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บันทึกผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดพัทลุง 
รายงานประจ าปี 2559 - 2560 ฉบับนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง ได้จัดท าขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรม
ประมง รวมทั้งภารกิจต่างๆ ที่สนับสนุนงานหรือกิจกรรมของจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2558 ถึง 30 กันยายน 2559 และปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 ด าเนินงาน
ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ และเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานราชการและผู้สนใจใช้ใน
การค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ  

ผลการปฏิบัติงานในทุกแผนงาน/โครงการต่างๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์และประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทุกประการ ทั้งนี้เกิดจากความเสียสละ ตั้งใจ ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกท่าน รวมทั้งค าแนะน าจากผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการ
สนับสนุนจากส่วนราชการและภาคเอกชนต่างๆ ภายในจังหวัด ในนามของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด
พัทลุง จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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สภาพภูมิประเทศ 
 

สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูง ทางด้านตะวันตกอันประกอบด้วย เทือกเขาบรรทัด มีระดับสูง
จากน้ าทะเลปานกลาง ประมาณ 50 - 1,000 เมตร ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ เช่น สวนยางพารา สวนไม้ผลและไม้
ยืนต้น ถัดลงมาทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบสลับที่ดอน มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ย 0 - 15 
เมตร บริเวณนี้ ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ยางพารา มะพร้าว พืชผัก และพืชไร่ชนิดต่างๆ โดยมีอัตราความลาดชัน 
1: 1,000 จากทิศตะวันตกมาสู่ทิศตะวันออกของจังหวัด 
 
สภาพภูมิอากาศ  
 

สภาพภูมิอากาศมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน และฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุม 
ตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ย 1,853.5 มิลลิเมตรต่อปี จ านวนวันฝนตกเฉลี่ย 154 วันต่อปี 
อุณหภูมิ สูงสุดเฉลี่ย 29.3 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 26.7 องศาเซลเซียส 
ในเดือนธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.14 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 75 – 83 
เปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ย 78.7 เปอร์เซ็นต์ และความเร็วลมประมาณ 1-2 เมตรต่อวินาที ปริมาณการระเหยของ
น้ าประมาณ 3.3 - 5.5 มิลลิเมตรต่อวัน 

 
จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของแหลมมลายู หรือ แหลมทอง (Golden 

Khersonese) ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยหรือฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (Songkhla 
Lake Basin) โดยตั้งอยู่บริเวณเส้นรุ้ง (latitude) ที่ 7 องศา 5 ลิปดา ถึง 7 องศา 55 ลิปดา เหนือ และเส้น
แวง (longtitude) ที่ 99 องศา 44 ลิปดา ถึง 100 องศา 25 ลิปดา ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ตามเส้นทางรถไฟ สายใต้ประมาณ 846 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ประมาณ 856 
กิโลเมตร หรือตามทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 1,200 กิโลเมตร มีรูปร่าง
ลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีส่วนกว้างที่สุดตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ประมาณ 56 กิโลเมตร 
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และส่วนยาวที่สุดตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ประมาณ 83 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3,424.473 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 2,140,295.60 ไร่ เป็นพ้ืนดิน 1,919,446 ไร่ และเป็นพ้ืนน้ า 220,850 ไร่ (กรมแผนที่ทหาร 
2534 ; กรมการปกครอง, 2541) นับเป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่มากเป็นอันดับที่ 10 ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 
58 ของประเทศไทย 
อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอชะอวด อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรธีรรมราช และอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอควนเนียง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาและอ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอสิงหนคร อ าเภอสทิงพระ อ าเภอกระแสสินธุ์ และอ าเภอระโนด จังหวัด

สงขลา อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอควนกาหลง และก่ิงอ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล อ าเภอปะเหลียน อ าเภอ

ย่านตาขาว อ าเภอนาโยง อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอห้วยยอด และอ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
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 ที่ตั ง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง เดิมใช้ชื่อหน่วยงานสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดพัทลุง 
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง บนที่ดินราชพัสดุแปลงเลขที่ 
พท.178 (4183, 5941) เนื้อที่ 70-1-70 ไร่ บริเวณหาดแสนสุขล าป า ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวจากกรมธนารักษ์ เพ่ือเป็นที่ก่อสร้างสถานีประมง ตามหนังสือด่วนมาก  
ที่ กค 0405/4840 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2525 และหนังสือด่วนมาก ที่ กค 0405/4836 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 
2525 พ้ืนที่ดังกล่าวห่างจากตัวเมืองพัทลุงไปทางทิศตะวันออก ตามถนนอภัยบริรักษ์ ประมาณ 8 กิโลเมตร  
โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง 
ทิศใต้  ติดต่อกับ  ถนนอภัยบริรักษ์ (พัทลุง – ล าป า) 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  บ้านเรือนราษฎร หมู่ที่ 4 ต าบลล าป า 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ โรงพยาบาลสุขภาพประจ าต าบล และหาดแสนสุขล าป า 
การก่อสร้างได้รับงบประมาณในปี 2526 เป็นปีแรกจ านวน 2.7 ล้านบาท เป็นค่าสิ่งปลูกสร้าง 

จ านวน 5 รายการ ได้แก่ โรงเพาะฟัก บ่อดินขนาด 1 ไร่ บ่อดินขนาด 0.5 ไร่ บ่อคอนกรีตขนาด 50 ตาราง
เมตร และติดตั้งระบบไฟฟ้า ซึ่งได้เริ่มด าเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2526 แล้วเสร็จวันที่ 15 
มีนาคม 2527 เริ่มผลิตพันธุ์ปลาเมื่อเดือนเมษายน 2527 และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงาน ในปีต่อๆ มา จนปัจจุบันได้ใช้ประโยชน์เต็มพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ โดยมีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 
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 แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดพัทลุง 
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1. อาคารที่ท าการ 1 หลัง 
2. โรงเพาะฟัก 1 หลัง 
3. อาคารพัสดุ 1 หลัง 
4. อาคารผลิตและเก็บอาหาร 1 หลัง 
5. โรงเก็บรถ 1 หลัง 
6. โรงเก็บน้ ามัน 1 หลัง 
7. โรงสูบน้ า 2 หลัง 
8. บ่อคอนกรีต ขนาด 50 ตัน 20 บ่อ 
9. บ่อคอนกรีต ขนาด 45 ตัน 6 บ่อ 
10. บ่อคอนกรีต ขนาด 10 ตัน 5 บ่อ 
11. บ่อดิน ขนาด 1 ไร่ 9 บ่อ 
12. บ่อดิน ขนาด 1 ไร่ (ผนังคอนกรีต) 4 บ่อ 
13. บ่อดิน ขนาด 0.5 ไร่ 22 บ่อ 
14. บ่อดิน ขนาด 0.5 ไร่ (ผนังคอนกรีต) 10 บ่อ 
15. บ่อดินเก็บน้ า ขนาด 1.5 ไร่ 3 บ่อ 
16. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7–8 1 หลัง 
17. บ้านพัก ระดับ 5 – 6 1 หลัง 
18. บ้านพัก ระดับ 1 – 2 (แฝด) 1 หลัง 
19. บ้านพัก ระดับ 3 – 4 4 หลัง 
20. บ้านพักคนงาน 6 ครอบครัว 3 หลัง 
21. อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ า 1 หลัง 
22. โรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม 2 หลัง 
23. โรงเพาะอาร์ทีเมีย 1 หลัง 
24. โรงเพาะพันธุ์ปลาบู่ทราย 1 หลัง 
25. โรงเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม 1 หลัง 
26. โรงอนุบาลลูกปลากินเนื้อ 1 หลัง 
27. ศาลาเอนกประสงค์ 2 หลัง 
28. บ่อเก็บน้ าเค็ม ขนาด 16 ตัน 5 บ่อ 
29. บ่อกรองน้ า 1 บ่อ 
30. ห้องสมุด / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า 1 หลัง 
31. ศาลากลางน้ า 1 หลัง 
32. เสาธงสูง 12 เมตร 1 ต้น 
33. แทงก์ส่งน้ า 2 แทงก์ 
34. ป้อมยาม 1 หลัง 
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 ภาพถ่ายทางอากาศ 

  

ที่มา : ภาพถ่ายทางอากาศโดย นายสันติ นิลวัฒน์ (2550) 
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 สถานที่ติดต่อ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง  
เลขที่ 801 ถนนอภัยบริรักษ์  ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 
Email: ifphatthalung@gmail.com  
Website: https://www4.fisheries.go.th/if-phatthalung 
โทรศัพท์  0 7482 9886  โทรสาร 0 7482 9887 

 แผนผังการแบ่งส่วนการบริหารงาน 

 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยโครงสร้างของทรัพยากรสัตว์น้ าและติดตามการเปลี่ยนแปลง 
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยประสิทธิภาพของเครื่องมือท าการประมงในแหล่งน้ าจืด 
3. ติดตามประเมินผลกระทบต่อชนิด ความชุกชุม ผลผลิตทางการประมง และโครงสร้างประชากรสัตว์น้ า

อันเนื่องจากกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ า ภาวะโลกร้อน การปล่อยมลพิษลงแหล่งน้ า 
4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกี่ยวข้องด้านการประมงน้ าจืด เพ่ือเป็น

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการวางแผนการจัดการประมงน้ าจืด 
5. ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของแหล่งน้ าจืด 
6. ส ารวจ และรวบรวมชนิดพันธุ์สัตว์ และพืชน้ าจืด เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์นอกถ่ินที่อยู่อาศัย 
7. ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าและระบบนิเวศแหล่งน้ าจืด รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรประมงเพ่ือคงความหลากหลายทางชีวภาพ 
8. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรประมงน้ าจืด 
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธาน)ี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดพัทลุง
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รายนามผู้ด้ารงต้าแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน ้าจืดจังหวัดพัทลุง 
และผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดพัทลุง 

ล้าดับที ่ รายนาม คุณวุฒิ ปีท่ีด้ารงต้าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายไพบลูย์  วัฒนกิจ วท.บ. (ประมง) 1 ต.ค.2526 ถึง 1 มี.ค.2536 หัวหน้า

สถานีฯ 
2 นายวิเชียร  เปล่งฉว ี วท.บ. (ประมง) 1 มี.ค.2536 ถึง 1 พ.ย.2537 หัวหน้า

สถานีฯ 
3 นายวชิัย  ก้องรัตนโกศล วท.บ. (ประมง) 1 พ.ย.2537 ถึง 1 ธ.ค.2542 หัวหน้า

สถานีฯ 
4 นายไชยวฒัน์  รัตนดาดาษ พบ.ม.  

(พัฒนาสังคม) 
1 ธ.ค.2542 ถึง 18 ธ.ค.2545 หัวหน้า

สถานีฯ 
5 นายไชยวฒัน์  รัตนดาดาษ พบ.ม.  

(พัฒนาสังคม) 
18 ธ.ค.2545 ถึง 21 พ.ค.2547 ผู้อ านวยการ

ศูนย์ฯ 
6 นายพิษณุ  นาอนันต ์ วท.บ. (ประมง) 21 พ.ค.2547 ถึง 11 ก.ค.2554 ผู้อ านวยการ

ศูนย์ฯ 
7 นายวชิัย  วัฒนกุล วท.ม.  

(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 

11 ก.ค.2554 ถึง 30 มิ.ย.2559 ผู้อ านวยการ
ศูนย์ฯ 

8 นางสุวิมล  สี่หิรัญวศ ์ M.S. Master of 
Science 

(Aquaculture) 

7 ก.ย.2559 ถึง ปัจจุบนั ผู้อ านวยการ
ศูนย์ฯ 

 
 

    
นายไพบลูย์  วัฒนกิจ นายวิเชียร  เปล่งฉว ี นายวิชัย ก้องรัตนโกศล นายไชยวฒัน์ รัตนดาดาษ 

   
นายพิษณุ  นาอนันต ์ นายวชิัย  วัฒนกุล นางสุวิมล  สี่หิรัญวศ ์
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  ท้าเนียบข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดพัทลุง 

 
นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ์ 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง 

   
นางธีรภัทร์ ตงวัฒนากร 

นักวิชาการประมงช านาญการ 
นายศราวุธ  สังข์แก้ว 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นางสาวจุฬาภร  ชูแก้ว 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

  
นางสุกัญญา  ด าชู 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นางสาวเพ็ญประภา  แพวิเศษ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

  
นางจ านอง  อุบลสุวรรณ 

เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
นางณัฐธยาน์  รุกขสุคนธ์ 

เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 

  
นางขจีพร  ทองใส 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
นายพิพัฒน์  อินทร์เพชร 

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 
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 รายนามข้าราชการ 

ต้าแหน่ง 
เลขที่ 

รายช่ือ ต้าแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

1142 นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ์ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ M.S. Master of Science 
(Aquaculture) 

 

1749 นางธีรภัทร์  ตงวัฒนากร นักวิชาการประมง
ช านาญการพิเศษ 

ศศ.ม. 
(การจัดการธุรกิจเกษตร)   

 

1555 นายศราวุธ  สังข์แก้ว นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ 

วท.บ.  
(ประมง) 

** 

1748 นางสาวจุฬาภร  ชูแก้ว นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ 

วท.บ.  
(วิทยาศาสตร์การประมง) 

 

5111  นางสุกัญญา  ด าชู นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ 

วท.บ.  
(วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 

 

1150 นางสาวเพ็ญประภา  แพวเิศษ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ 

วท.บ.  
(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 

 

5511  
 

นางจ านอง  อุบลสุวรรณ 
 

เจ้าพนักงานประมง
ช านาญงาน 

สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)  

5511  นางณัฐธยาน์  รุกขสุคนธ์ เจ้าพนักงานประมง
ช านาญงาน 

ศบ.  
(เศรษฐศาสตร์ทั่วไป) 

 

5911  นางขจีพร  ทองใส เจ้าพนักงานธุรการ
ช านาญงาน 

บธ.บ. 
(การบริหารงานบุคคล) 

 

1136 นายพิพัฒน์  อินทร์เพชร นายช่างเครื่องกล 
ปฏิบัติงาน 

ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) * 

หมายเหตุ :  
* สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปัตตานี กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
ช่วยราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง 
** สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ช่วยราชการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง 
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 รายช่ือลูกจ้างประจ้า พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 

 
ลูกจ้างประจ้า 
ล้าดับ

ที ่
ต้าแหน่ง
เลขที่ 

รายช่ือ คุณวุฒิ ต้าแหน่ง 

1 1916 นายแสงทอง  พรพรม ปวช. (ช่างยนต์) พนักงานการเงินและบัญชี ส 3 
2 2051 นางจันจิรา  สยามพันธ์ มัธยมศึกษาตอนต้น พนักงานพัสดุ ส 3 
3 2057 นายสวัสดิ์  สยามพันธ์ ประถมศึกษา พนักงานการประมง ส 2 
4 2067 นางประดิษฐ์  ไหมสุข ศศ.บ. 

