช่วงเวลาซึ่งชายหาดจะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว  ส่วนภาคเกษตรในฤดูนี้เป็นเวลาที่ค่อนข้าง
แล้ง เพราะฝนทิ้งช่วงหลายเดือน  
 

ทรัพยากร แหล่งน้ า และสถานะทางเศรษฐกิจ 
 ทรัพยากรที่สําคัญของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ทรัพยากรทางทะเล ปุาไม้ และสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนการทํา
เหมืองแร่ปัจจุบันมีน้อยมาก จังหวัดชลบุรีไม่มีแม่น้ําไหลผ่าน คงมีแต่ลําคลองและ  อ่างเก็บน้ําที่ก่อสร้างขึ้นโดย
อาศัยน้ําฝน ทําให้ขาดแคลนน้ําเพื่อการเพาะปลูกขณะเดียวกันโอกาสที่จะพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการชลประทานทํา
ได้ยากเพราะสภาพภูมิประเทศไม่เอ้ืออํานวย กรมทรัพยากรธรณีได้สํารวจแหล่งน้ําใต้ดิน  พบว่า ปริมาณน้ํา
โดยทั่วไปของจังหวัดชลบุรีมีปริมาณ 10-100sลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แต่เป็นน้ํากร่อยหรือน้ําเค็ม  

สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีในเดือนสิงหาคม 2557 โดยรวมขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง จากเดือน
ก่อนหน้า โดยด้านอุปทานขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง สะท้อนจากภาพอุตสาหกรรม ส่วนภาคเกษตรหดตัว
ต่อเนื่อง ส่วนด้านอุปสงค์ปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะด้านการบริโภคภาคเอกชน และการใช้จ่ายเงินภาครัฐในขณะที่
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง   สําหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี  

 
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) 
 มีสัญญาณชะลอลง สะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคม 2557 ขยายตัวในอัตราที่
ชะลอลงร้อยละ 5.3 ชะลอลงจากร้อยละ 10.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยปริมาณการใช้ไฟฟูา
ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว ร้อยละ ขณะที่จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดมีทั้งหมด 2,928 โรง เพ่ิมขึ้นจาก
ปีที่แล้วจํานวน 183 โรง และภาคการท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 12.1 เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ที่ขยายตัวร้อย
ละ 1.1 ส่วนภาคเกษตรหดตัวลง จากปริมาณผลผลิต สุกรและมันสําปะหลัง 
 
เศรษฐกิจอุปสงค์ (ด้านการใช้จ่าย) 
 มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากดัชนีภาคการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ  
9.9 ชะลอลงจากร้อยละ 12.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าโดยพิจารณาจากการลดลงของจํานวนรถยนต์เพ่ือการ
พาณิชย์ที่หดตัวต่อเนื่องร้อยละ 31.5  แนวโน้มเศรษฐกิจเดือนถัดไปคาดว่าจะขยายตัวในที่ชะลอลงสะท้อนจาก
มูลค่าการส่งออกขยายตัวชะลอตัวลง ส่วนการนําเขาลดลงต่อเนื่อง สอดคล้องกิจกรมที่ได้รับอนุมัติจากการ
ส่งเสริมการลงทุน 
 
 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
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 อัตราเงินเฟูอทั่วไปเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.0  จากการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ หมวดอาหารบริโภคในบ้าน หมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ํา อาหาร หมวดอาหาร
บริโภคนอกบ้าน  หมวดเครื่องประกอบอาหาร หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอร์ ดัชนีหมวดอ่ืน ๆไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่มสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ หมวดเคหสถาน หมวดเครื่องนุ่งห่ม และ
รองเท้า  หมวดบันเทิง การอ่านการศึกษาและศาสนา หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล และหมวด
พาหนะการขนส่งและการสื่อสาร สําหรับการจ้างงานขยายตัวจากจํานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ  4.1  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
 

ศักยภาพของจังหวัดชลบุรี 
 เป็นทําเลที่ตั้งเหมาะสมเอ้ือต่อการท่องเที่ยว การลงทุน และการส่งออก 
 เป็นศูนย์กลางการอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว พณิชยกรรม 
 เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการสาธารณสุข 
 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
 เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 
 การเมืองท้องถิ่นเข้มแข็งมีเอกภาพ และประสานงานกับจังหวัดได้อย่างดี 
 ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งและร่วมมือกับภาคราชการเป็นอย่างดี 
 การเก็บภาษี สรรพากร สรรพสามิต ศุลกากรสูงมาก 
 เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านกีฬาทั้งทางบกและทางน้ํา 
 มีความพร้อมด้านการขนส่งทางน้ําได้แก่ บริเวณอําเภอศรีราชา อ่าวอุดม แหลมฉบัง และเกาะสีชัง 

เป็นสถานที่ซ่ึงสามารถรองรับการจอดเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่เพ่ือลําเลียงและขนถ่ายสินค้าลง
เรือเล็กเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ 
 ท่าเรือน้ําลึกสัตหีบ ได้ยกฐานะเป็นท่าเรือพาณิชย์ มีท่าเทียบเรือ 5 ท่า (ท่าเรือ 1, 2 และ 3 ใช้

เป็นท่าเรือสําหรับรองรับเรือรบ ส่วนท่าเรือท่ี 4 และ 5 ใช้เป็นท่าเรือสําหรับรองรับเรือสินค้า) 
 ท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบัง ตั้งอยู่ในเขตอําเภอศรีราชาห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 130 กิโลเมตร 

เพ่ือรองรับเรือขนาดใหญ่ที่ขนสินค้าแบบเทกองและแบบตู้ขนสินค้า 
 ท่าเรือน้ําลึกเกาะสีชัง อยู่ทางด้านใต้ของเกาะสีชัง เป็นท่าเทียบเรือรองรับสินค้าขนาด 10,000 

ตัน ส่วนทางด้านตะวันตกจะเป็นท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้าเหลว รองรับเรือสินค้าขนาด 
240,000 ตัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี 
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                               หาดบางแสน                                       อุทยานสามก๊ก   

 
                    เขาสามมุข                                              สวนนงนุช                                                                                     

  
           สวนสัตว์เปิดเขาเขียว                                         เกาะสีชัง 
 
 1. ชายหาดบางแสน เป็นชายหาดที่สวยงาม เป็นที่คุ้นเคยสําหรับผู้ที่นิยมมาเที่ยวชมทะเล อยู่ห่างจาก

ตัวจังหวัดประมาณ 10 กิโลเมตร มีถนนเลียบริมทะเล และมีสิ่งอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวครบถ้วน ทั้ง
สถานที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร และสวนสนุกต่าง ๆ สุดชายหาดด้านทิศเหนือมีแหลมและโขดหินที่รู้จักกันใน
นาม “แหลมแท่น” 

2. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์สัตว์
น้ําทะเลประเภทต่าง ๆ จัดแสดงปลาหรือสัตว์น้ําที่สวยงามและสัตว์น้ําที่หายากต่าง ๆ   

3. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อยู่ที่ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 38 กิโลเมตร 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสังกัดองค์การสวนสัตว์ดุสิต มีพ้ืนที่ประมาณ 36,626 ไร่ ปล่อยให้สัตว์ปุาชนิด
ต่าง ๆ เช่น ค่าง เก้ง กวาง ช้าง หมูปุา ฯลฯ อยู่ในสภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด และมีกรงนกใหญ่ซึ่งมีนก
นับร้อยชนิดที่สวยงาม  
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4. หาดพัทยา เป็นหาดที่สวยงาม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 50 กิโลเมตร แบ่งเป็น 3 เขต คือ   
พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ มีถนนเลียบริมทะเล พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เช่น 
โรงแรม บังกะโลรีสอร์ท และสถานที่ตากอากาศ 

5. หาดจอมเทียน  เป็นหาดทรายสีขาวสะอาดและสงบอยู่ในอําเภอสัตหีบ ห่างจากพัทยาประมาณ     
6 กิโลเมตร แยกขวาจากถนนสุขุมวิทตรงกิโลเมตรที่ 150.5 เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร มีถนนเลียบชายหาด 
เหมาะสําหรับการพักผ่อน เล่นน้ําทะเล และเล่นกีฬาทางน้ํา  

6. เกาะสีชัง เป็นเกาะขนาดใหญ่ในอ่าวไทย ตั้งอยู่ที่อําเภอเกาะสีชัง อยู่ห่างจากชายฝั่งศรีราชาประมาณ 
9 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ อีก 8 เกาะ พ้ืนที่รวมประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น พระราชวังและพระตําหนักต่าง ๆ ในรัชกาลที่ 5         ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ รอย
พระพุทธบาทจําลอง หาดหินกลม และเขาตกปลาทะเลซึ่งมีปลาชุกชุมมาก 

7. เกาะล้าน และเกาะในบริเวณอ่าวพัทยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในอ่าวพัทยา นั่งเรือโดยสารจากฝั่ง
พัทยาประมาณ 40 นาที บนเกาะล้านมีหาดทรายที่มีชื่อคือ หาดตาแหวน มีโรงแรม ภัตตาคาร               สนาม
กอล์ฟ และยังมีเกาะที่น่าสนใจสําหรับนักท่องเที่ยวอีก เช่น เกาะไผ่ เกาะครก ฯลฯ 
 8. สวนนงนุช  เป็นหมู่บ้านไทยแห่งใหม่ในเนื้อที่ 1,000 ไร่ อยู่ห่างจากพัทยาประมาณ 15 กิโลเมตร 
แยกซ้ายจากถนนสุขุมวิทตรงกิโลเมตรที่ 163 เข้ามาประมาณ 3.58 กิโลเมตร มีสวนซึ่งประกอบด้วย           ไม้
ดอกไม้ประดับนานาชาติ สวนพฤกษาชาติต่าง ๆ มีเรือพายไว้บริการให้เช่า 

9. เขาสามมุข ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี ห่างจากแหลมแท่นประมาณ     2 
กิโลเมตร เป็นเขาเตี้ย ๆ สามารถชมทัศนียภาพมุมกว้างของแหลมแท่น และชายหาดบางแสนได้เป็นอย่างดี มี
ศาลเจ้าแม่สามมุข และมีลิงปุาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก นักท่องเที่ยวมักแวะสักการะเจ้าแม่สามมุข หรือ
รับประทานอาหารทะเล 
 10. อ่างศิลา ห่างจากชายหาดบางแสนไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชายทะเล ซึ่ง
รัชกาลที่ 5 ได้โปรดให้สร้างพระตําหนักราชินีไว้ ปัจจุบันอ่างศิลาเป็นชุมชนชาวประมง ซึ่งมีร้านอาหารทะเลที่
นักท่องเที่ยวนิยมแวะพักรับประทานอาหาร และซื้อสินค้าพ้ืนเมือง เช่น ครกหิน ตุ๊กตาหิน เป็นของ   ที่ระลึก 
 11. ตลาดหนองมน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตําบลแสนสุข ริมทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)   ปาก
ทางแยกเข้าชายหาดบางแสน ห่างจากจังหวัดชลบุรี ประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นตลาดจําหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง ของ
ที่ระลึก อาหารแห้ง และขนมต่าง ๆ ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชลบุรี 

12. อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้ ตั้งอยู่ในเขตตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่เน้นความสําคัญของหินธรรมชาติ ที่มีสีสันและรูปทรงแตกต่างกัน นอกจากนี้  ยังมีสวนบอน
ไซ จระเข้ยักษ์ และการแสดงโชว์ต่าง ๆ  
 13. เมืองจ าลอง ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ 143 เป็นสถานที่รวบรวมสิ่งจําลอง              
ปูชนียสถาน โบราณสถานที่สําคัญ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สะพานข้ามแม่น้ํา
แคว ประสาทหินพิมาย เป็นต้น ในอัตราส่วน 1:25 นอกจากนี้ ยังมีมินิยุโรป เช่น หอไอเฟล เทพีสันติภาพ เป็น
ต้น 

14. สวนเสือศรีราชา ตั้งอยู่ในเขตตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เน้น
ความสําคัญของจระเข้ เสือโคร่ง และสัตว์นานาชนิด 

15. วัดใหญ่อินทาราม ตั้งอยู่บนถนนเจตน์จํานงค์ในตัวเมืองชลบุรี เป็นวัดสําคัญเก่าแก่คู่เมืองชลบุรี มี
สถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนปลาย คือ พระอุโบสถฐานโค้งแอ่นท้องสําเภา ภายในมีภาพจิตรกรรม  ฝาผนังที่
งดงามมาก เหนือขอบหน้าต่างเป็นภาพเทพชุมนุม ที่ผนังทั้ งสองด้านเขียนเรื่อง ทศชาติชาดก พระเวสสันดร
ชาดก และยังมี พลับพลาตรีมุข สร้างด้วยไม้ประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อสําริดทรงเครื่องกษัตริย์ เรียกกันว่า 
หลวงพ่อเฉย             
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16. วัดธรรมนิมิตต์ ตั้งอยู่ที่ตําบลบ้านสวน บนถนนสายชลบุรี-พนัสนิคม ห่างจากตัวเมืองประมาณ 1 
กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2484 เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมงคลนิมิตต์ พระพุทธรูปคอนกรีตประดับด้วย
กระเบื้องโมเสก ปางประทับเรือ (ประทับนั่งบนบัลลังก์ห้อยพระบาท  พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ําบนพระเพลา พระ
หัตถ์ขวาห้อยอยู่ข้างพระองค์) ขนาดความสูง 34 เมตร อยู่เชิงเขา หากเดินขึ้นไปยังยอดเขาสามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ของเมืองชลบุรีได้  

17. หอพระพนัสบดี ตั้งอยู่กลางสระน้ํา ตรงข้ามศาลาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ถนนเมืองเก่า ซอย 1 
เป็นที่ประดิษฐานพระพนัสบดีซึ่งจําลองจากองค์จริง เป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานพร สมัยทวารวดีที่สง่างาม
มาก อายุประมาณ 1,200-1,300 ปี แกะสลักอย่างประณีตจากหินดําเนื้อละเอียด ประทับยืนบนหลังสัตว์ที่ มี
ลักษณะผสมกันระหว่างครุฑ โค และหงส์  

18. เรือด าน้ าภิรมย์ เป็นเรือดําน้ําลําแรกและลําเดียวของพัทยา ที่นํานักท่องเที่ยวดําสู่ใต้น้ําด้วยความ
ลึกกว่า 20 เมตร เพ่ือชมความงามของปะการังใต้ท้องทะเลบริเวณเกาะล้าน และเกาะสาก  
 19. อันเดอร์ วอเตอร์ เวิด์ล พัทยา (Underwater World Pattaya)  ตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท-หนองปรือ 
เป็นแหล่งรวมพันธุ์ปลาทะเลในด้านอ่าวไทย นักท่องเที่ยวสามารถชมโดยเดินลอดอุโมงค์แก้วที่เปิดให้เห็นปลา
ประเภทต่างๆ ที่ว่ายอยู่รอบๆ ได้ถึง 180 องศา อุโมงค์มีความยาว 105 เมตร แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โซน 
ปะการัง มีปลาสวยงามซึ่งหาดูได้ยาก เช่น ปลาสินสมุทร ปลาพยาบาล ปลาผีเสื้อ ฯลฯ โซนปลากระดูกอ่อน เช่น 
ปลาฉลาม ปลากระเบน โซนเรืออับปาง มีปลาต่าง ๆ เช่น ปลาเก๋า ปลาจาระเม็ด ฯลฯ  

20. อุทยานสามก๊ก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานไทย-จีน ในเนื้อที่      36 
ไร่ มีการวางรูปแบบตามศาสตร์ของฮวงจุ้ยที่สมบูรณ์แบบ ประกอบด้วยศาลาแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทยและ
จีน ตลอดจนเรื่องราวของพงศาวดารสามก๊ก มีอาคารประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมสลักจากหิน
อ่อนสูง 4 เมตร รูปเทพเจ้ากวนอู และระเบียงจิตรกรรมซึ่งมีภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบดินเผาบันทึกเรื่องราว
ตอนสําคัญของเรื่องสามก๊ก  

21. ตลาดน้ า 4 ภาค ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท ผ่านพัทยากลาง พัทยาใต้ จะอยู่เลยทางแยกไปพัทยาใต้ 
ตลาดน้ําแห่งนี้เป็นตลาดที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่ทําเป็นเชิงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต สังเกตได้จากร้านค้าจะทํามาจาก
ไม้ทั้งหมด และตลาดแห่งนี้ได้รวบรวมของดีทั้ง 4 ภาค ไว้ในตลาดน้ําแห่งนี้ เรียกได้ว่า วันเดียวเที่ยวได้ 4 ภาค
เลย เหนือ กลาง อีสาน ใต้ สินค้าที่นี่จะเน้นไปทางการเกษตร ศิลปะ หัตถกรรม ขนมโบราณ เสื้อลายการ์ตูน
ไทยๆ อาหารสารพัดอย่าง 

22. บ้านสุขาวดี  ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทติดทะเล อําเภอบางละมุง  คฤหาสน์หลังงามของ ดร.ปัญญา โชติ
เทวัญ (เจ้าของสหฟาร์ม)  เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2543 มีพ้ืนที่รวม 80 ไร่ ความหมายของบ้านคือ สุขาวดี 
แปลว่า  ดี ขาวดี สีของบ้านเป็นโทนสีฟูาและสีชมพู โดยสีชมพูหมายถึงความรัก  และสีฟูาเป็นสีของน้ํา  ตกแต่ง
ภายนอกด้วยโทนสีชมพูและสีฟูา สถาปัตยกรรมแบบโรมัน มีรูปภาพและรูปปั้นจํานวนมากอยู่ภายใน  สถานที่
ภายในประกอบด้วย  อาคารพระแม่กวนอิม ,อาคารโดมพระ, ศาลหลักเมือง, ความลับสวรรค์, อาคารพุทธบารมี, 
เวที่เฉลิมพระเกียรติ,โดมละหมาด, อาคารไอริสโซเฟีย, สหฟาร์มสเตชั่น, จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม, อาคาร
สโมสรและอาคารสัจธรรม  

23. เขาพระต าหนัก หรือ เขาพระบาท  เป็นภูเขาเตี้ย ๆ คั่นระหว่างหาดพัทยาใต้กับหาดจอมเทียน บน
ยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดเขาพระบาท อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  สถานีวิทยุ 
ส.ทร.5 ของทหารเรือ และจุดชมวิว จากจุดนี้จะแลเห็นทัศนียภาพโค้งอ่าวของบริเวณเมืองพัทยาได้สวยงามมาก 
บริเวณเชิงเขาพระตําหนักมี สวนเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระตําหนัก มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่  

24. วัดเขาชีจรรย์   วัดเขาชีจรรย์ครอบคลุมพ้ืนที่ 1/4 ตารางกิโลเมตรของเขา  มีความสูง 248 เมตร 
เหนือระดับน้ําทะเล โดยมีพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าเขาชีจรรย์  ถวาย
เป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯมหาราชทรงครองศิริราช
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สมบัติครบ 50 ปี ในพุทธศักราช 2539  ด้านหน้ามีลานเอนกประสงค์ มีการจัดสวนต้นไม้ไว้ได้อย่างสวยงาม  
สถานที่มองไปเป็นที่ราบเชิงเขา และเขาแกะสลักรูปพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา  ไว้ที่ผนังอย่างงดงาม
ชัดเจน 

25. Art in paradise หรือ พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ  ตั้งอยู่บริเวณพัทยาเหนือ มีพ้ืนที่กว่า 
5,800 ตารางเมตร ภายในแบ่งเป็นห้องแสดงงาน 10 ห้องภาพ ที่วาดขึ้นทั้งหมด ได้แก่ ห้องแรกห้องลวงตา  
ห้องใต้สมุทร ห้องแห่งสัตว์ปุา ห้องภาพวาดศิลปินระดับโลก ห้องอารยธรรม ห้องศิลปะแนวเหนือจริง         
ห้องไดโนเสาร์ ห้องน้ําตก ห้องวิวทิวทัศน์ ห้องนิทรรศการศิลปะ ภาพทั้งหมดเป็นภาพที่วาดติดกําแพงและใช้
เทคนิคในการวาดแบบ 3 มิต ิซึ่งเวลาถ่ายรูปออกมาเหมือนกับภาพเสมือนจริงทะลุออกมา     

 26. พิพิธภัณฑ์ริบลีส์  หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของโลกต้นกําเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา หนึ่ง
เดียวที่รวบรวมความมหัศจรรย์จากทั่วทุกมุมโลกที่มีทั้งความลี้ลับพิสดาร ความงดงามที่น่าประทับใจ พบและ
สัมผัสของจริงกว่า 300 ประเภทที่ต้องตื่นตะลึง เช่น หน้ากากหนังมนุษย์ หัวคนย่อส่วนเหลือ 3 นิ้ว เรือจําลอง 
ไททานิคจากไม้ขีดไฟมากกว่า 1,000,000 ก้าน ชายที่มีลูกตาดํา 4 ลูกตา และอ่ืน ๆ อีกมากมาย “ประสบการณ์
ที่คุณจะไม่มีวันลืม” เชื่อหรือไม่  

27. สวนสนุกพัทยาปาร์ค  มีสวนสนุกให้เล่นกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟเหินเวหา ไวกิ้งสุดเร้าใจ 
หรือจะเป็นทาวน์เวอร์ช๊อตสุดมัน และที่นี่ก็มีเครื่องเล่นน่ารักๆ ให้คุณหนูๆ ได้เล่นอีกด้วย   พร้อมทั้งมีสวนน้ําที่
กว้างใหญ่พร้อมกับสไลเดอร์ให้ได้ลื่นไถลกัน นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวให้ชมทัศนียภาพของเมืองพัทยาได้อย่างเต็ม
ตากับกระเช้าลอยฟูาที่ลาดยาวลงมาจากปลายหอคอยที่สูงกว่า 50 ชั้น พร้อมทั้งมีภัตตาคารหมุนให้คุณได้ชมวิว
จากมุมสูงของเมืองพัทยาพร้อมกับรับประทานอาหารอันเลิศรส 

