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บันทึกผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธาน)ี 

  
รายงานประจ าปี 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) จัดท าขึ นเพ่ือรวบรวม

สรุปผลการปฏิบัติงานทุกงานหรือโครงการ ที่ได้รับมอบหมายจากกองวิจัยและพัฒนาประมงน  าจืด กรมประมง 
รวมทั งภารกิจต่างๆ ที่สนับสนุนงานหรือกิจกรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา และระนอง  ตลอดระยะเวลา 
1 ปีที่ผ่านมา ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 ซึ่งส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุก
ประการ เพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานราชการและผู้สนใจใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ  

ในโอกาสนี  ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั นที่ให้โอกาส ให้การสนับสนุนและค าแนะน า 
ขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนในศูนย์ฯ ที่ให้ความร่วมมือ ตั งใจท างานอย่างเต็มความสามารถจน
บรรลุเป้าหมาย และขอขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่าง  ๆ ของ
ศูนย์ฯ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 

 
ประวัติ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดสุราษฎร์ธานีเกิดจากความร่วมมือของรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลไทย 

โดย เมื่อวันที่  4-10 พฤศจิกายน 2524 ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีไปเยือน          
ประเทศญี่ปุ่นซึ่งในครั งนั น อธิบดีกรมประมง (น.ท. สว่าง เจริญผล รน) ได้ด าเนินการติดต่อขอความช่วยเหลือ
ทางด้านการประมงจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพ่ือให้ความร่วมมือในการจัดตั งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืด 2 แห่ง 
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สุราษฎร์ธานี และสถานีประมงน  าจืด 1 แห่ง ที่จังหวัดตรัง วันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 
2525 รัฐบาลญี่ปุ่นส่งคณะท างานมาส ารวจ และกรมประมงได้จัดซื อที่ดินในเขตต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน 
จ านวน 603 ไร่ เศษวันที่  10-13 เมษายน 2525 คณะส ารวจออกแบบก่อสร้าง และวางศิลาฤกษ์โดย          
นายณรงค์ วงศ์วรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2525 รัฐบาลญี่ปุ่นให้
ความช่วยเหลือแก่กรมประมง 120 ล้านบาท รัฐบาลไทยสมทบอีก 40 ล้านบาท รวม 160 ล้านบาท ส่วนที่เป็น
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดสุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น 52.29 ล้านบาท และ 
รัฐบาลไทยสมทบอีก 15 ล้านบาท รวม 67.29 ล้านบาท การก่อสร้างเริ่มตั งแต่มกราคม พ.ศ. 2526 แล้วเสร็จ
เมื่อเมษายน พ.ศ. 2527 ได้เริ่มด าเนินการผลิตพันธุ์ปลาครั งแรกเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2528 และท าพิธีเปิด
ศูนย์ฯ เป็นทางการโดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และนายบรม ตันเถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2528 และถือเอาวันที่ 27-29 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันร่วมกันท าบุญ
ในศูนย์ฯ และเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ศูนย์ฯได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง     น  าจืดเขต 5 (สุ
ราษฎร์ธานี) 

 
หน้าที่รับผิดชอบ 

 
1.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัยโครงสร้างของทรัพยากรสัตว์น  าและติดตามการเปลี่ยนแปลง 
2.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัยประสิทธิภาพของเครื่องมือท าการประมงในแหล่งน  าจืด 
3.  ติดตามประเมินผลกระทบต่อชนิด ความชุกชุม ผลผลิตทางการประมง และโครงสร้างประชากรสัตว์น  า 
    อันเนื่องจากกิจกรรมพัฒนาแหล่งน  า ภาวะโลกร้อน การปล่อยมลพิษลงแหล่งน  า 
4.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกี่ยวข้องด้านการประมงน  าจืด เพื่อเป็น 
    ข้อมูลพื นฐานประกอบการวางแผนการจัดการประมงน  าจืด 
5.  ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของแหล่งน  าจืด 
6.  ส ารวจ และรวบรวมชนิดพันธุ์สัตว์และพืชน  าจืด เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์นอกถ่ินที่อยู่อาศัย 
7.  ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น  าและระบบนิเวศแหล่งน  าจืด รวมทั งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ 
    ทรัพยากรประมงเพ่ือคงความหลากหลายทางชีวภาพ 
8.  ให้บริการทางวิชาการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรประมงน  าจืด 
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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อัตราก าลังปี 2560 
ข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
นายนพดล จินดาพันธ์ 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธาน)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
     นางสาวสธุาทิพย์  ทิพย์วงศ์               นายอ าพร  ศักดิ์เศรษฐ                   นางสาววัฒนา  หนูนิล 
นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ   นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ         นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         นางราตรี  จินดาศักดิ์                              นางศุภรา  ไชยหาญ 
                    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                   เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
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ลูกจ้างประจ า 7 อัตรา  

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง บรรจุ 
1 นายล าปาง  เขจรรักษ ์ พนักงานทั่วไป 1 มีนาคม  2528 
2 นายชัดชะน้อย  หล้าแหล่ง พนักงานทั่วไป 3 พฤษภาคม  2531 
3 นายมงคล  แซ่โค้ว พนักงานทั่วไป 3 พฤษภาคม  2531 
4 นายประมวล  แป๊ะอุ้ย ช่างเครื่องยนต์ 18 มีนาคม   2534 
5 นายบุญมา  ระวิชัย พนักงานประมงพื นฐาน 1 ตุลาคม  2534 
6 นายวัสสรรค์  ทองฉิม พนักงานทั่วไป 16 กรกฎาคม  2535 
7 นายสถิต  กล่อมทอง ช่างปูน 17 มีนาคม  2540*1 

  
ลูกจ้างประจ า (เงินทุนหมุนเวียน) 4 อัตรา 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง บรรจุ 
1 นางเรณ ู หล้าแหล่ง พนักงานการเงินและบัญชี 2 มีนาคม  2535 
2 นายธานี  บุญมาก พนักงานประมงพื นฐาน 3 กุมภาพันธ์  2535 
3 นายดาวสวรรค์  ทองยุทธ์ พนักงานประมงพื นฐาน 2 ตุลาคม  2538 
4 นายธวัชชัย  จรูญรักษ์ พนักงานขับรถยนต์ 4 ตุลาคม  2547 

 
พนักงานราชการ 20 อัตรา  
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เริ่มจ้าง 
1 นายธีรเดช  หานศุภิชน                    นักวิชาการประมง                      1 กรกฎาคม  2558 
2 นางสาวจุฑารัตน์  ณ รักษา  นักวิชาการประมง 1 กรกฎาคม  2558*2 
 นางสาววลี  พรมสมบัติ นักวิชาการประมง 8 พฤษภาคม 2560** 
3 นางสาวอนุสรา  แก่นทอง  นักวิชาการประมง 1 กรกฎาคม  2558 
4 นางวาสนา  รักษ์หนู เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 สิงหาคม  2548 
5 นายสุริยา  ดาวประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ประมง 1 สิงหาคม  2548 
6 นางสาวนาถยา  พุ่มพวง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 สิงหาคม  2548 
7 นายเสรี  มงคล พนักงานผู้ช่วยประมง 15 พฤศจิกายน  2548 
8 นายมานะ   แจ่มแจ้ง พนักงานผู้ช่วยประมง 1 สิงหาคม 2548 
9 นายวีรศักดิ์  ภาคกายสิทธิ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 15 พฤศจิกายน  2548 
10 นายสมบัติ  แก้วสง่า พนักงานผู้ช่วยประมง 21 พฤศจิกายน  2548 
11 นางสาววลัยลักษณ์  สามงามพุ่ม พนักงานผู้ช่วยประมง 28 พฤษภาคม  2550 
12 นายปรีชา  จิตจ านงค ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 28 พฤษภาคม  2550 
13 นายวิเชียร  เงินพวง พนักงานผู้ช่วยประมง 28 พฤษภาคม  2550 
14 นายสุรศักดิ์  ศรีสมบัติ พนักงานผู้ช่วยประมง 21 กรกฎาคม  2552 
15 นางไพบูลย์  ทองยุทธ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 1 ตุลาคม  2553 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เริ่มจ้าง 
16 นายวัชระ  คงวัดใหม่ พนักงานผู้ช่วยประมง 1 กุมภาพันธ์  2554*3 
 นางสาวกมลวรรณ  ขินล่อง พนักงานผู้ช่วยประมง 21 สิงหาคม 2560** 

17 นายวิชิต  เงินพวง พนักงานผู้ช่วยประมง 1 กันยายน 2556 
18 นางจรีพร  เขจรรักษ์  พนักงานผู้ช่วยประมง  10 เมษายน  2557 
19 นายรอยาลี  ตายาเยาะ พนักงานผู้ช่วยประมง 19 มกราคม  2558  
20 นายนิพนธ์  แตงสุข พนักงานผู้ช่วยประมง 11 พฤษภาคม  2558 
    

 
ลูกจ้างชั่วคราว (งบเงินทุนหมุนเวียน) 4 อัตรา 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เริ่มจ้าง 
1 นายภาราดร  เงินพวง คนงานประมง 3 ตุลาคม  2554 
2 นายศักดิ์ชัย  มณีนวล คนงานประมง 2 พฤศจิกายน  2552 
3 นางสาวสุวรรณา  ปลอดภัย คนงานประมง 1 ตุลาคม  2556 
4 นายสราวุธ  เสาวดี คนงานประมง 1 พฤษภาคม  2558 

 
ลูกจ้าง (งบจ้างเหมาบริการ) 6 อัตรา 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เริ่มจ้าง 
1 นายรักศักดิ์  ส าเนียงหวาน คนงาน 1 ตุลาคม  2555 
2 นายสุวัฒชัย  นครจินดา คนงาน 1 ตุลาคม  2556 
3 นายศตวรรษ  เจริญรักษ์ คนงาน 1 ตุลาคม  2557 
4 นายสมบัติ  ศรีสมบัติ ยามรักษาการณ์ 1 เมษายน  2557 
5 นายสิทธิกร  อินทมา นักวิชาการประมง 

โครงการบริหารจัดการเขต 
เ ศ รษฐกิ จ ส า ห รั บ สิ น ค้ า
เกษตรที่ส าคัญ 

1 กรกฎาคม  2558 

6 นายวรจักร  เกษแก้ว นักวิชาการประมง 
โครงการพัฒนาลุ่มน  า        
ตาปี-พุมดวง 

1 ตุลาคม 2558 

    
 
