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กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดปัตตานี  
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

ความเป็นมา 
สืบเนื่องมาจากราษฎรบ้านละเวง ต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีได้กราบบังคมทูลขอ

พระราชทานความช่วยเหลือจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ให้ทรงพิจารณาช่วยฟื้นฟูความอุดม
สมบูรณ์ของสัตว์น้ าเนื่องจากปัจจุบันได้ลดลงเป็นอันมาก โดยที่พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังห วัดปัตตานีและจังหวัด
นราธิวาสยาวเกือบ  200 กิโลเมตรราษฎรบริเวณชายฝั่งประกอบอาชีพท าการประมงพ้ืนบ้านขนาดเล็กและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าประกอบด้วย 8 อ าเภอ 61 หมู่บ้าน มีชาวบ้านประมงประมาณ 7,900 ครัวเรือนแนวโน้ม
ในอนาคตทรัพยากรสัตว์น้ ามีแต่ลดน้อยถอยลง  ชาวประมงชายฝั่งปร ะสบปัญหาในการประกอบอาชีพทางด้าน
การประมงชายฝั่งพ้ืนบ้านทั้งนี้เนื่องจากสัตว์น้ ามีให้จับน้อยลง  ซึ่งเป็นผลมาจากมีการท าประมงเกินก าลังการ
ผลิตของธรรมชาติและการใช้เครื่องมือประมงไม่เลือกประเภทและชนิดสัตว์น้ า  non -selective เช่น อวนลาก 
อวนรุนและอวนล้อมประกอบเครื่อ งปั่นไฟ และการท าการประมงท่ีผิดกฎหมาย เช่นการท าประมงอวนลาก  
อวนรุนในระยะใกล้กว่า 3,000 เมตรท าให้สัตว์น้ าขนาดเล็กถูกจับก่อนวัยอันควรและไม่มีโอกาสสืบพันธุ์เพ่ือ
เพ่ิมปริมาณ โดยลักษณะพ้ืนทะเลเป็นทะเลเปิดขาดระบบนิเวศน์ที่เอ้ืออ านวยต่อการขยายพันธุ์สัตว์น้ าเช่น แนว
ปะการัง แหล่งน้ าภายในlagoon ปกติของระบบนิเวศน์ที่เอ้ืออ านวยต่อการขยายพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์
น้ าเช่นปุาชายเลน  พ้ืนที่ชุ่มน้ าและหญ้าทะเลโดยที่ราษฎรได้กราบทูลว่ายินดีที่จะร่วม  กันด าเนินการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ า และร่วมกันบริจาคทรัพย์เพ่ือด าเนินโคร งการด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้
พระราชทานพระราชด าริ  แนะน าสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถให้จัดประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้องทางด้านต่างๆเพ่ือจัดตั้งโครงการฯ 

 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารและคณะ
ผู้เชี่ยวชาญได้ประชุมหารือเพ่ือร่างโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลปี 2544 โดยในการนี้สมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานค าแนะน าว่า “ควรที่จะจัดให้มีสถานีวิจัยและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าขึ้น
เพ่ือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าปล่อยลงสู่ทะเลเป็นการฟ้ืนฟูธรรมชาติ  และท าหน้า ที่ฝึกอบรมราษฎรซึ่งอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงให้มีความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า” 

 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้ทรงเร่งรัดให้เริ่มด าเนินการให้ได้ก่อนเสด็จฯกลับ ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี  ในฐานะประธานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ
(ส านักงาน กปร.)ได้มีบัญชาให้ด าเนินการจัดหางบประมาณเพ่ือจัดถวายในการด าเนินโครงการต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและจังหวัด

นราธิวาส 
2. เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งทะเล ตลอดจนบริเวณแหล่งน้ า

ภายใน lagoon ที่เชื่อมโยงกับชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสได้แก่ การ
ฟ้ืนฟูปุาชายเลน พ้ืนที่ชุ่มน้ าและแนวหญ้าทะเล 
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3. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าโดยการเพาะพันธุ์สัตว์น้ าชนิดต่างๆที่เหมาะสม ปล่อยลงสู่ชายฝั่งทะเ ลและ
แหล่งน้ าภายใน เพื่อให้แพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ 