28. Mimosa Pattaya  สถานที่ท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด " The City of Love เมืองเเห่งความรัก " 
โดยสร้างจําลองแบบกลิ่นไอสถาปัตยกรรมเมืองโบราณของฝรั่งเศสโดดเด่นด้วยสีสัน สดใส โอบล้อมด้วย 
บรรยากาศอันแสนโรเเมนติก กลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์ที่ผสมผสาน กันอย่างลงตัว เป็นศูนย์รวมสินค้าที่มี
เอกลักษณ์ โดดเด่น ร้านอาหารไทย อาหารนานาชาติหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีโชว์สุดอลังการ ณ ลาน
น้ําพุดนตรีที่หมุนเวียนเปลี่ยนมาสร้างความบันเทิงทุกวัน 
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เทศกาลงานประเพณ ี
 

   

 
   

ประเพณีแข่งเรือยาว                                            เทศกาลงานวันไหล 
  

                 ประเพณีกองข้าว                                         ประเพณีว่ิงควาย                                                 
     
1. งานประเพณีว่ิงควาย เป็นประเพณีเก่าแก่ของจังหวัด จัดขึ้นในวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 11 ซึ่งตรงกับ

เดือนตุลาคมของทุกปี นอกจากจัดที่อําเภอเมืองชลบุรีแล้ว ยังมีการจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันในอําเภอบ้านบึง 
อําเภอหนองใหญ่ ในวันงานชาวไร่ชาวนาจะตกแต่งควายของตนอย่างสวยงามด้วยผ้าแพรสีต่าง ๆ และนําควาย
มาชุมนุมกันที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด มีการแข่งขันวิ่งควาย ประกวดการตกแต่งควาย ประกวด
นางงาม “น้องนางบ้านนา” เป็นต้น   

2. เทศกาลงานวันไหล พอย่างเข้าเดือนเมษายน อากาศในเมืองไทยก็ยิ่งร้อนขึ้น แต่คนโบราณนั้นเข้าใจ
คิดประเพณีสงกรานต์ไว้คลายร้อนและถือเป็นวันปีใหม่ของไทย   ประเพณีสงกรานต์ในภาคกลางมัก 
จะเล่นกันระหว่างวันที่ 13-15 ของเดือนเมษายน ส่วนในภาคตะวันออกนั้นจะแตกต่างจากที่อ่ืน คือ จะเริ่มเล่น
สาดน้ํากันประมาณ วันที่ 16 หรือ 17-19 เมษายน โดยเรียกกันว่า “วันไหล” สําหรับเมืองพัทยาได้กําหนดจัด
งานวันไหลในวันที่ 19 เมษายนของทุกปี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีรดน้ําดําหัว ขบวนแห่วันไหล การสาดน้ํา
กันอย่างสนุกสนานของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นต้น 

3. งานประเพณีกองข้าว เป็นประเพณีอันเก่าแก่ของชาวเมืองชลบุรี ปัจจุบันมีที่อําเภอศรีราชาที่ยังคง
รักษาประเพณีนี้อยู่ โดยจัดให้มีขึ้นเป็นประจําทุกวันที่ 19-21 เดือนเมษายนของทุกปี สถานที่จัดงานอยู่บริเวณ
หน้าสํานักงานเทศบาลตําบลศรีราชาและที่บริเวณเกาะลอยศรีราชา กิจกรรมของงานจะประกอบไปด้วยการจัด
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ขบวนแห่ที่นําโดยกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่และหน่วยงานต่าง ๆ ที่แต่งกายด้วยชุดไทยประจําบ้าน การสาธิตและจําหน่าย
ขนมพ้ืนบ้าน อาหารพื้นเมือง เป็นต้น 

4. ประเพณีท าบุญกลางบ้าน งานบุญกลางบ้านถือได้ว่ามีข้ึนพร้อมกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชน  
การทําบุญกลางบ้านเป็นงานบุญ ที่น่าสนใจและแตกต่างไปจากการทําบุญอ่ืนๆ ซึ่งแทนที่จะทําบุญกันที่วัด  
ที่อาคารหรือท่ีบ้าน แต่จะทําบุญ ณ บริเวณลานกว้างกลางหมู่บ้าน อันเป็นที่สาธารณะหรือลานวัดร้าง หรือลาน
ท้องนา โดยนําเอาความเชื่อถือเรื่องผีและโบราณเข้ามาผสมผสานกับพิธีทางพุทธศาสนา คือ มีการสวดมนต์เย็น 
(สวดพระปริตร) ในบริเวณพิธี และในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นก็จะมีการสวดมนต์ทําบุญ เลี้ยงพระสงฆ ์
 5. ประเพณีคนตายตีฆ้อง สมัยก่อนเมื่อมีคนตายที่บ้านใดจะต้องตีฆ้องเป็นสัญญาณบอกให้เพ่ือนบ้าน
ทราบ เรียกกันว่า ตีฆ้องตาย เมื่อมีเสียงดังกังวานดังขึ้นในหมู่บ้านใดก็เป็นสัญญาณบอกให้ชาวบ้านทราบว่ามีคน
ตายเกิดข้ึนในหมู่บ้านนั้น (ความเป็นพี่น้องกัน) จะเกิดขึ้นทันที ทุกคนจะสลัดงานที่ทํามายังบ้านเจ้าของเสียงฆ้อง
ทันท ีใครถนัดและมีความสามารถทางใดก็จะช่วยกันทางนั้น  ใครเป็นช่างก็ช่วยใส่ไม้ต่อหีบ ผู้หญิงทําอาหารเลี้ยง
พระ ใครมีขา้วของเครื่องใช้เงินทองก็นํามาช่วยด้วยความเต็มใจ 
 6. ประเพณีแข่งเรือยาว การแข่งขันเรือยาวเป็นกีฬาพ้ืนบ้านของไทยมาตั้งแต่อดีต เมื่อสมัยอยุธยาเป็น
ราชธานีถือว่าเป็นราชพิธีประจําเดือนในช่วงปลายฤดูฝน การแข่งขันเรือยาวได้สืบทอดมาเป็นประเพณีท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของชาวไทย แสดงถึงวิถีชีวิตความสนุกสนาน ความสามัคคี  สําหรับการแข่งขันเรือยาวนี้ จัดขึ้นในช่วง
เดือนพฤศจิกายน ณ อ่างเก็บน้ํามาบประชัน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยการแข่งขันเรือยาวแบ่งออกเป็น  3 
ประเภท ได้แก่ ประเภทไม่เกิน 55 ฝีพาย ประเภทไม่เกิน 30 ฝีพาย และประเภทเรือจิ๋ว  
 7. งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์  ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ และสนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
และเพ่ือจัดหารายได้ไปทํานุบํารุงและสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งเพ่ือให้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้
มีรายได้ไปช่วยเหลือสังคมในจังหวัดชลบุรี 
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ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 
 

 
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี สังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้านเหนือของอ่างเก็บน้ํา
บางพระ ห่างจากอําเภอเมืองชลบุรี ประมาณ 25 กิโลเมตร และห่างจากอําเภอศรีราชา 10 กิโลเมตร ติดถนน
สายบางพระ - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
 

ประวัติความเป็นมา 
ในปี พ.ศ. 2529 กรมประมงได้ทําการก่อสร้างสถานีประมงน้ําจืดชลบุรี โดยขอใช้ที่ดินจากกรม

ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้ืนที่ประมาณ 98 ไร่บริเวณด้านทิศเหนือของอ่างเก็บน้ําบางพระ ใน
โครงการบูรณะแหล่งน้ําธรรมชาติขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการประมง โดยใช้เงินกู้จากประเทศญี่ปุุน     (โอ.
อี.ซี.เอฟ.) โดยบริษัท UNITED CONSTRUCTOR INTACON (J.V.) เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาของกรม
ประมงเลขที่ 81/2529 เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2529 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2531 ใช้
งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 38,668,116.70 บาท สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดชลบุรีต่อมาได้เปลี่ยนโครงสร้างเป็น
ศูนย์พัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี เมื่อวันที่  26 กันยายน 2533 และเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ชลบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี ประกอบด้วยอาคารที่ทําการ  โรงเพาะ
ฟัก  โรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม  โรงเพาะพันธุ์กบ บ่อจระเข้ บ่อตะพาบน้ํา  โรงสูบน้ํา  โรงกรองน้ํา  บ่อพักน้ํา  
สําหรับบ่อดินมีขนาด 2,700 ตารางเมตร จํานวน 10 บ่อ  ขนาด 1,000  ตารางเมตร จํานวน 8 บ่อ และขนาด 
600 ตารางเมตร จํานวน 18 บ่อ บ่อซีเมนต์ขนาด 50 ตารางเมตร จํานวน 23 บ่อ ขนาด 70 ตารางเมตร จํานวน 
16 บ่อ ขนาด 10 ตารางเมตร จํานวน 10 บ่อ บ้านพักข้าราชการ จํานวน 22 หลัง บ้านพักคนงานขนาด 10 
ครอบครัว จํานวน 3 หลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 
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โครงสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 
 มีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและ
ทรัพยากรประมงน้ําจืด โดยเน้นงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับสถาบันต่าง ๆ ของสํานักฯ เพ่ือนําเทคโนโลยีมาทดสอบ
ขยายผลภายใต้ข้อจํากัดของสภาพพ้ืนที่จริง วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และพันธุ์
สัตว์น้ําหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์ และการวิจัยพ้ืนฐานที่จําเป็น  เพ่ือพัฒนาให้
เป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลชีววิทยาแหล่งน้ํา  ทรัพยากรประมง และสังคม-เศรษฐกิจ
ชาวประมง เพ่ือประเมินสถานภาพแนวโน้มของการประมงในแหล่งน้ํา  และนํามาเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ํา ติดตาม เฝูาระวัง การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ําเพ่ือการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตรวจสอบ ติดตามและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําและพืช
น้ําจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ผลิตและปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ําโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่
เหมาะสมกับแหล่งน้ําเพ่ือเพ่ิมผลผลิตประมงและดํารงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ํา อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ น้ําและ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ํา ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ํา และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกํากับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
และทําการประมง พ้ืนที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี  และฉะเชิงเทรา 
 

 
 
 
 

 

กรมประมง 

ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 

งานประมง  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  จ.ฉะเชิงเทรา 

งานธุรการ งานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและงานวิจัยแหล่งน้ า 
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รายนามผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานี / ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 
 

 1. นายไพบูลย์   วรสายัณห์ หัวหน้าสถานีฯ (พ.ศ. 2531 – 2533) 
 2. นายพิภพ   กมลรัตน์  ผู้อํานวยการศูนย์ฯ (พ.ศ. 2533 – 2535)  
 3. นายนิพนธ์   ศิริพันธ์  ผู้อํานวยการศูนย์ฯ (พ.ศ. 2535 – 2540) 
 4. นายเชิดศักดิ์  วงษ์กมลชุณห์ ผู้อํานวยการศูนย์ฯ (พ.ศ. 2540 –  2545) 
 5. นายปัญญา   อัศวางกูร            ผู้อํานวยการศูนย์ฯ (ม.ค. -  ก.ย.  2546) 
 6. นายศักดิ์สิทธิ์  วิบูลสุข            ผู้อํานวยการศูนย์ฯ (ต.ค. 2546 - พ.ค. 2548) 
 7. นายไพบูลย์   วรสายัณห์ ผู้อํานวยการศูนย์ฯ (มิ.ย. 2548 -  ม.ค. 2549) 
 8. นายถาวร   จิระโสภณรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์ฯ (ม.ค. 2549 -  ก.พ. 2551) 
 9. นางศศิวิมล    เปาลิวัฒน์ ผู้อํานวยการศูนย์ ฯ (ก.พ. 2551 – ปัจจุบัน) 
 
 

 
อัตรากําลังข้าราชการ 9 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ ชลบุรี 7 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา   

เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 
2 
 
3 
 
4 
5 

     6 
7 
8 
 
9 

นางศศิวิมล  เปาลิวัฒน์ 
นางสาวจินตนา ดํารงไตรภพ 
 
นายวรมิตร  ศิลปชัย 
 
นางสาวแสงเดือน  นาคสุวรรณ                                                                                                   
นางสาวมัลลิกา  วรรณประภา 
นางนวพร  พัฒนยินดี 
นายไพบูลย์  แปูนประเสริฐ 
นางสาวศิรินุช วะสุวรรณ 
 
นางสาวนารถสุวรรณ  ประเวชไพร 
 

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี 
นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ (ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่    
ผอ. ศพจ.ตราด เมื่อ 14 มีนาคม 2557) 
นักวิชาการประมงชํานาญการ (ปฏิบัติงานหน่วยงานประมง
สาธิต  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา) 
นักวิชาการประมงชํานาญการ 
นักวิชาการประมงชํานาญการ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นายช่างเครื่องกลชํานาญงาน 
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานหน่วยงานประมง
สาธิต ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา) 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ 
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 อัตรากําลังลูกจ้างประจํา 13 คน  ดังนี้  
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

นายสุรชัย  ขันอาษา 
นายมานิตย์  เพชรล้วน 
นายพงษ์ศักดิ์  จิตเจริญ 
นางศรีรัตน์  แสงจํารัส 
นายจิตเกษม  แก่นทองคํา 
นายคําพันธ์  สายสกุล 
นายธีระ  นุชพงษ์ 
นายฉลวย  ทองรักษ์ 
นายบุญสืบ  ฉวีวงศ์ 
นายสมควร  ผินอินทร์ 
นายประเทือง  สังขวรรณะ 
นายสมพงษ์  ซึ่งแสน 
นางสาววรรณรัตน์  ผินอินทร์ 
 

พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
ช่างเครื่องยนต์ ช.2 
พนักงานการเงินและบัญชี ส.1 
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2 
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2/หัวหน้า 
ช่างก่อสร้าง ช.1 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 
ช่างไฟฟูา ช.1 
ช่างเหล็ก ช.1 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกจ้างประจ า 
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อัตรากําลังพนักงานราชการ 25 คน ดังนี้  
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

นายกาศิก  บัวภิบาล 
นางสาวฉัตรมณี  มากพิชัย 
นายสุวิทย์  ดําละเอียด 
นางสาวสุพรรษา  เสมอวงษ์ 
นางวิทูล  ซึ่งแสน 
นายปิยะพงศ์  บุญรอด 
นางสาวสุขจร  สินสงวน 
นางไมย์  ขําปั้น 
นายสมพงษ์  ขําปั้น 
นายบุญศักดิ์  เสาร์ชัย 
นายธีระศักดิ์  ชื่นชม 
นายโกศล  อนุโรจน์ 
นายสอ้อน  สาโท 
นายสําเนียง  วงรินยอง 
นายสุเทพ  แก้วคํา 
นางสาวสาคร  ผินอินทร์ 
นายไพบูลย์  ทุมรินทร์ 
นางสาวพรทิพย์  ชูเชิด 
นายสมาน  ประกอบศรี 
นางสุจิตรา  สังขวรรณะ 
นายแทน  บุญผึ้ง 
นางสาวคัทลียา  สัตยาลักษณ์ 
นายวิรัตน์  พงษ์เอ่ียม 
นายดาว  ทองรักษ์ 
นายวรกานต์  เกิดม่ันคง 

นักวิชาการประมง 
นักวิชาการประมง  
เจ้าหน้าที่ประมง (เข้าปฏิบัติงาน เมื่อ 3 มี.ค. 2557) 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานราชการ 
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อัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 3 คน ดังนี้  
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 
2 
3 

นายเลน  แต้มงาม 
นางสาวรัตนา  สุวรรณพิทักษ์ 
นายประจักษ์  อินทรี 

คนงานประมง 
คนงานประมง 
คนงานประมง 
 

 
 
 

เจ้าหน้าที่จ้างเหมาโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล จํานวน 1 คน 
1. นายมนตรี  สอนอิ่ม นักวิชาการประมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกจ้างชั่วคราว 

เจ้าหน้าที่จ้างเหมาฯ โครงการ 
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การมอบหมายงานในหน้าที่ 
 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของข้าราชการ  ลูกจ้าง พนักงานราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล สอดคล้องกับแผนงาน งานและโครงการต่างๆ ทุกงาน  โครงการ โดย
สามารถบรรลุเปูาหมายของศูนย์ฯที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง  ศูนย์ฯจึงมีคําสั่งมอบหมายงานให้บุคลากร
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปี 2557  ดังนี้  

 
 

ค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 
ที่ 88/2556 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
----------------------------------------------------- 

ด้วยในปีงบประมาณ  2557  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี รับผิดชอบงานวิจัยและ
งานพัฒนาตามแผนงาน/งาน/โครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรม
ประมง  ดังนั้นเพ่ือให้งาน/โครงการต่าง ๆ บรรลุตามเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการตอบสนองนโยบาย
ของกรมประมงและรัฐบาล ศูนย์ฯ จึงยกเลิกคําสั่งศูนย์ฯ เกี่ยวกับการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการ
และลูกจ้างประจําและบรรดาคําสั่งที่ขัดแย้งกับคําสั่งนี้ทุกคําสั่ง และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็น
แนวทางถือปฏิบัติใหม่ ดังนี้ 
  นางศศิวิมล  เปาลิวัฒน์   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 
 มีหน้าที่วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม กํากับดูแล และบริหารงานให้แผนงาน กลุ่มและ
งานของทุกงาน/โครงการที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบ บรรลุเปูาหมาย 

งานธุรการ 
             1. นางสาวจินตนา  ด ารงไตรภพ  นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ 

    ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบแผน/โครงการ  งานวิชาการ งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา งานธุรการและ
งานพัสดุให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  จัดทํางบเดือนเวลาทําการของข้าราชการและลูกจ้าง 
จัดทําคําสั่งจ้างพนักงานราชการ  และคําสั่งมอบหมายงานต่าง ๆ ตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการ 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทํารายงานการรับ-จ่ายพัสดุประจําปี จัดทําแผนและรายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ตรวจสอบใบสําคัญก่อนการเบิกจ่าย และดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระบบ e-GP ดูแล 
รายงานความเคลื่อนไหวเว็บไซต์ของศูนย์ฯ และดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคารที่
ทําการ และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

    2. นางสาวนารถสุวรรณ  ประเวชไพร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
    ปฏิบัติงานการเงิน เบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามระบบ GFMIS  
ทําบัญชีเงินสดคงเหลือประจําวันของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ รายงานการใช้จ่ายเงินทุกงาน /
โครงการ และงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ําอ่ืนๆให้ทันตามกําหนด เก็บรักษา
เอกสารทางการเงิน และนําส่งเงินจําหน่ายพันธุ์สัตว์น้ําและเงินอ่ืน ๆ ตามระเบียบของทางราชการ รายงานการ
ใช้พลังงานผ่านเว็บไซด์ และรายงานสถานะทางบัญชี และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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งานวิจัยฯ งานตรวจรับรองฯ และงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
   1. นางสาวมัลลิกา  วรรณประภา  นักวิชาการประมงช านาญการ 

                    มีหน้าที่รับผิดชอบงานเพาะพันธุ์ปลา ทั้งเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาและอนุบาลลูกปลาในบ่อดิน 
งานเพาะและอนุบาลปลานิลแปลงเพศ งานเพาะเลี้ยงสาหร่าย งานวิจัยฯ  งานบริการทางวิชาการด้านเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
    2. นางสาวแสงเดือน  นาคสุวรรณ  นักวิชาการประมงช านาญการ 
        มีหน้าที่รับผิดชอบงานตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด โครงการยกระดับมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล งานเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม งานวิจัยฯ  โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านประมง 
งานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําและโรคสัตว์น้ําในห้องปฏิบัติการ งานบริการวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  งาน
ห้องสมุด จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา งานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านประมง 
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านประมง ตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และงานวิจัยฯ ตามแบบ 
กปม. 31 กปม . 21, 22 รายงานผ่านเว็บไซด์ของกรมประมง รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด งาน
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

  3. นางนวพร  พัฒนยินดี  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
        มีหน้าที่รับผิดชอบงานเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม งานเพาะพันธุ์กบ งานเลี้ยงจระเข้ งาน
เพาะพันธุ์และอนุบาลปลาไทย ในบ่อซีเมนต์   งานเพาะพันธุ์ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ํา  งานเพาะพันธุ์ 
ไรแดง และงานเพาะเลี้ยงสาหร่าย งานวิจัยฯ งานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําและโรคสัตว์น้ําในห้องปฏิบัติการ 
และ PCR  เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ งานบริการทางวิชาการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ํา รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ํา รายงานความพึงพอใจงานเงินทุนหมุนเวียนฯ และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
                      4. นายไพบูลย์  แปูนประเสริฐ  นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
    มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ เรือยนต์ ตรวจสอบบันทึกการใช้รถยนต์ทุก
สัปดาห์ งานซ่อมบํารุงรักษาระบบน้ํา-ไฟฟูา เครื่องยนต์ รถยนต์ เรือ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้ง
บ่อและอาคารบ้านพักของศูนย์ฯ ควบคุมการใช้เรือ รถฟาร์มแทรกเตอร์ รถขนย้ายวัสดุ เครื่องตัดหญ้า  วัสดุ
ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับงานพัสดุ งานโยธา และงานอ่ืน ๆ ควบคุมดูแลการใช้ไฟฟูาและน้ําให้มีการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจเวรยาม ดูแลความสะอาดและความสวยงามของ
สถานที่ เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ งานลงทะเบียนครุภัณฑ์และการเบิก-จ่ายวัสดุ ดูแลจุดสาธิตโครงการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงด้านประมง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย    
    

หน่วยงานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   1. นายวรมิตร  ศิลปชัย   นักวิชาการประมงช านาญการ 
       ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานประมงสาธิต โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และลูกจ้างภายในหน่วยงานให้บรรลุเปูาหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา งานส่งเสริมการประมง งานเพาะเลี้ยงกบนา ปลาสวยงาม 
และงานพัฒนาแหล่งน้ําในพ้ืนที่โครงการ ปฏิบัติงานวิจัย รับผิดชอบควบคุมดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างในหน่วยฯ บริการวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและพัฒนาแหล่งน้ํา รับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์ทะเบียน 
83-3576 ชลบุรี  กก-9398 ฉะเชิงเทรา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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    2.  นางสาวศิรินุช  วะสุวรรณ  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
      รับผิดชอบงานผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําอื่นๆ งานส่งเสริมการประมง  และงานพัฒนาแหล่ง
น้ําในพ้ืนที่โครงการ ช่วยปฏิบัติงานวิจัย ช่วยดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ช่วยงานตรวจประเมินฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในจังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วยงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง และงาน
อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลูกจ้างประจ า 

