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ความเป็นมา 
สืบเนื่องมาจากราษฎรบ้านละเวง ต้าบลดอนทราย อ้าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีได้กราบบังคมทูลขอ

พระราชทานความช่วยเหลือจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ให้ทรงพิจารณาช่วยฟื้นฟูความอุดม
สมบูรณ์ของสัตว์น้้าเนื่องจากปัจจุบันได้ลดลงเป็นอันมาก โดยที่พ้ืนที่ชายฝั่ งทะเลจังหวัดปัตตานีและจังหวัด
นราธิวาสยาวเกือบ  200 กิโลเมตรราษฎรบริเวณชายฝั่งประกอบอาชีพท้าการประมงพ้ืนบ้านขนาดเล็กและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าประกอบด้วย 8 อ้าเภอ 61 หมู่บ้าน มีชาวบ้านประมงประมาณ 7,900 ครัวเรือนแนวโน้ม
ในอนาคตทรัพยากรสัตว์น้้ามีแต่ลดน้อยถอยลง  ชาวประมงชายฝั่งประสบปัญหาในการประกอบอาชีพทางด้าน
การประมงชายฝั่งพ้ืนบ้านทั้งนี้เนื่องจากสัตว์น้้ามีให้จับน้อยลง  ซึ่งเป็นผลมาจากมีการท้าประมงเกินก้าลังการ
ผลิตของธรรมชาติและการใช้เครื่องมือประมงไม่เลือกประเภทและชนิดสัตว์น้้า  non -selective เช่น อวนลาก 
อวนรุนและอวนล้อมป ระกอบเครื่องปั่นไฟ และการท้าการประมงท่ีผิดกฎหมาย เช่นการท้าประมงอวนลาก  
อวนรุนในระยะใกล้กว่า 3,000 เมตรท้าให้สัตว์น้้าขนาดเล็กถูกจับก่อนวัยอันควรและไม่มีโอกาสสืบพันธุ์เพ่ือ
เพ่ิมปริมาณ โดยลักษณะพ้ืนทะเลเป็นทะเลเปิดขาดระบบนิเวศน์ที่เอ้ืออ้านวยต่อการขยายพันธุ์สัตว์น้้าเช่น แนว
ปะการัง แหล่งน้้าภายในlagoon ปกติของระบบนิเวศน์ที่เอ้ืออ้านวยต่อการขยายพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์
น้้าเช่นปุาชายเลน  พ้ืนที่ชุ่มน้้าและหญ้าทะเลโดยที่ราษฎรได้กราบทูลว่ายินดีที่จะร่วม  กันด้าเนินการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้้า และร่วมกันบริจาคทรัพย์เพ่ือด้า เนินโครงการด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้
พระราชทานพระราชด้าริ  แนะน้าสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถให้จัดประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้องทางด้านต่างๆเพ่ือจัดตั้งโครงการฯ 

 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารและคณะ
ผู้เชี่ยวชาญได้ประชุมหารือเพ่ือร่างโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลปี 2544 โดยในการนี้สมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานค้าแนะน้าว่า “ควรที่จะจัดให้มีสถานีวิจัยและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าขึ้น
เพ่ือเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าปล่อยลงสู่ทะเลเป็นการฟ้ืนฟูธรรมชาติ  และท้าหน้าที่ฝึกอบรมราษฎรซึ่งอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงให้มีความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้้า” 

 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้ทรงเร่งรัดให้เริ่มด้าเนินการให้ได้ก่อนเสด็จฯกลับ ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี  ในฐานะประธานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงกา รอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
(ส้านักงาน กปร.)ได้มีบัญชาให้ด้าเนินการจัดหางบประมาณเพ่ือจัดถวายในการด้าเนินโครงการต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและจังหวัด

นราธิวาส 
2. เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้้าบริเวณชายฝั่งทะเล ตลอดจนบริเวณแหล่งน้้า