(การจัดการทั่วไป) 
พนักงานพัสดุ ส 4 

5 2069 นายกุล  จุลพงค์ ปวช. (ช่างโยธา) พนักงานการประมง ส 2 
6 2073 นายประภัทร์  เวทประสิทธิ ์ ปวช. (เกษตรกรรม) พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
7 2088 นายกมล  จันบัว มัธยมศึกษาตอนปลาย พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
8 2091 นายชาตรี  ทองขาว ปวช. (เกษตรกรรม) พนักงานการประมง ส 2 
9 2094 นายไพรัช  ชูจันทร์ มัธยมศึกษาตอน พนักงานการประมง ส 2 
10 2095 นางรัญจวน  ซุ่นเลี่ยง ปวช. (พาณิชกรรม) พนักงานธุรการ ส 3 
11 2096 นายสมชาย  ชูชาต ิ ประถมศึกษา พนักงานการประมง ส 2 
12 2098 นายพิชัย  ขุนเศรษฐ มัธยมศึกษาตอนต้น พนักงานรักษาความปลอดภัย ส  2  

 
พนักงานราชการ กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง )โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ(  

ล้าดับที่ ต้าแหน่งเลขที่ รายช่ือ คุณวุฒิ ต้าแหน่ง 

1 471 นายพยัญช์  รัตนขวัญ มัธยมศึกษาตอนปลาย พนักงานผู้ช่วยประมง 
 

พนักงานราชการ กิจกรรมบุคคลากรภาครัฐด้านประมง 
ล้าดับที่ ต้าแหน่งเลขที่ รายช่ือ คุณวุฒิ ต้าแหน่ง 

1 3567 นางสาวสาลี  จิตรภักดี 
วท.บ. 

(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 
นักวิชาการประมง 

2 3568 นางสักขี  ฤทธิ์สมัคร วท.บ. (ประมง) นักวิทยาศาสตร์ 
3 3571 นายสมชาย  รัตนขวัญ วท.บ. (ประมง) นักวิชาการประมง 
5 3575 นางสาวปวีณา  พูนสมบัติ วท.บ. (วาริชศาสตร์) นักวิชาการประมง 
5 3573 นายกันภัย  ชูจันทร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย พนักงานผู้ช่วยประมง 
6 3553 นายสุรินทร์  โรจนะรัตน์ มัธยมศึกษาตอนปลาย พนักงานผู้ช่วยประมง 
1 3554 นางน้อย  รัตนพันธ์ ประถมศึกษา พนักงานผู้ช่วยประมง 
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ล้าดับที่ ต้าแหน่งเลขที่ รายช่ือ คุณวุฒิ ต้าแหน่ง 

8 3555 นางพิบาล  นาวิถี 
ปวช.              

(พณิชยการการบัญชี) 
พนักงานผู้ช่วยประมง 

9 3556 นายนพรัตน์  ซุ่นเลี่ยง ปวช. (ช่างไม้ก่อสร้าง) พนักงานผู้ช่วยประมง 
10 3557 นายกิตติพงศ์  ทรงเดช ปวส. (เทคนิคโลหะ) พนักงานผู้ช่วยประมง 
11 3558 นายจรัส  พูลเพิ่ม มัธยมศึกษาตอนปลาย พนักงานผู้ช่วยประมง 
12 3559 นายพงษ์ศักดิ์  ศิริมูล มัธยมศึกษาตอนปลาย พนักงานผู้ช่วยประมง 
13 3560 นายไพจิตร  จันบัว มัธยมศึกษาตอนปลาย พนักงานผู้ช่วยประมง 
15 3561 นางมาลี  สิงหะพล มัธยมศึกษาตอนปลาย พนักงานผู้ช่วยประมง 
15 3562 นายธีระวุฒิ  ศิริวัฒน์ มัธยมศึกษาตอนปลาย พนักงานผู้ช่วยประมง 
16 3563 นายจารึก  กาละกาฬ ปวส. (เครื่องกลไฟฟ้า) พนักงานผู้ช่วยประมง 
11 3565 นายปัญจะ  สุทธะชีวสกุล มัธยมศึกษาตอนปลาย พนักงานผู้ช่วยประมง 
18 3565 นายอติชัย  จ านงค์นิตย์ มัธยมศึกษาตอนปลาย พนักงานผู้ช่วยประมง 
19 3566 นางจุฑาภร  ทรงเดช บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) พนักงานผู้ช่วยประมง 
20 3569 นายอ าพล  รักบุรี วท.บ. (คอมพิวเตอร์) พนักงานผู้ช่วยประมง 
21 3510 นายวิรุณ  สุขเกษม วท.บ. พนักงานผู้ช่วยประมง 
22  3574 นางประพิน  ทองขาว มัธยมศึกษาตอนปลาย พนักงานผู้ช่วยประมง 

 
ลูกจ้างงานเงินทุนหมุนเวียน 

ล้าดับที่ รายช่ือ คุณวุฒิ ต้าแหน่ง 
1 นายสุชาติ  อินทกาญจน์ ปวส. (ประมง) คนงานประมง 
2 นางจรัส  เมืองหนู มัธยมศึกษาตอนปลาย คนงานประมง 
3 นายสมยศ  บุญโยม มัธยมศึกษาตอนปลาย คนงานประมง 
4 นายสมศักดิ์  ยอดแก้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย คนงานประมง 

 
ลูกจ้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกในพื นที่เหมาะสม 

ล้าดับที่ รายช่ือ คุณวุฒิ ต้าแหน่ง 

1 นายพันธ์ศักดิ์  แสงงาม วท.บ. (วาริชศาสตร์) พนักงานจ้างเหมา 
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ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 

ล้าดับที่ รายช่ือ คุณวุฒิ ต้าแหน่ง 

1 นางอุชุกร  สิงหะพล ปวส. (บัญชี) ลูกจ้างจ้างเหมา 
2 นางสาวสุนิษา  รัตนะ ทล.บ. (เทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม) 
ลูกจ้างจ้างเหมา 

3 นางสาวพชร  จันทร์หอม วท.บ.                       
(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า) 

ลูกจ้างจ้างเหมา 

4 นางสาวกมลวรรณ  ขินล่อง วท.บ. (วิทยาศาสตร์ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 

ลูกจ้างจ้างเหมา 

5 นางพงค์ศักดิ์  ชูจันทร์ วท.บ.               
(วิทยาศาสตร์การประมง) 

ลูกจ้างจ้างเหมา 

6 นายสมพิศ  ชูปู มัธยมศึกษาตอนต้น ลูกจ้างจ้างเหมา 
7 นางสาวยุพาภรณ์  สมุหเสนีโต มัธยมศึกษาตอนปลาย ลูกจ้างจ้างเหมา 
8 นายสายัณห์  บุญยัง ปวส. 

(เกษตรกรรม) 
ลูกจ้างจ้างเหมา 
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ผลการปฏิบัติงาน ประจ้าปีงบประมาณ 2559 
 

 
งานอ านวยการมีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับกรมประมง ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด และส่วนราชการอ่ืนๆ จัดรวบรวมรับ – ส่งเอกสารราชการ จัดด าเนินการ
เกี่ยวกับงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ดูแลปรับปรุงบ ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ จัดระเบียบในการเก็บและ
ค้นคว้าเอกสาร จัดท ารายงานประจ าปี จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย ตรวจการลงเวลาปฏิบัติงาน 
รวบรวมการลาต่างๆ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และท ารายงานต่อกรมประมงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

งานสารบรรณ บริหารเกี่ยวกับงานธุรการ ร่างโต้ตอบหนังสือ พิมพ์หนังสือราชการเอกสาร
วิชาการและเอกสารอ่ืนๆ ตลอดจนติดต่อประสานงานกับกรมประมง ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด               
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีงบประมาณ 2559 มีการรับ - ส่งหนังสือ และออกค าสั่งศูนย์ฯ 
ดังนี้ 

-   รับหนังสือเอกสารต่างๆ  จ านวน     919 ฉบับ 
-   ส่งหนังสือเอกสารต่างๆ  จ านวน   1,092 ฉบับ 
-   ออกค าสั่งศูนย์ฯ   จ านวน     397 ฉบับ    
งานพัสดุ มีหน้าที่ดูแล รักษาพัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ การจัดซื้อจัดหาวัสดุ- ครุภัณฑ์ รวมถึง         

การเบิก-จ่ายวัสดุประเภทต่างๆ โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างได้ทางเว็บไซต์ของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดพัทลุง ที่  http://www.phatthalung.go.th/auction/index.php  

งานการเงิน ในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการจัดท าเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ กับทางส านักงานคลังจังหวัดพัทลุง จ านวน 953 รายการ ดังมีรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน          
ของแต่ละงาน/โครงการ ดังนี้ 

 

การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ปี 5222 
 

ล้าดับ
ที ่

งบประมาณโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับ )บาท(  

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่าย )บาท(  

งบประมาณ 
เหลือจ่าย )บาท(  

ร้อยละ 

1 กิจกรรมผลิตพันธุส์ัตว์น ้า         

   - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,697,710.00 2,658,204.00 39,506.00 98.53 

   - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 3,117,740.00 3,117,713.28 26.72 99.99 

   - ค่าสาธารณปูโภค 314,860.00 314,856.42 3.58 99.99 

รวม 6,130,310.00 6,090,773.70 39,536.30 99.35 

2 กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา         

   - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 1,300,000.00 1,299,958.38 41.62 99.99 

รวม 1,300,000.00 1,299,958.38 41.62 99.99 

งานอ้านวยการ 

http://www.phatthalung.go.th/auction/index.php
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ล้าดับ
ที ่

งบประมาณโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับ )บาท(  

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่าย )บาท(  

งบประมาณ 
เหลือจ่าย )บาท(  

ร้อยละ 

3 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า         

   - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,143,330.00 1,142,500.00 830.00 99.92 

   - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 1,291,080.00 1,291,077.69 2.31 100 

   - ค่าสาธารณปูโภค 296,320.00 296,319.02 0.98 100 

รวม 2,730,730.00 2,729,896.71 833.29 99.96 
4 โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลา 

และสัตว์น ้าจืดของไทย         

   - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 159,420.00 159,420.00 0.00 100 

   - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 268,037.00 268,037.00 0.00 100 

   - ค่าสาธารณปูโภค 9,943.00 9,538.79 404.21 95.93 

รวม 437,400.00 436,995.79 404.21 99.90 
5 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตให้กับเกษตรกร 

ที่เพาะปลูกในพื นที่เหมาะสม         

   - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 307,170.00 307,153.80 16.20 99.99 

 รวม 307,170.00 307,153.80 16.20 99.99 

ปลานิลครบวงจร )ตรวจสารตกค้าง(  44,800.00 44,780.00 20.00 99.95 

6 กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง         

   - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 783,300.00 782,941.60 358.40 99.95 

รวม 783,300.00 782,941.60 358.40 99.95 

7 กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง         

   - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 751,650.00 751,627.20 22.80 99.99 

รวม 751,650.00 751,627.20 22.80 99.99 

8 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา     

  พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น ้าอ่ืนๆ      

  - ค่าจ้างช่ัวคราว 417,120.00 416,250.00 870.00 99.79 

  - เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 24,000.00 23,949.00 51.00 99.78 

  - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 658,952.00 658,951.94 0.06 100 

  - ค่าสาธารณปูโภค 60,028.00 60,028.00 0.00 100 

 รวม 1,160,100.00 1,159,178.94 921.06 99.92 

9 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี      

 )ศูนย์เรียนรู้การประมง(      

  - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 127,000.00 126,866.00 134.00 99.89 

 รวมทั งสิ น 13,772,460.00 13,730,172.12 42,287.88 99.69 
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งานบริการทางด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 
 

 การรับบุคคลภายนอกเข้าฝึกงาน 
ในปีงบประมาณ 2559 มีบุคคลภายนอกติดต่อขอเข้ารับการฝึกงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ประมงน้ าจืดพัทลุง จ านวนหลายคณะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้ามารับ
การฝึกงานเพ่ือเป็นการฝึกปฏิบัติจริง และเสริมสร้างประสบการณ์ที่นอกเหนือจากทฤษฎีในหลักสูตร ในช่วง
เวลาต่างๆ กัน จ านวน 9 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 33 คน ดังนี้ 

 

ล้าดับ สถาบัน ระดับ
การศึกษา 

ระยะเวลา จ้านวน 
)คน(  

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปริญญาตรี ปี 4 11 ม .ค. 59 - 8 เม .ย. 59 1 

2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ปวช.2 1 มี .ค. 59 - 29 เม .ย. 59 5 

3 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ปวส.1 7 มี .ค. 59 - 6 พ .ค. 59 4 

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร 
และประมงปัตตานี 

ปวช.2 25 มี .ค. 59 - 10 พ .ค. 59 1 

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร 
และประมงปัตตานี 

ปวส.1 25 มี .ค. 59 - 10 พ .ค. 59 4 

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปริญญาตรี ปี 3 3 พ .ค. 59 - 18 ก .ค. 59 1 

7 มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง ปริญญาตรี ปี 2 26 พ .ค. 59 - 10 มิ .ย. 59 6 

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปริญญาตรี ปี 3 1 มิ .ย. 59 - 29 ก .ค. 59 3 

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
จ.ตรัง 

ปริญญาตรี ปี 3 6 มิ .ย. 59 - 6 ก .ค. 59 2 

10 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ปวช.3 21 ก .ค. 59 - 16 ก .ย. 59 3 