1. นายสุรชัย  ขันอาษา  พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
    ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์และดูแลรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน จ-1279 ชลบุรี และ กง-

9606 ชลบุรี ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา หากรถยนต์ที่ได้รับมอบหมายชํารุดหรือ
ขัดข้องให้รายงานทันที ขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้า ดูแลทําความสะอาด และรดน้ําต้นไม้บริเวณโรงจอดรถ 
ปฏิบัติงานเก็บขยะประจําวัน และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 2. นายมานิตย์  เพชรล้วน  พนักงานขับรถยนต์ ส.2 

    ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ และรับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฌข-1905  
กทม. และ ศจ-1075 กทม. ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา หากรถยนต์ที่ได้รับ
มอบหมายชํารุดหรือขัดข้องให้รีบรายงานทันที ช่วยงานซ่อมบํารุงยานพาหนะ ดูแลทําความสะอาดและรดน้ํา
ต้นไม้บริเวณโรงจอดรถ ขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้า ปฏิบัติงานเก็บขยะประจําวัน และปฏิบัติงานอ่ืน  ๆ ที่
ไดร้ับมอบหมาย 
  3. นายพงษ์ศักดิ์  จิตเจริญ  ช่างเครื่องยนต์ ช.2 

      ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือเครื่องใช้อ่ืน ๆ ดูแลรักษา
ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโดยรอบโรงพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ รับผิดชอบและดูแลรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน ฒฐ-6561 กทม.  83-3102 ชลบุรี  และ 83-3103 ชลบุรี และรถฟาร์มแทรกเตอร์ให้อยู่ใน
สภาพดีและพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา หากเรือยนต์หรือรถยนต์ที่ได้รับมอบหมายชํารุดหรือขัดข้องให้รีบ
รายงานทันที  ช่วยงานซ่อมบํารุงยานพาหนะดูแลทําความสะอาดและรดน้ําต้นไม้บริเวณโรงจอดรถ ปฏิบัติงาน
เก็บขยะประจําวัน  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
หมายเหตุ  ลูกจ้างประจําหมายเลข 1, 2, 3 ให้ขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้งก่อนนํารถยนต์ออกนอกศูนย์ฯ และ
บันทึกเลข กม. ทุกครั้ง เมื่อกลับถึงศูนย์ฯ 
  4. นายประเทือง  สังขวรรณะ  ช่างไฟฟูา ช.1 

      มีหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบํารุงรักษาและซ่อมเครื่องยนต์  เครื่องไฟฟูา และระบบไฟฟูา-น้ํา 
ประปา  เปิด-ปิดน้ําและปั๊มน้ําลงบ่อดินและอาคารบ้านพัก  เป็นเจ้าหน้าที่จดบันทึกการใช้น้ําประปา-ไฟฟูาตาม
บ้านพักข้าราชการและลูกจ้าง จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดูแลความสะอาดโรงพัสดุและโรงซ่อม
บํารุงเครื่องยนต์ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

          5. นายฉลวย  ทองรักษ์  ช่างก่อสร้าง ช.1 
     มีหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ่อซีเมนต์ บ่อดิน อาคารที่ทําการ บ้านพัก

และอ่ืน ๆ ภายในศูนย์ฯ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโดยรอบโรงพัสดุ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

          6. นายสมพงษ์  ซึ่งแสน  ช่างเหล็ก ช.1 
  ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารบ้านพัก โรงเพาะฟัก บ่อซีเมนต์ เพาะพันธุ์

และอนุบาลปลานิลแปลงเพศ เตรียมพันธุ์ปลาเพ่ือปล่อยและแจกจ่าย ซ่อมแซม ดูแล รักษาความสะอาดและ
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ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  และตัดหญ้าบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟัก และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

  7. นางศรีรัตน์  แสงจ ารัส  พนักงานการเงินและบัญชี ส.1 
              มีหน้าที่รับผิดชอบงานบัญชี เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ได้แก่ จัดทําทะเบียน

คุมเงินจัดสรร ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน ทะเบียนคุมใบสําคัญคู่จ่าย ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ สมุดฝาก
ธนาคาร (เงินทดรองราชการ) สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
ทะเบียนรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ เก็บรวบรวมใบสําคัญที่เบิกจ่ายแล้วรอการตรวจสอบ ตรวจสอบ
ใบสําคัญค่าน้ําประปาไฟฟูาที่ใช้ในราชการและบ้านพัก เก็บและดูแลรักษาใบสําคัญทางการเงินและสมุดบัญชี
ต่างๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

         8. นายจิตเกษม  แก่นทองค า    พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2 
         9. นายค าพันธ์  สายสกุล         พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2 
     ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาทรัพย์สินของทางราชการทุกประเภท 

ภายในศูนย์ฯ ไม่ให้สูญหาย เชิญธงชาติขึ้นลงเป็นประจําทุกวัน ดูแลระบบน้ํา -ระบบลมในถังพักน้ําและบ่อ
ซีเมนต์ ติดเครื่องปั๊มลมสํารองเมื่อไฟฟูาดับในเวลาปฏิบัติหน้าที่ ตีระฆังบอกเวลาทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 
20.00 – 05.00 น. รายงานเหตุการณ์ประจําวัน และรายงานเหตุการณ์ผิดปกติแก่ผู้ตรวจเวรยามทันทีที่พบ
ในขณะอยู่ยามเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ รดน้ําต้นไม้และดูแลความสะอาดบริเวณที่อยู่เวรยาม 
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 10. นายบุญสืบ  ฉวีวงศ์  พนักงานประมงพื้นฐาน บ.2 
   มีหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบริเวณสถานที่ ตัดแต่ง 

ต้นไม้ ตัดหญ้าภายในศูนย์ฯ ช่วยงานซ่อมบํารุงสิ่งปลูกสร้างภายในศูนย์ฯ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
11. นายธีระ  นุชพงษ์  พนักงานประมงพื้นฐาน บ.2/หัวหน้า 

                         ปฏิบัติหน้าที่เพาะและอนุบาลปลาในบ่อดิน เตรียมพันธุ์ปลาเพ่ือปล่อยและแจกจ่าย 
ซ่อมแซมดูแล รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ทําความสะอาดและตัด
หญ้าบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟัก และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
                12. นายสมควร  ผินอินทร์  พนักงานประมงพื้นฐาน บ.2 
        ปฏิบัติงานเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตั้งแต่รวบรวมแม่พันธุ์ เพาะและอนุบาล เตรียมพันธุ์กุ้ง
ก้ามกรามเพ่ือปล่อยและแจกจ่าย ตลอดจนดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกราม ทํา
ความสะอาดและตัดหญ้าบริเวณโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

       13. นางสาววรรณรัตน์  ผินอินทร์  พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 
     ปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงกบและจระเข้ เตรียมพันธุ์กบเพ่ือปล่อยและแจกจ่าย ดูแลรักษาความ

สะอาดและความระเบียบเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ บริเวณโดยรอบโรงเพาะพันธุ์กบ จระเข้ และบริเวณจุด
สาธิตโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านประมง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   1  ตุลาคม  2556  เป็นต้นไป 
 

         สั่ง  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2556   
 
                                              

                                                             (นางศศิวิมล  ปิติพรชัย) 
                                             ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี  
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ค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 

ที่ 89/2556  
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานราชการ 

----------------------------------------------- 
  ด้วยในปีงบประมาณ 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี รับผิดชอบงานวิจัยและงาน
พัฒนาตามแผนงาน/งาน/โครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง และได้จ้างพนักงานราชการประจําปี
งบประมาณ 2557 เพ่ือปฏิบัติงานในงาน/โครงการต่างๆ เพ่ือให้งานบรรลุตามเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ศูนย์ฯ จึงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ ดังนี้ 
 
 งานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
                   1. นายกาศิก  บัวภิบาล นักวิชาการประมง 
                       ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง มีหน้าที่รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการและตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรตามมาตรฐานขั้นปลอดภัยและมาตรฐาน GAP ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสอบปัจจัยการผลิต ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําและโรคสัตว์น้ําในห้องปฏิบัติการ 
ตรวจสอบคุณภาพบ่อน้ําทิ้ง ช่วยปฏิบัติงานวิจัยฯ ช่วยงานเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ช่วยงานห้องสมุด และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
                     2. นางสาวฉัตรมณี  มากพิชัย นักวิชาการประมง 
   ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง มีหน้าที่รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการและตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรตามมาตรฐานขั้นปลอดภัยและมาตรฐาน GAP ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสอบปัจจัยการผลิต ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําและโรคสัตว์น้ําในห้องปฏิบัติการ 
ช่วยงานเพาะพันธุ์ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ํา ตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ํา ตรวจสอบคุณภาพบ่อน้ําทิ้ง และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย       
 
งานธุรการ 
 1. นางวิทูล  ซ่ึงแสน พนักงานผู้ช่วยประมง 
        ปฏิบัติหน้าที่เปิด-ปิดอาคารที่ทําการ และทําความสะอาดภายในและโดยรอบที่ทําการ ดูแล
ความสะอาดบ้านรับรองและบ้านพักที่ว่างรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องนอนต่าง ๆ ดูแลอุปกรณ์เครื่องดื่มรับแขกและ
เครื่องใช้ในห้องครัว รวมทั้งน้ําดื่ม และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

           2. นางสาวสุขจร  สินสงวน พนักงานผู้ช่วยประมง 
    ปฏิบัติหน้าที่จัดพิมพ์เอกสารคําสั่งต่างๆ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ จัดเก็บหนังสือในแฟูม 

ต่างๆ จัดพิมพ์รายงานการเดินทางไปราชการ เสนอแฟูมการลงเวลาปฏิบัติงานประจําวัน บริการเครื่องดื่มแก่ผู้ 
มาติดต่อราชการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย                                                                                                   
                     3. นายปิยพงศ์  บุญรอด พนักงานผู้ช่วยประมง 

    ปฏิบัติหน้าที่รับโทรศัพท์-โทรสาร พิมพ์เอกสาร ถ่ายเอกสาร และพิมพ์หนังสือราชการ 
ทั่วไป ลงบัญชีใบสําคัญในสมุดควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ดูแลอัพโหลดข้อมูลในเว็บไซด์ของศูนย์ฯ บริการ 
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เครื่องดื่มแก่ผู้มาติดต่อราชการ ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยของห้องทํางานที่ทําการชั้นบน และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
                      4. นางสาวสุพรรษา  เสมอวงษ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
    ปฏิบัติหน้าที่จัดพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการต่างๆ บันทึกข้อมูลต่างๆด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ดูแลการใช้งานและปูองกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลความเรียบร้อยของห้องทํางานที่ทําการชั้น
ล่างโดยเฉพาะห้องคอมพิวเตอร์ รับ-ส่งหนังสือระบบ E-สารบรรณ บันทึกการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP 
ช่วยงานบันทึกข้อมูลการเงิน บริการเครือ่งดื่มแก่ผู้มาติดต่อราชการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานเพาะพันธุ์ปลา (บ่อดิน) 
                      1. นายสุเทพ  แก้วค า พนักงานผู้ช่วยประมง 
                ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาและทําความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์เลี้ยงพ่อแม่
พันธุ์ปลาอย่างสม่ําเสมอ บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือการลําเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจําหน่าย 
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
             2. นายส าเนียง  วงรินยอง พนักงานผู้ช่วยประมง 
       ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาและทําความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์พ่อแม่พันธุ์
ปลาอย่างสม่ําเสมอ บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือการลําเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจําหน่าย และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
             3. นายสมพงษ์  ข าปั้น พนักงานผู้ช่วยประมง 
                         ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา จัดเตรียมอาหารปลาและให้อาหารลูกปลาและพ่อแม่พันธุ์ปลา 
ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาและทําความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเก็บ
อาหารปลาอย่างสม่ําเสมอ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
                      4. นายธีระศักดิ์  ชื่นชม พนักงานผู้ช่วยประมง 
       ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลา และทําความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์เลี้ ยงพ่อแม่
พันธุ์ปลาอย่างสม่ําเสมอ บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือการลําเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจําหน่าย 
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
             5. นายโกศล  อนุโรจน์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
       ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาและทําความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์เลี้ยงพ่อแม่
พันธุ์ปลาอย่างสม่ําเสมอ บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือการลําเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจําหน่าย 
และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 6. นายวิรตัน์  พงษ์เอี่ยม พนักงานผู้ช่วยประมง 
      ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาและทําความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์เลี้ยงพ่อแม่
พันธุ์ปลาอย่างสม่ําเสมอ บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือการลําเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจําหน่าย 
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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งานรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของสถานที่ 
             1. นายสอ้อน  สาโท พนักงานผู้ช่วยประมง 
       ปฏิบัติหน้าที่ดูแลตัดแต่งต้นไม้ และตัดหญ้าบริเวณประตูทางเข้าบริเวณที่ทําการ 
สวนหย่อมบ้านพักข้าราชการที่ว่าง, บ้านรับรอง เรือนเพาะชํา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

  2. นายแทน  บุญผึ้ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
      ปฏิบัติหน้าที่ดูแลตัดแต่งต้นไม้ และตัดหญ้าภายในศูนย์ฯ ซ่อมบํารุงเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงาน ดูแลสถานที่โดยรอบศูนย์ฯ  และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
  3. นายดาว  ทองรักษ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
     ปฏิบัติหน้าที่ดูแลตัดแต่งต้นไม้ และตัดหญ้าภายในศูนย์ฯ ซ่อมบํารุงเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงาน ดูแลสถานที่โดยรอบศูนย์ฯ  และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
  

งานซ่อมบ ารุงสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ่อซีเมนต์ บ่อดินอาคารที่ท าการ บ้านพัก และอ่ืน ๆ 
                      1. นายบุญศักดิ์  เสาร์ชัย พนักงานผู้ช่วยประมง 
        ปฏิบัติงานซ่อมบํารุง วัสดุอุปกรณ์ ซ่อมบํารุงบ่อซีเมนต์ และบ่อดินที่ชํารุด ดูแลความ
สะอาดเรียบร้อยบริเวณโดยรอบโรงพัสดุ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานอนุบาลลูกปลา (โรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์) 
  1. นางสาวคัทลียา  สัตยาลักษณ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 

       ปฏิบัติหน้าที่งานเพาะและอนุบาลลูกปลาในโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์ เพาะพันธุ์ปลา
สวยงามและพันธุ์ไม้น้ํา ดูแลระบบลมให้อากาศและระบบน้ําในบ่ออนุบาลเป็นประจําทุกวัน ดูแลรักษาความ
สะอาดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาในโรงเพาะฟัก ดูแลความสะอาดภายในโรงเพาะฟัก ดูแล
ส่วนแสดงพันธุ์ปลาและบริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านประมงให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  2. นางไมย์  ข าปั้น พนักงานผู้ช่วยประมง 
       ปฏิบัติหน้าที่อนุบาลลูกปลาในบ่อซีเมนต์ เพาะพันธุ์ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ํา จัดเตรียม
อุปกรณ์และสารเคมีเพ่ือตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้และ
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือการลําเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจําหน่าย 
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

ยามรักษาการณ์ 
                      1. นายวรกานต์  เกิดม่ันคง พนักงานผู้ช่วยประมง 

       ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาทรัพย์สินทุกประเภทของทาง
ราชการภายในศูนย์ฯ ไม่ให้สูญหาย เชิญธงชาติขึ้นลงเป็นประจําทุกวัน ดูแลระบบน้ํา-ระบบลมในโรงเพาะฟัก ถัง
พักน้ําและบ่อซีเมนต์ ติดเครื่องปั๊มลมสํารองเมื่อไฟฟูาดับ ตีระฆังบอกเวลาทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.00 น. – 
05.00 น. รายงานเหตุการณ์ประจําวัน และรายงานเหตุการณ์ผิดปกติแก่ผู้ตรวจเวรยามทันทีที่พบในขณะอยู่ยาม
เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ดูแลความสะอาดและรดน้ําต้นไม้บริเวณจุดเวรยาม และปฏิบัติงานอ่ืน 
ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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งานเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม 
             1. นางสาวสาคร  ผินอินทร์ พนักงานผู้ช่วยประมง 

      ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งก้ามกราม ทําความสะอาดบ่อซีเมนต์ และเตรียม
อาหารสําหรับลูกกุ้ง บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพื่อลําเลียงลูกกุ้งก้ามกราม ช่วยงานวิจัยของกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามและบริเวณโดยรอบโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้สะอาด และ
เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
              2. นายไพบูลย์  ทุมรินทร์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
      ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งก้ามกราม ทําความสะอาดบ่อซีเมนต์ เตรียมน้ําผสม
สําหรับลูกกุ้ง บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือลําเลียงลูกกุ้งก้ามกราม ช่วยงานวิจัยของกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ปรับปรุง
ดูแลโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามและวัสดุอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน GAP ดูแลตัดหญ้าบริเวณโดยรอบโรงเพาะพันธุ์กุ้ง
ก้ามกรามให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

             3. นายสมาน  ประกอบศรี พนักงานผู้ช่วยประมง 
      ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งก้ามกราม ทําความสะอาดบ่อซีเมนต์ เตรียมน้ําผสม
สําหรับลูกกุ้ง บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือลําเลียงลูกกุ้งก้ามกราม ช่วยงานวิจัยของกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ปรับปรุง
ดูแลโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามและวัสดุอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน GAP ดูแลตัดหญ้าบริเวณโดยรอบโรงเพาะพันธุ์กุ้ง
ก้ามกรามให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย          
 
งานเพาะพันธุ์ไรแดง 
             1. นางสุจิตรา  สังขวรรณะ พนักงานผู้ช่วยประมง 
     ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ไรแดง และคลอเรลล่าเป็นอาหารสัตว์น้ําวัยอ่อน ทําความสะอาดบ่อ
เตรียมน้ําเพาะไรแดง ดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบบ่อเพาะพันธุ์ไรแดง บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือการลําเลียง
พันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจําหน่าย และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 งานเพาะพันธุ์กบและจระเข้ 

1. นางสาวพรทิพย์  ชูเชิด พนักงานผู้ช่วยประมง 
      ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์กบนา อนุบาลลูกกบนา ให้อาหารพ่อแม่พันธุ์กบนา ดูแลให้อาหารจระเข้
และเปลี่ยนถ่ายน้ํากบนาและจระเข้ ทําความสะอาดบ่อซีเมนต์ จัดเตรียมดูแลซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ บรรจุถุงอัด
ออกซิเจนเพ่ือการลําเลียงลูกพันธุ์กบนาทุกครั้งที่มีการปล่อยและจําหน่าย ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบให้
สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   1   ตุลาคม  พ.ศ. 2556  เป็นต้นไป 
 

             สั่ง  ณ  วันที่    1   ตุลาคม  พ.ศ. 2556 
         
 
            (นางศศิวิมล  ปิติพรชัย) 
                                                  ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี          
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ค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 
ที่  25 / 2557 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการ (เพิ่มเติม) 
----------------------------------------------- 

  ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี ได้กําหนดหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการไว้แล้ว
ตามคําสั่งที่ 55/2554 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 นั้น เนื่องจากนางสาวจินตนา  ดํารงไตรภพ  นักวิชาการ
ประมงชํานาญการพิเศษ ย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตราด ศูนย์ฯขอ
กําหนดหน้าที่ใหมใ่ห้ปฏิบัติ ดังนี้  
                  1. นางสาวมัลลิกา  วรรณประภา นักวิชาการประมงช านาญการ 
                       ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา งานธุรการและงานพัสดุ จัดทํางบเดือนของ
ข้าราชการ และลูกจ้างประจํา จัดทําคําสั่งจ้างพนักงานราชการ และคําสั่งมอบหมายงานต่างๆ  ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทํารายงานรับ-จ่ายพัสดุประจําปี จัดทําแผนรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบ
ใบสําคัญก่อนการเบิกจ่าย ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP ดูแลรายงานความเคลื่อนไหวเว็บไซต์ของ
ศูนย์ฯดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคารที่ทําการ และงานอื่นๆท่ีได้รับ  
  2. นางสาวนารถสุวรรณ  ประเวชไพร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
                        ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ งานตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการ 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  17  มีนาคม  พ.ศ. 2557  เป็นต้นไป 
 
               สั่ง  ณ  วันที่    17   มีนาคม  พ.ศ. 2557 
 
 
 
 

                   (นางศศิวิมล  ปิติพรชัย) 
                                                       ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

ผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปี 2557 
 

 
งานธุรการ 

  
มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ งานบุคคล  ดูแล

ความเรียบร้อยสถานที่ราชการ และเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้งาน การดูแล การบํารุงรักษายานพาหนะ 
 1.1 งานสารบรรณ  ดําเนินงานบริหารเกี่ยวกับงานเอกสาร ตั้งแต่การจัดทําหนังสือ การรับ-ส่งหนังสือ 
ร่างโต้-ตอบหนังสือ การติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการในกรมประมงและส่วนราชการอ่ืนๆ มีผลการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2557  ดังนี้  
  

รายการ จ านวน (ฉบับ) 
ลงทะเบียนรับหนังสือ  
ลงทะเบียนส่งหนังสือ  
ลงทะเบียนออกคําสั่งศูนย์ฯ  

2,296 
1,234 
153 

รวม  3,683 
 

1.2 งานการเงินและบัญชี เป็นงานบริหารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน บัญชี ในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี ตามแผนงาน/โครงการประจําปีงบประมาณ 2557 ดังรายละเอียดดังนี้ 

 
การใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการต่าง ๆ ประจ าปี 2557 

 

1. แผนงาน  อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    ผลผลิต  การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
    กิจกรรม  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
    กิจกรรมย่อย ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อปล่อยในแหล่งน้ า 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,207,580.00 2,207,580.00 0.00 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,788,600.00 3,712,082.94 76,517.06 
ค่าสาธารณูปโภค 266,000.00 342,325.94 -76,325.94 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 477,220.00 475,000.00 2,220.00 