ภายใน lagoon ที่เชื่อมโยงกับชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสได้แก่ การ
ฟ้ืนฟูปุาชายเลน พ้ืนที่ชุ่มน้้าและแนวหญ้าทะเล 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด้าริจังหวัดปัตตานี  
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
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3. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้าโดยการเพาะพันธุ์สัตว์น้้าชนิดต่างๆที่เหมาะสม ปล่อยลงสู่ชายฝั่งทะเลและ
แหล่งน้้าภายใน เพื่อให้แพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ 

4. เพ่ือสร้างปะการังเทียมและซ้ังให้เป็นที่อยู่อาศัยและหลบภัยของสัตว์น้้า และเป็นแหล่งการท้า
ประมงพ้ืนบ้านที่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดท้าประมงได้ และประเมินผลความชุกชุม
ของสัตว์น้้าทั้งชนิดและปริมาณ 

5. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการท้าประมงในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้้า 
รวมถึงการแปรรูปสัตว์น้้าให้แก่ชาวประมงและผู้สนใจในพ้ืนที่ 

ผลการด าเนินงาน 
แผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2553 คือผลิตพันธุ์สัตว์น้้าเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้้าจ้านวนทั้งหมด 

20,000,000 ตัวได้แก่กุ้งแชบ๊วยขนาด PL15-PL18 จ้านวน 19,800,000 ตัว ปลากะพงขาวขนาด 2.5 
เซนติเมตร จ้านวน 150,000 ตัว และหอยหวานขนาด 1.0 เซนติเมตร จ้านวน 50,000 ตัว ผลการ
ปฏิบัติงานได้ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าเพื่อไปปล่อยลงสู่แหล่งน้้าชายฝั่งทะเลธรรมชาติในอ้าเภอไม้แก่น และอ้าเภอสาย
บุรีจ้านวนทั้งหมด 20,010,000 ตัว(คิดเป็นร้อยละ 100.05 ของแผน) ได้แก่ กุ้งแชบ๊วยจ้านวน 
19,800,000 ตัว(คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผน)ปลากะพงขาวจ้านวน 155,000 ตัว(คิดเป็นร้อยละ 
103.33 ของแผน) และหอยหวานจ้านวน 55,000 ตัว (คิดเป็นร้อยละ 110.00ของแผน) 



 

 

ตาราง  แสดงรายละเอียดการปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าที่ผลิตได้ลงสู่แหล่งน้้าต่างๆ ของกิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด้าริจังหวัดปัตตานี  

เดือน วันที่ สถานที่ปล่อย 
ชนิดสัตว์น  าและจ านวน(ตัว)ที่ปล่อย 

กุ้งแชบ๊วย ปลากะพงขาว หอยหวาน รวม 

แผนการปฏิบัติงาน 19,800,000 150,000 50,000 20,000,000 
ผลการด้าเนินงาน จ้านวนพันธุ์สัตว์น้้าที่ปล่อย 19,800,000 155,000 55,000 20,010,000 