หมายเหตุ : *1    เสียชีวิตเมื่อ 27 สิงหาคม 2560 
     *2    ลาออกเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2560 
     *3    ลาออกเมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2560 
    **    บรรจุทดแทน 
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งานธุรการ 
งานการเงิน สรุปการเงินปีงบประมาณ 2560 
 

1. สรุปการเงินงบประมาณปี 2560 จัดสรรจากงบประมาณปกติของกรมประมง 
 

งาน/โครงการ 
 

หมวดรายจ่าย เงินที่ได้รับ (บาท) เงินเบิกจ่ายแล้ว
(บาท) 

เงินเบิกจ่ายแล้ว
(%) 

เงินคงเหลือ
(บาท) 

1. กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ ค่าจ้าง ฯ 3,475,404.03 3,467,384.68 99.77 8,019.35 

 ค่าประกันสังคม 167,510.00 167,109.00 99.76 401.00 

 รวม 3,642,914.03 3,634,493.68 99.77 8420.35 

2. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น  า ค่าตอบแทนฯ 3,189,710.00 3,189,668.32 100.00 41.68 
 ค่าสาธารณูปโภค 497,250.00 497,204.28 99.99 45.72 

 รวม 3686960.00 3,686,872.60 100.00 84.40 
3. กิจกรรมตรวจสอบและรับรอง ค่าตอบแทนฯ 248,163.00 248,089.00 99.97 74.00 
คุณภาพสินค้าประมง      
  รวม 248,163.00 248,089.00 99.97 74.00 

4. โครงการพระราชด าริฯ ค่าตอบแทนฯ 190,700.00 190,487.29 99.89 212.71 
 ค่าสาธารณูปโภค 119,300.00 119,267.47 99.97 32.52 
 รวม 310,000.00 309,754.76 99.92 245.24 
5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร ค่าตอบแทนฯ 293,872.00 293,756.20 99.96 115.80 
ที่เพาะปลูกในพื นที่เหมาะสม รวม 293,872.00 293,756.20 99.96 115.80 
6. วิจัยและพัฒนาการประมง ค่าตอบแทนฯ 153,000.00 152,938.19 99.96 61.81 

รวม 153,000.00 152,938.19 99.96 61.81 
7. โครงการพัฒนาลุ่มน  าตาป-ีพุมดวง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 350,000.00 349,983.55 100.00 16.45 
 รวม 350,000.00 349,983.55 100.00 16.45 

รวมทั งสิ น 8,684,909.03 8,675,887.98 99.90 9,021.05 

2. สรุปเงินนอกงบประมาณ ปี 2560 จัดสรรจากเงินทุนหมุนเวียนกรมประมง 
 

งาน/โครงการ 
 

หมวดรายจ่าย เงินที่ได้รับ (บาท) เงินเบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

เงินเบิกจ่ายแล้ว 
(%) 

เงินคงเหลือ 
(บาท) 

เงินทุนหมุนเวียนฯ งบบุคลากร 1,328,520.00 1,255,780.36 94.52 72,739.64 
งบด าเนินการ 1,152,420.00 1,152,209.71 99.98 210.29 
รวมทั งสิ น 2,480,940.00 2,407,990.07 97.06 72,949.93 

3. งบประมาณที่ใช้จ่ายในปี 2559 
 

งาน/โครงการ 
 

หมวดรายจ่าย เงินที่ได้รับ (บาท) เงินเบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

เงิน 
เบิกจ่ายแล้ว 

(%) 

เงินคงเหลือ 
(บาท) 

รวมงบประมาณทั งหมด งบประมาณปกต ิ 8,684,909.03 8,675,887.98 99.90 9,021.05 
เงินทุนหมุนเวียน 2,480,940.00 2,407,990.07 97.06 72,949.93 

รวมทั งสิ น 11,165,849.03 11,083,878.05 99.27 81,970.98 
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งานสารบรรณ ด าเนินงานธุรการและงานสารบรรณในปีงบประมาณ 2560 ดังนี  
 

ที ่ งานที่ปฏิบัติ ปี 2560 หน่วยวัด 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

ลงทะเบียนหนังสือรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงทะเบียนหนังสือส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ทะเบียนหนังสือรับ-ส่งจากE-mail 
ลงทะเบียนหนังสือรับเอกสารภายใน 
ค าสั่งศูนย์ฯ 
หนังสือรับรอง 
ทะเบียนหนังสือแจกจ่ายเอกสารให้กลุ่ม/ฝ่าย   
รวบรวมเวลาท างานของข้าราชการและลูกจ้าง 
จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 
จัดเวรข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานวันหยุดราชการ  
ข้อตกลงการท าสัญญาจ้างเหมา 

2,129 
  711 
153 

1,852 
51 
46 

1,820 
12 
12 
6 
16 

ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ครั ง 
ครั ง 
ครั ง 
ครั ง 

 

งานพัสดุ สรุปผลการด าเนินงานพัสดุในปีงบประมาณ 2560 ดังนี  
 

งานที่ปฏิบัติ จ านวน หน่วยวัด 
สั่งซื อ/จ้างพัสดุ 
จัดท าใบส าคัญ 

451 
525 

สั่งซื อ/จ้างพัสดุ 
จัดท าใบส าคัญ 
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กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น  างบประมาณปี 2560 
 ศูนย์ฯ มีแผนงานส่งเสริมการผลิตการเกษตรงานพัฒนาการประมงในกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น  าโดย

ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณจ านวน 3,686,960.00 บาท ใช้จ่าย 3,686,872.60 บาท เบิกจ่าย 100.00 % คงเหลือ
เงิน 84.40 บาท เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น  าทั งสิ นจ านวน 26,100 ล้านตัว สามารถผลิตได้ 26,510.05 ล้านตัว 
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น  ามีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม และ 1 โครงการในปีงบประมาณ 2560 คือ 

1.1 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น  า 
1.2 กิจกรรมวิเคราะห์คุณภาพน  าและโรคสัตว์น  า และบริการทางวิชาการ 
1.3 กิจกรรมประเมินผลจับสัตว์น  าต่อหน่วยลงแรงการประมงในแหล่งน  าจืดตัวแทนภาคใต้ 
1.4 โครงการเกษตรทฤษีใหม่ 

1.1 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น  า ปี 2560 โดยผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น  าลงสู่แหล่งน  าที่รับผิดชอบในพื นที่ 3 
จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พังงา และระนอง คือ 

ชนิดสัตว์น  า แผน (พันตัว) ผล (พันตัว) 
    - กุ้งก้ามกราม 8,100 8,194 
    - ปลาดุกอุย 10 26 
    - ปลาตะเพียนขาว 3,500 2,265 
    - ปลาตะเพียนทอง 0 581 
    - ปลานวลจันทร์เทศ 200 190 
    - ปลานิล 10 139.8 
    - ปลานิลแดง 0 131 
    - ปลาไน 1,000 15 
    - ปลาบ้า 10,280 12,121.75 
    - ปลายี่สกเทศ 2,600 2,583.5 
    - ปลาหมอไทย 400 263 

รวม 26,100.00 26,510.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนจ านวนชนิดสัตว์น  าที่ผลิต 

กุ้งก้ามกราม
30.91%

ปลาดุกอุย
0.10%

ปลาตะเพียนขาว
8.54%

ปลาตะเพียนทอง
2.19%ปลานวลจันทร์เทศ

0.72%

ปลานิล
0.53%

ปลานิลแดง
0.49%

ปลาไน
0.06%

ปลาบ้า
45.73%

ปลายี่สกเทศ
9.75% ปลาหมอไทย

0.99%
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กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น  าเพื่อเพิ่มผลผลิต ปีงบประมาณ 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

วันที่ 9 ธ.ค. 59 ปล่อยปลาบ้าจ านวน 300,000 ตัว อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน ี

วันที่ 10 มี.ค. 60 ปล่อยปลาหมอไทยจ านวน 50,000 ตัว อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 

 

วันที่ 12 เม.ย. 60 ปล่อยกุ้งก้ามกรามจ านวน 364,000 ตัว อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
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1.2 กิจกรรมวิเคราะห์คุณภาพน  าและโรคสัตว์น  า และบริการทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2560           
วิเคราะห์คุณภาพน  าและโรคสัตว์น  าให้กับเกษตรกรและภายในศูนย์ ฯ 

 
จ านวนตัวอย่าง (หน่วยนับเป็นตัวอย่าง) 

วิเคราะห์คุณภาพน  า 628 
วิเคราะห์น  าทิ ง 22 
ตรวจโรคสัตว์น  า 542 

 
1.3 กิจกรรมประเมินผลจับสัตว์น  าต่อหน่วยลงแรงการประมงในแหล่งน  าจืดตัวแทนภาคใต้ ปีงบประมาณ 
2560 

การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น  าในแหล่งน  าธรรมชาติ  กรมประมงได้ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จ
และตัวชี วัดผลการด าเนินงาน ตามการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM) โดยก าหนดตัวชี วัดเชิงคุณภาพคือ
การประเมินปริมาณผลจับสัตว์น  าต่อหน่วยลงแรงประมง (Catch per unit effort; CPUE) เฉลี่ยเพ่ิมขึ นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 1 จากการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น  าในพื นที่แหล่งน  าจืดทั่วประเทศ  ศูนย์ฯ ประเมินปริมาณ
ผลจับสัตว์น  าต่อหน่วยลงแรงประมงในแหล่งน  าจืดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือเป็นตัวแทนประเมินผลผลิตของ
แหล่งน  าจืดภาคใต้ โดยแม่น  าตาปีเป็นตัวแทนของแหล่งน  าเปิดขนาดใหญ่ และอ่างเก็บน  าเขื่อนรัชชประภาเป็น
ตัวแทนของแหล่งน  าปิดขนาดใหญ่ของภาคใต้ 

 
  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือประเมินปริมาณความชุกชุมและความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์น  า 
2. เพ่ือประเมินโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของประชากรสัตว์น  า 
3. เพ่ือประเมินขนาดของการแพร่กระจายของทรัพยากรสัตว์น  า 