รวม 6,739,400.00 6,736,988.88 2,411.12 
หมายเหตุ  เปลี่ยนแปลงงบประมาณภายใต้งบดําเนินงาน (ถัวจ่าย) จากค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุมาเป็นค่า   
              สาธารณูปโภค เปน็เงิน 76,325.94 บาท 
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2.  แผนงาน  ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
     ผลผลิต  พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
     2.1 กิจกรรม  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
          กิจกรรมย่อย ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 527,145.00 526,352.42 792.58 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 1,239,200.00 1,009,251.83 229,948.17 
ค่าสาธารณูปโภค 235,000.00 464,783.32 -229,783.32 

รวม 2,046,740.00 1,976,181.19 70,558.81 

หมายเหตุ  โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายใต้งบดําเนินงาน (ถัวจ่าย) จากค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุมาเป็นค่า   
               สาธารณูปโภค  เป็นเงิน 229,783.32 บาท 
 
    2.2 กิจกรรม  ปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า 
         กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐาน 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 531,000.00 369,410.46 161,589.54 
ค่าสาธารณูปโภค 0.00 -161,508.83 -161,508.83 

รวม 531,000.00 530,919.29 80.71 

หมายเหตุ  โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายใต้งบดําเนินงาน (ถัวจ่าย) จากค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุมาเป็นค่า 
              สาธารณูปโภค  เป็นเงิน 161,508.83 บาท 
 
    2.3 กิจกรรม  ปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า 
         กิจกรรมย่อย พัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเข้าสู่มาตรฐาน 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 200,000.00 199,975.51 24.49 

รวม 531,000.00 530,919.29 80.71 

 
     2.4 กิจกรรม  เฝูาระวังปูองกันควบคุมโรคสัตว์น้ า 
          กิจกรรมย่อย เฝูาระวังโรคสัตว์น้ า 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 20,000.00 19,989.00 11.00 

รวม 20,000.00 19,989.00 11.00 
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3. แผนงาน  ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 
    ผลผลิต  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
    3.1 กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
         กิจกรรมย่อย ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าในโครงการพระราชด าริ 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 436,935.00 436,935.00 0.00 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 17,480.00 17,480.00 0.00 

รวม 454,415.00 454,415.00 0.00 
หมายเหตุ  เบิกจ่ายภายใต้งบดําเนินงาน ค่าตอบแทนฯ จากโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  
              จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  เป็นเงิน 3,306 บาท 
 

    3.2 กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา) 
  กิจกรรมย่อย ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าในโครงการพระราชด าริ 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,934,100.00 1,890,356.82 43,743.18 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 600,690.00 600,308.73 381.27 
ค่าสาธารณูปโภค 100,000.00 99,085.15 914.85 

รวม 2,634,790.00 2,589,750.70 45,039.30 
หมายเหตุ  เบิกจ่ายภายใต้งบดําเนินงาน ค่าตอบแทนฯ จากโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  
              จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  เป็นเงิน 3,306 บาท 
 

3.3 กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (โครงการฟื้นฟูทรัพยากร 
พันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย) 

 กิจกรรมย่อย ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าในโครงการพระราชด าริ 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 81,420.00 81,095.00 325.00 
ค่าสาธารณูปโภค 15,000.00 15,000.00 0.00 

รวม 96,420.00 96,095.00 325.00 
  

3.4  กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง 
   กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมง 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 96,000.00 95,767.26 232.74 

รวม 96,000.00 95,767.26 232.74 
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4.  แผนงาน  ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 
    โครงการ  พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
    กิจกรรม  พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
    กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer  

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 536,000.00 535,798.51 201.49 

รวม 536,000.00 535,798.51 201.49 
 
5. กิจกรรม  เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    โครงการ  เมืองเกษตรสีเขียว 
    กิจกรรม  เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง 
    กิจกรรมย่อย จุดสาธิต Zero waste 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 100,000.00 99,947.58 52.42 

รวม 100,000.00 99,947.58 52.42 
 
6.  แผนงาน/โครงการอ่ืน ๆ  
    6.1 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่น ๆ  

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าจ้างชั่วคราว 327,400.00 324,000.00 3,400.00 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 304,450.00 304,187.00 263.00 
ค่าสาธารณูปโภค 34,800.00 34,675.12 124.88 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 99,938.00 99,938.00 0.00 

รวม 766,588.00 762,800.12 3,787.88 

 
    6.2 เงินงบประมาณเบิกแทนกัน 
         แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
         โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

500,000.00 500,000.00 0.00 

รวม 500,000.00 500,000.00 0.00 
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 1.3 งานพัสดุ  เป็นงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ โดยในปีงบประมาณ 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดชลบุรี  มีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์  ดังนี้ 
 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
ล าดับที่ รายการครุภัณฑ์ จ านวน จ านวนเงิน (บาท) 

 
1 

ครุภัณฑ์การเกษตร 
เครื่องสูบน้ําไฟฟูา แบบมอเตอร์ในตัว ยี่ห้อ 
CALPEDA NM80/16EA  

 
2 เครื่อง 

  

 
99,938 
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กิจกรรม  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
 

หลักการและเหตุผล  
จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ความต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆ มีเพ่ิมมาก

ขึ้นซ่ึงสัตว์น้ําจืดเป็นทรัพยากรหนึ่งที่มีความต้องการเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนมีแนวโน้มลดลงได้หากขาดการ
อนุรักษ์หรือการทดแทนส่วนที่ถูกใช้ไปในธรรมชาติ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา รัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ 
เพ่ือปูองกัน และควบคุมไม่ให้เกิดการทําลายทรัพยากรจนเกินขอบเขต อย่างไรก็ตามมาตรการที่ต้องปฏิบัติควบคู่
กับการอนุรักษ์คือ งานพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด ซึ่งถือเป็นงานหลักอย่างหนึ่งที่ต้องเร่งดําเนินการ เพ่ือ
ศึกษา  และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดให้มีคุณภาพควบคู่กับการเพ่ิมชนิด และจํานวนของ
สัตว์น้ําจืด เป็นการทดแทนส่วนที่ถูกใช้ไปในธรรมชาติ เพ่ือรักษาสมดุลของปริมาณสัตว์น้ําให้มากพอกับความ
ต้องการของประชาชนที่เพ่ิมมากขึ้น และสนับสนุนให้ราษฎรได้มีความรู้ความชํานาญในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ํา หรือใช้บริโภคภายในครัวเรือน  

 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด ให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ภาย ในประเทศ    
    และส่งออก  
2. พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่  
3. พัฒนาศักยภาพของแหล่งทาการประมง ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น  
4. ปูองกัน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดในปัจจุบันและอนาคต  
5. ส่งเสริม และให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดแก่บุคคลทั่วไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรีมี เปูาหมายผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด  32,000,000 ตัว  ผลการ

ดําเนินงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ําได้ 32,331,000 ตัว รายละเอียดดังนี้ 
 

ชนิดสัตว์น้ า แผนผลิต (ตัว) ผลผลิต (ตัว) 
ปลานิล 400,000 453,500 
ปลาไน 2,500,000 3,906,000 
ปลาตะเพียนขาว 5,470,000 3,7015,00 
ปลายี่สกเทศ 4,000,000 4,026,000 
ปลาดุกอุย 500,000 712,000 
กุ้งก้ามกราม 19,000,000 19,400,000 
กบนา 130,000 132,000 

รวม 32,000,000 32,331,000 
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ภาพที่ 2 สัดส่วน (ร้อยละ) ชนิดพันธุ์สัตว์น้ําที่ผลิตเพ่ือปล่อยแหล่งน้ํา ปี 2557 
 
 

กิจกรรม การประเมินปริมาณสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมงในแหล่งน้ าจืด  (CPUE) 
 
หลักการและเหตุผล 
 ผลผลิตปลาน้ําจืดที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งน้ําที่มีความสําคัญต่อชุมชน  เช่น  แหล่งน้ําขนาด
ใหญ่หรืออ่างเก็บน้ํา  แม่น้ําสายหลัก  ทํานบปลา  สระน้ํา  ห้วย  และหนองบึงต่าง ๆ  ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรประมง
อันมีค่าที่ก่อให้เกิดแหล่งอาหารโปรตีน  ก่อให้เกิดการจ้างงานและรายได้ในภาคประมงสําหรับชุมชน โดยเฉพาะ
ชุมชนในชนบท  เมื่อประเทศไทยได้มีการพัฒนามากขึ้นส่งผลให้ทรัพยากรประมงที่มีในแหล่งน้ําธรรมชาติได้ถูกนํา
ขึ้นมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เพ่ือการบริโภคสัตว์น้ําเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี จนทําให้ทรัพยากรประมงนั้นมี
แนวโน้มลดลง  ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้นับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ทําให้รัฐบาลเล็งเห็นปัญหาและมีนโยบายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี  เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมประมงที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ําจืดเพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ําธรรมชาติต่าง ๆ  โดยใช้กลยุทธ์การ
ปล่อยพันธุ์ปลาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ํา พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา  เช่น ปลานิล  ปลาตะเพียนขาว  ปลา
ยี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ  ปลาไน  กุ้งก้ามกราม รวมทั้งพันธุ์ปลาพ้ืนถิ่น เป็นต้น  และในการปล่อยพันธุ์ปลาแต่
ละครั้งจะให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือจะได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรสัตว์น้ํา เพ่ือจะได้เกิดความ
หวงแหนและช่วยดูแลแหล่งน้ํานั้น และจากการบริหารงานภาครัฐให้ดีขึ้นด้วยการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งต้องมีการ
กําหนดปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จและตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน  กรมประมงจึงได้กําหนดตัวชี้วัดผลผลิตด้านการ
จัดการให้เกิดผลผลิตในแหล่งน้ําธรรมชาติโดยกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  คือ  การประเมินปริมาณสัตว์น้ําต่อหน่วย
การลงแรงประมง (CPUE)  เป็นหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ําต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาข้อมูลความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลาในแหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆ ได้แก่
แม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี 

ปลานิล 
1.40% ปลาไน 

12.08% 

ปลาตะเพียนขาว 
11.45% 

ปลายี่สกเทศ 
12.45% 

ปลาดุกอุย 
2.20% 

กุ้งก้ามกราม 
60.00% 

กบนา 
0.41% 
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2. เพ่ือศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงปริมาณสัตว์น้ําต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) จากการดําเนิน
กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ําปล่อยลงสู่แหล่งน้ํา 
 

ผลการด าเนินงาน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรีได้รับมอบหมายในการประเมินทรัพยากรประมงในแม่น้ําบางปะ

กงและแม่น้ําปราจีนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. รายละเอียดแหล่งน้ า  แม่น้ าบางปะกงและแม่น้ าปราจีนบุรี 
แม่น้ําบางปะกงเป็นแม่น้ําสายหลักของภาคตะวันออก  มีต้นกําเนิดจากการบรรจบกันของแม่น้ํา

นครนายกและแม่น้ําปราจีนบุรีที่บริเวณบ้านบางแตน  อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  และไหลลงสู่อ่าวไทยใน
เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  รวมความยาวประมาณ  122  กิโลเมตร  โดยมีความลึกของน้ําตลอดลําน้ํามีค่าผันแปรตั้งแต่  
2.4 – 17.0  เมตร  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ําบางปะกงเป็นที่ราบต่ําจึงมักได้รับผลกระทบของน้ําทะเลในช่วงฤดูแล้ง  
ซึ่งกินเวลายาวนานกว่า  6  เดือน  ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน ปริมาณน้ําในแม่น้ําบางปะกงจะเพ่ิมขึ้นสูง
ตามลําดับจากช่วงฤดูแล้งจนถึงประมาณเดือนสิงหาคม หลังจากนั้นปริมาณการไหลของน้ําจะค่อย ๆ  ลดลงหลังจาก
หมดฤดูฝน  ปริมาณน้ําจะน้อยที่สุดในเดือนธันวาคม  ดังนั้นตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปจะเกิดการรุกล้ําของ
น้ําเค็มเข้าไปในลําน้ําจนถึงแม่น้ําปราจีนบุรี  และนครนายก  ซึ่งระดับความเค็มสูงสูดจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง
ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี  (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2548) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3  บริเวณจุดสํารวจการประเมนิสัตว์น้ําต่อหน่วยการลงแรงประมงในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ํา 
             ปราจีนบุร ี

1 

2 

3 
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2. ข้อมูลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า  (secondary data)  ย้อนหลัง 5 ปี 
    

ตารางท่ี 1 ข้อมูลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา (secondary data)  ย้อนหลัง 5 ปี 
ปี ชนิดปลาปล่อย จํานวน(ตัว) 

2553 กุ้งก้ามกราม 
ตะเพียนขาว 
ไน 
ยี่สกเทศ 

2,000,000 
956,800 
220,000 
263,200 

2554 กุ้งก้ามกราม 
ตะเพียนขาว 

2,000,000 
800,000 

2555 กุ้งก้ามกราม 
ตะเพียนขาว 
ยี่สกเทศ 
ดุกอุย 

3,700,000 
530,000 
70,000 
40,000 

2556 กุ้งก้ามกราม 
ยี่สกเทศ 

2,500,000 
500,000 

2557 ตะเพียนขาว 
ยี่สกเทศ 
ไน 

210,000 
940,000 
80,000 

 
3. ผลคุณภาพน้ า  จากการสํารวจครั้งที่ 1 ในวันที่  25– 28 มกราคม  2557 การสํารวจครั้งที่ 2 ในวันที่  12-
15  มีนาคม  2557 การสํารวจครั้งที่ 3 ในวันที่  10-13  มิถุนายน  2557 การสํารวจครั้งที่ 4 ในวันที่  13-16
สิงหาคม  2557 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2 คุณภาพน้ําจากการสํารวจ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 
 

  
ค่าเฉลี่ยแต่ละสถานีสํารวจ  

ครั้งที่ 1 
ค่าเฉลี่ยแต่ละสถานีสํารวจ  

ครั้งที่ 2 
พารามิเตอร์ หน่วย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 

อุณหภูมิอากาศ oC 20.1 22.4 18.8 20.4 30.0 31.0 30.0 30.3 

อุณหภูมิน้ํา oC 22.3 24.6 20.5 22.5 26.5 30.4 31.0 29.3 

ระดับน้ํา m 2.3 2.8 2.1 2.4   1.7   2.3   2.1 2.0 

ความโปร่งแสง cm 20.0 25.0 35.0 26.7 48.0 40.0 55.0 48 

ความเป็นด่าง mg/l 34.0 34.0 51.0 39.7 85.0 85.0 85.0 85.0 

ความกระด้าง mg/l 70.0 70.0 70.0 70.0 90.0 90.0 90.0 90.0 

pH   7.0 7.0 7.0 7.0   7.5   7.5   8.0   7.7 

DO mg/l 5.0 5.0 5.0 5.0 4.5   4.0  4.0  4.2 
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ตารางท่ี 3 คุณภาพน้ําจากการสํารวจ ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 
 

  
ค่าเฉลี่ยแต่ละสถานีสํารวจ  

ครั้งที่ 3 
ค่าเฉลี่ยแต่ละสถานีสํารวจ  

ครั้งที่ 4 
พารามิเตอร์ หน่วย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 

อุณหภูมิอากาศ oC 31.0 31.5 31.0 31.2 30.6 33.0 31.0 31.5 

อุณหภูมิน้ํา oC 30.0 31.0 30.0 30.3 29.5 31.0 30.0 30.2 

ระดับน้ํา m   2.0   2.5   2.3 2.3   2.6   3.2   2.1 2.6 

ความโปร่งแสง cm 60.0 40.0 40.0 47 15.0 15.0 30.0 20 

ความเป็นด่าง mg/l 85.0 85.0 85.0 85.0 34.0 34.0 34.0 34.0 

ความกระด้าง mg/l 120.0 120.0 120.0 120.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

pH     7.5   7.5   7.0   7.0   6.5   6.5   6.5   6.5 

DO mg/l 4.0   4.5  4.0  4.2 5.0   5.0  5.0  5.0 
 

1.3  การประเมินผลจับปลาในแหล่งน้ า 
      การสํารวจใช้เครื่องมือข่ายขนาด 6 ช่องตา ประกอบด้วย ข่าย 20, 30, 40, 55, 70 และ 90  

มิลลิเมตร สุ่มตัวอย่าง 3 จุดสํารวจ  โดยทําการสํารวจในเดือน มกราคม มีนาคม มิถุนายน และสิงหาคม 2557 
โดยมีปริมาณผลจับต่อหน่วยการลงแรงประมงเท่ากับ 876.82, 1,006.31, 898.12 และ 503.24 กรัมต่อพ้ืนที่
ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืนตามลําดับ โดยมีค่าเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 822.37 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อ
คืน และเม่ือเปรียบเทียบกับผลจับเฉลี่ยของปี 2556 พบว่ามีผลจับลดลงร้อยละ 13.59 

1.3.1 ผลการประเมิน ครั้งที่ 1 วันที่  25-28 มกราคม 2557 
จับปลาได้ทั้งหมด 52 ชนิด โดยมีปริมาณต่อหน่วยการลงแรงประมงเท่ากับ 876.82 กรัมต่อ

พ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยข่ายขนาดช่องตา 40 มิลลิเมตร มีผลจับสูงสุดเฉลี่ย 1,488.42 กรัมต่อพ้ืนที่
ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 30, 55, 90, 70  และ 20  มิลลิเมตร มีผลจับ  
1,057.68, 1,025.75, 681.58, 688.05  และ 338.28  กรัม ต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยปลาอุกมีผล
จับสูงสุด  234.94 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5  

1.3.2  ผลการประเมิน ครั้งที่  2 วันที่  12-15 มีนาคม 2557 
   จับปลาได้ทั้งหมด 44 ชนิด โดยมีปริมาณต่อหน่วยการลงแรงประมงเท่ากับ 1,006.31  กรัม

ต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยข่ายขนาดช่องตา 40 มิลลิเมตร มีผลจับสูงสุดเฉลี่ย 2,102.26 กรัมต่อพื้นที่
ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 30, 55, 90, 70  และ 20  มิลลิเมตร  มีผลจับ  
1,404.27, 1,139.00, 589.36, 505.42 และ 297.57  กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยปลาอุก มีผลจับ
สูงสุด  232.56  กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 6  และ ตารางที่ 7 
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ตารางท่ี  4 ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่าง ๆ ในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี    
จากการสุ่มตัวอย่าง ครั้งที่ 1 วันที่  25-28 มกราคม 2557 

 

ขนาดช่องตา        
(มิลลิเมตร) 

ผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัม/พ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน) จํานวน 
(ชนิด) จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 เฉลี่ย 

        20 
30 
40 
55 
70 
90 

 

246.31 
2,373.48 
1,459.58 
1,616.70 
1,256.29 
727.46 

 

91.71 
599.01 

1,207.68 
749.18 
549.74 

1,079.01 

 

677.93 
200.55 

1,798.01 
711.38 
200.50 
238.27   

 

338.65 
1,057.68 
1,488.42 
1,025.75 
668.84 
681.58   

 

17 
31 
24 
14 
13 
7 

เฉลี่ย (รวม) 1,279.97 712.72 637.77 876.82 52 
 

ตารางท่ี  5 ชนิดและผลจับปลาของเครื่องมือข่าย (กรัม/พ้ืนที่ข่าย  100  ตารางเมตร/คืน) ขนาดช่องตาต่างๆ         
               ในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรีจากการสุ่มตัวอย่าง ครั้งที่ 1 วันที่ 25-28 มกราคม 2557    
                (10 อันดับแรก) 

  

ชนิดปลา 
ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร) 

เฉลี่ย 
20 30 40 55 70 90 

กระมัง 58.51 310.53 377.15 183.16 217.39 0.00 127.42 

กระสูบขีด 0.00 0.00 6.70 147.74 233.31 277.37 73.90 
ซ่า 3.49 79.89 84.99 62.88 17.73 133.77 42.53 

ตะเพียนขาว 78.87 31.78 103.50 79.07 10.71 0.00 33.77 

นวลจันทร์เทศ 17.53 41.46 184.70 30.96 0.00 0.00 30.52 

แมวเขี้ยว 0.00 0.00 95.44 162.39 0.00 0.00 28.65 

ยี่สกเทศ 55.73 27.48 60.68 17.08 55.23 0.00 24.02 

สลาด 2.44 107.02 20.56 9.72 12.05 0.00 16.87 

อมไข่ยักษ์ 0.00 0.00 97.16 51.91 0.00 0.00 16.56 

อุก 0.00 0.00 11.78 26.96 40.85 40.74 13.37 
 

1.4 สรุปผลจับในแหล่งน้ าเปรียบเทียบปีท่ีผ่านมา 
จากการประเมินผลจับสัตว์น้ําระหว่างปี 2555 และปี  2556 ในแม่น้ําบางปะกง  พบว่าปี  2556   มี

ผลจับเฉลี่ย  727.16  กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน และผลจับเฉลี่ยปี  2556  มีผลจับ  951.78  กรัม
ต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน  แสดงว่าพันธุ์สัตว์น้ําในแม่น้ําบางปะกง มีผลจับเพ่ิมขึ้นร้อยละ  30.89  มี
รายละเอียดดังตารางที่  6 ภาพที่  3 โดยชนิดปลาที่พบมากโดยน้ําหนัก  10 ชนิดแรกของปี  2555  และปี 2556  
เหมือนกันจํานวน  4  ชนิด ได้แก่ปลาอุก, ปลาตะเพียนขาว, ปลากดหลังเสียม และ ปลาซ่า ตามภาพที่  4  และ 
ภาพที่ 5 
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ตารางท่ี 6 ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่าง ๆ ในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี     
จากการสุ่มตัวอย่าง  ครั้งที่  2  วันที่ 12-15   มีนาคม  2557 

ขนาดช่องตา 
(มิลลิเมตร) 

ผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัม/พ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน) จํานวน 
(ชนิด) จุดที ่1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 เฉลี่ย 