ร้อยละ 100.00 103.33 110.00 100.05 
รายละเอียดสถานที่ปล่อยและจ้านวนที่ปล่อย 

ตุลาคม 6 คลองปาตาตีมอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี - 25,000 - 25,000 
พฤศจิกายน 2 ชายฝั่งทะเล ม.1 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี 1,500,000 - 10,000 1,510,000 
 4 บริเวณพลับพลาฯ ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น 1,800,000 - - 1,800,000 
มกราคม 14 หาดบ้านละเวง ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น - - 15,000 15,000 
 26 คลองปาตาตีมอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี - 45,000 - 45,000 
กุมภาพันธ์ 11 หาดปาตาบาระ ม.1 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี 1,500,000 - - 1,500,000 
 11 คลองละเวง ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น 1,500,000 - - 1,500,000 
มีนาคม 11 คลองบ้านดอนทราย ม.2 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น 1,200,000 - - 1,200,000 
 11 คลองปาตาตีมอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี 1,300,000 - - 1,300,000 
 12 คลองปาตาบาระ  ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี 1,300,000 - - 1,300,000 
 12 คลองบ้านละเวง ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น 1,400,000 - - 1,400,000 
เมษายน 8 คลองบ้านละเวง ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น 1,800,000 - 10,000 1,810,000 
 9 หาดปาตาบาระ ม.1 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี 2,000,000 - 10,000 2,010,000 
 30 หาดวาสุกรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี - 15,000 - 15,000 
มิถุนายน 22 บริเวณพลับพลาฯ(คลองละเวง) ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น 1,500,000 - - 1,500,000 
 24 คลองม่วงงามหมู่บ้านสารวัน ม.2 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น 1,500,000 - - 1,500,000 
กรกฎาคม 2 คลองบางตาหยาด ม.3 ต.ตะลุบัน อ.สายบุร ี - 35,000 - 35,000 
 2 หาดปาตาบาระ ม.1 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี - 35,000 10,000 45,000 
กันยายน 20 หาดปาตาบาระ ม.6 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุร ี 1,500,000 - - 1,500,000 
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รายงานภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2553 
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝ่ังทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ บ้านปาตาบาระ หมู่ที่ 1 ต้าบลปะเสยะวอ อ้าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีเจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยกันปล่อยพันธ์ุ 
ลูกกุ้งแชบ๊วย จ้านวน 150,000 ตัว ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2553   

 

ณ บ้านละเวง หมู่ที่ 3 ต้าบลดอนทราย อ้าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี มีเจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยกันปล่อยพันธ์ุ 
ลูกกุ้งแชบ๊วย  จ้านวน 150,000 ตัว ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2553   
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รายงานภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2553 
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝ่ังทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ คลองบางตาหยาด  ต้าบลตะลุบัน  อ้าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตาน ีชาวบ้านและนักเรียนร.ร.เทศบาลบ้านบางตาหยาด
ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 2.5 เซนติเมตร  จ้านวน 35,000  ตัว ในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2553  

 

ณ คลองละเวง  ต้าบลดอนทราย  อ้าเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตาน ี เจ้าหน้าท่ีของสถานีฯร่วมกับชาวบ้านช่วยกันปล่อยพันธ์ุปลา
กะพงขาว ขนาด 2.5 เซนติเมตร ในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2553   จ้านวน 35,000 ตัว 
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รายงานภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2553 
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ ชายฝั่งทะเล ม.1  ต้าบลปะเสยะวอ  อ้าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตาน ี เจ้าหน้าท่ีของสถานีฯร่วมกับชาวบ้านช่วยกันปล่อย
พันธุห์อยหวาน  ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2552   จ้านวน 10,000 ตัว 

 

ณ ชายฝั่งทะเลปาตาบาระ ม.1  ต้าบลปะเสยะวอ  อ้าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตาน ี เจ้าหน้าท่ีของสถานีฯร่วมกับชาวบ้าน
ช่วยกันปล่อยพันธ์ุหอยหวาน  ในวันท่ี 14 มกราคม 2553   จ้านวน 15,000 ตัว 
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สถานีฯ ได้เริ่มด้าเนินงานกิจกรรมในวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 และมีผลการด้าเนินงาน ดังนี้ 

1. การเตรียมพ้ืนที่ด้าเนินกิจกรรมฯ 
พ้ืนที่ที่ใช้ด้าเนินกิจกรรมนี้ คือบริเวณด้านหน้าสถานีฯ มีเนื้อที่ประมาณ 1.5 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่มีคูน้้า