 แผนปฏิบัติงานส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ส ารวจ 4 ครั ง  
   1. ก าหนดพื นที่ด าเนินการและจุดส ารวจในแม่น  าตาป ี4 จุดส ารวจ และเข่ือนรัชชประภา 4 จุดส ารวจ  
  2. ด าเนินการขออนุญาตท าการประมง เพ่ือประโยชน์ ทางวิชาการ ด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา 
ประกอบด้วย ข่ายขนาด 20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร ตามล าดับ 
  3. สุ่มตัวอย่างสัตว์น  าตามแผนการปฏิบัติงานส ารวจเก็บตัวอย่างที่ก าหนดในแต่ละแหล่งน  า โดยใช้
เครื่องมือข่ายขนาด 6 ช่องตา วางจุดละ 3 ซ  า ทิ งไว้ค้างคืน 12 ชั่วโมง  
  4. น าตัวอย่างสัตว์น  าที่สุ่มได้ ชั่งน  าหนักและวัดความยาว เก็บข้อมูลไว้เพ่ือประเมินความหลากหลาย 
โครงสร้างประชากรและการแพร่กระจายของสัตว์น  า  
  1.3.1 การประเมินผลจับสัตว์น  าในแม่น  าตาปี 

แม่น  าตาปี  มีต้นก าเนิดจากภูเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช  มีความยาว 232  กิโลเมตร ความกว้าง
เฉลี่ย 100 เมตร  ความลึกเฉลี่ย 1-4 เมตร บริเวณที่ลึกที่สุดประมาณ 6-7 เมตร ไหลผ่านอ าเภอฉวาง ทุ่งใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ าเภอพระแสง เวียงสระ บ้านนาสาร เคียนซา พุนพิน โดยไหลออกสู่อ่าวไทย    
ที่อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ลักษณะของแม่น  าตาปีแบ่งออกเป็น 3 ตอน 4 จุดส ารวจ คือ  
ตอนล่าง ตั งแต่อ าเภอพุนพินถึงอ าเภอเมือง น  ามีคุณภาพเสื่อมโทรม โดยเฉพาะปากแม่น  าตาปี ในช่วง

ฤดูแล้งที่น  ามีปริมาณน้อย เป็นจุดส ารวจที่ 1 คือ บ้านคลองน้อย  ต.คลองน้อย อ.เมือง จ. สุราษฏร์ธานี 
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ตอนกลาง อ าเภอเคียนซา มีการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลอินทรีย์สารมากขึ นเมื่อไหลผ่านพื นที่ชุมชน  
เป็นจุดส ารวจที่ 2 คือ บ้านอ ารัตน์  ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ. สุราษฏร์ธานี และจุดส ารวจที่ 3 คือ บ้านมอเก็ต     
ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ. สุราษฏร์ธานี 

ตอนบน อ าเภอพระแสง ส่วนบริเวณต้นน  าเป็นน  าสะอาด เป็นจุดส ารวจที่ 4 คือ บ้านหัวท่า ต.พระ
แสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผลการประเมินผลจับสัตว์น  าในแม่น  าตาปี ปีงบประมาณ 2560 

พบว่าความชุกชุมของปลาที่จับได้ด้วยข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืนที่ขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร เฉลี่ย
จับได้มากที่สุด 875.06 กรัม และมีการแพร่กระจายบริเวณอ าเภอเคียนซา  จับได้เฉลี่ยมากที่สุด 624.39 กรัม 
โดยผลจับในปี 2560 เฉลี่ย 519.05 กรัม ในปี 2559 เฉลี่ย 487.94 กรัม มีผลจับเพ่ิมขึ นร้อยละ 6.37  

 
 
 
 

ขนาดตาข่าย ผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัม/พื นที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน) เฉลี่ย ร้อยละ 
(มิลลิเมตร) อ. เมือง อ. เคียนซา อ. บ้านนาสาร อ. พระแสง 2560 2559 เพิ่มขึ น/ลดลง 

20 211.74 1293.32 846.73 1148.46 875.06 607.00 44.16 
30 626.25 1189.47 860.79 499.19 793.92 523.36 51.70 
40 1163.14 487.78 382.95 215.98 562.46 855.67 -34.27 
55 250.28 441.54 581.12 381.11 413.51 606.82 -31.86 
70 175.62 203.22 303.70 415.89 274.61 231.35 18.70 
90 150.64 131.00 256.69 240.63 194.74 103.63 87.91 

ผลรวม 429.61 624.39 538.66 483.54 519.05 487.97 6.37 

จุดส ารวจในแม่น  าตาปี 

1 

2 

3 

4 

N 

S 



11 

 

 1.3.2 การประเมินผลจับสัตว์น  าในเขื่อนรัชชประภา ปีงบประมาณ 2560 
อ่างเก็บน  าเขื่อนรัชชประภาเป็นอ่างเก็บน  าที่มีพื นที่มากที่สุดในภาคใต้ ตั งอยู่ในพื นที่อุทยานแห่งชาติ

เขาสก  สร้างขึ นปิดกั นล าน  าคลองแสง ต าบลเขาพัง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นเขื่อน
เอนกประสงค์ขนาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน  า จากลักษณะดังกล่าวท าให้แบ่งอ่าง
เก็บน  าออกเป็น 3 บริเวณ  4 จุดส ารวจ  

ตอนล่างของอ่างเก็บน  าติดกับหน้าสันเขื่อน ระดับน  ามีความลึกเฉลี่ยมาก มีเกาะไม่มากนัก เป็นเขตที่มี
การตัดต้นไม้บริเวณรอบแนวขอบอ่างทั งหมด โดยพื นที่ในบริเวณนี กรมประมงประกาศให้เป็นที่รักษาพืชพันธุ์ 
เป็นจุดส ารวจที่ 1 คือ คลองมุย (หน้าสันเขื่อน)  

ตอนกลางของอ่างเก็บน  า พื นที่มีความสลับซับซ้อนด้วยเกาะที่เป็นพื นที่ราบและเกาะที่เป็นหน้าผา
หินปูน สลับแนวต้นไม้ริมอ่าง เป็นจุดส ารวจที่ 2 คือ คลองแปะ และจุดส ารวจที่ 3 คือ คลองหยี  

ตอนบนของอ่างเก็บน  า พื นที่โดยรอบเป็นเขตต้นน  าล าธารที่มีแนวคลอง และคดเคี ยว เป็นจุดส ารวจ  
ที่ 4 คือ คลองเอก  

ลักษณะทางกายภาพของอ่างเก็บน  าเขื่อนรัชชประภา ลักษณะเป็นเขื่อนหินแกนดินเหนียวสูง 94 
เมตร ความยาว 761 เมตร มีความจุ 5,638.8 ล้านลูกบาศก์เมตร พื นที่อ่างเก็บน  า 185 ตารางกิโลเมตร          
(115, 769 ไร่)  ปริมาตรน  าเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ 2,598 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

จุดส ารวจในอ่างเก็บน  าเขื่อนรัชชประภา 
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 ผลการประเมินผลจับสัตว์น  าในอ่างเก็บน  าเขื่อนรัชชประภาในปี 2560 
พบว่าความชุกชุมของสัตว์น  าที่จับได้ด้วยข่ายขนาด 100 ตารางเมตรต่อคืน ที่ขนาดช่องตา 40 

มิลลิเมตร เฉลี่ยจับได้มากที่สุด 1,709.66 กรัม และมีการแพร่กระจายบริเวณคลองแปะ เฉลี่ยจับได้มากที่สุด 
2,537.66 กรัม โดยผลจับในปี 2560 จับได้เฉลี่ย 1,057.33 กรัม ในปี 2559 จับได้เฉลี่ย 1,165.18 กรัม ผลจับ
ลดลงร้อยละ 9.26 
 

ขนาดตาข่าย ผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัม/พื นที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน)    เฉลี่ย ร้อยละ 
(มิลลิเมตร) คลองแปะ คลองมุย คลองหยี คลองเอก 2560 2559 เพิ่มขึ น/ลดลง 

20 642.12 98.42 142.34 332.63 303.88 216.99 40.04 
30 4,221.45 1,655.51 483.26 379.19 1,684.85 1,053.39 59.95 
40 4,407.77 665.22 1,010.86 754.79 1,709.66 3,383.14 -49.47 
55 2,451.07 468.96 494.34 1,190.77 1,151.29 1,353.53 -14.94 
70 2,014.23 368.56 291.98 1,186.31 965.27 673.34 43.36 
90 1,489.30 190.97 53.08 382.69 529.01 310.71 70.26 

ผลรวม 2,537.66 574.61 412.64 704.40 1,057.33 1,165.18 -9.26 
 

  
กิจกรรมประเมินผลจับสัตว์น  าต่อหน่วยลงแรงการประมงในแม่น  าตาปีและอ่างเก็บน  าเขื่อนรัชชประภา 

ปีงบประมาณ 2560 
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1.4 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
หลักการและเหตุผล 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดให้จัดท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เ พ่ือ ถวายแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมี
ต่อปวงชนชาวไทย ภายใต้กรอบแนวคิดที่เน้นและให้ความส าคัญกับการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งหวังสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้
เกษตรกรน าเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื นที่การเกษตรของตนเองเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินและน  า
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดการลดรายจ่าย มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ และให้เกิดความชุ่มชื นกับ
สภาพแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
  2. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรน าแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรใน
พื นที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื นที่ของเกษตรกร 
  3. เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม 

เป้าหมายและพื นที่ด าเนินการ 
เกษตรกรที่สนใจท าการเกษตรทฤษฏีใหม่ ในพื นที่ 77 จังหวัด รวม 70,000 ราย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

  ช่วงที่ 1 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ช่วงที่ 2 ตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการต่อเนื่อง และติดตามประเมินผลทุกปี 
ขั นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
1. ให้องค์ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกร โดยน าเกษตรกรศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ 

ของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งกรมประมงรับผิดชอบเป็นพี่เลี ยงของเกษตรกร จ านวน 
6,258 ราย 

2. ปรับปรุงสภาพพื นที่ของเกษตรกรให้ความเหมาะสมต่อการเพาะเลี ยงสัตว์น  า เช่น เตรียมท าอาหาร 
ธรรมชาติ ก าจัดศัตรูปลา  

3. มอบปัจจัยการผลิตพื นฐาน ได้แก่ พันธุ์ปลากินพืช 4 ชนิด ได้แก่ ปลานิล ตะเพียน นวลจันทร์เทศ 
และยี่สกเทศ ขนาดตัว 3 - 5 เซนติเมตร จ านวน 3,000 ตัว/ไร่ ทั งนี  พิจารณาตามขนาดและสภาพพื นที่ ของ 
เกษตรกร 

4. การก ากับ ติดตาม รายงาน ประเมินผล เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคการ 
ด าเนินงานโครงการ 