4. เพ่ือสร้างปะการังเทียมและซ้ังให้เป็นที่อยู่อาศัยและหลบภัยของสัตว์น้ า และเป็นแหล่งการท า
ประมงพ้ืนบ้านที่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดท าประมงได้ และประเมินผลความชุกชุม
ของสัตว์น้ าทั้งชนิดและปริมาณ 

5. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการท าประมงในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 
รวมถึงการแปรรูปสัตว์น้ าให้แก่ชาวประมงและผู้สนใจในพ้ืนที่ 

ผลการด าเนินงาน 
แผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2554 คือผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ าจ านวนทั้งหมด 

20,000,000 ตัวได้แก่กุ้งแชบ๊วยขนาด PL15-PL18 จ านวน 19,800,000 ตัว ปลากะพงขาวขนาด 2.5 
เซนติเมตร จ านวน 150,000 ตัว และหอยหวานขนาด 1.0 เซนติเมตร จ านวน 50,000 ตัว ผลการ
ปฏิบัติงานได้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ าชายฝั่งทะเลธรรมชาติในอ าเภอไม้แก่น และอ าเภอสาย
บุรีจ านวนทั้งหมด 20,000,000 ตัว(คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผน) ได้แก่ กุ้งแชบ๊วยจ านวน 
19,800,000 ตัว(คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผน)ปลากะพงขาวจ านวน 150,000 ตัว(คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ของแผน) และหอยหวานจ านวน 50,000 ตัว (คิดเป็นร้อยละ 100.00ของแผน) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตาราง  แสดงรายละเอียดการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าที่ผลิตได้ลงสู่แหล่งน้ าต่างๆ ของกิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดปัตตานี 

เดือน วันที่ สถานที่ปล่อย ชนิดสัตว์น  าและจ านวน(ตัว)ที่ปล่อย 
กุ้งแชบ๊วย ปลากะพงขาว หอยหวาน รวม 

แผนการปฏิบัติงาน 19,800,000 150,000 50,000 20,000,000 
ผลการด าเนินงาน จ านวนพันธุ์สัตว์น้ าท่ีปล่อย 19,800,000 150,000 50,000 20,000,000 

ร้อยละ 100 100 100 100 
รายละเอียดสถานท่ีปล่อยและจ านวนท่ีปล่อย 

ตุลาคม 4 คลองท่าต้นไทร ม.1 ต.ตะโละไทรทอง อ.ไม้แก่น 1,600,000 - - 1,600,000 
 4 บริเวณพลับพลาฯ ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น 1,800,000 - - 1,800,000 
 5 คลองสารวัน ม.2 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น 1,700,000 - - 1,700,000 
 6 ชายฝั่งทะเลปาตาบาระ ม.1 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุร ี - - 15,000 15,000 

ธันวาคม 3 คลองบางตาหยาด ต.ตะลุบัน อ.สายบุร ี - 20,000 - 20,000 
มีนาคม 9 คลองปาตาบาระ ม.1 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุร ี 1,500,000 - - 1,500,000 

 10 แม่น้ าสายบุร(ีปากแม่น้ า) ม.1 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุร ี 1,600,000 - - 1,600,000 
 11 หาดวาสุกรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุร ี 1,500,000 - - 1,500,000 
 14 คลองละเวง ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น 1,100,000 - - 1,100,000 
 15 คลองบางสาย ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น - - 10,000 10,000 
 15 คลองละเวง ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น - 35,000 - 35,000 

เมษายน 1 คลองบางตาหยาด ต.ตะลุบัน อ.สายบุร ี - 25,000 - 25,000 
 11 ปากคลองปาตาบาระ ม.1 ต.ปะเสยวะ อ.สายบุร ี - 35,000 - 35,000 
 11 คลองสารวัน ม.2 ต.ไทรทอง อ.สายบุร ี - 35,000 - 35,000 
 25 คลองละเวง ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น - - 10,000 10,000 

 
 



 
 

ตาราง  แสดงรายละเอียดการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าที่ผลิตได้ลงสู่แหล่งน้ าต่างๆ (ต่อ) 