ล้อมรอบ  ในระหว่างวันที่ 21-29 กรกฎาคม 2553 ได้มีการเตรียมพ้ืนที่โดยการเก็บเศษไม้ กิ่งไม้ไปก้าจัดทิ้ง 
ก้าหนดจุดที่จะลงปลูกต้นโกงกางใบใหญ่และใบเล็ก โดยใช้ไม้ปักท้าเครื่ องหมายไว้(ระยะห่างของต้นโกงกางใน
แต่ละแถว 3 เมตรและแต่ละแถวห่างกัน 5 เมตร) หลังจากนั้นขุดหลุมเพื่อให้พร้อมที่จะด้าเนินการลงต้น
โกงกาง เดินระบบส่งน้้าโดยท่อพีวีซี เพื่อให้สามารถส่งน้้าให้กระจายทั่วพื้นที่ และท้าการล้อมรั้วโดยใช้อวนเพ่ือ
ป้องกันความเสียหายจากแพะและแกะที่เข้ามากินต้นโกงกาง  
2. การปลูกต้นไม้ป่าชายเลน 

ด้าเนินการปลูกป่าชายเลนในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 โดยปลูกต้นโกงกางใบใหญ่และใบเล็กจ้านวน 
240 ต้น และฝักต้นโกงกางจ้านวน 1,000 ฝัก ต้นโกงกางใบใหญ่และใบเล็กปลูกตรงจุดที่ท้าเครื่องหมายไว้ 
ส่วนฝักโกงกางปลูกแทรกระหว่างต้นขนาดใหญ่และกระจายเต็มพ้ืนที่ มีผู้ร่วมปลูกทั้งหมด 60 คน หลักจากนั้น
ท้าการสุ่มตรวจวัดความสูงของต้นโกงกางและฝักโกงกาง พบว่าต้นโกงกางใบใหญ่และใบเล็ก มีความสูงเท่ากับ 
34 – 69 เซนติเมตร(ความสูงเฉลี่ย 52.18 เซนติเมตร) ฝักโกงกางมีความสูงเท่ากับ 18 – 35 เซนติเมตร 
(ความสูงเฉลี่ย 26.34 เซนติเมตร) และจะมีการตรวจติดตามการเจริญเติบโตของต้นโกงกางที่ปลูก จ้านวนต้น
โกงกางที่ตาย เป็นประจ้าเดือนละครั้ง หลังจากนั้นเกิดอุทกภัยและวาตภัยที่มีความรุนแรงสูงท้าให้ต้นโกงกางที่
ปลูกไว้เสียหายหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  
กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้ากุ้ง  
ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน  
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ภาพกิจกรรมย่อย  
ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  

บริเวณด้านหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจังหวัดปัตตานี 
 

 
 

ภาพ

กิจก

รรม 

ส่งเ

สริม

การ

ปลูก

ป่า 

 

ชาย 

 

 

 

 

เลน

เพื่อ

การ 

สถานที่ปลูกป่าชายเลน บริเวณด้านหน้าสถานีฯ มีพื้นที่ 1.5 ไร่ 
 

ช่วยกันเตรียมพื้นที ่
 

ไม้ใช้ท้าเสาของร้ัวเพื่อป้องกันแพะเข้าไป
กิน 

 

วัดระยะที่จะลงเสารั้ว 
 

เสร็จเรียบร้อยแต่ละเสาห่าง 3 เมตร 
 

 

วัดระยะใช้อวนกั้นเป็นร้ัว 
 

ะที่จะลงเสารั้ว 

 

ช่วนกันดึงอวนให้ตึง 
 

เดินระบบท่อส่งน้้าเข้าสู่แปลงปลูก 
 

วันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2553 เตรียมสถานที่ส าหรับปลูกป่าชายเลน 
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อนุรักษ์ 
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วันที่ 5 สิงหาคม 2553 ปลูกป่าโกงกาง 