5. การพัฒนาสู่ความยั่งยืนในระยะต่อไป เพ่ือให้เกษตรกรสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ดูแล 
ตนเองได้ และเกิดความยั่งยืน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ 

น าไปปฏิบัติจริงอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
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2. เกษตรกรได้รับความรู้ สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการท ามาหากิน การประกอบ
อาชีพให้มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ตนเองและครอบครัว 

ผลการด าเนินงาน 
ศูนย์ฯ ไม่ได้รับโอนงบประมาณปี 2560 แต่ได้ด าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น  าเพ่ือปล่อยในพื นที่ 3 จังหวัด 

คือ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังตาราง 
 

พื นที่ด าเนินการ 
แจกจ่ายพันธุ์สัตว์น  า (ตัว) 

แผน ผล ร้อยละ 
จังหวัดกระบี่ 468,500 528,000 113 
จังหวัดชุมพร 822,000 844,500 103 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1,000,000 1,475,550 148 

 
 

กิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 9 ธ.ค. 59 ปล่อยปลากินพืชจ านวน 26,500 ตัว อ.บ้านตาขุน  จ.สุราษฎร์ธาน ี

วันที่ 22-23 ธ.ค. 59 ปล่อยปลากินพืชจ านวน 486,500 ตัว อ.อ่าวลึก อ.เขาพนม และ อ.เหนือคลอง  จ.กระบี่ 



15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

หลักการและเหตุผล 
 ตั งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน  าจืด ได้รับมอบหมายจากกรมประมง
ให้ด าเนินโครงการความปลอดภัยด้านอาหารประมง เนื่องจากในขณะนั นสินค้าที่ส่งออกไปจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศประสพปัญหาเรื่องยาและสารเคมีตกค้าง จากนั นในปี พ.ศ. 2547 กรมประมงได้จัดท ามาตรฐาน
ขั นปลอดภัยส าหรับการผลิตสัตว์น  าจืดขึ นเพื่อรองรับเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีการเลี ยงสัตว์น  าจืดเพ่ือการยังชีพซึ่ง
เป็นการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรให้พัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานที่สูงต่อไป และประกาศใช้“ระเบียบกรม
ประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการผลิตสัตว์น  าขั นปลอดภัย พ.ศ. 2547” และ “ระเบียบกรมประมงว่าด้วย
การออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีส าหรับสัตว์น  า (จี เอ พี) พ.ศ. 2548”และได้ยกเลิกระเบียบกรม
ประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีส าหรับสัตว์น  า (จี เอ พี) พ.ศ. 2548 แล้วได้
ประกาศใช้ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีส าหรับสัตว์น  า(จี เอ พี) พ.ศ. 
2553 มาจนถึงปัจจุบัน 
 วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการ
ผลิตสัตว์น  าขั นปลอดภัย พ.ศ. 2547 และระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงท่ี
ดีส าหรับสัตว์น  า (จี เอ พี) พ.ศ. 2553 
 2.2 เพ่ือให้ได้สัตว์น  าที่ปลอดภัยจากการใช้ยาและสารเคมี 
 

วันที่ 27 ม.ค. 60 ปล่อยปลากินพืชจ านวน 224,500 ตัว อ.ละแม อ.หลังสวน อ.พะโต๊ะ และ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 

วันที่ 11 ม.ค. 60 ส่งมอบปัจจัยการผลิต ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สุราษฎร์ธาน ี
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ผลการด าเนินงาน 
  ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณจ านวน 248,163.00 บาท ใช้จ่าย 248,089.00 บาท เบิกจ่าย 99.97 %
คงเหลือเงิน 74.00 บาท เพ่ือด าเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง และออกใบรับรอง
ให้ฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  าที่ผ่านเกณฑ์ ดังนี  
  แผนและผลการด าเดินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ปีงบประมาณ 2560 
 

 

 

* เกษตรกรบางรายเลิกด าเนินกิจการ ศูนย์ฯ จึงไม่สามารถด าเนินการต่ออายุมาตรฐานฟารม์ได้ 
** เอกสารทะเบียนฟารม์ของเกษตรกรหมดอายุ และบางรายหยดุด าเนินกิจการชั่วคราว                    
 ศูนย์ฯ จึงไมส่ามารถด าเนินการต่ออายุมาตรฐานฟาร์มได ้
*** เอกสารทะเบียนฟารม์ของเกษตรกรหมดอายุ และบางรายหยดุด าเนินกิจการชั่วคราว  

ศูนย์ฯ จึงไมส่ามารถด าเนินการต่ออายุมาตรฐานฟาร์มได ้
**** เกษตรกรเป้าหมายบางราย ยังไมพ่ร้อมให้ศูนย์ฯ เข้าตรวจประเมิน เอกสารทะเบียนฟารม์ของ   

เกษตรกรหมดอาย ุ
***** เกษตรกรเป้าหมายบางราย หยุดด าเนินกิจการช่ัวคราว 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
1. จ านวนฟาร์มท่ีเข้าตรวจประเมิน ฟาร์ม 252 292 116 - 
 1.1 ฟาร์มเดิมต่ออายุ (Safety Level) ฟาร์ม 56 38 67.85 * 
 1.2 ฟาร์มเดิมต่ออายุ GAP ปลานิล (รับรองโดย กปม.) ฟาร์ม 14 8 57.14 ** 
 1.3 ฟาร์มเดิมต่ออายุ (GAP ปลาอ่ืนๆ) ฟาร์ม 4 1 25 *** 
 1.4 ฟาร์มใหม่ (Safety Level) ฟาร์ม 40 63 157.5 - 
 1.5 ฟาร์มใหม่ (GAP ปลาอ่ืนๆ) ฟาร์ม 5 1 20 **** 
 1.6 ตรวจติดตามฟาร์มเดิม ฟาร์ม 131 179 136.64 - 
      - ฟาร์ม GAP ปลานิล (รับรองโดย กปม.) ฟาร์ม 12 10 83.33 - 
      - ฟาร์ม GAP ปลาอ่ืนๆ ฟาร์ม 7 6 85.71 - 
      - ฟาร์ม Safety Level ฟาร์ม 112 163 145.53 - 
2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  า ฟาร์ม - 116 - - 
 2.1 รับรองฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่อง (Safety Level) ฟาร์ม - 38 - - 
 2.2 รับรองฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่อง (GAP ปลาอ่ืนๆ) ฟาร์ม - 1 - - 
 2.3 รับรองฟาร์มใหม่ Safety Level ฟาร์ม - 63 - - 
 2.4 รับรองฟาร์มใหม่ GAP ปลาอ่ืนๆ ฟาร์ม - 1 - - 
 2.5 ผลรับรองฟาร์มตรวจติดตามฟาร์มเดิม ฟาร์ม - 11 - - 
      - รับรองฟาร์มปลานิล (รับรองโดย กปม.) ฟาร์ม - 11 - - 
3. ฟาร์มปี 58,59  ที่ยกเลิก ฟาร์ม - 7 - ***** 
   - ฟาร์ม GAP ปลานิล (รับรองโดย กปม.) ฟาร์ม - 5 - - 
   - ฟาร์ม GAP ปลาอ่ืนๆ  ฟาร์ม - 1 - - 
   - ฟาร์ม  Safety Level ฟาร์ม - 1 - - 
4. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี ยง ฟาร์ม 375 387 103.2 - 
5. ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหน่วยงาน ฟาร์ม 2 2 100  
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กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ปีงบประมาณ 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
  ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณ จ านวน 310,000.00 บาท ใช้จ่าย 309,754.76 บาท เบิกจ่าย  99.92 % 
คงเหลือเงิน 245.24 บาท เพ่ือด าเนินกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ดังนี  

กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น  าจืดของไทย ปีงบประมาณ 2560 คือ 
 

ชนิดสัตว์น  า   แผน (ตัว)  ผล (ตัว) 
ปลากดเหลือง 10,000 14,200 
ปลาแขยงนวล  10,000 132,000 
ปลาจีด  - 123,900 
ปลาดุกอุย  100,000 50,000 
ปลาตะเพียนทอง 300,000 282,800 
ปลาบ้า 800,000 1,182,000 
ปลาหมอไทย 780,000 238,000 

รวม 2,000,000 2,022,900 
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สัดส่วนพันธุ์ปลาและสัตว์น  าจืดกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

 

กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ปีงบประมาณ 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลากดเหลือง
0.70%

ปลาแขยงนวล 
6.53%

ปลาจีด 
6.12%

ปลาดุกอุย 
2.47%

ปลาตะเพียนทอง
13.98%

ปลาบ้า
58.43%

ปลาหมอไทย
11.77%

วันที่ 19 ธ.ค. 59 ปล่อยปลาแขยงนวล จ านวน 10,000 ตัว อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 

วันที่ 24 ม.ค. 59 ปล่อยพันธุ์ปลาจีด จ านวน 34,400 ตัว อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 
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4. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกในพื นที่เหมาะสม งบประมาณ 2560 
  ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณ จ านวน 293,872.00 บาท ใช้จ่าย 293,756.20 บาท เบิกจ่าย 99.96 % 
คงเหลือเงิน 115.80 บาท เพ่ือด าเนินกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกในพื นที่
เหมาะสม ดังนี  

แผนและผลการปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ
(Zoning) ปีงบประมาณ 2560 

 

* ปลาของเกษตรกรบางรายยังไมไ่ดข้นาดที่ตลาดต้องการ จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลผลผลิตปลานลิของเกษตรกรหลังเข้าร่วม
โครงการฯ ได ้
 

 
 
 

กิจกรรม แผน ผล หน่วยนับ หมายเหตุ 
1. ประชุมชี แจง แผน-ผล รายละเอียดโครงการฯ ครั ง 2 2 - 
2. ผลิตลูกพันธุ์ปลานลิคุณภาพแจกจ่ายให้เกษตรกร ตัว 240,000 240,000 - 
3. การเพิ่มประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลติ     
   3.1 ให้ค าแนะน าและเก็บข้อมูลผลผลติปลานลิของเกษตรกร     
    - ให้ค าแนะน าการเพิม่ผลผลิตปลานิลของเกษตรกรก่อนเลี ยง ราย 40 40 - 
    - ให้ค าแนะน าการเพิม่ผลผลิตปลานิลของเกษตรกรระหว่าง
เลี ยง 

ราย 40 40 - 

    - เก็บข้อมูลผลผลิตปลานลิของเกษตรกร ก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ 