11 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ปวช.3 26 ก .ย. 59 - 4 พ .ย. 59 3 

รวม 33 
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 การศึกษาดูงานของเกษตรกรและนักเรียนนักศึกษา 

ในปีงบประมาณ 2559 มีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและบุคคลภายนอก ติดต่อศึกษาดูงาน              
ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง จ านวนหลายคณะ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ 
เกษตรกรและผู้ที่สนใจในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์  และความรู้ด้าน
การประมง ในช่วงเวลาต่างๆ กัน จ านวน 6 คณะ รวมทั้งสิ้น 250 คน ดังนี้ 

ล้าดับ ว .ด.ป.  หน่วยงาน เรื่อง 
จ้านวน 

)นค(  

1 26 พ .ย. 58 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 20 

2 18 ธ .ค. 58 โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล การเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 50 

3 15 ม .ค. 59 โรงเรียนบ้านตะแพน ต าบลตะแพน 
อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

การเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 80 

4 1 มี .ค. 59 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง การเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 30 

5 30 ส .ค. 59 โรงเรียนพัทลุงคริสเตียน ต าบลคูหาสวรรค์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

การเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 40 

6 29 ก .ย. 59 สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล การเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 30 

รวม 250 
 

 การจัดนิทรรศการ และให้ค้าแนะน้าเกษตรกร 

ล้าดับ ว .ด.ป.  สถานที่ นิทรรศการ 

1 16 มี .ค. 59 ศาลาประชาคม ต าบลป่าพะยอม  
อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 

2 4 พ .ค. 59 เทศบาลต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด  
จังหวัดพัทลุง 

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 

3 16 มิ .ย. 59 บ้านพรุ ต าบลควนขนุน อ าเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง 

สาธิตการแปรรูปสัตว์น้ า  
(สาธิตการท าปลาดุกเส้นปรุงรส) 

4 2 ส .ค. 59 เทศบาลต าบลชะรัด อ าเภอกงหรา  
จังหวัดพัทลุง 

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 
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 บรรยายทางวิชาการให้แก่หน่วยงานต่างๆ 

ล้าดับ ว .ด.ป.  สถานที ่ หัวข้อบรรยาย 

1 23 พ .ย. 58 ศาลาประจ าหมู่บ้าน ต าบลเขาย่า  
อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

การพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ า 

2 24 พ .ย. 58 ส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง  
ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

การพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ า 

3 25 พ .ย. 58 ศาลาประจ าหมู่บ้าน ต าบลตะโหมด 
อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

การพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ า 

4 27 พ .ย. 58 ศาลาประจ าหมู่บ้าน ต าบลทุ่งนารี 
อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

การพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ า 

5 1 ธ .ค. 58 ร้านอาหารกรีนธารา อ าเภอเมือง  
จังหวัดพัทลุง 

การพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ า 

6 3 ธ .ค. 58 ร้านอาหารทะเลทอง ต าบลจองถนน 
อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

การพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ า 

7 8 ธ .ค. 58 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ต าบลพนางตุง 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

การพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ า 

8 9 ธ .ค. 58 ร้านอาหารริมบึง อ าเภอปากพะยูน 
จังหวัดพัทลุง 

การพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ า 

9 14 ธ .ค. 58 ล่องแก่งชมดาว ต าบลลานข่อย  
อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

การพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ า 

10 15 ธ .ค. 58 บังเหาะ ซีฟูด ต าบลป่าบอน  
อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

การพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ า 

11 14-25 ธ .ค. 58 ส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง  
ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

การด าเนินการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า 
ในทะเลสาบสงขลา, การดูแลสัตว์น้ าวัยอ่อน 

12 27 มิ .ย. 59 หาดทองรีสอร์ท ต าบลฝาละมี  
อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

โรคสัตว์น้ าและการป้องกันรักษาโรคเบื้องต้น 

 การแจกจ่ายพันธุ์ปลาสวยงามแก่เกษตรกร 

ล้าดับ ชนิดพันธุ์ปลาสวยงาม จ้านวนผู้รับ (คน) จ้านวนปลาสวยงาม (ตัว) 

1 ลูกปลาทอง 46 306 
2 ลูกปลาหางนกยูง 112 726 
3 ลูกปลาสอดแดง 167 950 

รวม 325 1,982 
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ภาพการศึกษาดูงานของเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
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ภาพนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ 
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จัดอบรมเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง ร่วมจัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิต
ภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
จังหวัดพัทลุง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ว .ด.ป.  สถานที ่ เรื่อง 

4 ก .พ. 59 ศพก. อ.ป่าพะยอม หมู่ที่ 6 ต าบลเกาะเต่า  
อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
และการแปรรูปสัตว์น้ า  

(สาธิตการท าปลาดุกเส้นและปลาส้ม) 
5 ก .พ. 59 ศพก. อ.ป่าบอน บ้านในกอย หมู่ที่ 9  

ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
" 

9 ก .พ. 59 ศพก. อ.ศรีนครินทร์ อ าเภอศรีนครินทร์  
จังหวัดพัทลุง 

" 

11 ก .พ. 59 ศพก. อ.บางแก้ว อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
และการแปรรูปสัตว์น้ า  

(สาธิตการท าทอดมันปลาและปลาส้ม) 
12 ก .พ. 59 ศพก  .อ.ศรีบรรพต  ต าบลตะแพน  

อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
และการแปรรูปสัตว์น้ า  

(สาธิตการท าปลาดุกเส้นและปลาส้ม) 

16 ก .พ. 59 ศพก. อ.ศรีนครินทร์ อ าเภอศรีนครินทร์  
จังหวัดพัทลุง 

” 

18 ก .พ. 59 ศพก. อ.ป่าพะยอม หมู่ที่ 6 ต าบลเกาะเต่า  
อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

” 

19 ก .พ. 59 ศพก. อ.ป่าบอน บ้านในกอย หมู่ที่ 9  
ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

” 

25 ก .พ. 59 ศพก. อ.ป่าพะยอม หมู่ที่ 6 ต าบลเกาะเต่า  
อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

” 

26 ก .พ. 59 ศพก. อ.ศรีบรรพต ต าบลตะแพน  
อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

” 

1 มี .ค. 59 ศพก. อ.ศรีนครินทร์ อ าเภอศรีนครินทร์  
จังหวัดพัทลุง 

” 
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ว .ด.ป.  สถานที ่ เรื่อง 

3 มี .ค. 59 ศพก. อ.บางแก้ว อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
และการแปรรูปสัตว์น้ า  

(สาธิตการท าทอดมันปลาและปลาส้ม) 

4 มี .ค. 59 ศพก. อ.ศรีบรรพต ต าบลตะแพน  
อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
และการแปรรูปสัตว์น้ า  

(สาธิตการท าปลาดุกเส้นและปลาส้ม) 

7 มี .ค. 59 ศพก. อ.กงหรา หมู่ที่ 5 ต าบลคลองเฉลิม  
อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและการแปร
รูปสัตว์น้ า (สาธิตการท าทอดมันปลา

และปลาส้ม) 

8 มี .ค. 59 ศพก. อ.ปากพะยูน วัดหัวเตย ต าบลดอนทราย 
อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

9 มี .ค. 59 ศพก. อ.เมืองพัทลุง หมู่ที่ 2 บ้านอ้ายใหญ่  
ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

” 

14 มี .ค. 59 ศพก. อ.กงหรา หมู่ที่ 5 ต าบลคลองเฉลิม  
อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
และการแปรรูปสัตว์น้ า  

(สาธิตการท าปลาดุกเส้นและปลาส้ม) 

15 มี .ค. 59 ศพก. อ.เขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ” 

16 มี .ค. 59 ศพก. อ.ควนขนุน บ้านเขากลาง หมู่ที่ 13  
ต าบลปันแต อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

21 มี .ค. 59 ศพก. อ.กงหรา หมู่ที่ 5 ต าบลคลองเฉลิม  
อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
และการแปรรูปสัตว์น้ า  

(สาธิตการท าปลาดุกเส้นและปลาส้ม) 

22 มี .ค. 59 ศพก. อ.ปากพะยูน วัดหัวเตย ต าบลดอนทราย 
อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

23 มี .ค. 59 ศพก. อ.ควนขนุน บ้านเขากลาง หมู่ที่ 13  
ต าบลปันแต อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

” 
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ว .ด.ป.  สถานที ่ เรื่อง 

28 มี .ค. 59 ศพก. อ.กงหรา หมู่ที่ 5 ต าบลคลองเฉลิม  
อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
และการแปรรูปสัตว์น้ า  

(สาธิตการท าปลาดุกเส้นและปลาส้ม) 

29 มี .ค. 59 ศพก. อ.เขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ” 

30 มี .ค. 59 ศพก. อ.เมืองพัทลุง ต าบลต านาน อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง 

” 

4 เม .ย. 59 ศพก. อ.กงหรา หมู่ที่ 5 ต าบลคลองเฉลิม  
อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

” 

5 เม .ย. 59 ศพก. อ.ปากพะยูน วัดหัวเตย ต าบลดอนทราย 
อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

6 เม .ย. 59 ศพก. อ.ควนขนุน บ้านเขากลาง หมู่ที่ 13  
ต าบลปันแต อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

” 

 
ภาพการจัดอบรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
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รายละเอียดผลการด้าเนินการตามงาน/โครงการต่างๆ 
กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น ้า 

 
หลักการและเหตุผล 

จากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรในประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้ความต้องการใช้
ทรัพยากรต่างๆ เพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะทรัพยากรทางด้านการเกษตรที่น ามาใช้ผลิตเป็นอาหารเพ่ือการ
บริโภคและทรัพยากรสัตว์น้ าก็เป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีความต้องการเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  จนท าให้
ทรัพยากรสัตว์น้ ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการท าการประมงมากเกินก าลังผลิตทดแทนใน
ธรรมชาติ เช่น มีการจับสัตว์น้ าที่มีขนาดเล็ก การท าการประมงที่ผิดวิธี ตลอดจนความเสื่อมโทรมของแหล่ง
ท าการประมงซึ่งประกอบด้วยหลายสาเหตุ เหล่านี้มีความจ าเป็นที่ต้องหามาตรการต่างๆ เพ่ือการอนุรักษ์ 
ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการท าลายทรัพยากรสัตว์น้ าจนเกินขอบเขตก าลังผลิตของธรรมชาติ 

 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ืออนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารส าหรับการบริโภคภายในประเทศ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ า ให้สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ พร้อมกับรักษาความเป็นผู้น าในการส่งออก 

2.  เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ า โดยศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตพันธุ์   
สัตว์น้ าให้มีคุณภาพควบคู่กับการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าโดยเฉพาะชนิดพันธุ์และจ านวนของสัตว์น้ าให้คงอยู่               
ในธรรมชาติ 

 
ผลการด้าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์ฯ ได้รับแผนการผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 30,000,000 ตัว               
โดยสามารถผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวนทั้งสิ้น 31,132,000 ตัว ดังนี้ 

การปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า หน่วยนับ แผน ผล ผล (%) 

ปล่อยพันธุ์ปลา ตัว 12,870,000 13,747,000 106.81 

ปล่อยพันธุ์กบนา ตัว 130,000 140,000 107.69 

ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตัว 17,000,000 17,245,000 101.44 

รวม ตัว 30,000,000 31,132,000 103.77 
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ชนิดพันธุ์สัตว์น ้าที่ผลิต/ปล่อย ในปีงบประมาณ 5229 (ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 

ล้าดับที่ ชนิดพันธุ์สัตว์น ้า แผนการผลิต (ตัว) ผลการผลิต (ตัว) ผล (%) 

1 ปลานิล 300,000 407,000 135.67 

2 ปลาไน 100,000 150,000 150.00 

3 ปลาตะเพียน 3,600,000 3,825,000 106.25 

4 ปลายี่สกเทศ 3,370,000 3,580,000 106.23 

5 ปลานวลจันทร์เทศ 2,100,000 2,185,000 104.05 

6 ปลาตะเพียนทอง 200,000 220,000 110.00 

7 ปลากระแห 200,000 250,000 125.00 

8 ปลาบ้า 2,900,000 3,080,000 106.21 

9 ปลากดเหลือง 50,000 50,000 100.00 

10 ปลาสวาย 50,000 0 0.00 

11 กบนา 130,000 140,000 107.69 

12 กุ้งก้ามกราม 17,000,000 17,245,000 101.44 

รวม 30,000,000 31,132,000 16..11 
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ภาพการปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น ้า 
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โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น ้าจืดของไทย 
 

หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันสัตว์น้ าจืดพันธุ์พ้ืนเมืองของไทยหลายชนิด มีปริมาณลดลงมากอย่างน่าเป็นห่วง     

และพันธุ์ปลาบางชนิดก็มีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ าของไทย การปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ า        
เพ่ือทดแทนปริมาณที่ลดลงในแหล่งน้ าสามารถเพ่ิมผลผลิตปลาในแหล่งน้ าเป็นการเพ่ิมรายได้ และเพ่ิม
ปริมาณอาหารโปรตีนแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในชนบท ตลอดจนสามารถคืนความหลากหลายของชนิดปลา ซึ่ง
รักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ าอันจะน ามาซึ่งการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมปริมาณและชนิดพันธุ์ปลาที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย ให้ด ารงอยู่ในแหล่งน้ า

ธรรมชาติและแหล่งน้ าที่ก่อสร้างปรับปรุงใหม่ 
2. เพ่ือศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้ าจืดของไทยโดยเฉพาะที่หายากใกล้สูญพันธุ์ 
 

ผลการด้าเนินงาน 
ในปี 2559 ศูนย์ฯ ได้รับแผนการผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ตามโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์

ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย จ านวน 2,000,000 ตัว โดยสามารถผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืด ในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ จ านวนทั้งสิ้น 2,035,000 ตัว ดังนี้ 

การปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า หน่วยนับ แผน ผล ผล (%) 

ปล่อยพันธุ์ปลากดเหลือง ตัว 50,000 50,000 100.00 

ปล่อยพันธุ์ปลากระแห ตัว 650,000 650,000 100.00 

ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทอง ตัว 1,000,000 1,030,000 103.00 