ป้ายด้านหน้าแปลงปลูกป่าชายเลน 
 

เตรียมพร้อมที่จะท้าการปลูก 
 

ต้นโกงกางที่จะใช้ปลูก 
 

เตรียมต้นโกงกางที่จะใช้ปลูก 
 

ทุกคนเตรียมพร้อม 
 

ถ่ายภาพกับป้ายโครงการ 
 

หยิบคนละต้นสองต้นไปปลูก 
 

หัวหน้าสถานีฯ ครับ 
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การด าเนินงาน 
1. การเตรียมพ้ืนที่ด้าเนินกิจกรรมฯ 

ใช้พื้นที่คูน้้าทิ้งของสถานีฯ 3 แห่ง คือ 
1.1. บริเวณคูน้้าทิ้งบ่อดิน บ่อท่ี 1,2,3,4 และ 5 ก้าหนดให้เป็นพื้นที่ปลูกสาหร่ายจุดที่ 1 โดยบริเวณคูน้้า

ทิ้งมีพ้ืนที่ 2,160 ตารางเมตร ระดับน้้าลึก 0.30-1.00 เมตร มีทางระบายน้้าออกเชื่อมติดกับอ่าว
ปัตตานี 1 จุด 

1.2. บริเวณคูน้้าทิ้งบ่อดิน บ่อท่ี 6,7,8,9,10,11 และ 12 ก้าหนดให้เป็นพื้นที่ปลูกสาหร่ายจุดที่ 2 โดย
บริเวณคูน้้าทิ้งมีพ้ืนที่ 3,080 ตารางเมตร ระดับน้้าลึก 0.30-1.00 เมตร มีทางระบายน้้าออกเชื่อม
ติดกับอ่าวปัตตานี 1 จุด 

1.3. บริเวณคูน้้าทิ้งจากโรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเล ด้านหน้าสถานีฯโดยมีพ้ืนที่ 500 ตารางเมตร ระดับน้้าลึก 
0.50 – 1.00 เมตร ไหลเชื่อมกับอ่าวปัตตานี 

2. การเตรียมกระชังเพ่ือใช้ปลูกสาหร่าย  
จัดเตรียมกระชังที่มีตาอวนขนาด 0.4 มิลลิเมตร โครงกระชังท้าด้วยท่อพีวีซีขนาด ¾ นิ้ว โดยให้
กระชังมีขนาด 60*70*120 เซนติเมตร พร้อมผูกทุ่นพลาสติกยึดกระชังให้ลอยน้้าทั้งสองด้าน 

3. การเตรียมสาหร่ายและการปลูกสาหร่าย 
3.1. จัดเตรียมสาหร่ายจ้านวน 4 ชนิดดังนี้ 

3.1.1. สาหร่ายเม็ดพริกไทย จ้านวน 10 กิโลกรัม 
3.1.2. สาหร่ายผักกาด  จ้านวน 10 กิโลกรัม 
3.1.3. สาหร่ายผมนางเส้นใหญ่ จ้านวน 10 กิโลกรัม 
3.1.4. สาหร่ายหนาม  จ้านวน 10 กิโลกรัม 

3.2. เริ่มท้าการปลูกสาหร่ายในกระชังชนิดละ 10 กิโลกรัมต่อกระชัง จุดละ 4 ชนิด โดยเริ่มปลูกในวันที่ 
10 สิงหาคม 2553 

4. การวิเคราะห์คุณภาพน้้า 
4.1. เก็บตัวอย่างน้้าเพ่ือวิเคราะห์ค่า ความเค็ม พีเอช อัลคาไลน์ ออกซิเจน ไนไตรท์ แอมโม เนียและบีโอดี 
4.2. จุดเก็บตัวอย่างน้้าจะเก็บตัวอย่างน้้าจุดละ 2 แห่งโดยก้าหนดการเก็บตัวอย่างดังนี้ 