ราย 40 40 - 

    - เก็บข้อมูลผลผลิตปลานลิของเกษตรกร หลังเข้าร่วม
โครงการฯ 

ราย 40 6 * 

    3.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตฟาร์มตัวอย่างดา้นการเพิม่
ผลผลติ 

ฟาร์ม 1 1 - 

    3.3 ผลิตจลุินทรีย์แจกเกษตรกร (รายละ 50 ลิตร) ราย 40 40 - 
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปลานลิ     
    4.1 จัดท าคู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลานลิ  
(ส่วนกลาง) 

เล่ม 40 40 - 

    4.2 แจกจ่ายคู่มือ/ให้ค าแนะน าการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เลี ยงปลานิล 

เล่ม 40 40 - 

    4.3 เก็บรวบรวมข้อมลูการปฏบิัติงานตามคูม่ือการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการเลี ยงปลานลิ 

ราย 40 40 - 

    4.4 เก็บข้อมูล/สรุปผลต้นทุนการเลี ยงปลานลิของเกษตรกร
หลังเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2559 

ราย 49 49 - 

5. งานบริหารโครงการและตดิตามประเมินผล ครั ง 12  - - 



20 

 

การปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Zoning) 
ปีงบประมาณ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. งานวิจัยและพัฒนาการประมง  

 ไม่มีรายงานวิจัยตีพิมพ์ในปีงบประมาณ 2560 

6. โครงกาพัฒนาลุ่มน  าตาปี-พุมดวง  
  หลักการและเหตุผล 
  โครงการพัฒนาลุ่มน  าตาปี-พุมดวงเป็นโครงการของกรมชลประทานซึ่งได้เริ่มด าเนินการตั งแต่ปี 2552 
เพ่ือกระจายน  าท าการเกษตรและป้องกันน  าท่วมในพื นที่ อย่างไรก็ตามการด าเนินโครงการดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศทางน  าหรือสิ่งมีชีวิตในน  า ดังนั นจึงมีความจ าเป็นต้องมี
การติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่อาจจะได้รับจากการด าเนินการของโครงการ 
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  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  เพ่ือติดตามตรวจสอบด้านนิเวศทางน  าและทรัพยากรประมงประกอบด้วยประชากรปลา แพลงก์ตอน
พืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน ในลุ่มน  าตาปี-พุ่มดวง ซึ่งคาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างและ
การด าเนินโครงการ 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืด เขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 
  - กรมชลประทาน 
  งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณค่าใช้จ่ายทั งสิ น 350,000 บาท 
  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560) 
  วิธีการด าเนินการ  

1. พื นที่และสถานีเก็บตัวอย่าง  
  ด าเนินการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน  าและทรัพยากรประมง โดยมีสถานีเก็บตัวอย่างที่
ก าหนดรวม 5 สถานี ดังนี   

สถานีที่ 1 บริเวณสะพานท่าสิงขร เหนือสถานีสูบน  า 
สถานีที่ 2 บริเวณสถานีสูบน  า 
สถานีที่ 3 บริเวณสะพานพุมดวง 
สถานีที่ 4 บริเวณสะพานจุลจอมเกล้า 
สถานีที่ 5 บริเวณสะพานแม่น  าตาปี 
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ภาพที่ 1 บริเวณสถานีเก็บตัวอย่างด้านนิเวศแหล่งน  าและทรัพยากรประมง  (แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอน 
สัตว์สัตว์หน้าดิน และปลา )            

 
 
 

1. สะพานท่าสิงขร 2. สถานีสูบน  า 

5. สะพานแม่น  าตาป ี

3. สะพานพุมดวง 4. สะพานจุลจอมเกล้า 
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ผลการด าเนินการ 
   งานติดตามด้านนิเวศแหล่งน  า 
 1. แพลงก์ตอนพืช 

1.1 ชนิดของแพลงก์ตอนพืช 
  ส ารวจพบทั งหมด 88 ชนิด พบมาที่สุดเดือนกุมภาพันธ์ และมิถุนายนจ านวน 66 ชนิด      

จุดส ารวจที่พบมากที่สุดคือ สถานีเก็บตัวอย่างที่ 5 (สะพานแม่น  าตาปี) จ านวน 66 ชนิด 
1.2 ปริมาณความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช 

     ปริมาณความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช พบมีปริมาณแพลงก์ตอนเฉลี่ย 510 หน่วยต่อลิตร 
โดยพบมากท่ีสุดเดือนกุมภาพันธ์เฉลี่ย 1,081 หน่วยต่อลิตร จุดส ารวจที่พบมากที่สุดคือ สถานีเก็บตัวอย่างที่ 5 
เฉลี่ย 803 หน่วยต่อลิตร 

2. แพลงก์ตอนสัตว์ 
 2.1 ชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ 

  ส ารวจพบทั งหมด 43 ชนิด พบมาที่สุดเดือนกุมภาพันธ์ จ านวน 24 ชนิด จุดส ารวจที่พบมาก
ที่สุดคือ สถานีเก็บตัวอย่างที่ 5 (สะพานแม่น  าตาปี)จ านวน 25 ชนิด 

2.2 ปริมาณความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์  
    ปริมาณความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์ พบมีปริมาณแพลงก์ตอนเฉลี่ย 6.85 ตัวต่อลิตร  
โดยพบมากที่สุดเดือนกุมภาพันธ์เฉลี่ย 16.61 ตัวต่อลิตร จุดส ารวจที่พบมากที่สุดคือ สถานีเก็บตัวอย่างที่ 5 
เฉลี่ย 10.00 ตัวต่อลิตร 

3. สัตว์หน้าดิน 
3.1 ชนิดของสัตว์หน้าดิน 

            ส ารวจพบทั งหมด 17 วงศ์ พบมาที่สุดเดือนกุมภาพันธ์จ านวน 15 วงศ์ จุดส ารวจที่พบมาก
ที่สุดคือ สถานีเก็บตัวอย่างที่ 4 (สะพานจุลจอมเกล้า) จ านวน 14 วงศ ์

3.2 ปริมาณความชุกชุมของสัตว์หน้าดิน  
     ปริมาณความชุกชุมของสัตว์หน้าดิน พบมีปริมาณสัตว์หน้าดินเฉลี่ย 491ตัวต่อ
ตารางเมตร โดยพบมากที่สุดเดือนกุมภาพันธ์เฉลี่ย 736 ตัวต่อตารางเมตร จุดส ารวจที่พบมากที่สุดคือ สถานี
เก็บตัวอย่างที่ 4 (สะพานจุลจอมเกล้า) เฉลี่ย 938   ตัวต่อตารางเมตร 

 

 งานติดตามด้านทรัพยากรประมง 
ผลการศึกษาชนิดและปริมาณความชุกชุมของปลา ในพื นที่โครงการพัฒนาลุ่มน  าตาปี-พุมดวง 

จ านวน 5 สถานี พบว่า ชนิดของปลาที่พบจากการส ารวจทั งหมดพบ 56 ชนิด พบมากที่สุดเดือนกุมภาพันธ์
จ านวน 42 ชนิด และจุดส ารวจที่พบมากที่สุดคือ สถานีเก็บตัวอย่างที่ 4 (สะพานจุลจอมเกล้า) จ านวน 37 
ชนิด ส่วนปริมาณความชุกชุมของปลา พบว่ามีน  าหนักปลาเฉลี่ย 252.21 กรัม/พื นท่ีข่าย 100 ม2/คืน  โดยพบ
มากที่สุดเดือนพฤษภาคมเฉลี่ย 278.42 กรัม/พื นที่ข่าย 100 ม2/คืน  จุดส ารวจที่พบมากที่สุดคือ สถานีเก็บ
ตัวอย่างที่ 4 (สะพานจุลจอมเกล้า) เฉลี่ย 335.78กรัม/พื นที่ข่าย 100 ม2/คืน  
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ตารางท่ี 1  ชนิด ปริมาณความชุกชุม (หน่วย/ลิตร) และองค์ประกอบชนิดเด่นของแพลงก์ตอนพืชที่พบจากการส ารวจโครงการพัฒนาลุ่มน  าตาปี-พุมดวง 5 สถานีในเดือน
กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน และสิงหาคม 2560 

สถานีที ่1 สะพานทา่สิงขร สถานีที ่2 สถานีสูบน า้ สถานีที ่3 สะพานพุมดวง สถานีที ่4 สะพานจุลจอมเกล้า สถานีที ่5 สะพานแม่น า้ตาปี ชนิดทีพ่บรวม/ปรมิาณลี่ย
จ้านวนชนิด 46 38 35 49 39 66
ปรมิาณ 768 660 733 1,745 1,498 1,081
ชนิดเด่น        1 Synedra ulna (72.07%) Synedra ulna (76.61%) Synedra ulna (72.69%) Spondylosium sp. (75.52%) Spondylosium sp. (72.48%)

2 Spirogyra crassa (9.04%) Spirogyra weberi (10.58%) Surirella tenera (10.83%) Synedra ulna (11.38%) Cosmarium sp. (12.65%)
3 Spirogyra weberi (8.48%) Surirella spp. (4.91%) Spondylosium sp. (8.53%) Aulacoseira granulata (5.31%) Aulacoseira granulata (6.51%)
4 Oscillatoria spp. (5.28%) Surirella elegans (4.55%) Surirella robusta (5.58%) Cosmarium sp. (5.07%) Staurastrum tohopekaligense (5.00%)
5 Surirella spp. (5.14%) Fragilaria sp. (3.34%) Gyrosigma sp. (2.38%) Staurastrum tohopekaligense (2.71%) Staurastrum spp. (3.37%)

จ้านวนชนิด 29 19 26 45 49 58
ปรมิาณ 411 329 204 653 1,130 546
ชนิดเด่น        1 Synedra ulna (43.67%) Synedra ulna (37.63%) Synedra ulna (48.53%) Spirogyra weberi (25.04%) Staurastrum tohopekaligense (26.91%)

2 Spirogyra weberi  (24.60%) Spirogyra weberi (36.14%) Spondylosium sp. (24.71%) Staurastrum tohopekaligense (21.61%) Rhizosolenia sp. (24.03%)
3 Cerataulina sp.  (12.91%) Spirogyra crassa (15.82%) Spirogyra weberi (13.33%) Golenkinia sp. (19.04%) Trachelomonas spp. (18.71%)
4 Oscillatoria spp.  (9.48%) Spondylosium sp. (5.35%) Surirella tenera (8.28%) Rhizosolenia sp. (17.93%) Golenkinia sp. (15.81%)
5 Navicula spp.  (9.34%) Cerataulina sp. (5.05%) Gyrosigma sp. (5.16%) Synedra ulna (16.38%) Eudorina sp. (14.55%)