เดือน วันที่ สถานที่ปล่อย 
ชนิดสัตว์น  าและจ านวน(ตัว)ที่ปล่อย 

กุ้งแชบ๊วย ปลากะพงขาว หอยหวาน รวม 

มิถุนายน 21 บริเวณพลับพลาฯ ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น 1,900,000 - - 1,900,000 
 22 คลองสารวัน ม.2 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น 1,900,000 - - 1,900,000 
 24 ชายหาดบ้านบน ม.2 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุร ี 2,000,000 - 15,000 2,015,000 

สิงหาคม 11 คลองละเวง ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น 1,000,000 - - 1,000,000 
กันยายน 20 บริเวณพลับพลาฯ ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น 1,000,000 - - 1,000,000 
 21 หาดบางตาหยาด ต.ตะลุบัน อ.สายบุร ี 1,200,000 - - 1,200,000 
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รายงานภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2554 
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝ่ังทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

ณ คลองบางตาหยาด  ต าบลตะลุบัน  อ าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี วันที่ 3  ธันวาคม 2553                          
ชนิดปลากะพงขาว ขนาด 2.5 เซนติเมตร จ านวน 20,000 ตัว 

 

ณ คลองสารวัน โรงเรียนบ้านสารวัน หมู่ที่ ๒ บ้านสารวัน ต าบลไทรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี                 
วันที่   ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ ชนิดปลากะพงขาว จ านวน  ๓๕,๐๐๐ ตัว 
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รายงานภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2554 
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝ่ังทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดปัตตานี(ต่อ) 

 
 

 

              

        

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

ณ คลองละเวง ม.๓ ต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔                            
ชนิดหอยหวาน จ านวน ๑๐,๐๐๐ ตัว 

  

 

ณ บริเวณพลับพลารวมใจประชา หมู่ที่ 3 ต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี วันที่ 20  กันยายน 2554 
ชนิดกุ้งแชบ๊วย ขนาด PL18-20  จ านวน 1,000,000 ตัว 
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กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  
กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้ากุ้ง  
ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน  

ศูนยฯ์ ได้เริ่มด าเนินงานกิจกรรมในวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 และมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. การเตรียมพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมฯ 

พ้ืนที่ที่ใช้ด าเนินกิจกรรมนี้ คือบริเวณด้านหน้า ศูนย์ฯ มีเนื้อท่ีประมาณ 1.5 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่มีคูน้ า
ล้อมรอบ  ในระหว่างวันที่ 21-29 กรกฎาคม 2553 ได้มีการเตรียมพ้ืนที่โดยการเก็ บเศษไม้ กิ่งไม้ไปก าจัดทิ้ง 
ก าหนดจุดที่จะลงปลูกต้นโกงกางใบ ใหญ่และใบเล็ก โดยใช้ไม้ปักท าเครื่ องหมายไว้ (ระยะห่างของต้นโกงกางใน
แต่ละแถว 3 เมตรและแต่ละแถวห่างกัน 5 เมตร ) หลังจากนั้นขุดหลุมเพื่อให้พร้อมที่จะด าเนินการลงต้น
โกงกาง เดินระบบส่งน้ าโดยท่อพีวีซี เพื่อให้สามารถส่งน้ าให้กระจายทั่วพื้นที่ และท าการล้อมรั้วโดยใช้อวนเพ่ือ
ป้องกันความเสียหายจากแพะและแกะที่เข้ามากินต้นโกงกาง  
2. การปลูกต้นไม้ป่าชายเลน 

ด าเนินการปลูกป่าชายเลนในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 โดยปลูกต้นโกงกางใบใหญ่และใบเล็กจ านวน 
240 ต้น และฝักต้นโกงกางจ านวน 1,000 ฝัก ต้นโกงกางใบใหญ่และใบเล็กปลูกตรงจุดที่ท าเครื่องหมายไว้ 
ส่วนฝักโกงกางปลูกแทรกระหว่างต้นขนาดใหญ่และกระจายเต็มพ้ืนที่ มีผู้ร่วมปลูกทั้งหมด 60 คน หลักจากนั้น
ท าการสุ่มตรวจวัดความสูงของต้นโกงกางและฝักโกงกาง และมีการตรวจติดตามการเจริญเติบโตของต้นโกงกาง
ที่ปลูก จ านวนต้นโกงกางที่ตาย เป็นประจ าเดือนละครั้ง  ซึ่งหลังจากนั้นเกิดอุทกภัยและวาตภัยที่มีความรุนแรง
ท าให้ต้นโกงกางที่ปลูกไว้เสียหายหมด 