F1 = น้้าทิ้งก่อนผ่านพื้นที่ปลูกสาหร่ายจุดที่ 1 
L1 = น้้าทิ้งหลังผ่านพื้นที่ปลูกสาหร่ายจุดที่ 1 
F2 = น้้าทิ้งก่อนผ่านพื้นที่ปลูกสาหร่ายจุดที่ 2 
L2 = น้้าทิ้งหลังผ่านพื้นที่ปลูกสาหร่ายจุดที่ 2 
F3 = น้้าทิ้งก่อนผ่านพื้นที่ปลูกสาหร่ายจุดที่ 3 
L3 = น้้าทิ้งหลังผ่านพื้นที่ปลูกสาหร่ายจุดที่ 3 

 

กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการปลูกสาหร่ายในแหล่งรองรับน้้าเพื่อบ้าบัดน้้าท้ิงจากฟาร์มกุ้งทะเล  
กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้ากุ้ง  
ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน  
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ผลการด าเนินการ 
1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้า 

วันท่ี จุดที่ พีเอช ความเค็ม อัลคาไลน ์ ออกซิเจน ไนไตรท ์ แอมโมเนีย บีโอด ี
10 ส.ค. 53 
ก่อนปลูก
สาหร่าย 

1  7.87 25 116 4.70 0.0372 0.0488 7.62 
2  7.41 16 86 2.70 0.0040 0.0169 0.51 
3  6.82 27 163 0.00 0.0119 0.0250 9.99 

7 ส.ค. 53 1 F1 7.81 26 132 3.66 0.0196 0.0516 4.26 
 L1 7.82 27 132 3.66 0.0173 0.0569 4.16 
2 F2 7.84 26 144 4.16 0.0065 0.0450 3.17 
 L2 7.11 22 126 4.89 0.0018 0.0341 3.66 
3 F3 7.04 28 149 1.49 0.0047 0.0014 4.36 
 L3 7.33 29 142 3.07 0.0060 0.0353 4.45 

24 ส.ค. 53 1 F1 7.99 20 87 5.94 0.0096 0.0154 5.94 
 L1 7.77 20 86 5.05 0.0058 0.0278 5.05 
2 F2 7.73 18 131 8.05 0.0138 0.0268 5.84 
 L2 7.54 12 89 4.24 0.0078 0.0258 2.68 
3 F3 7.02 20 155 0.00 0.0000 0.0571 4.65 
 L3 7.31 20 140 3.66 0.0117 0.0769 4.65 

31 ส.ค. 53 1 F1 8.10 26 135 6.93 0.0125 0.0032  
 L1 7.98 25 135 5.94 0.0117 0.0159  
2 F2 7.93 22 187 4.75 0.0099 0.0609  
 L2 8.46 14 160 6.23 0.0071 0.0240  
3 F3 7.17 28 150 3.26 0.0069 0.0023  
 L3 7.52 24 148 4.65 0.0064 0.0121  

 
2. น้้าหนักสาหร่าย(กิโลกรัม)ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 31 สิงหาคม 2553 

จุดที ่ สาหร่ายเม็ดพริกไทย สาหร่ายผักกาด สาหร่ายผมนาง สาหร่ายหนาม 
1 6.32 0.30 9.55 0.00 
2 0.00 6.97 8.20 0.00 
3 6.20 0.41 4.56 0.00 