ปล่อยพันธุ์ปลาดุกอุย ตัว 300,000 305,000 101.67 

รวม ตัว 2,000,000 2,035,000 101.75 
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ภาพการปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น ้าจืดของไทย 
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โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา 
 

หลักการและเหตุผล 
ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 

653,775 ไร่ เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ าชายฝั่ง เป็นแหล่งโปรตีนที่หล่อเลี้ยง
ประชากรในพ้ืนที่ ก่อให้เกิดการประกอบอาชีพทั้งในด้านการท าการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามาตั้งแต่
ในอดีต ในช่วงที่ผ่านมามีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่และทรัพยากรต่างๆ ในทะเลสาบสงขลาในลักษณะที่         
เกินศักยภาพการผลิต ขาดความสมดุลส่งผลให้ เกิดผลกระทบและปัญหาในด้านการเสื่ อมโทรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้ก าหนด
แนวทางในการจะเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ าขึ้น เพ่ือให้ทะเลสาบสงขลาสามารถที่จะเป็นแหล่งอาหาร
โปรตีนที่หล่อเลี้ยงชุมชนรอบทะเลสาบได้อย่างเช่นในอดีตต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลา 
 

กิจกรรมที่ด้าเนินการ 
1.  การพัฒนาฟาร์มทะเลโดยชุมชน 
2.  การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 
 

ผลการด้าเนินการ 

กิจกรรม /ชนิดพันธุ์สัตว์น ้า  แผน ผล ผล (%) 
1. การพัฒนาฟาร์มทะเลโดยชุมชน       
     กุ้งก้ามกราม 6,500,000 6,500,000 100.00 
     ปลาโพง )ปลาบ้า(  800,000 800,000 100.00 
     ปลาตะเพียน 700,000 700,000 100.00 
     ปลายี่สกเทศ 500,000 500,000 100.00 
     ปลาดุกอุย 500,000 500,000 100.00 

รวม 9,000,000 9,000,000 100.00 

2. การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น ้าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์       
     ปลากระแห 2,880,000 2,910,000 101.04 
     ปลาพรม 100,000 100,000 100.00 
     ปลาบู่ทราย 20,000 20,000 100.00 

รวม 3,000,000 3,030,000 101.00 

รวมทั งสิ น 12,000,000 12,030,000 100.25 
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ภาพการปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา 
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งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น ้าอ่ืนๆ 
 
หลักการและเหตุผล 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ เป็นโครงการที่         
กรมประมงได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจ าหน่ายแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทั้งนี้เพ่ือ
สนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการประมง หรือการส่งเสริมความรู้ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ซึ่งผลผลิตที่ได้รับท าให้เกษตรกรจ านวนมากสนใจที่จะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือใช้บริโภคใน
ครัวเรือนและเหลือจ าหน่ายเป็นการเพ่ิมรายได้ โดยเกษตรกรผู้ที่สนใจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสามารถติดต่อ
ขอซื้อพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ จากศูนย์ฯ ในราคาที่กรมประมงก าหนด 

 

วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตพันธุ์ปลาน้ าจืดชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงและเป็นที่นิยมเลี้ยงจ าหน่ายให้แก่

เกษตรกรผู้สนใจ 
2. เป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรและ

เพ่ิมอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ าในท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมให้เกษตรกรได้พันธุ์ปลาที่ดีไปเลี้ยงต่อไป 

 

ผลการด้าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง ได้รับแผนการผลิตพันธุ์สัตว์น้ า           

จ านวน 6,068,000 ตัว แผนการจ าหน่ายพันธุ์ปลา จ านวน 1,372,500 บาท และสามารถผลิตพันธุ์สัตว์น้ า   
ชนิดต่างๆ จ าหน่ายให้กับเกษตรกร จ านวนทั้งสิ้น 5,248,800 ตัว และมีรายได้จากการจ าหน่ายเป็นเงิน 
1,099,720 บาท  
 

การจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น ้า หน่วยนับ แผน ผล ผล (%) 

จ านวนพันธุ์สัตว์น้ า ตัว 6,068,000 5,248,800 86.50 
รายได้จากการจ าหน่าย บาท 1,372,500 1,099,720 80.13 
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ตารางแสดงการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น ้า (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559) 
 

รายละเอียด ผลการด้าเนินงาน 
ชนิด ขนาด

(ซม.) 
ราคา
(บาท) 

จ้านวน (ตัว) จ้านวนเงิน (บาท) 

ปลานิล  2 - 3 0.10 2,000 200 
ปลานิลแดงแปลงเพศ  2 - 3 0.40 35,500 14,200 
ปลานิลแปลงเพศ  2 - 3 0.30 612,000 183,600 
ปลานิลแปลงเพศ  3 -5 0.50 21,400 10,700 
ปลาไน  2 - 3 0.10 245,250 24,525 
ปลาไน  3 - 5 0.20 42,000 8,400 
ปลาตะเพียน  2 - 3 0.10 327,800 32,780 
ปลาตะเพียน  3 -5 0.20 155,000 31,000 
ปลาตะเพียน  5 -7 0.30 8,000 2,400 
ปลายี่สกเทศ  2 - 3 0.10 2,000 200 
ปลายี่สกเทศคัดพันธุ์  2 - 3 0.12 11,000 1,320 
ปลายี่สกเทศคัดพันธุ์  3 - 5 0.25 90,600 22,650 
ปลายี่สกเทศคัดพันธุ์  5 -7 0.35 9,500 3,325 
ปลานวลจันทร์เทศ  2 - 3 0.10 51,500 5,150 
ปลานวลจันทร์เทศ  3 - 5 0.20 5,650 1,130 
ปลาบ้า  2 - 3 0.10 111,500 11,150 
ปลาบ้า  3 - 5 0.20 42,300 8,460 
ปลาดุกอุย  2 - 3 0.40 9,000 3,600 
ปลาดุกอุย  3 - 5 0.80 5,000 4,000 
ปลาดุกอุยเทศ  1 - 2 0.10 4,000 400 
ปลาดุกอุยเทศ  2 - 3 0.20 14,400 2,880 
ปลาดุกอุยเทศ  3 - 5 0.40 39,500 15,800 
ปลากดเหลือง  3 - 5 0.50 79,300 39,650 
ปลากดเหลือง  5 - 7 1.00 9,100 9,100 
กุ้งก้ามกราม 1.5 0.20 3,315,500 663,100 

รวม 5,248,800 1,099,720 
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สรุปผลงานการผลิตพันธุ์สัตว์น ้า 
 

การผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง ในปีงบประมาณ 2559   มีจ านวน 
4 งาน/โครงการ ซึ่งสามารถผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าได้รวม 50,445,800 ตัว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ชนิดสัตว์น ้า 
แผนงาน/โครงการ 

เพิ่มผลผลิต 
สัตว์น ้า 

ฟื้นฟู 
ปลาไทย 

ฟื้นฟูทะเลสาบ
สงขลา 

เงินทุน
หมุนเวียนฯ 

รวม 

 (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) 
ปลานิล 407,000     2,000 409,000 
ปลานิลแปลงเพศ       633,400 633,400 
ปลานิลแดงแปลงเพศ       35,500 35,500 
ปลาไน 150,000     287,250 437,250 
ปลาตะเพียน 3,825,000   700,000 490,800 5,015,800 
ปลาตะเพียนทอง 220,000 1,030,000     1,250,000 
ปลายี่สกเทศ 3,580,000   500,000 2,000 4,082,000 
ปลายี่สกเทศคัดพันธุ์       111,100 111,100 
ปลานวลจันทร์เทศ 2,185,000     57,150 2,242,150 
ปลาบ้า 3,080,000   800,000 153,800 4,033,800 
ปลากระแห  250,000 650,000 2,910,000   3,810,000 
ปลาพรม     100,000   100,000 
ปลาดุกอุย   305,000 500,000 14,000 819,000 
ปลาดุกอุยเทศ       57,900 57,900 
ปลากดเหลือง 50,000 50,000   88,400 188,400 
ปลาบู่ทราย     20,000   20,000 
กบนา 140,000       140,000 
กุ้งก้ามกราม 17,245,000   6,500,000 3,315,500 27,060,500 

รวม 31,132,000 2,035,000 12,030,000 5,248,800 50,445,800 
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กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 
หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันผู้น าเข้าสินค้าเกษตรได้ใช้ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) เป็นข้อต่อรอง    
ทางการค้า เช่น ในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมีตกค้าง การเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย ซึ่งจะ
เพ่ิมความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และตั้งแต่ปี 2547 
รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety Year) กรมประมงจึงมีมาตรการ
ในการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปราศจากยาปฏิชีวนะในกลุ่มคลอแรมฟินิ
คอลและไนโตรฟูแรนส์ตกค้าง อีกทั้งฟาร์มจะต้องมีระบบเพาะเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย โดยกรมประมงตรวจ
และรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี (Good Aquaculture 
Practice: GAP) 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก่อนที่เกษตรกรจะผ่านการตรวจรับรอง
ฟาร์มจ าเป็นต้องรับการฝึกอบรมเพ่ือให้มีความรู้ในการปฏิบัติตามแนวทางที่กรมประมงก าหนดเพ่ือให้ฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสามารถรักษามาตรฐานที่ดีให้คงไว้อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลผลิตสัตว์น้ าที่ได้ปลอดสาร
ตกค้างออกสู่ตลาด สร้างความม่ันคงในการส่งออกไปต่างประเทศโดยไม่มีปัญหาสารตกค้างเกิดขึ้นต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสัตว์น้ า ที่ได้มาตรฐาน              

ขั้นปลอดภัย (Safety Level) และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี (GAP) 
 

ผลการด้าเนินงาน 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ผล (%) 

1. จ านวนฟาร์มท่ีเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน ฟาร์ม 288 293 101.74 
2. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ตัวอย่าง 432 440 101.74 
3. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ า ตัวอย่าง 902 919 101.88 
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กิจกรรมตรวจวิเคราะห์สารปฏิชีวนะตกค้างในเนื อสัตว์น ้า 
 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง มีหน้าที่ตรวจวิเคราะห์สารปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์น้ า    
โดยตรวจวิเคราะห์สารปฏิชีวนะตกค้างทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ ออกโซลินิก แอซิด (Oxolinic acid) กลุ่มเตต
ร้า (Oxytetracycline, Tetracycline, Chlortetracycline) คลอแรมฟินิคอล (Chloramphenicol) และ
ฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolone) โดยศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายให้ตรวจตัวอย่างเนื้อสัตว์น้ าจากฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร 
จ านวน 10 หน่วยงาน ดังนี้ 
 

รายช่ือ 
จ้านวน
ฟาร์ม 
ที่ตรวจ 

จ้านวน
ตัวอย่าง 

สารที่ตรวจ 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง 169 184 

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 12 สงขลา 79 87 

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 11 ตรัง 80 81 

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด เขต 5 สุราษฎร์ธานี 107 128 

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปัตตานี 25 28 

6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครศรีธรรมราช 101 175 

7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสตูล 108 114 

8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดยะลา 129 133 

9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส 34 37 

10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร 64 64 

รวม 896 1,031 
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การตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์ 

รายช่ือ 
จ้านวนตัวอย่าง สารตกค้างท่ีตรวจ 

กบ ลูกกุ้ง ปลา รวม Tetracycline Oxolinic acid Chloramphenicol Fluoroquinolone รวม 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง - - - 0 - - - - 0 

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสงขลา - - 2 2 - - 1 1 2 

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดตรัง - - 2 2 - - 1 1 2 

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุราษฎร์ธานี - - 2 2 1 1 1 1 4 

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดปัตตานี - - 1 1 1 1 - - 2 

6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนครศรีธรรมราช - - 1 1 1 - 1 - 2 

7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสตูล - - 2 2 1 1 - - 2 

8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดยะลา - - 2 2 1 1 1 1 4 

9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนราธิวาส - - 1 1 1 - - 1 2 

10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร - - - 0 - - - - 0 

รวม 0 0 13 13 6 4 5 5 20 

 
การควบคุมสารตกค้างในสัตว์น ้าจืดจากการเพาะเลี ยง (EU) 

รายช่ือ 
จ้านวนตัวอย่าง สารตกค้างท่ีตรวจ 

กบ ลูกกุ้ง ปลา รวม Tetracycline Oxolinic acid Chloramphenicol Fluoroquinolone รวม 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง - - 5 5 2 1 1 1 5 

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสงขลา - - 4 4 2 1 0 1 4 

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดตรัง - - 5 5 2 1 1 1 5 

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุราษฎร์ธานี - - 5 5 2 1 1 1 5 

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดปัตตานี - - 0 0 0 0 0 0 0 

6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนครศรีธรรมราช - - 1 1 1 0 0 0 1 

7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสตูล - - 4 4 2 1 1 0 4 

8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดยะลา - - 1 1 1 0 0 0 1 

9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนราธิวาส - - 2 2 0 0 0 2 2 

10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร - - 3 3 1 1 1 0 3 

รวม 0 0 30 30 13 6 5 6 30 
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การวิเคราะห์สารตกค้างในเนื อสัตว์น ้ากิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า (Food Safety) 

รายช่ือ 
จ้านวนตัวอย่าง สารตกค้างท่ีตรวจ 

กบ ลูกกุ้ง ปลา รวม Tetracycline Oxolinic acid Chloramphenicol Fluoroquinolone รวม 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง 3 - 161 164 45 46 45 43 179 

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสงขลา - - 73 73 21 22 19 19 81 

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดตรัง - - 73 73 18 19 19 18 74 

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุราษฎร์ธานี - - 100 100 30 30 29 30 119 

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดปัตตานี - - 24 24 7 7 6 6 26 

6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนครศรีธรรมราช 2 - 41 43 15 15 15 15 60 

7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสตูล - - 102 102 26 26 28 28 108 

8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดยะลา - - 126 126 32 32 32 32 128 

9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนราธิวาส - - 31 31 8 9 9 7 33 

10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร - - 61 61 14 14 17 16 61 

รวม 5 0 792 797 216 220 219 214 869 

 
 

การตรวจประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี ยงปลานิลแบบครบวงจร 