จ้านวนชนิด 41 34 31 41 45 66
ปรมิาณ 197 144 141 343 477 260

ชนิดเด่น        1 Staurastrum spp. (31.25%) Oscillatoria spp. (33.16%) Synedra ulna (53.54%) Aulacoseira granulata (37.53%) Staurastrum tohopekaligense (46.75%)
2 Oscillatoria spp. (24.51%) Synedra ulna (25.35%) Aulacoseira granulata (23.82%) Synedra ulna (21.62%) Closterium spp. (16.27%)
3 Synedra ulna (22.52%) Chaetophora sp. (18.82%) Surirella tenera (11.10%) Closterium spp. (17.92%) Aulacoseira granulata (13.38%)
4 Aulacoseira granulata (11.89%) Spondylosium sp. (13.26%) Chaetophora sp. (6.11%) Staurastrum tohopekaligense (14.38%) Synedra ulna (12.77%)
5 Cerataulina sp. (9.83%) Surirella tenera (9.40%) Gyrosigma sp. (5.42%) Surirella elegans (8.55%) Mallomonas sp. (10.82%)

จ้านวนชนิด 30 31 31 45 41 61
ปรมิาณ 179 205 92 185 105 153

ชนิดเด่น        1 Synedra ulna (79.26%) Synedra ulna (77.85%) Synedra ulna (47.94%) Synedra ulna (58.70%) Synedra ulna (46.47%)
2 Chaetophora sp. (7.51%) Chaetophora sp. (7.34%) Closterium spp. (21.33%) Mallomonas sp. (17.55%) Closterium spp. (22.08%)
3 Cerataulina sp. (4.94%) Oscillatoria spp. (6.14%) Surirella robusta (11.77%) Closterium spp. (10.20%) Mallomonas sp. (13.10%)
4 Oscillatoria spp. (4.84%) Cerataulina sp. (4.42%) Surirella elegans (11.04%) Golenkinia sp. (8.17%) Golenkinia sp. (10.86%)
5 Surirella elegans (3.46%) Surirella tenera (4.26%) Gyrosigma sp. (7.92%) Gyrosigma sp. (5.38%) Cyclotella sp. (7.49%)

65 57 52 71 73 88
389 334 292 732 803 510

แพลงก์ตอนพืช

กุมภาพันธ์

เมษายน

มิถุนายน

ชนิดทีพ่บรวม
ปรมิาณเฉลี่ย (ตัวต่อลิตร)

สิงหาคม
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ตารางที่  2  ชนิด ปริมาณความชุกชุม (ตัว/ลิตร) และองค์ประกอบชนิดเด่นของแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบจากการส ารวจโครงการพัฒนาลุ่มน  าตาปี-พุมดวง 5 สถานีในเดือน
กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน และสิงหาคม 2560 

สถานีที ่1 สะพานทา่สิงขร สถานีที ่2 สถานีสูบน า้ สถานีที ่3 สะพานพุมดวง สถานีที ่4 สะพานจุลจอมเกล้า สถานีที ่5 สะพานแม่น า้ตาปี ชนิดทีพ่บรวม/ปรมิาณเฉลี่ย
จ้านวนชนิด 12 8 7 9 12 24
ปรมิาณ 14.27 2.43 11.67 24.00 30.68 16.61

ชนิดเด่น        1 Bosmina sp. (41.8%) Bosmina sp. (44.44%) Nauplius copepod (30.46%) Mesocyclops sp. (53.56%) Mesocyclops sp. (42.81%)
2 Mesocyclops sp. (20.17%) Arctodiaptomus dorsalis (28.83%) Mesocyclops sp. (27.32%) Bosminopsis sp. (25.77%) Bosminopsis sp. (31.7%)
3 Bosminopsis sp. (14.36%) Mesocyclops sp. (11.72%) Bosminopsis sp. (17.95%) Nauplius copepod (13.24%) Nauplius copepod (18.76%)
4 Ceriodaphnia sp. (12.53%) Acartia sp. (10.5%) Ceriodaphnia sp. (12.22%) Acartia sp. (6.16%) Acartia sp. (3.82%)
5 Arctodiaptomus dorsalis (10.6%)Moina micrura (10.5%) Alona costata (12.05%) Testudinella patina (1.27%) Pseudodiaptomus sp. (2.91%)

จ้านวนชนิด 4 10 5 7 5 15
ปรมิาณ 1.97 5.33 1.31 2.90 3.20 2.94

ชนิดเด่น        1 Bosminopsis sp. (33.55%) Cyclopoida sp. (35.43%) Chydorus sp. (20.28%) Nauplius copepod (40.31%) Bosminopsis sp. (29.64%)
2 Ceriodaphnia sp. (16.88%) Nauplius copepod (23.35%) Alona costata (20%) Mesocyclops sp. (29.49%) Cyclopoida sp. (20.36%)
3 Mesocyclops sp. (16.88%) Mesocyclops sp. (17.88%) Bosmina sp. (20%) Bosmina sp. (10.25%) Mesocyclops sp. (20.36%)
4 Neodiaptomus sp. (16.88%) Apocyclops sp. (11.67%) Cyclopoida sp. (20%) Cyclopoida sp. (9.97%) Nauplius copepod (19.67%)
5 Pseudodiaptomus sp. (15.8%) Neodiaptomus sp. (11.67%) Nauplius copepod (19.72%) Keratella cochlearis (9.97%) Ceriodaphnia sp. (9.97%)

จ้านวนชนิด 9 8 5 7 8 18
ปรมิาณ 0.78 4.42 2.11 1.39 2.86 2.31

ชนิดเด่น        1 Nauplius copepod (33.81%) Bosmina sp. (28.96%) Bosmina sp. (43%) Mesocyclops sp. (21.87%) Apocyclops sp. (33.7%)
2 Bosmina sp. (33.33%) Mesocyclops sp. (28.25%) Apocyclops sp. (14.4%) Neodiaptomus sp. (2.53%) Nauplius copepod (22.05%)
3 Bosminopsis sp. (32.86%) Acartia sp. (21.29%) Ceriodaphnia sp. (14.4%) Apocyclops sp. (19.73%) Bosminopsis sp.(21.37%)
4 Pseudodiaptomus sp. (14.33%) Heliodiaptomus sp. (14.4%) Bosminopsis sp. (19.73%) Heliodiaptomus sp. (11.5%)
5 Apocyclops sp. (7.16%) Acartia sp. (13.8%) Ceriodaphnia sp. (18.13%) Moina micrura (11.02%)

จ้านวนชนิด 7 10 5 10 12 22
ปรมิาณ 7.33 6.32 2.72 6.41 4.85 5.52

ชนิดเด่น        1 Bosmina sp. (41.25%) Bosmina sp. (57.33%) Bosmina sp. (54.9%) Cyclopoida sp. (33.49%) Nauplius copepod (50.22%)
2 Cyclopoida sp. (17.57%) Bosminopsis sp. (28.66%) Bosminopsis sp. (22.21%) Bosminopsis sp. (26.57%) Cyclopoida sp. (14.24%)
3 Bosminopsis sp. (17.21%) Ceriodaphnia cornuta (4.69%) Apocyclops sp. (11.58%) Apocyclops sp. (13.53%) Bosminopsis sp. (14.15%)
4 Heliodiaptomus sp. (12.23%) Heliodiaptomus sp. (4.69%) Microsetella sp. (11.31%) Chydorus obscurirostris (13.37%)Arcella sp. (14.06%)
5 Ceriodaphnia cornuta (11.74%) Neodiaptomus sp. (4.63%) Trichocerca sp. (13.04%) Testudinella patina (7.34%)

22 19 14 20 25 43
6.09 4.63 4.45 8.67 10.4 6.85ปรมิาณเฉลี่ย (หน่วยต่อลิตร)

แพลงก์ตอนสัตว์

กุมภาพันธ์

เมษายน

มิถุนายน

สิงหาคม

ชนิดทีพ่บรวม
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ตารางท่ี 3  ชนิด ปริมาณความชุกชุม (ตัว/ตารางเมตร) และองค์ประกอบชนิดเด่นของสัตว์หน้าดินที่พบจากการส ารวจโครงการพัฒนาลุ่มน  าตาปี-พุมดวง 5 สถานี       

ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน  และสิงหาคม 2560 
สถานีที ่1 สะพานทา่สิงขร สถานีที ่2 สถานีสูบน า้ สถานีที ่3 สะพานพุมดวง สถานีที ่4 สะพานจุลจอมเกล้า สถานีที ่5 สะพานแม่น า้ตาปี ชนิดทีพ่บรวม/ปรมิาณเฉลี่ย

จ้านวนชนิด 9 6 7 6 6 15
ปรมิาณ 198 311 59 2,543 568 736

ชนิดเด่น        1 Chironomidae (45.71%) Ephemeridae (43.33%) Naididae (30.00%) Gammaridae (90.53%) Psychomyiidae (47.79%)
2 Naididae (25.71%) Chironomidae (21.67%) Chironomidae (30.00%) Psychomyiidae (6.11%) Chironomidae (39.82%)
3 Tubificidae (17.14%) Naididae (21.67%) Psychomyiidae (20.00%) Chironomidae (2.17%) Naididae (7.96%)
4 Ephemeridae (5.71%) Tubificidae (8.33%) Caenidae (10.00%) Tubificidae (0.59%) Cordulegastridae (2.65%)
5 Lumbriculidae (5.71%) Lumbriculidae (5.00%) Cyrenidae (10.00%) Gomphidae (0.59%) Tubificidae (1.77%)

จ้านวนชนิด 6 5 6 7 4 12
ปรมิาณ 212 632 272 509 99 345

ชนิดเด่น        1 Chironomidae (33.33%) Naididae (60.20%) Lumbriculidae (62.96%) Gammaridae (85.15%) Chironomidae (50.00%)
2 Lumbriculidae (21.43%) Chironomidae (20.80%) Chironomidae (18.52%) Chironomidae (11.88%) Gammaridae (40.00%)
3 Naididae (21.43%) Tubificidae (12.80%) Naididae (9.26%) Cyrenidae (0.99%) Caenidae (5.00%)
4 Psychomyiidae (16.67%) Branchiura (3.20%) Ephemeridae (7.41%) Ephemeridae (0.99%) Marginellidae (5.00%)
5 Marginellidae (7.14%) Gomphidae (1.85%) Gomphidae (0.99%)