20 
30 
40 
55 
70 
90 

404.67 
1,853.28 
1,588.51 
1,308.94 
825.34 

1,335.28 

116.80 
145.42 

1,194.33 
634.48 
537.62 
151.61 

374.23 
1,114.11 
3,523.95 
1,473.56 
152.30 
281.18 

97.57 
1,404.27 
2,102.26 
1,039.00 
505.42 
589.36 

15 
21 
24 
16 
11 
7 

เฉลี่ย (รวม) 1,218.84 463.54 1,336.56 1,006.31 44 
 

ตารางท่ี  7  ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย  (กรัม/พ้ืนที่ข่าย  100  ตารางเมตร/คืน)  ขนาดช่องตาต่าง ๆ 
               ในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี  จากการสุ่มตัวอย่าง ครั้งที่  2  วันที ่12-15 มีนาคม 2557   
               (10 อันดับแรก) 

ชนิดปลา 
ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร) 

เฉลี่ย 
20 30 40 55 70 90 

ซ่า 0.00 180.65 446.22 0.00 0.00 0.00 69.65 
ตะกรับ 0.00 0.00 0.00 33.60 68.21 45.53 16.37 
ตะเพียนทอง 1.61 56.23 133.63 0.00 0.0 0.00 21.27 
นวลจันทร์เทศ 0.00 0.00 52.28 178.34 0.00 0.00 25.62 
แปูนยักษ์ 19.65 24.21 62.28 60.22 2.61 0.00 18.77 
ยี่สกเทศ 0.00 0.00 15.38 131.66 50.77 93.73 32.39 
สร้อยเกล็ดถี่ 0.00 206.95 90.85 0.00 0.00 0.00 33.09 
สร้อยนกเขา 0.00 45.73 97.23 30.34 0.00 0.00 18.46 
ไส้ตัน 0.00 86.91 68.52 10.72 0.00 0.00 18.46 
อุก 77.05 412.83 674.68 411.68 227.69 289.10 232.56 

 

ตารางท่ี  8  เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่าง ๆ ในแม่น้ําบางปะกงและ 
 แม่น้ําปราจีนบุรี จากการสุ่มตัวอย่าง ระหว่างปี 2555 กับปี 2556 

ขนาดช่องตา 
(มิลลิเมตร) 

ผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัม/พ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน) 
ครั้งที่ เฉลี่ยปี เพ่ิมข้ึน 

1 2 2556 2555 (ร้อยละ) 
20 815.75 490.95 653.35 374.57 74.42 
30 1,100.61 925.27 1,012.94 614.65 64.80 
40 2,328.06 989.77 1,658.91 881.52 88.19 
55 1,207.67 980.45 1,094.06 1,036.69 5.53 
70 672.05 709.68 690.50 650.50 6.21 
90 466.28 7.34.87 805.00 805.00 -25.39 

เฉลี่ย 1,098.40 805.16 951.78 727.16 30.89 
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ภาพที่ 3   เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่าง ๆ ในแม่น้ําบางปะกง   
             จากการสุ่มตัวอย่าง ระหว่างปี 2555 และปี 2556 

 
ภาพที่  4 ชนิดสัตว์น้ําที่จับได้จากเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่าง ๆ ในแม่น้ําบางปะกง และแม่น้ําปราจีนบุรี  
             จากการสุ่มตัวอย่าง ปี 2555 

 
ภาพที่ 5 ชนิดสัตว์น้ําที่จับได้จากเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่าง ๆ ในแม่น้ําบางปะกง และแม่น้ําปราจีนบุรี  
                จากการสุ่มตัวอย่าง ปี 2556 

ชนิดปลาทีส่ ารวจพบป ี๒๕๕๕

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๕ ๗๐ ๙๐
ขนาดขา่ย (มม.)

ผล
จับ

 (ก
รัม

/ข
า่ย

 ๑
๐๐

 ต
ร.ม

./คื
น)

กดหวัเสียม

กระมัง

เกล็ดเงิน

ซ่า

ตะเพียนขาว

ตะเพียนทอง

บูท่ราย

แปน้แก้วยกัษ์

สลาด

อุก

อื่นๆ

ชนิดปลาทีส่ ารวจพบปี  ๒๕๕๖

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๖๐๐

๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๕ ๗๐ ๙๐
ขนาดขา่ย (มม.)

ผล
จับ

 (ก
รัม

/ข
า่ย

 ๑
๐๐

 ต
ร.ม

./คื
น)

กดหวักบ

กดหวัเสียม

ซ่า

ซิวควาย

ตะเพียนขาว

แปบ

สร้อยเกล็ดถี่

ไส้ตัน

อมไขย่กัษ์

อุก

อื่นๆ
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กิจกรรม  โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
 

หลักการและเหตุผล  
ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศท่ีขยายตัวเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม

ลงไปไม่เอ้ืออํานวยต่อการแพร่ขยายพันธุ์ปลา และสัตว์น้ําจืดตามธรรมชาติ ประกอบกับการทําการประมงเกิน
กําลังผลิตของแหล่งน้ํา ตลอดจนภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบเสียหายอย่างรุนแรงต่อชนิด และปริมาณพันธุ์สัตว์น้ํา
จืดในแหล่งน้ําธรรมชาติ กล่าวคือ พันธุ์ปลาน้ําจืดของไทยบางชนิดได้สูญพันธุ์ นอกจากนี้พันธุ์ปลาน้ําจืดของไทย
อีกหลายชนิดมีปริมาณลดลงจนกระทั่งอยู่ในสภาวะน่าวิตกต่อการสูญพันธุ์ โครงการพื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและ
สัตว์น้ําจืดของไทย เป็นโครงการพระราชดําริโครงการหนึ่งซึ่งมุ่งเน้นการเพาะเลี้ยงปลาไทยในเชิงการค้า สามารถ
เพ่ิมผลผลิตปลาไทยจากการเลี้ยง และสามารถเพ่ิมรายได้ต่อพ้ืนที่ของเกษตรกร นอกจากนี้การปล่อยพันธุ์ปลาใน
แหล่งน้ําเพ่ือทดแทนปริมาณที่ลดลงในแหล่งน้ํายังสามารถเพ่ิมผลผลิตปลาในแหล่งน้ําเป็นการเพ่ิมรายได้และเพ่ิม
ปริมาณอาหารโปรตีนแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในชนบทตลอดจนสามารถคืนความหลากหลายของชนิดปลา ซึ่งจะรักษา
สภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ําอันจะนามาซึ่งการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างยั่งยืนต่อไป  
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเพ่ิมปริมาณและชนิดพันธุ์ปลาที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย ให้ดํารงอยู่ในแหล่งน้ําธรรมชาติและ
แหล่งน้ําที่ก่อสร้างปรับปรุงใหม่  

2. เพาะพันธุ์และปล่อยพันธุ์ปลาไทยที่เป็นปลาที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติ 
3. รวบรวมพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย  

ผลการด าเนินงาน 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด เปูาหมาย 500,000 ตัว ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําได้ 
500,000  ตัว 

ชนิดสัตว์น้ า แผนผลิต (ตัว) ผลผลิต (ตัว) 
แก้มช้ํา 100,000 20,000 
ปลาชะโอน 150,000 216,000 
ปลาตะเพียนทอง             200,000 250,000 
ปลากาดํา         50,000 14,000 

รวม 500,000 500,000 
        

      
 
ภาพที่ 6 สัดส่วน (ร้อยละ) ชนิดพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย  ที่ผลิตเพ่ือปล่อยแหล่งน้ํา ปี 2557 

แก้มช้ า 
4% 

ปลาชะโอน 
43% 

ปลาตะเพียนทอง             
50% 

ปลากาด า         
3% 
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กิจกรรม  โครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมากพระราช าด าริ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ความเป็นมาของโครงการ 
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดําเนินไปเปิดศาลบวร

ราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ราษฎรได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินหมู่ที่ ๒ ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํานวน ๒๖๔ ไร่ พระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตรที่ดินดังกล่าว และทรงมี  พระราชดําริกับอําเภอ 
จังหวัด และหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปุาไม้ กรมปศุ
สัตว์ ให้ร่วมกันพัฒนาที่ดินแห่งนี้ จัดทําเป็นศูนย์ศึกษาตัวอย่างสาธิตการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม และงาน
ศิลปาชีพ เพ่ือเป็นแหล่งให้เกษตรกรตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าชม ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติมได้ในการ
ดําเนินงานประกอบด้วย หน่วยงานหลายกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งภาคเอกชนหน่วยงานดังกล่าว จึงได้
ประชุมปรึกษาหารือกันมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าของเรื่อง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “กรรมการบริหาร และกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” คณะกรรมการบริหารได้ทําหนังสือในนาม
ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ กษ ๐๘๐๑/๑๐๙๔ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ ถึงสํานักราชเลขาธิการฯ เพ่ือนํา
ความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชทานชื่อของศูนย์ฯ เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่การดําเนินโครงการสนอง
พระราชดําริสืบไป และสํานักราชเลขาธิการฯ ได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือที่ รล ๐๐๐๒/๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๒๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ชื่อว่า “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดําริ ให้มีการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา
หินซ้อนฯ โดยพระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้ คือ 

1.พัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้เป็นศูนย์ตัวอย่างรวมการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมที่
สมบูรณ์แบบ ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา ฟ้ืนฟูสภาพปุา การพัฒนาดิน วางแผนปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ ที่
เกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และนําไปปฏิบัติตามได้ เพ่ือพัฒนาอาชีพ
และพ้ืนที่ทํากินของตนให้เพ่ิมผลผลิต มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมศิลปาชีพหัตถกรรมพ้ืนบ้าน
เป็นอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้จากอาชีพหลักอีกทางหนึ่ง  

2.พัฒนาพ้ืนที่ราษฎรรอบศูนย์ฯ บริเวณลุ่มน้ําโจนให้มีความเจริญขึ้นเป็นตัวอย่างแก่การพัฒนาพ้ืนที่
อ่ืนๆ ต่อไป ให้นําวิธีการที่ได้ผลมาแล้วถูกต้อง ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดมาดําเนินการ นับตั้งแต่เริ่มตั้ง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มาได้มีราษฎรที่มีจิตศรัทธาน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินเพ่ิมเติมอีก จํานวน 
๔๙๗ ไร่ ผนวกกับที่ดินบริเวณสวนรุกขชาติและสวนพฤกษศาสตร์ รวมเป็นเนื้อท่ีทั้งหมดของ 

จากการดําเนินงานตามแผนแม่บทที่ผ่านมากิจกรรมด้านการประมง ศูนย์ฯ ได้ดําเนินกิจกรรม
ต่อเนื่องตลอดมา เช่น การผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การ
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ําเพ่ือปล่อยลงในแหล่งน้ําธรรมชาติ การสาธิตการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําชนิดต่างๆ รวมทั้งการ
ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และการแปรรูปสัตว์น้ํา 

เนื่องจากแผนแม่บทฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙) ได้สิ้นสุดลง สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) จึงได้กําหนดให้จัดทําแผนแม่บทฉบับ
ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ขึ้นมา ซึ่งในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาและขยายผลการดําเนินงานของโครงการ 
โดยเน้นการบูรณาการ การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนและจําหน่ายเพ่ือเป็น

รายได้เสริม 
2. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาวิชาการด้านการประมง 
3. เพ่ือเป็นแหล่งฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้แก่เกษตรกร 
4. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา สําหรับแจกจ่ายให้เกษตรกรและนําไปปล่อยสู่แม่น้ําในพ้ืนที่

โครงการ 
5. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน 

เปูาหมาย 
             1. เกษตรกรมีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ําไว้เพื่อการบริโภคและจําหน่ายเป็นรายได้เสริม 
             2. เกษตรกรได้รับข้อมูลด้านการประมงเพียงพอสําหรับการนําไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง 
             3. เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ มีผลผลิตสัตว์น้ําจากแหล่งน้ําไว้บริโภค 
             4. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา จํานวน ๔,๔๐๐,๐๐๐ ตัว 
ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
 ดําเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด เปูาหมาย  4,400,000 ตัว ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําได้ 4,544,000  ตัว 
 

ชนิดสัตว์น้ า แผนผลิต (ตัว) ผลผลิต (ตัว) 
ปลานิล 120,000 120,000 
ปลาไน 600,000 675,000 
ปลาตะเพียนขาว   1,740,000 1,740,000 
ปลายี่สกเทศ 930,000 999,000 
ปลาดุกอุยเทศ 5,000 5,000 
กบนา 5,000 5,000 
กุ้งก้ามกราม 1,000,000 1,000,000 

รวม 4,400,000 4,544,000 
 
 กิจกรรม  ส่งเสริมและการพัฒนาสัตว์น้ า 
   ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด โดย แจกพันธุ์ปลาน้ําจืดให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่  จ.
ฉะเชิงเทรา  จํานวน 120 ราย 
 
กิจกรรม  ฝึกอบรมเกษตรกร 
  อบรมเกษตรกรในพ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จํานวน  2  ครั้ง  จํานวน
เกษตรกร  120  ราย 
 
กิจกรรม ติดตามผลและแนะน าเกษตรกร 

 ติดตามผลและแนะนําเกษตรกร  จํานวน  10  ครั้ง 
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กิจกรรม โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง 
 
หลักการ 
 เพ่ือขยายโอกาสให้แก่เกษตรกรเข้าถึงในเทคโนโลยีด้านการประมงอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมและเป็นระบบแก่เกษตรกรในระยะเวลาที่เหมาะสม  เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบ
อาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา พร้อมทั้งดําเนินการปรับปรุงสถานที่ราชการให้รองรับเกษตรกรในการฝึกปฏิบัติและ
เรียนรู้ 
 
วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะของเกษตรกรในพ้ืนที่ที่รับมอบหมายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
จืดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.  เพ่ือให้เกษตรกรทราบและเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการด าเนินงาน 

 

1. จัดทําศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมงในหน่วยงาน 1 แห่ง 
2. อบรมเกษตรกร  หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากจังหวัดชลบุรี 

จํานวน 10 คน จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 10 คน และจังหวัดฉะเชิงเทรา (รวม 30 คน)  
3. บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ รวม 219 คน 

 
การฝึกอบรมเกษตรกร 
 ปีงบประมาณ  2557  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี มีเปูาหมายการดําเนินการอบรมแก่
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน  1  รุ่น รวม 30 คน  จาก 3 จังหวัด คือ ชลบุรี  สมุทรปราการ  และ
ฉะเชิงเทรา โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรรวม  30  วัน   
 ผลการดําเนินการฝึกอบรมแก่เกษตรกร  จํานวน  1  รุ่น  จาก  3  จังหวัด  มีเกษตรกรเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม  จํานวน  30  คน  โดยแบ่งเกษตรกรตามจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 
 

จังหวัด จ านวน  (คน) 
ชลบุร ี 10 
สมุทรปราการ 10 
ฉะเชิงเทรา 10 

รวม 30 
 
การศึกษาดูงาน 
 ผู้เข้าอบรมได้เข้าศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
 เป็นระยะเวลา  1 วัน  คือ  
1. กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ําวิสาหกิจชุมชน (ผู้ใหญ่จันทนา ต.โคกขี้หนอน) 
2. ชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําบางหัก (ฟาร์มปลานิลของเกษตรกรนําร่อง นายตะวัน มีสะอาด) 
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หลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ปีงบประมาณ 2557 

ระหว่างวันที่ 19-21  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 

 

วันที่/เวลา กิจกรรม วิทยากร 
19  กุมภาพันธ์  2557 
 08.00 น. - 09.00 น. 
09.00 น. - 09.30 น. 
09.30 น. - 10.30 น. 

 
10.30 น. – 10.45 น. 
10.45 น. - 12.00 น. 

 
12.00 น. - 13.00 น. 
13.00 น. - 14.00 น 

 
 
14.00 น. - 14.15 น. 
14.15 น. - 16.30 น. 

 
-ลงทะเบียน 
-พิธีเปิดการอบรม 
-การเตรียมความพร้อมภาคประมงกับอาเซียน 
-หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พักรับประทานอาหารว่าง 
-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
และการจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
-อาหารสัตว์น้ํา การผลิตอาหารสัตว์น้ํา การเก็บ
รักษา และเทคนิคการให้อาหาร และการเตรียม
อาหารธรรมชาติ 

พักรับประทานอาหารว่าง 
-ฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ 

 
 
ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 9 
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา 
ประมงน้ําจืดชลบุรี 
 
นักวิชาการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี 
 
นักวิชาการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี 
 
 
นักวิชาการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี 

20  กุมภาพันธ์  2557 
 08.00 น. 

       
09.00 น. - 12.00 น.          

 
12.00 น. - 13.30  น. 

 
 

13.30 น. – 15.00 น. 
 

 
 
15.00 น. – 16.00 น. 

 
16.30 น. 

 
-เดินทางจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ชลบุรี ถึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
-บรรยายและศึกษาดูงานในพ้ืนที่กลุ่มแปรรูปสัตว์
น้ําวิสาหกิจชุมชน 
          พักรับประทานอาหารกลางวัน 
-เดินทางเพ่ือดูงานชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําบาง
หัก 
-บรรยายประโยชน์ของการรวมกลุ่ม  การสร้าง
ความเข้มแข็งกลุ่มและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรมผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําบางหัก 
ดูงานฟาร์มเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรนําร่อง
สมาชิกชมรม 
เดินทางกลับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ชลบุร ี
 
 
 

 
 
 
หัวหน้ากลุ่มแปรรูปสัตว์น้ําวิสาหกิจ 
ชุมชน (ผู้ใหญ่จันทนา ต.โคกขี้หนอน) 
 
 
 
ปราชญ์ปลานิล 
(คุณพรชัย บัวประดิษฐ์ ) 
 
 
นายตะวัน  มีสะอาด 
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21  กุมภาพันธ์  2557 
08.30  น. - 09.00 น. 

 
 

09.00 น.-10.30 น.  
 

10.30 น.-10.45 น. 
10.45 น.-11.45 น. 

 
11.45 น.-13.00 น. 
13.00 น.-15.00 น. 

 
15.00 น.-15.15 น. 
15.15 น.-16.30 น. 

 

 
การจัดการคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย
ขั้นพ้ืนฐานในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด  ระบบ 
จีเอพี 
โรคและการปูองกันโรคสัตว์น้ํา 
การใช้ยา สารเคมี และยาตกค้างในสัตว์น้ํา 

พักรับประทานอาหารว่าง 
การทําบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม 
 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ฝึกปฏิบัติการทําอาหารสัตว์น้ํา การเตรียมอาหาร
สัตว์น้ําธรรมชาติ 

พักรับประทานอาหารว่าง 
สรุปตอบข้อซักถามและทําแบบประเมินผลการ
อบรม 

 
นักวิชาการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี 
 
นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําจืด 
 
นักวิชาการตรวจบัญชีสหกรณ์ 
สนง. ตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 
นักวิชาการประมง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี 
 
นักวิชาการประมง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี 
 

 
รายช่ือเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง 
หลักสูตร  “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ระหว่างวันที่  19-21  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
จังหวัดชลบุรี   

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 
1 นายสมนาน เขียวสม 41 ม. 1  ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
2 นางสุรางค์ เขียวสม 41 ม. 1  ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
3 นางสาวบังอร  มิ่งอ๋ัน 24/3  ม.5  ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
4 นางบังอร ชมศรี 131  ม.5  ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
5 นางอําพร เลื่อมใส 75  ม.5 ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
6 นายชุติพนธ์ ควรเอี่ยม  40/1  ม.6  ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุร ี
7 นายประพฤติ คําภักดี 40/2 ม.6 ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุร ี
8 นายดอกรัก แสงสว่าง 8  ม.6  ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคมจ.ชลบุรี 
9 นายสนม  เกลาเกลี้ยง 25 ม.6 ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุร ี
10 นายสุวัตร แย้มศิริ 14/2  ม.6 ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุร ี
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จังหวัดสมุทรปราการ 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 

1 นายวิน  เกตุขวง 41 ม.5  ต.ศรีษะจระเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
2 นางนุจรีย์ แก้วโบราณ 54 ม.5  ต.ศรีษะจระเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
3 นายณัฐวุฒิ แก้วโบราณ 54/1  ม.5  ต.ศรีษะจระเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
4 นายผ่าน ภู่บังบอน 53/2 ม.5  ต.ศรีษะจระเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
5 นายศักดา มณีเนตร 62 ม.5  ต.ศรีษะจระเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
6 นางบุญสม สุทัต 103/4 ม.7 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
7 นายขวัญเมือง  เผือกผ่อง 106/10  ม.7 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
8 นางรุ่งวิไล เผือกผ่อง 106/8  ม.7 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
9 นางเอมอร เผือกผ่อง  106/11  ม.7 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
10 นางสายสุนีย์  เผือกผ่อง 99/1  ม.7 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 

1 นายพล  ทองคํา 87  ม.18 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
2 นายวิรัตน์ นาคะโนทศ 365 ม.18 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
3 นายเป ผุดผ่อง 77 ม.18 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
4 นายเหมือย  ศาลาดี 222 ม.18 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
5 นายสมหมาย  ศาลาดี 168 ม.18 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
6 นางหนูเนต บริรักษ์ 96  ม.18 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
7 นางบานเย็น  ทูลนอก 76  ม.18 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
8 นายสมเพียร งามลม 64 ม.18 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
9 นายจิรวัฒน์ คํามูล 42 ม.18 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
10 นายสมคิด  ถิ่นทับไทย 252 ม.18 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
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กิจกรรม  ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 

หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันผู้นําเข้าสินค้าเกษตรได้ใช้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเป็นข้อต่อรองทางการค้า เช่นเรื่อง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดจากสารเคมี การเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย ซึ่งทวีความเข้มข้นเพ่ิมขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้
ประกาศให้ปี 2547 เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร กรมประมงจึงมีมาตรการในการพัฒนาระบบการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปราศจากยาปฏิชีวนะ และสารตกค้างในกลุ่มต่างๆ อีกทั้งฟาร์มที่เลี้ยง
สัตว์น้ําต้องมีระบบการเพาะเลี้ยงที่มีสุขอนามัย โดยกรมประมงทําการตรวจและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดี (GAP) 
 

วัตถุประสงค์ 
1. ให้เกษตรกรได้เข้าใจ มีความรู้ด้านเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย 

และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี มีการรวมกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

2. ดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ตามมาตรฐานต่างๆของกรมประมง 
 

ผลการด าเนินงาน 
ดําเนินการตรวจประเมิน และรับรองฟาร์มตามมาตรฐานการรับรองฟาร์มของกรมประมง โดยมีการ

ดําเนินงานดังนี้ 
ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 
แผน 
(ราย) 

ผล 
(ราย) 

  1. จํานวนฟาร์มท่ีตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเกษตรกร GAP และข้ันปลอดภัย  
(Safety Level)  
 2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
  - เกษตรกรที่ได้รับใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี (GAP)  
 จังหวัดชลบุร ี
  - เกษตรกรที่ได้รับใบรับรองการผลิตสัตว์น้ําขั้นปลอดภัย จังหวัดชลบุร ี
- เกษตรกรที่ได้รับใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี  (GAP)  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
- เกษตรกรที่ได้รับใบรับรองการผลิตสัตว์น้ําขั้นปลอดภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล 
 
หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบัน การเพาะเลี้ยงปลานิลได้ขยายพ้ืนที่ไปทั่วประเทศ ทําให้ปลานิลเป็นปลาน้ําจืดที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยในปี 2552 มีปริมาณการส่งออกรวม 14,103 ตัน คิดเป็น 1,153 
ล้านบาท จวบจนปัจจุบัน ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศยังมีความต้องการปลานิลสูง จึงส่งผลให้การ
เพาะเลี้ยงปลานิลยังมีลู่ทางที่แจ่มใส เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิลให้
เป็นรูปธรรม กรมประมงจึงได้จัดทําโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล เพ่ือการส่งออกขึ้นเพ่ือ
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รวบรวมความรู้จากปราชญ์ปลานิลทั่วประเทศ เป็นการเผยแพร่เทคโนโลยี การลดต้นทุน การผลิตสู่เกษตรกร 
พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลให้มีความเข้มแข็ง สนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆของ
กรมประมงที่เกี่ยวข้องกับระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้ถูกสุขอนามัย เช่นมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี 
(GAP) จัดนิทรรศการ และเทศการกินปลานิล เพ่ือการประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิล สร้างแรงจูงใจให้
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลทําให้เกิดรายได้ ยกระดับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก่กลุ่มเกษตรกร ให้เพาะเลี้ยงปลานิลได้ยั่งยืนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพ่ือให้การผลิตสินค้าปลานิลมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
2. เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือชมรม 
3. เพ่ือให้การผลิตปลานิลได้มาตรฐาน และสามารถตามสอบสินค้าปลานิล 
4. เพ่ือสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าปลานิล 
5. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการขยายตลาดต่างประเทศ และการพัฒนาระบบ

ข้อมูลข่าวสาร 
 

ผลการด าเนินงาน 
    1. เปรียบเทียบผลการเลี้ยงปลาแปลงเพศแบบใช้วัคซีนกับไม่ใช้วัคซีน 
       ทําการคัดเลือกสํารวจฟาร์มปลานิลเพื่อเป็นจุดดําเนินการระดับฟาร์ม 1 แห่ง ได้แก่ ฟาร์มตะวัน 
ดําเนินการเกบ็ข้อมูลจํานวน 8 ครั้งเพ่ือเปรียบเทียบผลการเลี้ยงปลาแปลงเพศแบบใช้วัคซีนกับไม่ใช้วัคซีนที่เลี้ยง
โดยศูนยว์ิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรีและจากฟาร์มต้นแบบ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลานิลแปลงเพศที่
ใช้วัคซีนและไม่ใช้วัคซีน มีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 610.5  และ  425.2 กรัม ตามลําดับมีความยาวสุดท้าย
เฉลี่ยเท่ากับ 29.35 และ 26.7 เซนติเมตร ตามลําดับ น้ําหนักเพ่ิมขึ้นต่อวัน เท่ากับ 4.91 และ 3.46 กรัมต่อวัน 
ตามลําดับ มีอัตราแลกเนื้อเท่ากับ  1.04 และ 1.82 ตามลําดับ มีอัตราการรอดตายเท่ากับ  84.37และ 60.75 
เปอร์เซ็นต์  
        จากการทดลองเลี้ยงปลาที่ได้รับวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี เป็น
ระยะเวลา 4 เดือน ได้ผลของการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันถ้าเปรียบเทียบจากอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน และ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และอัตราการรอดตาย โดยพบว่าปลาที่ได้รับวัคซีนมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่า 
ถึงแม้ว่าเมื่อเริ่มต้นการทดลองจนถึง เดือนที่ 2 ปลาทดลองจะมีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน แต่เมื่อเลี้ยงได้
ประมาณ 2 เดือน ขึ้นไปปลาที่ใช้วัคซีนจะมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีความทนต่อสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอุณหภูมิของน้ําในช่วงเดือนเมษายน ที่มีอากาศร้อนจัดและน้ํามีอุณหภูมิค่อนข้างสูง 
พบว่าปลาที่ไม่ใช้วัคซีนจะเริ่มทยอยตาย แต่ไม่พบการตายในปลาวัคซีนและเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลาที่ใช้
วัคซีนมี อัตรารอด 84.37 เปอร์เซ็นต์ และปลาที่ไม่ใช้วัคซีนมีอัตรารอด 60.75 เปอร์เซ็นต์   

  
 ภาพที่ 6 การเจริญเติบโตด้านน้ําหนักและความยาวของปลาที่ใช้และไม่ใช้วัคซีน 
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    2.  จัดตั้งหรือพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
         ได้ดําเนินคัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่วมพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลสู่วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ กลุ่มบ้าน
เนินแฝก ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ได้มีการอบรมเกษตรในกลุ่ม จํานวน 1 ครั้ง 
   3. พัฒนาความรู้ด้าน GAP หรือ Safety level  แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิล 
 3.1 ประสานสํานักงานประมงจังหวัดเรื่องรายชื่อเกษตรกรที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้าน GAP 
หรือ Safety level  ปี 2557 และสนับสนุนความรู้ด้าน GAP หรือ Safety level  ตามความต้องการของเกษตรกร  
พร้อมรายงานผลรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ส่วนกลาง  จํานวน  25  ราย  
 3.2  จัดศึกษาดูงานให้เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก (ดูงานฟาร์มที่มีการผลิตได้มาตรฐาน Safety level  
และรายงานผลการศึกษาดูงานส่วนกลาง จํานวน 1 ครั้ง 
   4. สํารวจราคาปลานิล สถานการณ์การเลี้ยง พร้อมรายงานผลการสํารวจข้อมูลตามแบบฟอร์มสํารวจข้อมูล 
ราคาปลานิล สถานการณ์การเลี้ยง จํานวน 12 ครั้ง 
   5. สํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิล พร้อมรายงานผลการสํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิล 
   6. ศึกษาองค์ความรู้ฟาร์มตัวอย่างการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือถ่ายทอดสู่เกษตรกร 
      คัดเลือกฟาร์มตัวอย่างที่มีการดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพในพ้ืนที่ และ จัดทําวีดีทัศน์ข้ันตอนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของฟาร์มที่ และจัดส่งส่วนกลาง จํานวน 1 เรื่อง 
    7. ประเมินพื้นที่การเลี้ยงปลานิล 
       รายงานผลการประเมินพ้ืนที่การเลี้ยงปลานิล (แผนที่) จํานวน 1 ครั้ง 
    8. การสํารวจแหล่งเพาะพันธุ์ปลานิล 
       จัดส่งรายชื่อแหล่งผลิตและจําหน่ายลูกพันธุ์ปลานิลในพ้ืนที่ให้ส่วนกลาง จํานวน 1 ครั้ง พร้อมรายงานผล
การสํารวจปริมาณการผลิต และจําหน่ายของลูกพันธุ์ปลานิลของแหล่งเพาะพันธุ์ปลานิล จํานวน 11 ครั้ง 

 
 
                 กิจกรรม  วิจัยด้านการเพาะเลี้ยงและทรัพยากรประมง 

 
 

ในปีงบประมาณ 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี  มีงานวิจัยที่ดําเนินการ  จํานวน  3 เรื่อง ดังนี้  
 

ชื่อเรื่อง ผลการด าเนินงาน 
         1. โครงสร้างประชาคมปลาและสภาวะการทําการประมงใน 
อ่างเก็บน้ําบางพระ 
         2.โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในแม่น้ํา
จันทบุรี 
        3. การเฝูาระวังเชื้อไวรัส Macrobrachium rosenbergii 
Nodavirus (MrNV) และ Extra small virus (XSV) ในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกรามและแหล่งน้ําธรรมชาติในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เขียนรายงาน 
 

กรรมการตรวจแก้ไข 
 

          เขียนรายงาน 
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การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Salmonella spp.  Vibrio cholerae และ 
Escherichia  coli ในฟาร์มเลี้ยงปลานิลในจังหวัดชลบุรี 

 
แสงเดือน  นาคสุวรรณ1* จุฬาภร ชูแก้ว2  นวพร พัฒนยินดี1  และ ศศิวิมล  ปิติพรชัย1   

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาจํานวน และชนิดของแบคทีเรียในน้ําในฟาร์มเลี้ยงปลานิลเพ่ือการ

ส่งออกใน อ.พานทอง จ.ชลบุรี  ดําเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี ระหว่างเดือน 
ตุลาคม 2551 ถึงกันยายน 2553 โดยเก็บตัวอย่างน้ําจากฟาร์มเลี้ยงปลานิล จํานวน 20 ฟาร์ม ในเดือน ธันวาคม 
2551 และเดือน มีนาคม  มิถุนายน และ กันยายน  2552 เพ่ือตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรีย จํานวน 3 ชนิด คือ 
Salmonella spp., V. cholerae  และ E.coli  ผลการศึกษาตัวอย่างพบเชื้อแบคทีเรียจํานวน 2 ชนิด คือ V. 
cholerae และ E.coli  โดยเชื้อ V. cholera พบมากท่ีสุด ในเดือน กันยายนจํานวน 30 เปอร์เซ็นต์ และ เชื้อ 
E.coli  พบมากท่ีสุด ในเดือน กันยายน จํานวน 45 เปอร์เซ็นต์ คุณสมบัติของน้ําจากฟาร์มเลี้ยงปลานิลพบว่า 
อุณหภูมิของน้ําเฉลี่ย เท่ากับ 29.3 + 0.9 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรดเป็นด่างเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 7.87 + 
0.54  ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 6.1+ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นด่างของน้ําเฉลี่ยมี
ค่าเท่ากับ 250.6 + 65.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
Abstract 

This Research study quality and types of pathogenic bacteria in  water culture of 
export Tilapia farm in Phantong district, Chonburi province by Chonburi Inland Fisheries 
Research and Development Center during October 2008 to September 2009  

This study ,water sample were Collected  from 20 fish farms in December 2008, March, 
June and September 2009 to  analyze 3 types of bacteria as Salmonella spp. ,Vibrio cholera, 
Escherichia coli.There found 45 and 30 percent respectively especially in September. Water 
Quality of fish fame there Average water temperature was 29.3 + 0.9 degrees Celsius, average 
pH value 7.87 + 0.54 is equal to the average amount of dissolved oxygen (DO) is equal to the 
average 6.1 + 0.5 mg per liter. Alkalinity average water is equal to250.6+65.7mg.perliter. 
Keyword: Tilapia , Salmonella spp., Vibrio cholera,  Escherichia  coli 
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ค าน า 
 ปัจจุบันการเลี้ยงปลานิลมีการส่งออกในปริมาณที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะปลานิลเป็นอาหาร
โปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงไขมันต่ําและเนื้อมีสีขาวซึ่งเป็นลักษณะของอาหารประเภทสัตว์น้ําที่
ต่างประเทศนิยมบริโภค ปลานิลที่ส่งออกไปต่างประเทศอยู่ในลักษณะของปลาแล่เนื้อและปลาทั้งตัวแช่แข็งโดยมี
ตลาดที่สําคัญได้แก่ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา อิตาลี และสหภาพยุโรป โดยมีปริมาณการส่งออกปลานิลในปี 2553 
จํานวน 12,956.43 ตัน คิดเป็นมูลค่า 668.99 ล้านบาท  (สถิติการประมง , 2554) ทําให้การเลี้ยงปลานิลเป็น
ธุรกิจการเกษตรที่ได้รับความสนใจของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะฟาร์มเลี้ยงปลานิลในจังหวัดชลบุรีเริ่มมี
ศักยภาพและมีความสามารถอยู่ในระดับที่สามารถพัฒนาระบบการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลไปสู่การ
ผลิตปลานิลเพ่ือการส่งออกได้มาก แต่อย่างไรก็ดีฟาร์มเลี้ยงปลานิลบางฟาร์มพบว่ายังมีการปนเปื้อนของเชื้อ
แบคทีเรียในกลุ่ม แซลโมแนลล่า และโคลิฟอร์ม  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค แซลโมแนลล่า เป็นเชื้อ
แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคท้องเสีย อุจจาระร่วงในมนุษย์และเป็นเชื้อแบคทีเรียต้องห้ามตัวหนึ่งที่ประเทศผู้นํา เข้า
กําหนดว่าต้องตรวจไม่พบในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําส่งออก (โสภาและกนกพรรณ , 2543) ปัจจุบันผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศตระหนักถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วเช่น
สหภาพยุโรป (EU) ได้กําหนดมาตรฐานสินค้าอาหารต้องปลอดจากสารเคมีตกค้างและไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อ
แบคทีเรียที่เป็นอันตราย  ดังนั้นผลผลิตปลานิลที่มีคุณภาพดังกล่าวย่อมเป็นผลดีต่อการส่งออก ดังนั้นการเลี้ยง
ปลานิลให้ได้มาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ จําเป็นต้องระมัดระวังในเรื่องของกระบวนการผลิต ระบบการเลี้ยงใน
ฟาร์ม ต้องไม่มีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย แซลโมแนลล่า (Salmonella spp. )ซึ่งก่อให้เกิดโรค
เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโดยประเทศผู้นําเข้าเช่นสหภาพยุโรป (EU) กําหนดว่าต้องไม่พบเชื้อดังกล่าวใน
อาหาร มีรายงานการปนเปื้อนของเชื้อแซลโมแนลล่าในกุ้งกุลาดําว่ามีสาเหตุมาจากการปฏิบัติไม่ ถูกสุขอนามัย
ของผู้ดูแลวัตถุดิบ การดูแลวัตถุดิบหลังจากการจับ  (สุวิมลและศันสนีย์, 2543) ซึ่งสอดคล้องกับ  Skjervold  et. 
al., (2001) รายงานว่า ความสดของผลิตภัณฑ์ปลาเป็นความต้องการของตลาดและเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ดังนั้นขบวนการในการจัดการเพ่ือลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียอาจจะทําให้ความสดของปลา
ลดลง ในทางปฏิบัติควรมีการจัดการตั้งแต่ในระบบฟาร์ม การเลี้ยงและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว   ชนกันต์ 
(2550) ศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในฟาร์มปลานิลในจังหวัดเชียงใหม่พบจํานวนของแบคทีเรียที่
ปนเปื้อนในน้ําและปลานิลจากฟาร์มเลี้ยงแบบผสมผสานมีค่าสูงกว่าฟาร์มเลี้ยงแบบหนาแน่นแสดงให้เห็นว่า
ฟาร์มปลานิลที่มีการเลี้ยงร่วมกับไก่มีการสะสมของเชื้อแบคทีเรียมากกว่าฟาร์มปลาแบบหนาแน่น ดังนั้นการลด
การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียที่อาจส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ปลาทําได้โดยแนะนําเกษตรกรให้มีการจัดการสุขอนามัย
ภายในฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP) หรือ 
จี เอ พี หรือมาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี (CoC)    ซึ่งแนวทางในการจัดการ
ฟาร์มอาจจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของรูปแบบการเลี้ยงปลา  

ส่งศักดิ์และคณะ (2549) รายงานว่าแบคทีเรียในตระกูล Vibrio spp. เป็นแบคทีเรียอีกชนิดหนึ่งที่เป็น
สาเหตุของโรค ท้องเสียอย่างรุนแรงโดยเฉพาะ V. cholera เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงและ                     V. 
parahaemolyticus เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะ ลําไส้อักเสบแบบเฉียบพลันในคนจากการรับประทานอาหาร
ทะเลดิบ และแบคทีเรียในตระกูล Escherichia  coli. โดยเฉพาะ type I, ที่เป็นชนิดที่พบได้ในลําไส้ของมนุษย์
และสัตว์เลือดอุ่นส่วนสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงสูง คือ E. coli O-157 ซึ่งก่อให้เกิดอาการท้องเสียรุนแรง และไต
วายในมนุษย์ Al-Harbi and Uddin (2003) รายงานว่า การตรวจสอบองค์ประกอบของชนิดแบคทีเรียจาก
อวัยวะต่าง ๆ ของปลาจะมีผลต่อคุณภาพของผลผลิต โดยชนิดและปริมาณของแบคทีเรียจะแตกต่างกันไปตาม
พ้ืนที่และฤดูกาล 
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 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรีจึงดําเนินงานวิจัยนี้เพ่ือศึกษาชนิดและจํานวนของแบคทีเรียที่
ปนเปื้อนในปลานิลจากระบบการเลี้ยงปลาเพ่ือการส่งออกเพ่ือเป็นแนวทางควบคุมการผลิตปลานิลที่มีมาตรฐาน
ถูกสุขอนามัย ดังนั้นเพ่ือให้การส่งออกปลานิลสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและประเทศอย่างต่อเนื่อง จึง
ต้องมีการเฝูาระวังและตรวจสอบสาเหตุการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในระบบฟาร์มเลี้ยงปลานิล เพ่ือเป็น
แนวทางควบคุมการผลิตปลานิลที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสํารวจการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. Vibrio cholera, และ Escherichia  coli ใน
ฟาร์มเลี้ยงปลานิลในจังหวัดชลบุรี 
 2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมและเฝูาระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในฟาร์มเลี้ยง
ปลานิลในจังหวัดชลบุรี 
 3. เพ่ือสรุปหาแนวทางการควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวในระบบการเลี้ยง 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. สุ่มตัวอย่างฟาร์มเลี้ยงปลานิลเพ่ือการส่งออกในอําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จํานวน 20 ฟาร์ม 

บันทึกข้อมูลรูปแบบและวิธีการเลี้ยง การจัดการฟาร์ม และข้อมูลทั่วไป จากนั้นเก็บตัวอย่างน้ําจากบ่อเลี้ยงปลา
นิล จํานวน 2 ฟาร์ม  ทุกๆ  3 เดือน (4 ครั้งต่อปี) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2552 
 

 
 

ภาพที่1 บ่อเลี้ยงปลานิล อ.พานทอง 
 
 2. เก็บน้ําเพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ําและเชื้อแบคทีเรีย ดังนี้   
    2.1 เก็บตัวอย่างน้ําเพ่ือการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ํา 
         โดยตรวจวัดอุณหภูมิของน้ํา ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํา (pH) ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ํา 
(DO) ค่าความเป็นด่างของน้ํา (Alkalinity) และค่าความกระด้างของน้ํา(Hardness) โดยวิธี Titration  ตามวิธี
ของไมตรี และ จารุวรรณ (2528)  ค่าแอมโมเนียรวม (Total ammonia) โดยเครื่องมือวิเคราะห์น้ํายี่ห้อ HACH 
รุ่น  DR/ 4000v Spectrophotometer 
             2.2 เก็บตัวอย่างน้ําเพ่ือการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรีย 
    1) เก็บตัวอย่างน้ําจากบ่อเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรโดยเก็บตรงบริเวณท่ีให้อาหารสัตว์น้ํา บ่อละ 
4 จุด และนําน้ําตัวอย่างที่เก็บได้มาผสมกัน  สําหรับเกษตรกรที่เลี้ยงปลา  1-9  บ่อ เก็บตัวอย่างน้ําจํานวน 
ฟาร์มละ 1 บ่อ 
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   2) เก็บตัวอย่างน้ําโดยใช้ขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่ อุณหภูมิ  121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที 
เก็บตัวอย่างโดยเปิดฝาผูกเชือกท่ีคอขวดหย่อนลงในน้ําที่ระดับความลึก 50 เซนติเมตร และนําขึ้นมาปิดฝา
ด้านบน 
                  3) บรรจุขวดเก็บตัวอย่างน้ําลงในถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่นกันน้ําซึมเข้า และแช่ตัวอย่างน้ํา
ลงในกล่องบรรจุน้ําแข็ง 
   4) บันทึกรายละเอียด จุดเก็บตัวอย่างน้ํา   
         3. การตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรีย 
   1) เชื้อSalmonella spp. ตรวจวิเคราะห์โดยวิธี Salmonella spp. (ดัดแปลงตามวิธีของ
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําจืด และ BAM online December 2007)  
   2) เชื้อ V. cholerae ตรวจวิเคราะห์โดยวิธี V. cholerae (ดัดแปลงตามวิธีของสถาบันวิจัย
สุขภาพสัตว์น้ําจืด และ BAM online May 2004)  
   3) เชื้อ E. coli ตรวจวิเคราะห์โดยวิธี E.coli (ดัดแปลงตามวิธีของสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําจืด
และ BAM online September 2002) และวิธีทดสอบด้วยวิธี Rapid Methods Petrifilm 3M  E. coli ใช้
อาหารเลี้ยงเชื้อ 3M Petrifilm  E. coli / Coliform count (EC) 3M Microbiology (Curiale et al., 1989) 
 

ผลการทดลอง 
 การศึกษาชนิดและจํานวนของแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในน้ําของบ่อเลี้ยงปลานิลจากฟาร์มในอําเภอ
พานทอง จังหวัดชลบุรี โดยนําน้ํามาตรวจสอบชนิดและนับจํานวนแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในระหว่าง เดอืน 
ธันวาคม 2551 ถึงกันยายน 2552 
 

1. คุณสมบัติของน้ า 
    อุณหภูมิของน้ําเฉลี่ย เท่ากับ 29.3 + 0.9 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรดเป็นด่างเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 
7.87+0.54 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 6.1+ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรค่าความเป็นด่างของน้ํา
เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 250.6 + 65.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

2. ชนิดของแบคทีเรียท่ีพบในน้ า 
    จากการตรวจวิเคราะห์เชื้อ V. cholera จากฟาร์มทั้งหมด เดือน ธันวาคม  มีนาคม มิถุนายน และกันยายน 
พบเชื้อ 25 10 15 และ 30 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์เชื้อ E.coli เดือน ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน 
และ กันยายน พบเชื้อ 5 40 20 และ 45 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ และค่าท่ีพบอยู่ระหว่าง 0.04 ×102 ถึง 2.0×102 
cfu/ml และจากการศึกษาครั้งนี้ตรวจไม่พบเชื้อ  Salmonella spp ในน้ําจากฟาร์มทั้งหมด (ตารางท่ี1)  
 

ตารางท่ี 1  การตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย Salmonella spp., V.  cholerae และE.coli ในน้ําบ่อท่ีเลี้ยงปลานิล 
 

เดือน 

จํานวนตัวอย่างที่พบ/จํานวนตัวอย่างที่
ตรวจ 

Salmonella 
spp. 