รายช่ือ 
จ้านวนตัวอย่าง สารตกค้างท่ีตรวจ 

กบ ลูกกุ้ง ปลา รวม Tetracycline Oxolinic acid Chloramphenicol Fluoroquinolone รวม 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนครศรีธรรมราช - - 56 56 28 28 28 28 112 

รวม 0 0 56 56 28 28 28 28 112 

 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าและโรคสัตว์น ้า 

การปฏิบัติงาน 
จ้านวนเกษตรกร 

(ราย) 
จ้านวน 
ตัวอย่าง 

 - บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าแก่เกษตรกร 62 101 

 - บริการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ าแก่เกษตรกร 24 24 

  จ้านวนครั ง จ้านวนตัวอย่าง 

 - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของศูนย์ฯ 14 334 

 - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าในการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของศูนย์ฯ 20 72 

 - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าโครงการเมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง 4 82 

 - ฐานข้อมูลแหล่งน้ ามลพิษ (บ่อดินน้ าทิ้ง) 12 48 
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กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง 
 
  หลักการและเหตุผล 

ภาคเกษตรของไทยมีศักยภาพและความได้เปรียบในเชิงที่ตั้งที่เหมาะสมส าหรับเป็นแหล่งผลิต
ทางการเกษตรและอาหารที่ส าคัญ มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ติดต่อ เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ 
ประชาคมอาเซียน (AEC) เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่ง ภาคการเกษตร เชื่อมโยงกับ
นานาประเทศ  

ภาคเกษตรมีศักยภาพในการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และน าไปเชื่อมโยงกับความต้องการของผู้บริโภคและตลาดต่างประเทศ ซึ่งมี
ความต้องการอาหารที่มีความปลอดภัยมากขึ้น  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงก าหนดเป็นโครงการส าคัญ (Flagship Project) ในล าดับที่ 2 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ เร่งรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
แนวทางท่ี 9.2 การพัฒนาพื้นที่และเมือง เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน (เมืองเกษตร) 

 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ าในพ้ืนที่ให้เป็นการผลิตที่ดี  เหมาะสม และ

ปลอดภัยจากสารเคมีในกระบวนการผลิต ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัย 
2.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการผลิตสินค้าสัตว์น้ าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง

กับภูมิปัญญาท้องถิ่น   
3. เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายสินค้าสัตว์น้ าสีเขียว โดยมีตลาดสินค้าสีเขียว ท าให้สินค้ามี

มูลค่าสูงขึ้น  
4. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่การผลิตสินค้าสัตว์น้ าเป็นแหล่งผลิตที่ไม่ปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม 

สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ก่อให้เกิดรายได้ต่อเกษตรกรและชุมชน ประชากร
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

ผลการด้าเนินงาน 
กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ผล (%) 

- พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติที่ดี 
เพ่ือเข้าสู่ระบบตรวจสอบ 

ฟาร์ม 250 250 100.00 

- จัดท าการประเมินประสิทธิภาพ 
การลดการปล่อยคาร์บอนในระดับฟาร์ม 

ฟาร์ม 250 250 100.00 

- จัดท าจุดสาธิตระบบ Zero Waste จุด 3 3 100.00 
- ติดตามประเมินผลโครงการ ครั้ง 3 3 100.00 
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ภาพกิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง 
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กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกในพื นที่เหมาะสม 
 
หลักการและเหตุผล 

การผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดของประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากเกษตรกร
ส่วนหนึ่งน าพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมน้อย /ไม่เหมาะสม มาใช้เพ่ือปลูกพืช ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตโดย
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่ า มีต้นทุนการผลิตสูงและในหลายสินค้าผลผลิตสินค้าเกษตรมากเกินความต้องการ
ประสบสภาวะราคาตกต่ าเกิดภาระด้านงบประมาณให้กับภาครัฐที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือแทรกแซงราคา การ
บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นแนวคิดที่ด าเนินการภายใต้นโยบายของรัฐบาลในการจัดการและใช้
ประโยชน์ที่ดินของประเทศเพ่ือประโยชน์สูงสุด  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเขตเหมาะสมส าหรับการผลิตแล้ว ด้านประมง 
ประกอบด้วย กุ้ง ปลานิล ปลาน้ าจืด โดยในการประกาศเขตเหมาะสมการผลิต ค านึงถึงปัจจัยธรรมชาติที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ดิน น้ า อากาศ แสงแดด ความชื้นสัมพัทธ์ (Land Suitability) การผลิตสินค้าเกษตรใน
ปัจจุบัน (Existing Land Use) หรือเงื่อนไขส าหรับการผลิตอ่ืนๆ เช่น เป็นพื้นที่ปลอดโรค เป็นต้น ซึ่งในการ
บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม นอกจากค านึงถึงเขตการผลิตที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องพิจารณาประเด็นที่
เกี่ยวข้อง คือ การปรับรูปแบบการผลิตในเขตเหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่ าง
การผลิตและการตลาด การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การเพ่ิมมูลค่าด้วยการพัฒนามาตรฐานสินค้าและลด
ต้นทุนด้วยการจัดการระบบขนส่งสินค้า (Logistic) เป็นต้น  

เมื่อมีการประกาศเขตเหมาะสมส าหรับการผลิตแล้ว ต้องถือว่าพ้ืนที่นั้นคือยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาการผลิต ซึ่งระดับพ้ืนที่/จังหวัดต้องพิจารณาใช้พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเป็นยุทธศาสตร์การผลิตด้าน
การเกษตร โดยวางระบบการจัดการทั้งหมดเข้าไปในพ้ืนที่ การสนับสนุนด้านต่างๆ ประกอบด้วย 3 ส่วน 
คือ 1) พ้ืนที่ 2) ชนิดสินค้า พืช ปศุสัตว์ ประมงที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ (Commodities) และ 3) เกษตรกร
ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (Human Resource) โดยใช้การตลาดเป็นตัวชี้น าในการส่งเสริมการผลิต 
ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าผลิตออกมาแล้วต้องขายได้ในราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ และมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เป็นผู้ให้ค าแนะน า และประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในพ้ืนที่ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นศูนย์
ระดับชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดยใช้หลักการของโซนนิ่งร่วมกับความต้องการของเกษตรกร เป็นแหล่งศึกษาและ
เรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชนที่สนใจในด้านการเกษตรจากสถานที่จริง เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่
ท าอาชีพการเกษตรและประสบความส าเร็จ เน้นการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ ลดต้นทุนการ
ผลิต พร้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

วัตถุประสงค์ 
บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้มีการผลิตพืชเศรษฐกิจส าคัญในเขตที่เหมาะสมกับศักยภาพ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสมดุลสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
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ผลการด้าเนินงาน 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
ผล 
(%) 

- ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่ ครั้ง 2 2 100.00 
- แจกจ่ายลูกพันธุ์ให้เกษตรกร (รายละ 6,000 ตัว) ตัว 396,000 396,000 100.00 
- ให้ค าแนะน าการการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล 
ของเกษตรกรก่อนเลี้ยง 

ราย 66 66 100.00 

- ให้ค าแนะน าการการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล 
ของเกษตรกรระหว่างการเลี้ยง 

ราย 66 66 100.00 

- ให้ค าแนะน าการการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล 
ของเกษตรกรก่อนและหลังการเลี้ยง 

ราย 132 132 100.00 

- สนับสนุนปัจจัยการผลิตฟาร์มตัวอย่างด้านการเลี้ยง 
และแนวทางการลดต้นทุน 

ราย 1 1 100.00 

- แจกจ่ายคู่มือ/ให้ค าแนะน าการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล 

เล่ม 66 66 100.00 
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ภาพกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกในพื นที่เหมาะสม 
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โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด้าริ จังหวัดพัทลุง 
 

ความเป็นมาของโครงการ 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2543 สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยม
ราษฎรบ้านหัวป่าเขียว ต าบลทะเลน้อย อ าเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง ได้มีราษฎรกราบทูลของานท าจาก
พระองค์ พระองค์จึงมีพระราชด าริให้หาพ้ืนที่ที่
เหมาะสมเพ่ือจัดท าโครงการฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชด าริ จังหวัดพัทลุง ให้ราษฎรเข้าไปศึกษาหา
ความรู้โดยการปฏิบัติงานจริง แล้วน าความรู้ไปปฏิบัติ
ในพ้ืนที่ของตนเอง ซึ่งในที่สุดได้ที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งครองชีพ หมู่ที่ 1, 8, 10 บ้านครองชีพ ต าบลนาปะ
ขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยประชาชนผู้จับจองที่ดินเดิมได้ร่วมกันบริจาคพ้ืนที่ขนาดกว้าง
ประมาณ 100 เมตร ยาวประมาณ 4,000 เมตร เนื้อท่ีจ านวน 254 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา สภาพดินเดิม
เป็นที่ลุ่มใช้ท านา บริเวณด้านหัวแปลงสูงกว่าระดับน้ าทะเล 10.145 เมตร สูงกว่าท้ายแปลง 5.276 เมตร 
งานกิจกรรมประมง 
มีพ้ืนที่ประมาณ 18 ไร่ 75 ตารางวา แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 โรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ า 
ส่วนที่ 2 เลี้ยงปลานิลและปลากินพืชในบ่อดิน 
ส่วนที่ 3 การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์กลม 
ส่วนที่ 4 เลี้ยงปลาในกระชังในคลองส่งน้ าและอ่างเก็บน้ า 
รพช. 
กิจกรรมการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า  ดังนี   

1. การเลี ยงปลาในกระชัง  
1.1 ปลานิล  จ านวน 10 กระชัง 

 2. การเลี ยงปลาในบ่อดิน 
  2.1 ปลานิล จ านวน 5 บ่อ 
  2.2 ปลาแรด จ านวน 1 บ่อ  

3. การเลี ยงปลาในร่องสวน 
  3.1 การเลี้ยงปลานิล จ านวน 6 ร่อง 
  3.2 การเลี้ยงปลานิลแดง จ านวน 2 ร่อง 
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4. การเลี ยงปลาในบ่อซีเมนต์กลม 
  4.1 การเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อซีเมนต์กลม จ านวน 6 บ่อ 
5. การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลานิลแปลงเพศ 
  5.1 ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ จ านวน 200,000 ตัว  
6. การเพาะพันธุ์เต่ากระอานและเต่าลายตีนเป็ด 
  6.1 เต่ากระอาน  จ านวน 30 ตัว 
  6.2 เต่าลายตีนเป็ด จ านวน 38 ตัว 
 

รายละเอียดการด้าเนินงาน 
1. การเลี ยงปลาในกระชัง  

1.1 การเลี ยงปลานิล 
โดยเลี้ยงในกระชัง ขนาด 3x4 เมตร ใช้เนื้ออวนขนาดช่องตา 2.5 เซนติเมตร ปล่อยลูก

ปลาขนาด 5–7 เซนติเมตร กระชังละ 500 ตัว จ านวน 10 กระชัง 

 
5. การเลี ยงปลาในบ่อดิน 

2 .1 การเลี ยงปลานิล  
การเลี้ยงในบ่อดิน ขนาด 800 ตารางเมตร จ านวน 5 บ่อ อัตราการปล่อย 2,500 ตัว/บ่อ 
2 .5 การเลี ยงปลาแรด  
การเลี้ยงในบ่อดิน ขนาด 400 ตารางเมตร จ านวน 1 บ่อ อัตราการปล่อย 3,000 ตัว/บ่อ 

3. การเลี ยงปลาในร่องสวน 
..1 การเลี ยงปลานิล  
การเลี้ยงในร่องสวน ขนาด 100 ตารางเมตร จ านวน 6 ร่อง อัตราการปล่อย 500 ตัว/ร่อง 
3.2 การเลี ยงปลานิลแดง  
การเลี้ยงในร่องสวน ขนาด 100 ตารางเมตร จ านวน 2 ร่อง อัตราการปล่อย 500 ตัว/ร่อง 

4. การเลี ยงปลาในบ่อซีเมนต์กลม 
1.1 การเลี ยงปลาดุกอุยในบ่อซีเมนต์กลม 
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ท าการเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อซีเมนต์กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร จ านวน 6 บ่อ อัตรา
การปล่อย 80 ตัว/บ่อ 

5. การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลานิลแปลงเพศ 
ท าการเพาะพันธุ์ในบ่อคอนกรีต ขนาด 15 ตาราง

เมตร อัตราการปล่อยแม่พันธุ์ 30 ตัว/พ่อพันธุ์ จ านวน 15 
ตัว/บ่อ  โดยท าการเก็บไข่จากปากแม่ปลาทุก 7 วัน อนุบาล
ในกระชังและบ่อดิน ขนาด 300 ตารางเมตร ให้ได้ลูกปลา
ขนาด 3–5 และ   5–7 เซนติเมตร เพ่ือน าไปเลี้ยงในกระชัง
และจ าหน่ายแก่เกษตรกรทั่วไป         
 
6. การเพาะพันธุ์เต่ากระอาน  

เต่ากระอาน เป็นสัตว์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2537 ซ่ึงเดิมเต่ากระอานเคย
มีแหล่งอาศัยอยู่ ในบริเวณทะเลสาบสงขลาเขตจังหวัดพัทลุง   
(บ้านหาดไข่เต่า ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ .พัทลุง ) ซึ่งปัจจุบัน 
ไม่พบเต่ากระอานมานานแล้ว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้เลี้ยงเต่ากระอาน และท าการเพาะ
ขยายพันธุ์ในฟาร์มตัวอย่างฯ ซึ่งได้ก่อสร้างบ่อเพาะพันธุ์เต่ากระอาน ขนาดประมาณ 800 ตารางเมตร 
ปัจจุบันมีเต่ากระอาน จ านวน 30 ตัว และเต่าลายตีนเป็ด จ านวน 38 ตัว 
 
ผลการด้าเนินงาน  

รายได้ ปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59) เป็นเงินทั้งสิ้น 53,635 บาท (ห้าหมื่นสามพัน 
หกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 
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ผลการปฏิบัติงาน ประจ้าปีงบประมาณ 2560 
 

                            
            