จ้านวนชนิด 6 8 7 8 8 10
ปรมิาณ 632 360 523 286 356 432

ชนิดเด่น        1 Naididae (42.52%) Tubificidae (47.14%) Naididae (89.42%) Naididae (52.94%) Naididae (66.67%)
2 Tubificidae (40.94%) Naididae (40.00%) Chironomidae (3.85%) Tubificidae (25.49%) Chironomidae (24.64%)
3 Ephemeridae (12.60%) Ephemeridae (5.71%) Tubificidae (3.85%) Caenidae (7.84%) Tubificidae (4.35%)
4 Psychomyiidae (2.36%) Chironomidae (4.29%) Lumbriculidae (1.92%) Lumbriculidae (7.84%) Psychomyiidae (2.90%)
5 Caenidae (1.57%) Psychomyiidae (2.86%) Caenidae (0.96%) Psychomyiidae (5.88%) Ephemeridae (1.45%)

จ้านวนชนิด 7 3 5 5 8 12
ปรมิาณ 306 40 919 415 588 453

ชนิดเด่น        1 Naididae (74.58%) Chironomidae (62.50%) Lumbriculidae (54.84%) Naididae (54.76%) Naididae (76.72%)
2 Lumbriculidae (11.86%) Psychomyiidae (25.00%) Enchytraeidae (18.82%) Enchytraeidae (17.86%) Enchytraeidae (8.62%)
3 Chironomidae (5.08%) Marginellidae (12.50%) Naididae (17.20%) Gammaridae (13.10%) Chironomidae (7.76%)
4 Marginellidae (5.08%) Chironomidae (6.45%) Chironomidae (8.33%) Psychomyiidae (4.31%)
5 Enchytraeidae (3.39%) Ephemeridae (2.69%) Gomphidae (5.95%) Nereididae (2.59%)

12 11 11 14 12 17
337 336 443 938 402 491

สัตวห์น้าดิน

กุมภาพันธ์

เมษายน

ชนิดทีพ่บรวม
ปรมิาณเฉลี่ย (ตัวต่อตารางเมตร)

สิงหาคม

มิถุนายน
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ตารางที่  4 ชนิด ปริมาณปลา (กรัม/พื นที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน) และองค์ประกอบชนิดเด่นของปลา ที่พบจากการส ารวจโครงการพัฒนาลุ่มน  าตาปี-พุมดวง 5 สถานี
ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน  และสิงหาคม 2560

ผลจบัปลา สถานีที ่1 สะพานทา่สงิขร สถานีที ่2 สถานีสบูน ้า สถานีที ่3 สะพานพุมดวง สถานีที ่4 สะพานจลุจอมเกลา้ สถานีที ่5 สะพานแม่น ้าตาปี ชนิดทีพ่บรวม/น ้าหนักเฉลีย่
จา้นวนชนิด 14 10 23 22 28 42
ปริมาณ 319.94 86.28 331.95 231.61 422.34 278.42

ชนิดเดน่        1 ซิวควาย ซ่า ซ่า กดขาว ซิวควาย
2 ซ่า ซิวควาย สร้อยนกเขา ซ่า ซ่า
3 ขาไก่ แปบ ไสต้นัตาขาว กะทิ กระแห
4 กระแห กระแห กะทิ ซิวควาย ไสต้นัตาแดง
5 สร้อยนกเขา หางบว่ง ซิวควาย ไสต้นัตาขาว ขาไก่

จา้นวนชนิด 13 14 20 15 23 40
ปริมาณ 236.99 242.56 213.91 251.29 382.55 265.46

ชนิดเดน่        1 หนามหลงั ไสต้นัตาขาว ซ่า กดขาว ไสต้นัตาขาว
2 ซิวควาย ซ่า กะทิ ซ่า ซ่า
3 ไสต้นัตาขาว หนามหลงั ไสต้นัตาขาว ซิวควาย กระแห
4 กระแห กระมัง ลิ นหมา แขยงนวล กะทิ
5 ซ่า แขยงหนิ กระแห ไสต้นัตาขาว ซิวควาย

จา้นวนชนิด 9 18 21 22 16 38
ปริมาณ 209.82 170.35 263.36 357.25 158.34 231.82

ชนิดเดน่        1 ซิวควาย หนามหลงั ซ่า ขาไก่ ขาไก่
2 หนามหลงั ปกีไก่ ซิวควาย ซ่า ซิวควาย
3 กระแห กระแห กระแห ปกีไก่ ร่องไม้ตบัใหญ่
4 ซ่า ไสต้นัตาขาว กดหวัโม่ง กระแห แขยงนวล
5 กระมัง ซ่า ขาไก่ ไสต้นัตาขาว ซ่า

จา้นวนชนิด 16 16 19 21 10 34
ปริมาณ 244.98 160.01 183.05 502.97 74.63 233.13

ชนิดเดน่        1 ซิวควาย กระแห ซ่า ซ่า แขยงนวล
2 หนามหลงั หนามหลงั ขาไก่ สร้อยนกเขา กะทิ
3 กระแห แปบ กะทิ กะทิ ร่องไม้ตบั
4 ไสต้นัตาขาว ไสต้นัตาขาว แปบ ไสต้นัตาขาว ขาไก่
5 กระสบูขีด ซ่า สร้อยนกเขา กระมัง สร้อยนกเขา

27 28 34 37 36 56

252.93 164.80 248.07 335.78 259.46 252.21น ้าหนักเฉลีย่ (กรัม/พื นทีข่่าย 100 ม2/คืน)

มิถุนายน

สงิหาคม

กุมภาพันธ์

เมษายน

ชนิดทีพ่บรวม
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กิจกรรมงานเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2560 

 ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณ 2,480,940.00 บาท ใช้จ่าย 2,407,990.07 บาท เบิกจ่าย 97.06 % คงเหลือ
เงิน 72,949.93 บาท เพ่ือด าเนินกิจกรรมงานเงินทุนหมุนเวียน 

  ผลการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2560  

ชนิด 
ปี 2560 

จ านวน (ตัว) จ านวนเงิน (บาท) 
ปลานิลแปลงเพศ 2,976,130 900,905 
กุ้งก้ามกราม 2,996,400 474,260 
ปลาดุกอุยเทศ 1,064,845 425,938 
ปลากดเหลือง 234,325 259,150 
ปลาหมอไทย 899,700 229,530 
ปลาบ้า 656,900 129,180 
ปลาตะเพียนขาว 378,100 80,330 
ปลานิลแดง 237,825 49,540 
ปลาอโรวนาเงินสายพันธุ์อเมริกาใต้ 181 48,000 
ปลายี่สกเทศ 198,350 43,900 
ปลานิล 208,875 40,305 
ปลาสวาย 67,780 36,888 
ปลาดุกอุย 43,300 34,640 
ปลาไน 201,200 34,240 
กบ 14,760 15,060 
ปลาชะโอน 9,550 9,550 
ปลานิลแดงแปลงเพศ 4,230 4,230 
ปลานวลจันทร์เทศ 10,000 3,000 
ไรแดง 14 กก. 1,120 
รวม 10,202,451 2,819,766 

 
การตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของสัตว์น  าที่ผ่านการสุ่มตรวจ ปีงบประมาณ 2560 

 
จ านวน 
(ครั ง) 

จ านวนสัตว์น  า 
(ตัว) 

          จ านวนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
(ตัว) (%) 

170 42,500 42,500 100 
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  การตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานปลานิลแปลงเพศร้อยละท่ีผ่านการสุ่มตรวจ ปีงบประมาณ 2560 
 

จ านวน (ครั ง) จ านวนปลานิลแปลงเพศ 
(ตัว) 

จ านวนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
(ตัว) (%) 

12 1,200 1,194 99.50 
 
กิจกรรมบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง  
     ให้บริการฝึกงานนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ปี 2560 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน 11 สถาบัน 
จ านวน 36 คน 

ล าดับ สถาบัน ระดับการศึกษา ระยะเวลา 
จ านวน
(คน) 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี ปริญญาตรี 10 ม.ค. 60 – 12 พ.ค. 60 2 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ปริญญาตรี 19 ธ.ค. 60 – 24 ก.พ. 60 4 
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ปวช. 1 มี.ค. 60 – 5 พ.ค. 60 1 
4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ปวช. 1 มี.ค. 60 – 28 เม.ย. 60 3 
5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ปวช. 6 มี.ค. 60 – 5 พ.ค. 60 2 
6 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ปวช 6 มี.ค. 60 – 5 พ.ค. 60 5 
  ปวช 18 ก.ย.60-27 ต.ค.60 5 
7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ปริญญาตรี 31 ก.ค. 60 – 24 ก.ค. 60 

 
2 

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปริญญาตรี 15 พ.ค. 60 – 2 มิ.ย. 60 2 
9 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ปวช. 22 พ.ค. 60 – 8 ก.ย. 60 1 
10 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร

ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
ปริญญาตรี 5 มิ.ย. 60 – 31 ก.ค. 60 

 
5 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

ปริญญาตรี 12 มิ.ย. 60 – 7 ส.ค. 60 
 

2 

11 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ปริญญาตรี 29 พ.ค. 60 – 27 ก.ย. 60 2 

 

 

 

 

 

  



30 

 

นักศึกษาฝึกงานจากสถาบันต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560 
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ให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  
      ปีงบประมาณ 2560 มีหน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  จ านวน 11 หน่วยงาน  รวม 541 คน 
 

ล าดับ หน่วยงาน ระดับ ระยะเวลา 
จ านวน 
(คน) 

1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปริญญาตรี 1 วัน 19 

2 โรงเรียนบ้านปากท าเรียง อนุบาล 2,ประถมศึกษา 1 และ 2 1 วัน 64 

3 คณะจากประเทศมาเลเซีย - 1 วัน 21 
4 นายแพทย์ปฐม พร้อมคณะ - 1 วัน 4 
5 ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 1 วัน 20 
6 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 และ โรงเรียน

ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 
ประถมศึกษา 1 วัน 300 

7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี 1 วัน 13 
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปริญญาตรี 1 วัน 35 
9 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี ปริญญาตรี 1 วัน 35 
10 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ปริญญาตรี 1 วัน 27 
11 ประมงอ าเภอบ้านตาขุน -  3 
 
งานบริการประชาชน/หน่วยงานต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560 