V. cholerae E.coli 

ธันวาคม 0/20 5/20 1/20 
มีนาคม 0/20 2/20 8/20 

มิถุนายน 0/20 3/20 4/20 

กันยายน 0/20 6/20 9/20 
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ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.ขั้นตอนการเตรียม buffer peptone water  225 ml เพ่ือเพ่ิมจํานวนเชื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ขั้นตอนเพาะแยกเชื้อจาก  buffer peptone water  ลงในอาหาร RVS broth 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.ขั้นวิเคราะห์เชื้อโดยวิธี steak plate ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. นับจํานวนโคโลนีแบคทีเรียที่ 24 ชั่วโมง( Petrifilm E.coli)  และการทดสอบทางชีวเคมี 



60 
 

จากการบันทึกข้อมูลรูปแบบและวิธีการเลี้ยง การจัดการฟาร์ม และข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิล
จํานวน 20 ราย พบเชื้อแบคทีเรีย V. cholere  และ E.coli ปนเปื้อนอยู่ในน้ําทุกรูปแบบการเลี้ยงและเมื่อนําข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติโดยวิธีทดสอบ Chi-square test  พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติ  
(ตารางท่ี2) 

 

3.การจัดการฟาร์ม 
 

ตารางท่ี 2 ชนิดของแบคทีเรียที่พบและรูปแบบการจัดการฟาร์มของเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลจํานวน 20 ฟาร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปและวิจารณ์ผล 
 การศึกษานี้พบว่า แบคทีเรียที่ตรวจพบมี 2 ชนิดคือ V. cholerae และ E.coli  โดย V. cholera  ตรวจพบ
ในทุกเดือนที่สํารวจและพบความถ่ีของการตรวจมากท่ีสุดช่วง เดือน กันยายน  30 เปอร์เซ็นต์  และน้อยที่สุดช่วง
เดือนมีนาคม  10  เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่าเดือน กันยายน มีการสะสมของเชื้อ V. cholerae มากกว่าเดือนอ่ืนๆ 
Oliver และ Kaper (1997, อ้างตาม นิศานาถและคณะ, 2547) ซึ่งสรุปว่า V. cholerae ที่พบส่วนใหญ่จะสัมพันธ์
กับฤดูกาล ซึ่งมักพบ V. cholerae ปนเปื้อนมากในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนเมษายน ถึงตุลาคม ปกติ V. cholerae 
อาจพบปนเปื้อนได้ทั่วไปในแถบชายฝั่งทะเล โดยไม่ได้เป็นผลมาจากการปนเปื้อนของเสียจากมนุษย์หรือสัตว์  

E.coli  ตรวจพบมากท่ีสุด ในช่วงเดือน กันยายน โดยพบความถ่ีของการตรวจสูงสุด 45 เปอร์เซ็นต์  
และน้อยที่สุดช่วงเดือนธันวาคม 5 เปอร์เซ็นต์  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในช่วงฤดูฝน จะมีการชะล้างของเสียสิ่งสกปรก
ต่างๆจากแหล่งชุมชนและพ้ืนดินลงมาสู่บ่อเลี้ยงปลา  E.coli  ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่พบในสิ่งโสโครก รวมทั้งสิ่งขับถ่าย
จากมนุษย์และสัตว์มีโอกาสปนเปื้อนลงในแหล่งน้ํา ลําคลอง ได้ตลอดเวลา แต่ในช่วงฤดูหนาวซึ่งมีฝนตกน้อยจึงพบ
การปนเปื้อนของ E.coli  น้อยกว่าช่วงเดือนอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามแม้จะมีการพบเชื้อ E.coli  ในบ่อเลี้ยงปลานิลแต่
ปริมาณที่พบสูงที่สุด 200 CFU/ml ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินมาตรฐานที่กําหนด (1,000 CFU/ml) และจากการศึกษา
ครั้งนี้ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อแซลโมแนลล่า แต่อย่างไรก็ตามในการจัดการฟาร์มเลี้ยงปลานิลควรมีการลดการ

 
 

รูปแบบการจัดการฟาร์ม 
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1.การตากบ่อ       
1.1 ตากบ่อก่อนเลี้ยงมากกว่า 1 เดือน 15 1 14 - + + 
1.2 ตากบ่อก่อนเลี้ยงน้อยกว่า 1 เดือน 5 1 4 - + + 
2.การเปลี่ยนถ่ายน้ํา       
2.1เปลี่ยนถ่ายน้ํา 5-10 ครั้งต่อรุ่น 5 1 4 - + + 
2.2เปลี่ยนถ่ายน้ําน้อยกว่า 5 ครั้งต่อรุ่น 15 1 14 - + + 
3.ห้องสุขา       
3.1ไม่มีห้องสุขาบริเวณบ่อเลี้ยง 16 1 15 - + + 
3.2 มีห้องสุขาระยะ 5-20  เมตร 4 1 3 - + + 
4.การใช้จุลินทรีย์       
4.1มีการใช้จุลินทรีย์หรือ EM 16 1 15 - + + 
4.2 ไม่มีการใช้ 4 1 3 - + + 
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ปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียที่พบ  เช่นฟาร์มต้องมีการจัดการด้านสุขอนามัยภายในฟาร์มตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย 
หรือจีเอพี  เช่น ควบคุมการเปลี่ยนถ่ายน้ํา ควบคุมปริมาณอาหาร จะช่วยลดการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว
ได้ รวมทั้งกระบวนการแปรรูปควรมีการปูองกันมิให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์เนื้อปลานิลก่อน
ถึงมือผู้บริโภค ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญท่ีผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายควรจะร่วมมือในการควบคุมและปูองกันเพ่ือให้ภาพพจน์สินค้า
สัตว์น้ําของไทยได้รับการยอมรับและเป็นที่เชื่อถือสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ  
 

 ค าขอบคุณ 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี ที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานวิจัย  

และขอขอบคุณกลุ่มผุ้เพาะเลี้ยงปลานิลใน อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีที่ให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวก
ในการให้ข้อมูลและการเก็บตัวอย่างน้ํา ทําให้งานวิจัยสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี   
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ภาคผนวก 
 

ตารางผนวกท่ี 1 ข้อมูลการตรวจเชื้อแบคทีเรียในน้ําเดือน ธันวาคม 2552 ถึงกันยายน  2553 
 

ชนิดและปริมาณแบคทีเรียที่ตรวจพบ 
ฟาร์มที ่ Salmonella spp. V. cholerae E. coli 

 ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค มิ.ย. ก.ย. 
1 - - - - - - - - - - - 70 
2 - - - - + - - - - 90 - - 
3 - - - - + - - - - - - - 
4 - - - - - - - - - - - - 
5 - - - - + - - - - 130 - - 
6 - - - - + - - + - - - 140 
7 - - - - + - - + - - - - 
8 - - - - - - - - - - - - 
9 - - - - - + + - - - - - 
10 - - - - - - - + 4 60 - 100 
11 - - - - - - + - - - - 90 
12 - - - - - - - + - - - - 
13 - - - - - - - + - 20 10 70 
14 - - - - - + - - - 30 - 30 
15 - - - - - - + - - 200 10 - 
16 - - - - - - - - - - - 120 
17 - - - - - - - - - 80 - 50 
18 - - - - - - - - - 50 - 100 
19 - - - - - - - - - - 120 - 
20 - - - - - - - + - - 20 - 

เฉลี่ย 0 0 0 0 5 2 3 6 4 2.5 40 87.5 
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งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอื่น ๆ 
 

หลักการและเหตุผล  
งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ เป็นโครงการที่กรมประมงได้จัดสรร

เงินงบประมาณ เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจําหน่ายแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ได้
เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้านการประมงหรือการส่งเสริมให้มีความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเช่น  โครงการ
ประมงหมู่บ้าน ซึ่งผลผลิตที่ได้รับทําให้เกษตรกรเป็นจํานวนมากสนใจที่จะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพ่ือใช้บริโภคใน
ครัวเรือนและเหลือจําหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้โดยเกษตรกรผู้ที่สนใจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา สามารถติดต่อขอซื้อพันธุ์
ปลาชนิดต่างๆ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหารในราคาที่กรมประมงกําหนด 
วัตถุประสงค์  

1. ผลิตพันธุ์ปลาน้าจืดชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยง และเป็นที่นิยมเลี้ยงจาหน่ายให้แก่ เกษตรกร 
              ผู้สนใจ  

2. เป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรและเพ่ิม อาหาร 
              โปรตีนประเภทปลาในท้องถิ่น  

3. ส่งเสริมให้เกษตรกรได้พันธุ์ปลาที่ดีนาไปเลี้ยงต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 ดําเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําตามเปูาหมาย 3,030,000 ตัว ผลิตได้ 4,372,950  ตัว 

ชนิดสัตว์น้ า                   จ านวน (ตัว) จ านวนเงิน (บาท) 
ปลานิล ขนาด 2-3 ซม. 262,200 26,220 
ปลานิล ขนาด 3-5 ซม. 200 40 
ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 ซม. 2,358,150 707,445 
ปลาไน ขนาด 2-3 ซม. 202,500 20,250 
ปลาดุกอุย ขนาด 2-3 ซม. 127,200 50,880 
ปลาตะเพียนขาว ขนาด 2-3 ซม. 113,900 11,390 
ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม. 3,000 600 
ปลายี่สกเทศ ขนาด 2-3 ซม. 408,500 40,850 
ปลาอีกง ขนาด 2-3 ซม.  334,000 50,100 
กุ้งก้ามกราม ขนาด 1-1.5 ซ.ม. 22,500 4,500 
กบนา ขนาดตัวละ 1 บาท 52,250 52,250 
ปลานิลแดง ขนาด 2-3  ซม. 33,000 6,600 
ปลานิลแดงแปลงเพศ ขนาด 2-3  ซม. 454,950 181,980 
ปลาชะโอน ขนาด 2-3  ซม. 600 360 

รวมทั้งสิ้น 4,372,950 1,153,465 



64 
 

  
ภาพที่ 8 สัดส่วน (ร้อยละ) ชนิดพันธุ์สัตว์น้ํา  ที่ผลิตเพ่ือจําหน่าย  ปี 2557 

 
งานผลิตพันธุ์ปลาประจ าหน่วยงาน 

 

 1. ปลากระดี่นาง 
               ปลากระดี่นาง (Mooonlight Gourami) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Trichogaster microlepis  เป็นปลาน้ําจืด
พ้ืนบ้านชนิดหนึ่งของไทย พบตามแหล่งน้ํา หนองบึง ลําห้วย ซึ่งมีพืชพันธุ์ไม้น้ําหนาแน่นนอกจากนั้นยังพบถิ่นอาศัย
กระจายอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปลากระดี่นางมีลักษณะคล้ายคลึงกับปลากระดี่หม้อ ลําตัวยาวประมาณ 15 
ซม. (กรมประมง, 2545) ลําตัวมีเกล็ดสีเงินแวววาว ไม่มีจุดตาเหมือนปลากระดี่หม้อ มีเกล็ดเล็กละเอียด สาก ครีบ เรียว
ยาวคล้ายหนวด ขยายพันธุ์โดยการก่อหวอดบนผิวน้ําที่มี เงาปกคลุม โดยตัวผู้เป็นผู้ดูแลฟักไข่ 2 วัน วางไข่ครั้งละ 500-
2,000 ฟอง เนื่องจากปลากระดี่นางมีความสวยงามจึงมีความสําคัญทางเศรษฐกิจในธุ รกิจปลาสวยงาม ปัจจุบันปลา
กระดี่นางที่จําหน่ายในตลาดเพ่ือการบริโภคและตลาดปลาสวยงามทั้งหมดเป็นปลาที่จับมาจากแหล่งน้ําธรรมชาติไม่มี
การเพาะเลี้ยงอย่างจริงจัง เนื่องจากผู้เพาะเลี้ยงยังไม่มีความชํานาญในการเพาะพันธุ์และอนุบาล ปัจจุบันมีเกษตรกร อ.
บางบ่อ จ.สมุทรปราการ สามารถเพาะพันธุ์ปลากระดี่นางส่งออกเป็นปลาสวยงามได้  

อาหาร 
 อาหารสําหรับลูกปลาปลากระดี่นางท่ีให้ ได้แก่ โรติเฟอร์ ไรแดงขนาดเล็ก เป็นต้น 

การเพาะพันธุ์ 
 เพาะพันธุ์ด้วยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติคือปล่อยให้ปลาผสมกันเอง ในระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน ทํา
การคัดพ่อแม่พันธุ์  อัตราส่วน 1:1 โดยคัดพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์มาเพาะพันธุ์ โดยสังเกตจากลักษณะของปลาเพศเมีย 
ลําตัวขนาดเล็กกว่าเพศผู้ ท้องอูม ครีบต่างๆ ไม่มีสีส้มเหมือนเพศผู้ ส่วนเพศผู้ลําตัวจะเรียวยาวกว่า ครีบท้องจะยาว
เกือบถึงปลายครีบหาง และมีสีส้มเข้ม ปล่อยพ่อแม่พันธุ์ลงในบ่อขนาด 5x10x1 เมตร ระดับน้ําสูง 30 เซนติเมตร ให้
อากาศตลอดเวลา นําผักบุ้งและหญ้าขนที่ล้างจนสะอาดใส่ให้ทั่วบ่อเพ่ือให้ปลาก่อหวอด เมื่อปลาวางไข่จึงช้อนหวอดไป
ฟักในบ่อซีเมนต์ขนาด 1x2x0.6 เมตร ระดับน้ํา 20 เซนติเมตร ให้อากาศเบา ๆ 
การอนุบาลลูกปลา 
 เมื่อลูกปลากระดี่นางมีอายุครบ 2 วัน ให้โรติเฟอร์ (กรองด้วยผ้ากรองขนาด 69 ไมครอน) หรือลูกไรแดงกรอง
ขนาดเล็กเป็นอาหาร (ร่อนผ่านผ้ากรองขนาด 200 ไมครอน) ให้อาหารวันละ 3 ครั้ง เวลา 9.00 น. 13.00 น. และ 
16.00 น. ให้ปริมาณกินจนอ่ิม  เปลี่ยนถ่ายน้ํา 50 % สัปดาห์ละครั้ง และดูดตะกอนพ้ืนบ่อทุกวันก่อนให้อาหาร  ให้
อากาศ ตลอดเวลา เปิดเบา ๆ 

ปลานิล 2-3 ซ.ม. 5.99% 
ปลานิล 3-5 ซ.ม. 0.01% 

ปลานิลแปลงเพศ 
 2-3 ซ.ม. 53.93% 

ปลาไน 2-3 ซ.ม. 4.63% ปลาดุกอุย 2-3 ซ.ม. 
2.91% 

ปลาตะเพียนขาว 
 2-3ซ.ม. 2.61% 

ปลาตะเพียนขาว 
 3-5 ซ.ม.0.07% 

ปลายี่สกเทศ 2-3 ซ.ม. 
9.34% 

ปลาอีกง 2-3 ซ.ม. 
7.64% 

กุ้งก้ามกราม 1-1.5 ซ.ม. 
0.51% กบนา 

1.19% 

ปลานิลแดง 2-3 ซ.ม. 
0.75% 

ปลานิลแดงแปลงเพศ 
 2-3 ซ.ม. 10.40% 

ปลาชะโอน 2-3 ซ.ม. 
0.02% 
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                เตรียมบ่อสําหรับการเพาะพันธุ์                        ปล่อยพ่อแม่พันธุ์รวมกันในอัตราส่วน ผู้ 1 เมีย 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             

                                                           ตัวผู้เริ่มก่อหวอด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บ่อพ่อ-แม่พันธุ์ปลากระดี่นาง 
 2. ปลาชะโอน 
  ปลาชะโอน Ompok biculatus เป็นปลาน้ําจืดไม่มีเกล็ด มีการแพร่กระจายในกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อินเดีย พม่า เวียดนาม ตลอดจนมาเลเซีย เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในแม่น้ําลําคลองที่มีกระแสน้ํา
ไหลเบาๆ หรือน้ํานิ่ง อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง กินลูกปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร ขนาดโตที่สุดที่พบในธรรมชาติมีความยาว
ประมาณ 50 ซ.ม. ปลาชะโอนอยู่ในลําดับปลาหนัง (Order Siluriformes) วงศ์ปลาแดง (Family  Siluridae) ลูกปลา
ชะโอนหรือปลาสยุมพร (Genus Ompok) มีลักษณะโดยทั่วไป คือ หัวสั้น และแบนข้างเล็กน้อย ลําตัวแบนข้างและยาว 
ส่วนหลังโค้งสูงขึ้นเล็กน้อย ปากกว้าง ขากรรไกรล่างยื่นออกมาเลยขากรรไกรบนเล็กน้อย ตาขนาดค่อนข้างโตอยู่สูงกว่า
หลังมุมปากเล็กน้อย มีหนวด 2 คู่ คือหนวดที่ริมฝีปากยาวถึงประมาณท้อง และหนวดใต้คางสั้น ครีบหลังมีขนาดเล็ก 
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ครีบอกมีขนาดใหญ่ ครีบท้องอยู่ตรงข้ามกับครีบหลัง ครีบหางแบบ 2 แฉกเว้าตรงกลางและปลายมน ลักษณะที่เด่นอีก
อย่างหนึ่งคือ มีจุดสีดําขนาดใหญ่อยู่เหนือครีบอก 
 อาหาร 
 ปลาชะโอนมีลักษณะนิสัยการกินอาหารเป็นปลากินเนื้อ อาหารที่ให้ ได้แก่ โรติเฟอร์ ไรแดงขนาดเล็ก เป็นต้น 
 การเพาะพันธุ์ 
 1. พ่อแม่พันธุ์ ในธรรมชาติกลุ่มปลาเนื้ออ่อนที่มีปลาชะโอนเป็นสมาชิกด้วยนั้น มีการสืบพันธุ์ระหว่างเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม พ่อแม่พันธุ์ที่จะนํามาเพาะพันธุ์ควรมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน แม่ปลาถึงจะเริ่มมีไข่ 
 2. ชนิดและวิธีการฉีดฮอร์โมน ฮอร์โมนที่ใช้ในการฉีดกระตุ้นให้แม่ปลาชะโอนมีการตกไข่ เพื่อที่จะรีดไข่ผสม
น้ําเชื้อ 
 ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ อัตรา 10 ไมโครกรัมต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับยาเสริม
ฤทธิ์ 10 มิลลิกรัม ต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม หลังจากฉีดฮอร์โมนเป็นเวลา 8 ชั่วโมง สามารถรีดไข่ผสมน้ําเชื้อได้ 
 3. การรีดไข่ผสมน้ําเชื้อ เมื่อแม่ปลาครบกําหนดการตกไข่ จึงทําการรีดไข่แม่ปลาชะโอนผสมน้ําเชื้อ โดยวิธีแห้ง
ดัดแปลง โดยผสมเทียมในอัตราส่วนพ่อพันธุ์ปลา 3 ตัว ต่อแม่ปลา 5 ตัว นําไข่ที่ได้รับการผสมไปโรยบนตะแกรงฟักไข่
ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ไข่จะฟักเป็นตัว หลังจากนั้นย้ายแผงฟักไข่ออกจากบ่อฟัก และอนุบาลลูกปลาต่อไป 
 การอนุบาลลูกปลา 
 ลูกปลาชะโอนที่ฟักออกเป็นตัวใหม่ ๆ ใช้อาหารจากถุงไข่แดงที่ติดมากับตัว เมื่อถุงไข่แดงยุบจึงจําเป็นต้องให้  
โรติเฟอร์ หรือลูกไรแดงขนาดเล็กเป็นอาหาร ในระยะที่ลูกปลาชะโอนเริ่มกินอาหาร ทําให้ลูกปลามีการเจริญเติบโตได้ดี 
และมีอัตรารอดตายของลูกปลามากกว่าการใช้ไข่แดงต้มละลายน้ํา เพราะลูกปลาชะโอนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่ออาหาร
ที่เคลื่อนไหวได้ดี มีผลทําให้ลูกปลาได้รับสารอาหารไปเสริมสร้างการเจริญเติบโตได้มากกว่า การอนุบาลลูกปลาชะโอน
วัยอ่อนควรให้ลูกปลากินอาหารโดยให้โรติเฟอร์ หรือไรแดงที่เกิดใหม่จนมีอายุ 5 วัน แล้วจึงให้ไรแดงขนาดใหญ่ขึ้น   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาชะโอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ่อแม่พันธุปลาชะโอน 
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ลูกปลาชะโอน อายุ 21 วัน ขนาด 2.5 ซ.ม. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ลูกปลาชะโอนในบ่ออนุบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกปลาชะโอนพร้อมปล่อย 
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งานบริการทางด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 

ปีงบประมาณ 2557  ศูนย์ฯรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งหมด 9 สถาบัน จํานวน  
41  คน ดังนี้ 

 

ล าดับ สถาบัน 
ระดับ

การศึกษา 
ระยะเวลา 

จ านวน 
(คน) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
9. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิเชียร จ. ตรัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. น่าน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
วิทยาเขตบางพระ (คณะสัตวแพทย์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตบางพระ (คณะสัตวแพทย์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.ขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.หนองคาย 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

 
ปริญญาตรี 

 
ปริญญาตรี 

 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

11 มีนาคม – 11 เมษายน 2557 
24 มีนาคม – 26 เมษายน 2557 

17 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2557 
21 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2557 
1พฤษภาคม – 30พฤษภาคม 2557 
19พฤษภาคม –30พฤษภาคม2557 
16 มิถุนายน –27 มิถุนายน 2557 

 
13 พฤษภาคม –13 มิถุนายน 2557 

 
1 มิถุนายน –30 มิถุนายน 2557 
1 มิถุนายน –30 มิถุนายน 2557 

3 
3 
4 
1 
4 
 
8 
 
8 
 
6 
4 
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ปฏิบัติงานโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 

 

 ด้วยทางสํานักงานจังหวัดชลบุรี  ดําเนินโครงการหน่วยบําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ โดยกําหนดจัดโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งทางศูนย์ฯได้เข้าร่วมออกหน่วยให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชน โดยการนําพันธุ์สัตว์น้ําไปแจกจ่าย  พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเรื่องการเพาะพันธุ์สัตว์น้ําและการตรวจรับรอง
มาตรฐานฟาร์มและด้านอาหารปลอดภัย ดังนี้ 

ล าดับ สถานที ่ วันที่ งานที่ให้บริการ 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
. 