งานอ านวยการมีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับกรมประมง  กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด และส่วนราชการอ่ืนๆ จัดรวบรวมรับ – ส่งเอกสารราชการ จัดด าเนินการ
เกี่ยวกับงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ดูแลปรับปรุงบ ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ จัดระเบียบในการเก็บและ
ค้นคว้าเอกสาร จัดท ารายงานประจ าปี จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย ตรวจการลงเวลาปฏิบัติงาน 
รวบรวมการลาต่างๆ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และท ารายงานต่อกรมประมงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

งานสารบรรณ บริหารเกี่ยวกับงานธุรการ ร่างโต้ตอบหนังสือ พิมพ์หนังสือราชการเอกสาร
วิชาการและเอกสารอ่ืนๆ ตลอดจนติดต่อประสานงานกับกรมประมง ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด               
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีงบประมาณ 2560 มีการรับ – ส่งหนังสือ และออกค าสั่งศูนย์ฯ 
ดังนี้ 

-   รับหนังสือเอกสารต่างๆ  จ านวน  1,861 ฉบับ 
-   ส่งหนังสือเอกสารต่างๆ  จ านวน   1,268 ฉบับ 
-   ออกค าสั่งศูนย์ฯ   จ านวน       90 ฉบับ    
งานพัสดุ มีหน้าที่ดูแล รักษาพัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ การจัดซื้อจัดหาวัสดุ- ครุภัณฑ์ รวมถึง         

การเบิก-จ่ายวัสดุประเภทต่างๆ โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างได้ทางเว็บไซต์ของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดพัทลุง ที่  http://www.phatthalung.go.th/auction/index.php  

งานการเงิน ในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการจัดท าเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ กับทางส านักงานคลังจังหวัดพัทลุง จ านวน 822 รายการ ดังมีรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน          
ของแต่ละงาน/โครงการ ดังนี้ 
  

งานอ้านวยการ 

http://www.phatthalung.go.th/auction/index.php
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การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ปี 2560 
 

ล้าดับที ่ งบประมาณ  ได้รับ ใช้ไป % คงเหลือ 
1 ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า ใช้สอย,วัสด ุ 2,970,070.00 2,969,661.77  408.23 

  
สาธาณูป
โภค 

660,300.00 644,997.47  15,302.53 

  รวม 3,630,370.00 3,614,659.24 99.57 15,710.76 

 
ฟื้นฟูทรัพยากรประมง 
ในทะเลสาบสงขลา 

 1,300,000.00 1,299,948.47 100.00 51.53 

 CPUE  167,560.00 167,528.00 99.98 32.00 
รวม 1-3  5,097,930.00 5,082,135.71 99.69 15,794.29 

2 
ตรวจสอบและรับรองคณุภาพ
สินค้าประมง 

 1,405,533.00 1,405,527.65 100.00 5.35 

3 วิจัยพื้นฐาน  1,292,900.00 1,292,870.02 100.00 29.98 

4 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าสตัว์น้ าฯ 

 293,872.00 293,870.04 100.00 1.96 

5 
ระบบส่งเสรมิเกษตรแปลง
ใหญ่ 

 266,000.00 265,803.06 99.93 196.94 

6 
สนับสนุนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

ใช้สอย,วัสด ุ 250,000.00 249,903.22  96.78 
สาธาณูป
โภค 

120,000.00 116,203.46  3,796.54 

รวม 370,000.00 366,106.68 98.95 3,893.32 
7 งบบุคลากรภาครัฐ  4,363,570.00 4,362,486.00 99.98 1,084.00 
8 เครื่องท าน้ า DI  469,944.00 469,944.00 100.00 0.00 
9 เครื่องถ่ายเอกสาร  100,000.00 100,000.00 100.00 0.00 
10 ชุดท าน้ าบริสุทธ์ิ  519,913.00 519,913.00 100.00 0.00 
11 เครื่องสูบน้ าท่อพญานาค  98,090.00 98,090.00 100.00 0.00 
12 ตู้แช่แข็ง -45C  70,000.00 70,000.00 100.00 0.00 
11 ปรับปรุงโรงสูบน้ า  193,900.00 0.00 0.00 193,900.00 
12 ปรับปรุงบ่อดิน 1,600 ตรม.  1,871,350.00 502,199.00  1,369,151.00 
13 ปรับปรุงบ่อดิน 800 ตรม.  3,313,750.00 753,300.00  2,560,450.00 
 รวมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 5,379,000.00 1,255,499.00 23.34 4,123,501.00 
 รวมทั งสิ น 19,726,752.00 15,582,245.16 78.99 4,144,506.84 

14 
งานเงินทุนหมุนเวียนในการ
ผลิตพันธ์ุปลา พันธุ์กุ้ง และ
พันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ 

ใช้สอย,วัสด ุ 395,120.00 395,120.00  - 
สาธาณูป
โภค 

65,000.00 64,846.46  153.54 

บุคลากร 441,120.00 441,120.00  - 
รวมเงินทุน 29  กย.60  901,240.00 901,086.46 99.98 153.54 
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งานบริการทางด้านวิชาการ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 

 
การรับบุคคลภายนอกเข้าฝึกงาน  

ในปีงบประมาณ 2560 มีบุคคลภายนอกติดต่อขอเข้ารับการฝึกงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืดพัทลุง จ านวนหลายคณะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้ามารับ
การฝึกงานเพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติจริง และเสริมสร้างประสบการณ์ที่นอกเหนือจากทฤษฎีในหลักสูตร ในช่วง
เวลาต่างๆ กัน จ านวน 6 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 16 คน ดังนี้ 

 

ล้าดับ สถาบัน 
ระดับ

การศึกษา 
ระยะเวลา 

จ้านวน 
(คน) 

1 
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร 
และประมงชุมพร 

ปวช.2 1 มี .ค. 60 - 5 พ .ค. 60 1 

2 
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร 
และประมงปัตตานี 

ปวช.2 27 มี .ค. 60 - 10 พ .ค. 59 5 

3 
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร 
และประมงปัตตานี 

ปวส.1 27 มี .ค. 60 - 10 พ .ค. 59 1 

4 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
จ.ตรัง 

ปริญญาตรี ปี 3 15 พ .ค. 60 - 9 มิ .ย. 60 3 

5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี ปี 3 23 พ .ค. 60 - 30 มิ .ย. 60 1 

6 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

ปริญญาตรี ปี 3 1 มิ .ย. 60 - 4 ส .ค. 60 1 

7 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

ปริญญาตรี ปี 3 5 มิ .ย. 60 - 8 ส .ค. 60 1 

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปริญญาตรี ปี 4 19 มิ .ย. 60 - 18 ส .ค. 60 2 

9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี ปี 3 4 ก .ค. 60 - 4 ส .ค. 60 1 

รวม 16 
 

 
การศึกษาดูงานของเกษตรกรและนักเรียนนักศึกษา 
 

ในปีงบประมาณ 2560 มีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และบุคคลภายนอก ติดต่อศึกษาดูงาน              
ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง จ านวนหลายคณะ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ 
เกษตรกรและผู้ที่สนใจในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ด้าน
การประมง ในช่วงเวลาต่างๆ กัน จ านวน 8 คณะ รวมทั้งสิ้น 361 คน ดังนี้ 
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ล้าดับ ว .ด.ป.  หน่วยงาน เรื่อง 
จ้านวน 
(คน) 

1 12 ต .ค. 59 โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา การเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 75 

2 14 ต .ค. 59 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
การจับสัตว์น้ า  

และการอนุรักษ์สัตว์น้ า 
14 

3 22 พ .ย. 59 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดตรัง 

การเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 30 

4 28 ธ .ค. 59 คณะประมงอาสา จังหวัดตรัง การเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 32 

5 28 ธ .ค. 59 
คณะเกษตรกรตามโครงการเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ จังหวัดพัทลุง 

การเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 20 

6 4 พ .ค. 60 
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร 
และประมงปัตตานี 

การเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 10 

7 24 ส .ค. 60 โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา การเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 100 

8 25 ส .ค. 60 
คณะนักเรียนจากอ าเภอโคกโพธิ์  
จังหวัดปัตตานี 

การเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 80 

รวม 361 

 
บรรยายทางวิชาการให้แก่หน่วยงานต่างๆ 

ล้าดับ ว .ด.ป.  สถานที่ หัวข้อบรรยาย 

1 28-29 มี .ค. 60 
ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอเบตง  
จังหวัดยะลา 

คุณภาพน้ าและการจัดการบ่อเลี้ยง 

2 11 ส .ค. 60 
ศาลาบ าเพ็ญวัดควนกรวด หมู่ที่ 5  
ต าบลปรางหมู่ อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

การอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 
ตามธรรมชาติ 

 
การแจกจ่ายพันธุ์ปลาสวยงามแก่เกษตรกร 
ล้าดับ ชนิดพันธุ์ปลาสวยงาม จ้านวนผู้รับ (คน) จ้านวนปลาสวยงาม (ตัว) 

1 ลูกปลาทอง 6 38 

2 ลูกปลาหางนกยูง 4 80 

3 ลูกปลาสอดแดง 6 196 

รวม 16 314 
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ภาพการศึกษาดูงานของเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
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รายละเอียดผลการด้าเนินการตามงาน/โครงการต่างๆ 
กิจกรรมวิจัยและพัฒนา 

 
แผนงาน บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
โครงการ วิจัยและพัฒนาการประมง 
กิจกรรม วิจัยและพัฒนา 
 

หลักการและเหตุผล 
 พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า โดยการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต รวมทั้งปรับปรุงแหล่งน้ าให้มีสภาพเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโต ของสัตว์น้ า 
 ในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์ฯ ได้ด าเนินงานโครงการวิจัย จ านวน 5 เรื่อง มี 1 ชุดโครงการ      
(5 โครงการย่อย) และ 1 โครงการเดี่ยว (อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งด าเนินการตามแผน 100 %)  
 

ชุดโครงการวิจัย : การประเมินสถานภาพทรัพยากรและการใช้ประโยชน์กุ้งก้ามกราม ในทะเลสาบ
สงขลา เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
หัวหน้าข้อเสนอชุดโครงการวิจัย นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง 

โครงการวิจัยท่ี 1 การท าการประมงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในทะเลสาบสงขลา  
หัวหน้าข้อเสนอการวิจัย นางสาวจุฬาภรณ์  ชูแก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

โครงการวิจัยท่ี 2 ทัศนคติของชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในทะเลสาบสงขลา 
หัวหน้าข้อเสนอการวิจัย นางสาวเพ็ญประภา  แพวิเศษ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  

โครงการวิจัยท่ี 3 ความชุกชุมและการแพร่กระจายของประชากรกุ้งก้ามกรามในทะเลสาบสงขลา 
หัวหน้าข้อเสนอการวิจัย นางธีรภัทร์  ตงวัฒนากร นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ  

โครงการวิจัยท่ี 4 การส ารวจแหล่งเลี้ยงตัวอ่อนของกุ้งก้ามกรามในทะเลสาบสงขลา 
หัวหน้าข้อเสนอการวิจัย นางสุกัญญา ด าชู นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

โครงการวิจัยเดี่ยว : ความชุกชุม การแพร่กระจาย และการประเมินสภาวะการท าการประมง  
ของกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง จังหวัดตรัง 
หัวหน้าข้อเสนอการวิจัย นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง 
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กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น ้า 
 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
ผลผลิต การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
กิจกรรม ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  
 

หลักการและเหตุผล 
จากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรในประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้ความต้องการใช้

ทรัพยากรต่างๆ เพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะทรัพยากรทางด้านการเกษตรที่น ามาใช้ผลิตเป็นอาหารเพ่ือการ
บริโภคและทรัพยากรสัตว์น้ าก็เป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีความต้องการเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนท าให้
ทรัพยากรสัตว์น้ ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการท าการประมงมากเกินก าลังผลิตทดแทนใน
ธรรมชาติ เช่น มีการจับสัตว์น้ าที่มีขนาดเล็ก การท าการประมงที่ผิดวิธี ตลอดจนความเสื่อมโทรมของแหล่ง
ท าการประมงซึ่งประกอบด้วยหลายสาเหตุ เหล่านี้มีความจ าเป็นที่ต้องหามาตรการต่างๆ เพ่ือการอนุรักษ์ 
ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการท าลายทรัพยากรสัตว์น้ าจนเกินขอบเขตก าลังผลิตของธรรมชาติ 

 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ืออนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน และเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารส าหรับการบริโภคภายในประเทศ  ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ าให้สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ พร้อมกับรักษาความเป็นผู้น าในการส่งออก 

2.  เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ า โดยศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตพันธุ์    
สัตว์น้ าให้มีคุณภาพควบคู่กับการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าโดยเฉพาะชนิดพันธุ์และจ านวนของสัตว์น้ าให้คงอยู่               
ในธรรมชาติ 
ผลการด้าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์ฯ ได้รับแผนการผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 27,000,000 ตัว               
โดยสามารถผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวนทั้งสิ้น 29,429,750 ตัว ดังนี้ 

การปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า หน่วยนับ แผน ผล ผล (%) 

ปล่อยพันธุ์ปลา ตัว 11,570,000 13,284,750 114.82 

ปล่อยพันธุ์กบนา ตัว 130,000 140,000 107.69 

ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตัว 15,300,000 16,005,000 104.61 

รวม ตัว 27,000,000 29,429,750 109.00 
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ชนิดพันธุ์สัตว์น ้าที่ผลิต/ปล่อย ในปีงบประมาณ 2560 (ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

ล้าดับที่ ชนิดพันธุ์สัตว์น ้า แผนการผลิต )ตัว(  ผลการผลิต )ตัว(  ผล (%) 

1 ปลาไน 100,000 119,000 119.00 

2 ปลาตะเพียน 3,670,000 3,991,000 108.75 

3 ปลายี่สกเทศ 3,400,000 3,902,750 114.79 

4 ปลานวลจันทร์เทศ 2,000,000 2,411,000 120.55 

5 ปลากระแห 200,000 250,000 125.00 

6 ปลาบ้า 2,200,000 2,611,000 118.68 

7 กบนา 130,000 140,000 107.69 

8 กุ้งก้ามกราม 15,300,000 16,005,000 104.61 

รวม 27,000,000 29,429,750 109.00 
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ภาพการปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น ้า โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลา 
และสัตว์น ้าจืดของไทย 
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โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น ้าจืดของไทย 
 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการย่อย โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
 

หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันสัตว์น้ าจืดพันธุ์พ้ืนเมืองของไทยหลายชนิด มีปริมาณลดลงมากอย่างน่าเป็นห่วง     

และพันธุ์ปลาบางชนิดก็มีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ าของไทย การปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ า       
เพ่ือทดแทนปริมาณที่ลดลงในแหล่งน้ าสามารถเพ่ิมผลผลิตปลาในแหล่งน้ าเป็นการเพ่ิมรายได้ และเพ่ิม
ปริมาณอาหารโปรตีนแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในชนบท ตลอดจนสามารถคืนความหลากหลายของชนิดปลา ซึ่ง
รักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ าอันจะน ามาซึ่งการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมปริมาณและชนิดพันธุ์ปลาที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย ให้ด ารงอยู่ในแหล่งน้ า    

ธรรมชาติและแหล่งน้ าที่ก่อสร้างปรับปรุงใหม่ 
2. เพ่ือศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้ าจืดของไทยโดยเฉพาะที่หายากใกล้สูญพันธุ์ 

 

ผลการด้าเนินงาน 
ในปี 2560 ศูนย์ฯ ได้รับแผนการผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ตามโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์

ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย จ านวน 2,000,000 ตัว โดยสามารถผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืด ในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ จ านวนทั้งสิ้น 2,125,000 ตัว ดังนี้ 

การปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า หน่วยนับ แผน ผล ผล (%) 

ปล่อยพันธุ์ปลากดเหลือง ตัว 50,000 65,000 130.00 

ปล่อยพันธุ์ปลากระแห ตัว 650,000 680,000 104.62 

ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทอง ตัว 1,000,000 1,080,000 108.00 

ปล่อยพันธุ์ปลาดุกอุย ตัว 300,000 300,000 100.00 

รวม ตัว 2,000,000 2,125,000 106.25 
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ภาพการปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น ้าจืดของไทย 
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กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา 
 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ผลผลิต การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
กิจกรรม ฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา 
 

หลักการและเหตุผล 
ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 653,775 

ไร่ เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ า เป็นแหล่งโปรตีนที่หล่อเลี้ยงประชากรในพ้ืนที่ 
ก่อให้เกิดการประกอบอาชีพทั้งในด้านการท าการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามาตั้งแต่ในอดีต ในช่วงที่
ผ่านมามีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่และทรัพยากรต่างๆ ในทะเลสาบสงขลาในลักษณะที่เกินศักยภาพการผลิต 
ขาดความสมดุลส่งผลให้เกิดผลกระทบและปัญหาในด้านการเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้ก าหนด
แนวทางในการจะเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ าขึ้น เพ่ือให้ทะเลสาบสงขลาสามารถที่จะเป็นแหล่งอาหาร
โปรตีนที่หล่อเลี้ยงชุมชนรอบทะเลสาบได้อย่างเช่นในอดีตต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลา 

กิจกรรมที่ด้าเนินการ 
1.  การพัฒนาฟาร์มทะเลโดยชุมชน 
2.  การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 

ผลการด้าเนินการ 

กิจกรรม /ชนิดพันธุ์สัตว์น ้า  แผน ผล ผล (%) 
1. การพัฒนาฟาร์มทะเลโดยชุมชน       
     กุ้งก้ามกราม 6,500,000 6,650,000 102.31 
     ปลาโพง )ปลาบ้า(  1,000,000 1,030,000 103.00 
     ปลาตะเพียน 1,000,000 1,030,000 103.00 
     ปลาดุกอุย 500,000 500,000 100.00 

รวม 9,000,000 9,210,000 102.33 
2. การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น ้าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์       
     ปลากระแห 2,880,000 2,940,000 102.08 
     ปลาพรม 100,000 100,000 100.00 
     ปลาบู่ทราย 20,000 20,000 100.00 

รวม 3,000,000 3,060,000 102.00 
รวมทั งสิ น 12,000,000 12,270,000 102.25 
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ภาพการปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา 
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งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น ้าอ่ืนๆ 
 
หลักการและเหตุผล 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ  เป็นโครงการที่         
กรมประมงได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจ าหน่ายแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทั้งนี้เพ่ือ
สนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการประมง หรือการส่งเสริมความรู้ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ซึ่งผลผลิตที่ได้รับท าให้เกษตรกรจ านวนมากสนใจที่จะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือใช้บริโภคใน
ครัวเรือนและเหลือจ าหน่ายเป็นการเพ่ิมรายได้ โดยเกษตรกรผู้ที่สนใจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสามารถติดต่อ
ขอซื้อพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ จากศูนย์ฯ ในราคาที่กรมประมงก าหนด 

 

วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงและเป็นที่นิยมเลี้ยงจ าหน่ายให้แก่ 

เกษตรกรผู้สนใจ 
2. เป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรและ 

เพ่ิมอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ าในท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมให้เกษตรกรได้พันธุ์สัตว์น้ าจืดที่ดีไปเลี้ยงต่อไป 

 

ผลการด้าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง ได้รับแผนการผลิตพันธุ์สัตว์น้ า

จืดจ านวน 4,657,000 ตัว แผนการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าจืด จ านวน 1,156,800 บาท และสามารถผลิตพันธุ์    
สัตว์น้ าจืดชนิดต่างๆ จ าหน่ายให้กับเกษตรกร จ านวนทั้งสิ้น 4,553,095 ตัว และมีรายได้จากการจ าหน่าย   
เป็นเงิน 936,633 บาท  
 

การจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น ้า หน่วยนับ แผน ผล ผล (%) 

จ านวนพันธุ์สัตว์น้ าจืด ตัว 4,657,000 4,553,095 97.77 

รายได้จากการจ าหน่าย บาท 1,156,800 936,633 80.97 
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ตารางแสดงการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น ้า (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560) 
 

รายละเอียด ผลการด้าเนินงาน 

ชนิด 
ขนาด

)ซม(.  
ราคา

)บาท(  
จ้านวน )ตัว(  จ้านวนเงิน )บาท(  

ปลานิล  2 - 3 0.10 44,300 4,430 
ปลานิล  3 - 5 0.20 7,500 1,500 
ปลานิลแดง  2 - 3 0.20 5,000 1,000 
ปลานิลแดง  3 - 5 0.40 2,975 1,190 
ปลานิลแดงแปลงเพศ  2 - 3 0.40 105,620 42,248 
ปลานิลแดงแปลงเพศ  3 -5 0.60 14,750 8,850 
ปลานิลแดงแปลงเพศ  5 -7 1.00 1,900 1,900 
ปลานิลแปลงเพศ  2 - 3 0.30 926,000 277,800 
ปลานิลแปลงเพศ  3 -5 0.50 25,200 12,600 
ปลาไน  2 - 3 0.10 583,300 58,330 
ปลาไน  3 - 5 0.20 86,800 17,360 
ปลาตะเพียน  2 - 3 0.10 424,950 42,495 
ปลาตะเพียน  3 -5 0.20 62,800 12,560 
ปลายี่สกเทศ  2 - 3 0.10 40,300 4,030 
ปลายี่สกเทศ  3 -5 0.20 62,250 12,450 
ปลายี่สกเทศ  5 -7 0.30 18,000 5,400 
ปลานวลจันทร์เทศ  2 - 3 0.10 65,300 6,530 
ปลานวลจันทร์เทศ  3 - 5 0.20 26,750 5,350 
ปลานวลจันทร์เทศ  5 -7 0.30 3,000 900 
ปลาบ้า  2 - 3 0.10 292,200 29,220 
ปลาบ้า  3 - 5 0.20 14,000 2,800 
ปลาดุกอุย  2 - 3 0.40 16,500 6,600 
ปลาดุกอุย  3 - 5 0.80 10,800 8,640 
ปลาดุกอุยเทศ  3 - 5 0.40 8,000 3,200 
ปลากดเหลือง  3 - 5 0.50 68,900 34,450 
ปลากดเหลือง  5 - 7 1.00 9,500 9,500 
กุ้งก้ามกราม 1.5 0.20 1,626,500 325,300 

รวม 4,553,095 936,633 
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สรุปผลงานการผลิตพันธุ์สัตว์น ้า 
 

การผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง ในปีงบประมาณ 
2560   มีจ านวน 5 งาน/โครงการ ซึ่งสามารถผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าได้รวม 58 ,311 ,855 ตัว                  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 แผนงาน /โครงการ  

ชนิดสัตว์น ้า 
ผลิตพันธุ์สัตว์

น ้า 
ฟื้นฟูปลา

ไทย 
ฟื้นฟูทะเลสาบ

สงขลา 
เงินทุนหมุนเวียน

ฯ 
รวม 

 (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) 

ปลานิล       51,800 51,800 

ปลานิลแดง       7,975 7,975 

ปลานิลแปลงเพศ       951,200 951,200 
ปลานิลแดงแปลง
เพศ 

      122,270 122,270 

ปลาไน 119,000     670,100 789,100 

ปลาตะเพียน 3,991,000   1,030,000 487,750 5,508,750 

ปลาตะเพียนทอง   1,080,000     1,080,000 

ปลายี่สกเทศ 3,902,750     120,550 4,023,300 

ปลานวลจันทร์เทศ 2,411,000     95,050 2,506,050 

ปลาบ้า 2,611,000   1,030,000 306,200 3,947,200 

ปลากระแห  250,000 680,000 2,940,000   3,870,000 

ปลาพรม     100,000   100,000 

ปลาดุกอุย   300,000 500,000 27,300 827,300 

ปลาดุกอุยเทศ       8,000 8,000 

ปลากดเหลือง   65,000   78,400 143,400 

ปลาบู่ทราย     20,000   20,000 

กบนา 140,000       140,000 

กุ้งก้ามกราม 16,005,000   6,650,000 1,626,500 24,281,500 

รวม 29,429,750 2,125,000 12,270,000 4,553,095 48,377,845 
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กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 

แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
ผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 

หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันผู้น าเข้าสินค้าเกษตรได้ใช้ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) เป็นข้อต่อรอง    

ทางการค้า เช่น ในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมีตกค้าง การเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย ซึ่งจะ
เพ่ิมความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และตั้งแต่ปี 2551 
รัฐบาล    ได้ประกาศให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety Year) กรมประมงจึงมี
มาตรการในการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปราศจากยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
คลอแรมฟินิคอลและไนโตรฟูแรนส์ตกค้าง อีกทั้งฟาร์มจะต้องมีระบบเพาะเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย โดยกรม
ประมงตรวจและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี (Good 
Aquaculture Practice: GAP) 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก่อนที่เกษตรกรจะผ่านการตรวจรับรอง
ฟาร์มจ าเป็นต้องรับการฝึกอบรมเพ่ือให้มีความรู้ในการปฏิบัติตามแนวทางที่กรมประมงก าหนดเพ่ือให้ฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสามารถรักษามาตรฐานที่ดีให้คงไว้อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลผลิตสัตว์น้ าที่ได้ปลอดสาร
ตกค้างออกสู่ตลาด สร้างความม่ันคงในการส่งออกไปต่างประเทศโดยไม่มีปัญหาสารตกค้างเกิดขึ้นต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสัตว์น้ า ที่ได้มาตรฐาน              

ขั้นปลอดภัย (Safety Level) และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี (GAP) 
 

ผลการด้าเนินงาน 
กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ผล (%) 

1. จ านวนฟาร์มท่ีเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน ฟาร์ม 248 264 106.55 

2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ฟาร์ม 0 108 - 

3. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ตัวอย่าง 371 381 102.70 

4. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ า ตัวอย่าง 544 563 103.49 
5. เก็บตัวอย่างสัตว์น้ ากิจกรรมการด าเนินการ
ตามมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ า  
จากการเพาะเลี้ยง (NRCP) 

ตัวอย่าง 20 20 100.00 
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กิจกรรมตรวจวิเคราะห์สารปฏิชีวนะตกค้างในเนื อสัตว์น ้า 
 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง มีหน้าที่ตรวจวิเคราะห์สารปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์น้ า    
โดยตรวจวิเคราะห์สารปฏิชีวนะตกค้างทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ ออกโซลินิก แอซิด (Oxolinic acid) กลุ่มเตต
ร้า (Oxytetracycline, Tetracycline, Chlortetracycline) คลอแรมฟินิคอล (Chloramphenicol) และ
ฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolone) โดยศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายให้ตรวจตัวอย่างเนื้อสัตว์น้ าจากฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร 
จ านวน 10 หน่วยงาน ดังนี้ 
 

รายช่ือ จ้านวนฟาร์มที่ตรวจ จ้านวนตัวอย่างสารที่ตรวจ 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง 59 62 

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสงขลา 41 52 

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดตรัง 32 41 

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุราษฎร์ธานี 93 107 

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดปัตตานี 10 10 

6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนครศรีธรรมราช 58 105 

7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสตูล 47 54 

8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดยะลา 72 86 

9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนราธิวาส 25 31 

10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร 15 18 

รวม 452 566 
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การตรวจประเมินโรงเพาะฟัก 

รายช่ือ 
จ้านวนตัวอย่าง สารตกค้างท่ีตรวจ 

กบ ลูกกุ้ง ปลา รวม Tetracycline Oxolinic acid Chloramphenicol Fluoroquinolone รวม 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง - - 1 1 - 1 - - 1 

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสงขลา - - 1 1 1 - - - 1 

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดตรัง - - 1 1 - - - 1 1 

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุราษฎร์ธานี - - 2 2 - 1 - 1 2 

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดปัตตานี - - 1 1 - 1 - - 1 

6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนครศรีธรรมราช - - 1 1 - 1 - - 1 

7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสตูล - - 1 1 1 - - - 1 

8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดยะลา - - 2 2 1 - - 1 2 

9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนราธิวาส - - 1 1 - - - - 0 

10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร - - - 0 - - - - 0 

รวม 0 0 11 11 3 4 0 3 10 

 
การควบคุมสารตกค้างในสัตว์น ้าจืดจากการเพาะเลี ยง (EU) 