 
สรปผลการด าเนินงาน 

จากการทดลองปลูกสาหร่ายในบริเวณคูน้้าทิ้งของสถานีฯ โดยทดลองใช้สาหร่าย 4 ชนิดได้แก่สาหร่าย
เม็ดพริกไทย สาหร่ายผักกาด สาหร่ายผมนางเส้นใหญ่ สาหร่ายหนามพบว่าค่าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีและ
พบว่าสาหร่ายที่ปลูกในแต่ละพ้ืนที่มีการตายแตกต่างกันเช่นสาหร่ายหนามที่ปลูกในทุกพ้ืนที่จะตายหมด ไม่
สามารถน้ามาใช้บ้าบัดน้้าได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาหร่ายหนามเป็นสาหร่ายที่ชอบน้้าที่มีความเค็มสูงเมื่ออยู่ใน
น้้าที่มคีวามเค็มต่้า จึงมีการตายสูงสุด ส่วนสาหร่ายที่มีจ้านวนเหลือมากที่สุดทั้ง 3 จุด อันดับ 1 ได้แก่สาหร่าย
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ผมนางเส้นใหญ่ อันดับสองสาหร่ายเม็ดพริกไทย และอันดับ 3 สาหร่ายผักกาด ซึ่งสถานีฯ จะน้าผลการทดลอง
นี้ ไปปรับเปลี่ยน และคัดเลือกชนิดของสาหร่ายให้มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และคุณภาพน้้า เพื่อการปลูก
สาหร่ายในพื้นที่คูน้้าทิ้งเพ่ือบ้าบัดน้้าทิ้งจากฟาร์มกุ้งทะเลต่อไป และหลังจากนั้นเกิดอุทกภัยและวาตภัย ใน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ที่มีความรุนแรงสูงท้าให้สาหร่ายที่ปลูกไว้กระชังเสียหายหมด 
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ผลการปฏิบัติงาน 
 ปีงบประมาณ 2553 สถานีฯ ได้รับการจัดสรรงบเงินทุนหมุนเวียน ในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง 

และพันธุ์สัตว์น้้าอื่นๆ เพ่ือจ้าหน่ายจ้านวนเงิน 1,455,600.00 บาท และใช้ไปจ้านวน 1,215,172.00 
บาท (ร้อยละ 83.48 ของงบประมาณ) คงเหลือ 240,428.00 บาท รายละเอียดดังนี้ 
ล้าดับ รายการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ีใช้ไป คงเหลือ 

1 ค่าจ้างชั่วคราว 885,600.00 885,600.00  
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 265,000.00 59,572.00 205,428.00 
3 ค่าตอบแทนพิเศษ 270,000.00 270,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ - - - 
5 ค่าสาธารณูปโภค 35,000.00 - 35,000.00 

รวม 1,455,600.00 1,215,172.00 240,428.00 

ผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้้า สามารถผลิตพันธุ์สัตว์น้้าได้แก่ กุ้งกุลาด้าระยะ Post Larvae 10 - 15 ปลา
กะพงขาวขนาด 1.0 – 1.5 เซนติเมตร, ขนาด 2 เซนติเมตร และไข่ปลากะพงขาว รวมทั้งหมด 403,900 
ตัว (ฟอง)(ร้อยละ 7.31 ของแผนการผลิต)  และจ้าหน่าย ได้จ้านวนเงินทั้งหมด 81,850.00 บาท(คิดเป็น
ร้อยละ  4.88 ของงบประมาณท่ีใช้) รายละเอียดดังตาราง 

ล้าดับ ชนิดสัตว์น้้า ขนาด/อายุ 
แผนการผลิต ผล ราคาต่อ

หน่วย
(บาท) 

จ้านวน 
(ตัว/ฟอง) 

จ้านวน 
(ตัว/ฟอง) 

จ้านวนเงิน 
(บาท) 

1 กุ้งกุลาด้า PL10-15 - 100,000 12,000.00 0.12 

2 กุ้งกุลาด้า PL16-25 2,351,000 275,000 55,000.00 0.20 
3 กุ้งแชบ๊วย  2,600,000 - - - 
4 ปลากะพงขาว 2.5 cm. - - - - 
5 ปลากะพงขาว 1.0-1.5 cm. 570,827 28,900 14,850.00 0.5 

รวม 5,521,827 403,900 81,850.00  

สรุปผลการด าเนินงาน 
รวมเบิกจ่าย 1,215,172.00 บาท 
น้าส่งรายได้ 81,850.00 บาท 
ก้าไร/ขาดทุน - 1,133,322.00 บาท 

 

งบเงินทุนหมุนเวียน 


	34-39.pdf
	40-42.pdf
	43-46.pdf