วัดอัมพาราม ม.4  ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
 
อบต.บางพระ ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 
ศาลาประชาคม ทต.คลองตําหรุ ม.3 ต.คลองตําหรุ 
 อ.เมือง จ.ชลบุรี 
โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ ม.5 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 
 
วัดเขาไม้แก้ว ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 
โรงเรียนวัดหนองขยาด ม.7 ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม  
จ.ชลบุร ี
สระน้ําเฉลิมพระเกียรติ ม.3 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
 
วัดโปุงตามุข ม.1 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
 
ศูนย์ราชการ ทต.เกาะสีชัง ม.6  ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง  
จ.ชลบุร ี
ศาลาเอนกประสงค์ ทต.ท่าบุญมี  ม.4  ต.ท่าบุญมี 
อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ ม.5 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง  
  จ.ชลบุร ี
 

15 มกราคม 2557 
 

19 กุมภาพันธ์ 2557 
 

19 มีนาคม 2557 
 

21 พฤษภาคม 2557 
 

18 มิถุนายน 2557 
 

16 กรกฎาคม 2557 
 

20 สิงหาคม 2557 
 

17 กันยายน 2557 
 

15 ตุลาคม 2557 
 

19 พฤศจิกายน 
2557 

17 ธันวาคม 2557 
 

- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
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การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
 

  ปีงบประมาณ  2557  มีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรม  
การดําเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี รวม 10 หน่วยงาน จํานวน 124 คน ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน วันที่ 
จ านวน 
(คน) 

เรื่อง 

1. 
 

2. 
3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
8. 
9. 
10. 

ผู้เข้ารับการอบรมจากประเทศสมาชิก Bimstac และ
เจ้าหน้าที่จากกรมประมง 
นางสิริรัตน์ ฉัตรวิจิตกุล (เกษตรกร ข้อดูงาน) 
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก 
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก 
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บรูพา 
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 
คณะเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา จ.นครนายก 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสงขลา 
คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศเกาหลี 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอํานาจเจริญ 
 

2 พ.ย. 2556 
 

3 ม.ค. 2557 
15 ม.ค. 2557 

 
22 ม.ค. 2557 

 
7 ก.พ. 2557 

 
17 ก.พ. 2557 

 
30 พ.ค. 2557 
16 มิ.ย. 2557 
19 มิ.ย. 2557 
14 ส.ค. 2557 

 
 

6 
 
3 
8 
 
7 
 

21 
 

21 
 

40 
9 
4 
5 
 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



71 
 

 
 

ภาคผนวก 
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อธิบดีกรมประมง(นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล) เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกร และ ผอ.สพจ.เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ  
วันที่ 26 มีนาคม 2557 
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รองอธิบดีกรมประมง (นายเชิดศักดิ์  วงษ์กมลชุณห์) เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์  
วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 
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คณะกรรมการเข้าตรวจโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบดีเด่น ของ ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
 ในวันที่ 29 สิงหาคม  2557 
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กิจกรรม เข้าศึกษาดูงาน จากหน่วยงานอ่ืน 
 

 
 

คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก คณะเกษตรศาสตร์บางพระ ในวันที่ 15-17 มกราคม 
2557 
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 6 และ 17 กุมภาพันธ์ 2557 
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ส านักงานประมงจังหวัดนครนายก น าเกษตรกรเข้าดูงาน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 
 

 

 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสงขลา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 
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คณะเจ้าหน้าที่จาก Freshwater Researeh Centor (FFRC) เข้าศึกษาดูงานการเพาะพันธุ์และอนุบาล 

สัตว์น้ า ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอ านาจเจริญ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 
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กิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
 

 
 

 
 

 
 
 

พิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม  
โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าเจ้าพระยา 

เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ จ านวน 84 ล้านตัว 
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พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 

 เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ที่แม่น้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
วันที่ 12 สิงหาคม 2557 
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พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า  
เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันายายน 2557 ที่อ่างเก็บน้ าช่องมะเฟือง 

วันที่ 18 กันยายน 2557 
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ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ที่อ่างเก็บน้ าหนองค้อ ในวันที่ 2 มีนาคม 2557 
 

 
 

    
 

ปล่อยพันธุ์กบนา ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเขาเขียว-เขาชมพู่ ในวันที่ 1 เมษายน 2557 



84 
 

           
 

      
 

ปล่อยพันธุ์ปลาดุกอุย ท่ีอ่างเก็บน้ าบางพระ ในวันที่ 11 เมษายน 2557 
 

     

      
 

ปล่อยพันธุ์ปลา ที่อ่างเก็บน้ าหนองกลางดง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 
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ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ที่อ่างเก็บน้ าคลองสียัด ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 
 

    
 

    
ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ที่อ่างเก็บน้ าบ้านหนองใหญ่  อ่างเก็บน้ าหนองเสือช้างในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557     



86 
 

          
 

         
 

        
          

ปล่อยพันธุ์ปลา ที่อ่างเก็บน้ าเขามันยายมุ้ง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 
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กิจกรรม  หน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้แก่ประชาชนจังหวัดชลบุรี 
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กิจกรรม ประเมินปริมาณสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงประมงแม่น้ าบางปะกงและแม่น้ าปราจีนบุรี 
 

    

   
 

กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า/โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล 
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นักศึกษาฝึกงาน ปี 2557 
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  ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2557 
 

 

ลําดับที่ ชื่อแหล่งน้ํา 

ที่ตั้ง ชนิดสัตว์น้ําที่ปล่อย  ยอดรวม  

 เนื้อที่/
ไร่  

หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 
 ปลา

ตะเพียน  
 ปลา 
ไน  

 ปลา 
ยี่สกเทศ  

 ปลา 
ดุกอุย  

 ปลา 
นิล  

 กบนา  
กุ้ง

ก้ามกราม 
  

1 อ่างเก็บน้ําบึงขยาย 3,500   คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 100,000       1,000   2,900,000 3,001,000 

2 แม่น้ําน่าน   -    ย่านยาว เมือง พิจิตร             500,000 500,000 

3 อ่างเก็บน้ําบางพระ  11,000   บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 520,000 517,000 600,000 432,000   30,000 3,200,000 5,299,000 

4 สระเก็บน้ําค่ายศรีโสธร 50   หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา     70,000         70,000 

5 อ่างเก็บน้ําลาดกระทิง 4,000   ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา     30,000         30,000 

6 อ่างเก็บน้ําช่องมะเฟือง 100 12 หนองร ี เมือง ชลบุรี 38000 74000 100,000   4,8000     260,000 

7 สระสาธารณะตําบลท่ากระดาน 73   ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา     50,000         50,000 

8 คลองหนองเถร 30 4 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี     150,000         150,000 

9 ฝายน้ําล้นช่องมะเฟอืง 37 12 หนองร ี เมือง ชลบุรี 50,000   70,000         120,000 

10 สระศูนย์เรียนรู้หนองบอนแดง 10 4 หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี     70,000         70,000 

11 สระสาธารณะหนองข้างคอก 8   หนองข้างคอก เมือง ชลบุรี 50,000     100,000       150,000 

12 แม่น้ําบางปะกง     ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 160,000   140,000         300,000 

13 อ่างเก็บน้ําบา้นโค้งดารา 1 6 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี         6,000     6,000 

14 แม่น้ําบางปะกง     หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 30,000   300,000         330,000 

15 อ่างเก็บน้ํามาบปะชัน 3,000 3 โปุง บางละมุง ชลบุรี     216,000         216,000 

16 สระน้ําศูนย์ฝึกทหารใหม่  2   สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 34,000       2,500     36,500 

17 สระน้ําสถานีพัฒนาที่ดินชลบุร ี 0.75   เหมือง เมือง ชลบุรี 15,000       3,500     18,500 
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   ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2557  
 

ลําดับที่ ชื่อแหล่งน้ํา 

ที่ตั้ง ชนิดสัตว์น้ําที่ปล่อย  ยอดรวม  

 เนื้อที่/
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ตําบล อําเภอ จังหวัด 
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ตะเพียน  
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 ปลา 
ยี่สกเทศ  

 ปลา 
ดุกอุย  

 ปลา 
นิล  

 กบนา  
กุ้ง

ก้ามกราม 
  

18 อ่างเก็บน้ําห้วยตู ้1 800 9 บางเสร ่ สัตหีบ ชลบุรี 24,000             24,000 

19 ฝายเก็บน้ําอีโค้ 300 4 นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี 56,000             56,000 

20 ฝายคลองตาเพชร 57 3 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี 80,000       20,000     100,000 

21 อ่างเก็บน้ํามาบประชัน 3,000 3 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 50,000 120,000 200,000         370,000 

22 
สรน้ํามูลนิธิเพื่อการศึกษาและ
วิชาชีพ 

15   เกาะไร่ บ้านโพธ์ิ ชลบุรี 6,000       20,000     26,000 

23 สระน้ําหน่วยกองพัน ร.21 10   ในเมือง เมือง ชลบุรี     30,000 20,000       50,000 

24 อ่างเก็บน้ําเขามันยายมุ้ง 140 6 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี   30,000   28,000       58,000 

25 สระน้ําวัดเกาะแก้ว 3 5 ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี       6,000       6,000 

26 สระน้ําโรงเรียนวัดหนองปรือ 2 1 หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี       4,000       4,000 

27 สระน้ํากองพลทหารราบที่ 11 7     เมือง ฉะเชิงเทรา 20,000             20,000 

28 สระน้ําหนองสัก 10 2 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 9,000             9,000 

29 สระน้ําหนองบัว 10 3 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 9,000             9,000 

30 สระน้ํากรมพัฒนาที่ดิน 10 3 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 9,000             9,000 

31 ฝายเอกชยั 8 4 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 9,000             9,000 

32 ฝายสองพี่น้อง 10 5 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 9,000             9,000 

33 สระน้ําประมง 10 5 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 9,000             9,000 

34 ห้วยคําสง 125 12 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 9,000             9,000 
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 ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2557 
 

ลําดับที่ ชื่อแหล่งน้ํา 

ที่ตั้ง ชนิดสัตว์น้ําที่ปล่อย  ยอดรวม  

 เนื้อที่/
ไร่  
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 ปลายี่สก
เทศ  

 ปลาดุก
อุย  

 ปลา
นิล  

 กบนา  
กุ้ง

ก้ามกราม 
  

35 บึงสมบูรณ์ 10 23 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 9,000             9,000 

36 ฝายสองสลึง 7 32 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 9,000             9,000 

37 อ่างเก็บน้ําภูตอินันต ์ 800 6 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 5,000 98,000           103,000 

38 
สระน้ําสาธารณะตําบลเกาะ
จันทร ์

12 1 เกาะจันทร ์ เกาะจันทร ์ ชลบุรี 7,000 30,000           
37,000 

39 สระน้ําโรงเรียนชุมพลทหารเรือ 51 11 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 6,000 30,000           36,000 

40 สระน้ําสาธารณะเทศบาลฯ 4 8 บางเสร ่ สัตหีบ ชลบุรี 5,000 20,000           25,000 

41 สระน้ําสาธารณะตําบลบางละมุง 5 1 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี   100,000           100,000 

42 
สระน้ําสวนสุขภาพเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา 

15 7 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี   50,000           50,000 

43 สระน้ําการเคหะแห่งชาติ 3 4 
นาจอม
เทียน 

บาละมุง ชลบุรี 3,000 20,000           23,000 

44 อ่างเก็บน้ําคลองสียัด 35,000 13 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 20,000 584,000 158,000 20,000       782,000 

45 แม่น้ําบางปะกง 10,000 3 แสนภูดาษ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 20,000 80,000           100,000 

46 
สระน้ําศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2  - ในเมือง เมือง ชลบุรี 3,000 47,000           50,000 

47 อ่างเก็บน้ํามาบประชัน 3000 3 โปุง บางละมุง ชลบุรี             1,500,000 1,500,000 

48 สระเก็บน้ําศูนย์การเรียนรู้       สัตหีบ ชลบุรี 35,000 15,000   2,000 2,000     54,000 

49 สระเก็บน้ํา ม.เกษตร ศรีราชา 3   ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี   40,000           40,000 

50 คลองพานทอง 20 12 บางนาง พานทอง ชลบุรี 94,000 6,000           100,000 
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2557 
   

ลําดับที่ ชื่อแหล่งน้ํา 

ที่ตั้ง ชนิดสัตว์น้ําที่ปล่อย  ยอดรวม  
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ยี่สกเทศ  

 ปลา 
ดุกอุย  

 ปลา 
นิล  

 กบ
นา  

กุ้ง
ก้ามกราม 

  

51 ฝายน้ําล้นบา้นหนองครก 4 8 นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุร ี 15000 25000           40,000 

52 อ่างเก็บน้ําโค้งดารา 14 6 หนองขาม ศรีราชา ชลบุร ี 94,000       60,000     154,000 

53 
สระเก็บน้ํากองพัน
ลาดตระเวน นาวิกโยธิน 

10   สัตหีบ สัตหีบ ชลบุร ี 50,000             50,000 

54 
สระโรงเรียนบ้านบึงมณูญ
วิทยาคาร 

2 6 บ้านบึง บ้านบึง ชลบุร ี     2,000   1,000     
3,000 

55 
สระสาธารณะตําบลหนอง
เหียง 

20 5 หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุร ี     50,000         50,000 

56 สระเก็บน้ําบ้านพลูตาหลวง 16 4 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุร ี 22,000   81,000         103,000 

57 
สระเก็บน้ํากองพัน
ลาดตระเวน 

25 3 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุร ี 50,000             50,000 

58 อ่างเก็บน้ําชากนอก 1300 4 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุร ี     248,000         248,000 

59 สระสี่เหลี่ยม 10   สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม ชลบุร ี   50,000           50,000 

60 อ่างเก็บน้ําวัดญาณฯ 90   ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุร ี         60,000     60,000 

61 สระน้ําเพชรกะรัต 26 6 เสม็ด  เมือง     203,000           203,000 

62 อ่างเก็บน้ําสระตาพรม 30 3 เกาะจันทร ์ เกาะจันทร ์   129,000 25,000     46,000     200,000 

63 ฝายน้ําล้นบา้นอีโค้ 6 5 นาวังหิน พนัสนิคม     50,000           50,000 

64 สระน้ําวัดช่องแสมสาร 20   แสมสาร สัตหีบ   150,000             150,000 

65 สระน้ํา รร.บึงมนูญพิทยาคาร   2 หนองอิรุณ บ้านบึง             1,000   1,000 
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2557 
 

ลําดับที่ ชื่อแหล่งน้ํา 

ที่ตั้ง ชนิดสัตว์น้ําที่ปล่อย  ยอดรวม  

 เนื้อที่/
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 ปลา
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 ปลายี่สก
เทศ  

 ปลาดุก
อุย  

 ปลา 
นิล  

 กบนา  
กุ้ง 

ก้ามกราม 
  

66 อ่างเก็บน้ําหนองเสม็ด 70   บ่อกวางทอง บ่อทอง               300000 300,000 

67 อ่างเก็บน้ําหนองค้อ 7,000   หนองขาม ศรีราชา   50,000 100,000         2,000,000 2,150,000 

68 น้ําตกชันตาเถร   5 บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี           30,000   30,000 

69 อ่างเก็บน้ํา สอ.รฝ.     บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี   50,000           50,000 

70 
สระสาธารณะเทศบาลแหลม
ฉบัง 

20 8 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุร ี   10,000           10,000 

71 สระวัดหลวงพรหมาวาส 10   วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุร ี   50,000   100,000       150,000 

72 
สระน้ําหน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 

10 4 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุร ี   58,000           58,000 

73 
สระสาธารณะ ม1-ม7 ต.หนอง
ข้างคอก 

56   หนองข้างคอก เมือง ชลบุร ี   200,000           200,000 

74 สระสาธารณะวัดโบสถ์  -  6 วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุร ี   200,000           200,000 

75 อ่างเก็บน้ําห้วยขุนจิต 1,200 4 ตะเคียนเต้ีย บางละมุง ชลบุร ี   40,000           40,000 

76 อ่างเก็บน้ําชากนอก 3,000 7 หนองปรือ บางละมุง ชลบุร ี   100,000           100,000 

77 สระสาธารณะ ต.หนองรี     หนองร ี เมือง ชลบุร ี 163,500 92,000     99,500     355,000 

78 อ่างเก็บน้ําหนองน้ําเขียว 200 3 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุร ี 170,000       30,000     200,000 

79 สระสถานีพัฒนาที่ดินชลบุร ี 2 9 เหมือง เมือง ชลบุร ี 40,000             40,000 

80 อ่างเก็บน้ําหนองยายบุ้ง 140 6 หนองขาม ศรีราชา ชลบุร ี 50,000 100,000           150,000 

81 อ่างเก็บน้ําทางตรง 14 8 บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี 50,000 100,000           150,000 

82 สระเก็บน้ําเกษตรทฤษฏีใหม ่ 5 11 ท่าข้าม พนัสนิคม ชลบุร ี 50,000             50,000 
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2557 
 

ลําดับที่ ชื่อแหล่งน้ํา 

ที่ตั้ง ชนิดสัตว์น้ําที่ปล่อย  ยอดรวม  
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 ปลา
ยี่สกเทศ  

 ปลา
ดุกอุย  

 ปลา 
นิล  

 กบนา  
กุ้ง

ก้ามกราม 
  

83 อ่างเก็บน้ําหนองกลางดง 750   บึง ศรีราชา ชลบุรี 180,000 20,000       22500   222,500 

84 คลองบางปลากด 100 6 บางปลากด พระสมุทร สมุทรปราการ 6,000 2,000           8,000 

85 คลองห้วยตู้     นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 20,000 100,000     30,000     150,000 

86 สระน้ําในกองพัทหารราบที่ 2   9 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 50,000 100,000           150,000 

87 สระสาธารณะต.นาเริก     นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี   50,000           50,000 

88 สระสาธารณะต.บางละมุง 5   บางละมุง บางละมุง ชลบุรี   20,000           20,000 

89 
สระสาธารณะชุมชนบ้านคลอง
ละมุง 

50   บางละมุง บางละมุง ชลบุรี   100,000           100,000 

90 สระน้ําวัดเขาใหญ่ 10 6 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี   100,000           100,000 

91 เขตห้ามล่าสัตว์ปุาบางพระ   11 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี           7500   7,500 

92 
อ่างเก็บน้ําบางพระ(สถานี
เพาะเล้ียงนกน้ํา) 

11,000 11 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี           20000   20,000 

93 อ่างเก็บน้ําหมื่นจิต   4 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี 500,000             500,000 

94 แม่น้ําเจ้าพระยา     ช้างใหญ่ บางไทร พระนครศรีอยุธยา             3,000,000 3,000,000 

95 สระเก็บน้ําค่ายนวมินทร ์   5 นาปุา เมือง ชลบุรี         3,000     3,000 

96 
สระเก็บน้ําวิทยาลัยเทคนิค
พัทยา 

0.5   นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี     1,000   1,000     2,000 

97 ฝายคลองม่วง   9 นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี     100,000         100,000 

98 
แหล่งน้ําในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์
ปุาฯเขาชมภู ่

    บางพระ ศรีราชา ชลบุรี           5,000   5,000 
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2557 
 

ลําดับที่ ชื่อแหล่งน้ํา 

ที่ตั้ง ชนิดสัตว์น้ําที่ปล่อย  ยอดรวม  

 เนื้อที่/ไร ่ หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 
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ยี่สกเทศ  

 ปลา
ดุกอุย  

 ปลานิล   กบนา  
กุ้ง 

ก้ามกราม 
  

99 สระสาธารณะบ้านคลองพลู 10   คลองพลู หนองใหญ่ ชลบุร ี 10,000 100,000           110,000 

100 อ่างเก็บน้ําเขามดง่าม 20 1 คลองพลู หนองใหญ่ ชลบุร ี             200,000 200,000 

101 อ่างเก็บน้ําอา่งแก้ว 300 4 อ่างแก้ว หนองใหญ่ ชลบุร ี             1,000,000 1,000,000 

102 อ่างเก็บน้ําหนองใหญ่ 50 1 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุร ี             400,000 400,000 

103 อ่างเก็บน้ําเขาซก 20 4 เขาซก หนองใหญ่ ชลบุร ี             200,000 200,000 

104 อ่างเก็บน้ําหนองเสือช้าง 80 4 หนองเสือช้าง หนองใหญ่ ชลบุร ี             200,000 200,000 

105 อ่างเก็บน้ําพระปรง 10,000 8 ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว             700,000 700,000 

106 อ่างเก็บน้ําท่ากระบาก 1,050 10 ท่าแยก วัฒนานคร สระแก้ว             300,000 300,000 

107 
สระเก็บน้ําศูนย์ฯเขาเขียว-เขา
ชมภู่ 

    บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี           15,000   15,000 

108 สระน้ํารร.นายร้อย จปร.     พรมณี เมือง นครนายก         20,000     20,000 
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