รายช่ือ 
จ้านวนตัวอย่าง สารตกค้างท่ีตรวจ 

กบ ลูกกุ้ง ปลา รวม Tetracycline Oxolinic acid Chloramphenicol Fluoroquinolone รวม 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง - - 5 5 2 1 1 1 5 

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสงขลา - - 2 2 1 - 1 - 2 

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดตรัง - - 3 3 2 - - 1 3 

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุราษฎร์ธานี - - 4 4 1 1 1 1 4 

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดปัตตานี - - 1 1 1 - - - 1 

6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนครศรีธรรมราช - - 1 1 1 - - - 1 

7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสตูล - - 1 1 0 1 - - 1 

8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดยะลา - - 3 3 0 1 1 1 3 

9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนราธิวาส - - 1 1 1 - - - 1 

10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร - - 1 1 1 - - - 1 

รวม 0 0 22 22 10 4 4 4 22 
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การวิเคราะห์สารตกค้างในเนื อสัตว์น ้ากิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า (Food Safety) 

รายช่ือ 
จ้านวนตัวอย่าง สารตกค้างท่ีตรวจ 

กบ ลูกกุ้ง ปลา รวม Tetracycline Oxolinic acid Chloramphenicol Fluoroquinolone รวม 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง 3 - 50 53 15 17 11 13 56 

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสงขลา - - 38 38 10 10 14 15 49 

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดตรัง - - 28 28 10 9 9 9 37 

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุราษฎร์ธานี - - 87 87 26 13 31 31 101 

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดปัตตานี - - 8 8 2 2 2 2 8 

6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนครศรีธรรมราช 1 - 57 58 25 26 27 25 103 

7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสตูล - - 45 45 13 11 12 16 52 

8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดยะลา - - 67 67 21 20 24 16 81 

9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนราธิวาส - - 29 29 8 8 5 8 29 

10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร - - 14 14 3 3 5 6 17 

รวม 4 0 423 427 133 119 140 141 533 

 

การตรวจประเมินกิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

รายช่ือ 
จ้านวนตัวอย่าง สารตกค้างท่ีตรวจ 

กบ ลูกกุ้ง ปลา รวม Tetracycline Oxolinic acid Chloramphenicol Fluoroquinolone รวม 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนครศรีธรรมราช - - 17 17 9 8 9 8 34 

รวม 0 0 17 17 9 8 9 8 34 

 
 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าและโรคสัตว์น ้า 

การปฏิบัติงาน 
จ้านวนเกษตรกร 

(ราย( 
จ้านวนตัวอย่าง 

 - บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าแก่เกษตรกร 20 25 

 - บริการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ าแก่เกษตรกร 40 44 

  จ้านวนครั ง จ้านวนตัวอย่าง 

 - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของศูนย์ฯ 12 403 

 - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าในการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของศูนย์ฯ 85 398 

 - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าโครงการงานวิจัย 6 126 

 - ฐานข้อมูลแหล่งน้ ามลพิษ )บ่อดินน้ าทิ้ง(  12 48 
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ภาพกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
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กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกในพื นที่เหมาะสม 
 
แผนงาน บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
โครงการ บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
กิจกรรม การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ 
 

หลักการและเหตุผล 
การผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดของประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจาก

เกษตรกร ส่วนหนึ่งน าพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมน้อย/ไม่เหมาะสม มาใช้เพ่ือปลูกพืช ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
การผลิต  โดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่ า มีต้นทุนการผลิตสูงและในหลายสินค้าผลผลิตสินค้าเกษตรมากเกินความ
ต้องการประสบสภาวะราคาตกต่ าเกิดภาระด้านงบประมาณให้กับภาครัฐที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือแทรกแซง
ราคา การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นแนวคิดที่ด าเนินการภายใต้นโยบายของรัฐบาลในการจัดการ         
และใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศเพ่ือประโยชน์สูงสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเขต
เหมาะสมส าหรับการผลิตแล้ว ด้านประมง ประกอบด้วย กุ้ง ปลานิล ปลาน้ าจืด โดยในการประกาศเขต
เหมาะสมการผลิต ค านึงถึงปัจจัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ดิน น้ า อากาศ แสงแดด ความชื้นสัมพัทธ์ 
(Land Suitability) การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบัน (Existing Land Use) หรือเงื่อนไขส าหรับการผลิต
อ่ืนๆ เช่น เป็นพ้ืนที่ปลอดโรค เป็นต้น ซึ่งในการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม นอกจากค านึงถึงเขตการ
ผลิตที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ การปรับรูปแบบการผลิตในเขตเหมาะสมน้อย
และไม่เหมาะสม เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตและการตลาด การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การ
เพ่ิมมูลค่าด้วยการพัฒนามาตรฐานสินค้าและลดต้นทุนด้วยการจัดการระบบขนส่งสินค้า (Logistic) เป็นต้น  

เมื่อมีการประกาศเขตเหมาะสมส าหรับการผลิตแล้ว ต้องถือว่าพ้ืนที่นั้นคือยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนา การผลิต ซึ่งระดับพ้ืนที่/จังหวัดต้องพิจารณาใช้พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเป็นยุทธศาสตร์การผลิตด้าน
การเกษตร โดยวางระบบการจัดการทั้งหมดเข้าไปในพ้ืนที่ การสนับสนุนด้านต่างๆ ประกอบด้วย 3 ส่วน 
คือ 1) พ้ืนที่ 2) ชนิดสินค้า พืช ปศุสัตว์ ประมงที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ (Commodities) และ 3) เกษตรกร
ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (Human Resource) โดยใช้การตลาดเป็นตัวชี้น าในการส่งเสริมการผลิต 
ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าผลิตออกมาแล้วต้องขายได้ในราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ และมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เป็นผู้ให้ค าแนะน า และประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในพ้ืนที่ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นศูนย์
ระดับชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดยใช้หลักการของโซนนิ่งร่วมกับความต้องการของเกษตรกร เป็นแหล่งศึกษาและ
เรียนรู้ของเกษตรกร  และประชาชนที่สนใจในด้านการเกษตรจากสถานที่จริง เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบ
ที่ท าอาชีพการเกษตร  และประสบความส าเร็จ เน้นการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ ลดต้นทุน
การผลิต พร้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

วัตถุประสงค์ 
บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้มีการผลิตพืชเศรษฐกิจส าคัญในเขตที่เหมาะสมกับศักยภาพ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสมดุลสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
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ผลการด้าเนินงาน 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ผล (%) 

- ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่ ครั้ง 2 2 100.00 

- ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพแจกจ่ายให้เกษตรกร ตัว 240,000 240,000 100.00 

- ให้ค าแนะน าการเพ่ิมผลผลิตปลานิลของเกษตรกร 
ก่อนเลี้ยง 

ราย 40 40 100.00 

- ให้ค าแนะน าการเพ่ิมผลผลิตปลานิลของเกษตรกร 
ระหว่างเลี้ยง 

ราย 40 40 100.00 

- เก็บข้อมูลผลผลิตปลานิลของเกษตรกร  
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 

ราย 40 40 100.00 

- เก็บข้อมูลผลผลิตปลานิลของเกษตรกร  
หลังเข้าร่วมโครงการฯ 

ราย 40 19 47.50 

- สนับสนุนปัจจัยการผลิตฟาร์มตัวอย่างด้านการเพ่ิมผลผลิต ฟาร์ม 1 1 100.00 

- ผลิตจุลินทรีย์แจกเกษตรกร )รายละ 50 ลิตร( ราย 40 40 100.00 

- แจกจ่ายคู่มือ/ ให้ค าแนะน าการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การเลี้ยงปลานิล 

เล่ม 40 40 100.00 

- เก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามคู่มือ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล 

ราย 40 40 100.00 
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ภาพกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกในพื นที่เหมาะสม 
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โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด้าริ จังหวัดพัทลุง 
 

ความเป็นมาของโครงการ 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด าเนิน
เยี่ยมราษฎรบ้านหัวป่าเขียว ต าบลทะเลน้อย อ าเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้มีราษฎรกราบทูลของาน
ท าจากพระองค์ พระองค์จึงมีพระราชด าริให้หาพ้ืนที่
ที่เหมาะสม เพ่ือจัดท าโครงการฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชด าริ จังหวัดพัทลุง ให้ราษฎรเข้าไปศึกษาหา
ความรู้โดยการปฏิบัติงานจริง แล้วน าความรู้ไปปฏิบัติ
ในพ้ืนที่ของตนเอง ซึ่งในที่สุดได้ที่สาธารณะประโยชน์
ทุ่งครองชีพ หมู่ที่ 1, 8, 10 บ้านครองชีพ ต าบลนาปะขอ 
อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยประชาชนผู้จับจองที่ดินเดิมได้ร่วมกันบริจาคพ้ืนที่ขนาดกว้างประมาณ 
100 เมตร ยาวประมาณ 5,000 เมตร เนื้อที่จ านวน 255 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา สภาพดินเดิมเป็นที่ลุ่มใช้
ท านา บริเวณด้านหัวแปลงสูงกว่าระดับน้ าทะเล 10.155 เมตร สูงกว่าท้ายแปลง 5.216 เมตร 
 

งานกิจกรรมประมง 
มีพ้ืนที่ประมาณ 18 ไร่ 15 ตารางวา แบ่ง 
ออกเป็น 5 ส่วน 
ส่วนที่ 1 โรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ า 
ส่วนที่ 2 เลี้ยงปลานิลและปลากินพืชในบ่อดิน 
ส่วนที่ 3 การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์กลม 
ส่วนที่ 5 เลี้ยงปลาในกระชังในคลองส่งน้ าและ

อ่างเก็บน้ า รพช. 
กิจกรรมการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า  ดังนี   

1. การเลี ยงปลาในกระชัง  
1.1 ปลานิล จ านวน 10 กระชัง 

 2. การเลี ยงปลาในบ่อดิน 
  2.1 ปลานิล จ านวน 5 บ่อ 
  2.2 ปลาแรด จ านวน 1 บ่อ 

3. การเลี ยงปลาในร่องสวน 
  3.1 การเลี้ยงปลานิล จ านวน 6 ร่อง 
  3.2 การเลี้ยงปลานิลแดง จ านวน 2 ร่อง 

4. การเลี ยงปลาในบ่อซีเมนต์กลม 
  4.1 การเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อซีเมนต์กลม จ านวน 6 บ่อ 

5. การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลานิลแปลงเพศ 
  5.1 ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ จ านวน 100,000 ตัว  
 



72 
 
  6. การเพาะพันธุ์เต่ากระอานและเต่าลายตีนเป็ด 
  6.1 เต่ากระอาน  จ านวน 30 ตัว 
  6.2 เต่าลายตีนเป็ด จ านวน 38 ตัว 
 
รายละเอียดการด้าเนินงาน 
1. การเลี ยงปลาในกระชัง  

1.1 การเลี ยงปลานิล  
โดยเลี้ยงในกระชัง ขนาด 3x5 เมตร ใช้เนื้ออวนขนาดช่องตา 2.5 เซนติเมตร ปล่อยลูก

ปลาขนาด 5–1 เซนติเมตร กระชังละ 500 ตัว จ านวน 10 กระชัง 

 
2. การเลี ยงปลาในบ่อดิน 

2 .1 การเลี ยงปลานิล  
การเลี้ยงในบ่อดิน ขนาด 800 ตารางเมตร จ านวน 5 บ่อ อัตราการปล่อย 2,500 ตัว/บ่อ 
2 .2 การเลี ยงปลาแรด  
ท าการเลี้ยงในบ่อดิน ขนาด 500 ตารางเมตร จ านวน 1 บ่อ อัตราการปล่อย 3,000 ตัว/บ่อ  

3. การเลี ยงปลาในร่องสวน 
.13  การเลี ยงปลานิล  

การเลี้ยงในร่องสวน ขนาด 100 ตารางเมตร จ านวน 6 ร่อง อัตราการปล่อย 500 ตัว/ร่อง 
3.2 การเลี ยงปลานิลแดง  
การเลี้ยงในร่องสวน ขนาด 100 ตารางเมตร จ านวน 2 ร่อง อัตราการปล่อย 500 ตัว/ร่อง 

4. การเลี ยงปลาในบ่อซีเมนต์กลม 
.14  การเลี ยงปลาดุกอุยในบ่อซีเมนต์กลม 

การเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อซีเมนต์กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร จ านวน 6 บ่อ อัตราการ
ปล่อย 80 ตัว/บ่อ 
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5. การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลานิลแปลงเพศ 

การเพาะพันธุ์ในบ่อคอนกรีต ขนาด 15 ตารางเมตร 
อัตราการปล่อยแม่พันธุ์ 30 ตัว/พ่อพันธุ์ จ านวน 15 ตัว/บ่อ  
โดยท าการเก็บไข่จากปากแม่ปลาทุก 1 วัน อนุบาลในกระชัง
และบ่อดิน ขนาด 300 ตารางเมตร ให้ได้ลูกปลาขนาด 3–5 
และ 5–1 เซนติเมตร เพื่อน าไปเลี้ยงในกระชังและจ าหน่าย
แก่เกษตรกรทั่วไป         
 

6. การเพาะพันธุ์เต่ากระอาน  
เต่ากระอาน เป็นสัตว์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2531 ซึ่งเดิมเต่ากระอานเคย
มีแหล่งอาศัยอยู่ ในบริเวณทะเลสาบสงขลาเขตจังหวัดพัทลุง   
(บ้านหาดไข่เต่า ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง) ซึ่งปัจจุบัน 
ไม่พบเต่ากระอานมานานแล้ว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระ
ราชเสาวนีย์ให้เลี้ยงเต่ากระอาน และท าการเพาะขยายพันธุ์ 
ในฟาร์มตัวอย่างฯ ซึ่งได้ก่อสร้างบ่อเพาะพันธุ์เต่ากระอาน 
ขนาดประมาณ 800 ตารางเมตร ปัจจุบันมีเต่ากระอาน 
จ านวน 30 ตัว และเต่าลายตีนเป็ด จ านวน 38 ตัว 

 

ผลการด้าเนินงาน  
รายได้ ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60) เป็นเงินทั้งสิ้น 29,200 บาท (สองหมื่นเก้า 

พันสองร้อยบาทถ้วน) 
 
 

 
 
 

 