งาน หน่วยนับ จ านวน จ านวนผู้รับบริการ (ราย) 
1. ขอรับพันธุ์สาหร่ายสีเขียว Chorella sp. ลิตร 290 11 
2. ขอรับพันธุ์ปลาหางนกยูงก าจัดลูกน  ายุงลาย ตัว 1,200 24 
3. ขอรับพันธุ์ปลาสวยงาม (หน่วยงาน) ตัว 1 500 
4. แจกจ่ายพันธุ์ปลาสวยงามเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ตัว - 2,500 
5. ขอรับการตรวจคุณภาพน  า ตัวอย่าง 78 49 
6. ขอรับการตรวจโรคสัตว์น  า ตัวอย่าง 49 24 
7. ขอรับค าแนะน า ปรึกษา ครั ง 62 62 
8. ขอรับเอกสารเผยแพร่ เล่ม 303 49 
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เยี่ยมชมและศึกษาดูงานของหน่วยงานต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560 
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งานเฝ้าระวังคุณภาพน  าในแหล่งน  าธรรมชาติ 
 ปีงบประมาณ 2560 ศูนย์ฯได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างน  าในแม่น  าตาปีและแม่น  าพุมดวงเพ่ือวิเคราะห์
คุณภาพน  าทุกเดือนโดยเริ่มตั งแต่เดือนเมษายน ไปจนถึงเดือนกันยายน 2560 รวม 6 ครั ง 12 พารามิเตอร์
ได้แก่ ความลึก อุณหภูมิ ความโปร่งใส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน  า ความเป็นกรดด่างของน  า ความเป็นด่าง
ของน  า ความกระด้างของน  า แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ฟอสเฟต และบีโอดี  บริเวณที่เก็บตัวอย่างมี 6 จุด 
คือ ต าบลบางเดือน 1 จุด ต าบลท่าโรงช้าง 1 จุด ต าบลเขาหัวควาย 1 จุด ต าบลท่าสะท้อน 1 จุด และต าบล
ท่าข้าม 2 จุด 
 
 

เก็บตัวอย่างน  าในแม่น  าตาปีและแม่น  าพุมดวง 
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ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ 2560 

สุ่มเก็บตวัอย่างน  าธรรมชาต ิแม่น  าตาปี คลองพุมดวง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  า 
วันที่ จุดที ่ แหล่งน  า เวลา Dep. Temp. Water temp Trans. Do pH AlK Hardness TAN NO-

2 PO+
4 BOD หมาย 

(cm) (°C) (°C) (cm) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) เหต ุ

20/4/2560 

1.( ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) คลองพุมดวง 12:36 น.  -  - 31 30 5.8 7.13 52 96 0 0 0 3.4  - 

2.( ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) คลองพุมดวง 13:03 น.  -  - 31 35 6.4 7.52 50 90 0 0 0 3.4  - 

3.( ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฏรธ์านี ) แม่น  าตาป ี 14:03 น.  -  - 32 40 5.2 7.49 50 90 0 0 0 2.4  - 

4.( ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) แม่น  าตาป ี 14:36 น.  -  - 30 35 5.2 7.51 52 81 0.25 0 0 2.4  - 

5.( ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) แม่น  าตาป ี 15:44 น.  -  - 26 60 4.8 7.2 41 84 0 0 0 1.2 ฝนตก 

24/5/2560 

1.( ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) คลองพุมดวง 09:47 น.  - 29 27 40 6 7.31 43 95 0.25 0.01 0 2.6  - 

2.( ใต้สะพานจุลจอมเกลา้ ) แม่น  าตาป ี 10:30 น.  - 30 29 15 6.6 6.61 46 75 0.25 0.01 0 3.6  - 

3.( ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) คลองพุมดวง 11:20 น.  - 32 29 25 4.8 6.49 52 90 0.25 0 0 3.2  - 

4.( ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฏรธ์านี ) แม่น  าตาป ี 13:30 น.  - 33 30 20 5.8 6.41 44 96 0.25 0 0 5.6  - 

5.( ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) แม่น  าตาป ี 14:10 น.  - 32 30 30 5.6 6.83 48 111 0.25 0 0 2.4  - 

6.( ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) แม่น  าตาป ี 15:10 น.  - 29 30 25 6.2 6.77 40 105 0.25 0 0 1.4  - 

21/6/2560 

1.( ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) คลองพุมดวง 09:35 น.  - 32 28 60 5 6.53 41 60 0.2 0 0.2 3.4  - 

2.( ใต้สะพานจุลจอมเกลา้ ) แม่น  าตาป ี 10:00 น.  - 32 30 30 6.2 6.44 53 72 0.2 0 0.2 2.8  - 

3.( ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) คลองพุมดวง 10:50 น.  - 30 30 30 8.6 6.52 41 75 0.2 0 0.1 3  - 

4.( ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฏรธ์านี ) แม่น  าตาป ี 11:45 น.  - 32 32 30 6 6.43 46 102 0.2 0 0.1 2.8  - 

5.( ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) แม่น  าตาป ี 12:30 น.  - 36 31 30 6.6 6.41 50 87 0.2 0 0.1 2.8  - 

6.( ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) แม่น  าตาป ี 13:10 น.  - 31 32 30 5.8 6.38 45 72 0.2 0 0.1 2.8  - 
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วันที่ จุดที ่ แหล่งน  า เวลา Dep. Temp. Water temp Trans. Do pH AlK Hardness TAN NO-
2 PO+

4 BOD หมาย 

    (cm) (°C) (°C) (cm) (mg/l)  (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) เหต ุ

26/7/2560 

1.( ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) คลองพุมดวง 10:00 น. 110 26 27 70 5.6 6.57 66 117 0 0 0 2.6  - 

2.( ใต้สะพานจุลจอมเกลา้ ) แม่น  าตาป ี 10.45 น. 80 27 29 50 5.8 6.65 49 120 0 0 0 2.8  - 

3.( ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) คลองพุมดวง 11.55 น. 120 27 29 40 5.8 6.64 57 129 0 0 0 2.6  - 

4.( ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฏรธ์านี ) แม่น  าตาป ี 13.10 น. 100 27 29 40 6.8 6.73 55 135 0 0 0 3.4  - 

5.( ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) แม่น  าตาป ี 14.00 น. 90 27 29 30 7.4 6.73 53 132 0 0 0 2.6  - 

6.( ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) แม่น  าตาป ี 15.00 น. 180 29 29 50 6.4 6.81 55 111 0 0 0 2  - 

18/8/2560 

1.( ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) คลองพุมดวง 09.30 น. 110 30 27 15 7 6.17 44 75 0 0 0 2.8  - 

2.( ใต้สะพานจุลจอมเกลา้ ) แม่น  าตาป ี 10.00 น. 200 30 27 15 5.8 6.92 39 75 0 0 0 3.4  - 

3.( ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) คลองพุมดวง 11.10 น. 150 30 28 40 5.4 6.2 40 75 0 0 0 3  - 

4.( ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฏรธ์านี ) แม่น  าตาป ี 12.40 น. 180 32 29 20 4.8 5.93 37 75 0 0 0 2.2  - 

5.( ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) แม่น  าตาป ี 13.10 น. 80 31 29 40 4 5.97 39 75 0 0 0 3.2  - 

6.( ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) แม่น  าตาป ี 14.20 น. 90 31 29 30 5 5.91 39 75 0 0 0 2.2  - 

18/9/2560 

1.( ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) คลองพุมดวง 09.30 น. 130 29 26 20 8 7.15 28 90 0 0 0 1.6  - 

2.( ใต้สะพานจุลจอมเกลา้ ) แม่น  าตาป ี 10.05 น. 70 28 27 30 6.2 6.81 34 84 0 0 0 2.6  - 

3.( ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) คลองพุมดวง 11.10 น. 90 32 27 15 7.8 6.67 25 93 0 0 0 2.2  - 

4.( ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฏรธ์านี ) แม่น  าตาป ี 12.15 น. 150 35 29 30 6.2 6.72 43 90 0 0 0 2.2  - 

5.( ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) แม่น  าตาป ี 13.00 น. 130 32 29 30 6 6.72 45 84 0 0 0 1.4  - 

6.( ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ) แม่น  าตาป ี 14.20 น. 180 32 29 40 5.8 6.67 42 96 0 0 0 2.8  - 
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งานรวบรวมพันธุ์ปลาน  าจืด 
 ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการรวบรวมพันธุ์ปลาน  าจืดในแม่น  าตาปี ตั งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2560 
สามารถรวบรวมสัตว์น  าได้ทั งหมด 21 ชนิด 
 ผลการรวบรวมพันธุ์สัตว์น  าในแม่น  าตาปีโดยใช้ไซ ประจ าปีงบประมาณ 2560 มีดังนี  

    เดือน/จ านวนวนครั งที่รวบรวม 
ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร์ มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวม 

    3 ครั ง 2 ครั ง 2 ครั ง 2 ครั ง (ตัว) 
กุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii 1 10 23 2 36 
ปลากดคัง  Mystus wyckioides 1 1 1 1 4 
ปลากดเหลือง  Hemibagrus filamentus     2 1 3 
ปลากดเหลือง Hemibagrus spilopterus   5 2 1 8 
ปลากดเหลือง  Hemibagrus spp. 6       6 
ปลากระแห  Barbonymus schwanenfeldii   6     6 
ปลากาด า Morulius chrysophekadion         0 
ปลาแขยงนวล Mytus wolffii 5 12 13 3 33 
ปลาแขยงใบข้าว Mystus singaringan 1     1 2 
ปลาซ่า Dangila kuhli 3 3 1 1 8 
ปลาตะเพียนทอง Barbonymus altus         0 
ปลาบู่ทราย Oxyeleotris marmorata 2 1   1 4 
ปลาใบไม้ Achiroides leucorhynchus       1 1 
ปลาปักเป้าจุด Tetraodon leiurus 2 6   2 10 
ปลาพรมหัวเหม็น  Osteochilus melanopleurus 18 14 25 9 66 
ปลาร่องไม้ตับเล็ก Osteochilus microcephalus 42 29 5   76 
ปลาลิ นควาย Brachirus panoides     2   2 
ปลาสร้อยนกเขา  Osteochilus vittatus 2   1   3 
ปลาไส้ตันตาขาว Cyclocheilicthys  armatus     1   1 
ปลาไส้ตันตาแดง  Cyclocheilicthys  apogon 1       1 
ปลาหมอช้างเหยียบ Pristolepis fasciata 1       1 

รวม 85 87 76 23 271 
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