ในการนี้ ส า นักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จัดสรรเงินงบประมาณ เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท 
เพ่ือด าเนินการปลูกพันธุ์ต้นโกงกาง ใบใหญ่เพิ่มเติมเป็น  จ านวน 550 ต้น ในวันที่ 1 สิงหาคม  2554 
หลังจากนั้นได้สุ่มตรวจวัดความสูงของต้นโกงกาง พบว่า พันธุ์ต้นโกงกางที่ปลูกนั้น มีความสูงเ ท่ากับ 36-65  
เซนติเมตร (ความสูงเฉลี่ย 51.25 เซนติเมตร ) โดยในแต่ละเดือนจะท าการติดตามการเจริญเติบโตของต้น
โกงกาง เพื่อรายงานไปยังส านักฯต่อไป 
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ภาพกิจกรรมย่อย  
ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  

บริเวณด้านหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี 
 
 

     
 

ภาพกิจกรรม ส่งเสริมการปลูกป่า 

              ชา  

 

                    
 

 

 
 

สถานที่ปลูกป่าชายเลน บริเวณรอบบ่อพักน้ าและบริเวณติดชายฝั่ง ช่วยกันขุดหลุมเพื่อปลูกต้นโกงกาง 
 

ไม้ใช้ท าเสาของร้ัวเพื่อป้องกันแพะเข้าไป
กิน 

 

บริเวณพื้นที่ติดชายฝั่ง ที่พร้อมจะท าการปลูกป่าโกงกาง 
 

ท าการขุดหลุมตามจุดที่ได้ท าเครื่องหมาย ไว้  

เดินระบบท่อส่งน้ าเข้าสู่แปลงปลูก 
 

วันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2554 เตรียมสถานที่ส าหรับปลูกป่าชายเลน 
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ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ต่อ) 

บริเวณด้านหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี 
 

 

                 
 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

         
 

 

ม ส่งเสริมการปลูกป่า 

ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน 
 

ล าเลียงต้นกล้าเพื่อน าไปปลูกในพื้นที่เตรียมไว้ 
 

ทุกคนร่วมมือกันปลูกต้นโกงกางอย่างเต็มที ่
 

รวมพลถ่ายภาพ 
 

ต้นโกงกางที่ท าการเพาะพันธุ์ไว้เพื่อรอท าการปลูก 
 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ช่วยกันปลูกป่าโกงกาง 
 

วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ปลูกป่าโกงกางใบใหญ่ จ านวน 550 ต้น 
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กิจกรรมย่อย เพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กร 
กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้ากุ้ง  
ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน  

การจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล หลักสูตร “โรคและการใช้ยาในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ทะเล” ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุมชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี ในวันที่ 4 เมษายน 2554 
เวลา 09.00-16.30 น. โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม จ านวน 35 ราย และได้เชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ าชายฝั่งสงขลา 1 คน คือ คุณจ าเริญศรี ถาวรสุวรรณ    นักวิชาการ
ประมงช านาญการ  

ส าหรับงบประมาณที่ได้รับจากส านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง เป็นเงินจ านวน 6,000 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป 5,979 บาท เหลือเงิน 21.00 บาท 

ภาพกิจกรรมการจัดฝึกอบรมหลักสูตร“โรคและการใช้ยาในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล” 
      

 

           

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเตรียมพร้อมเพื่อเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ผู้อ านวยการศูนย์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการ
ฝึกอบรม 

คุณจ าเริญศรี ถาวรสุวรรณ  วิทยากรจาก
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ าชายฝั่งสงขลา 

วิทยากรตอบข้อซักถามจากเกษตรกร ท่ี
สงสัยจากเข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี ้

ณ ห้องประชุมชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง จ.ปัตตานี เกษตรกรลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม 
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งบเงินทุนหมนุเวียน 

ผลการปฏิบัติงาน 
 ปีงบประมาณ 2554 สถานีฯ ได้รับการจัดสรรงบเงินทุนหมุนเวียน ในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง 

และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ เพ่ือจ าหน่ายจ านวนเงิน 1,326,600.00 บาท และใช้ไปจ านวน 1,326,565.32 
บาท (ร้อยละ 99.99 ของงบประมาณ) คงเหลือ 34.68 บาท รายละเอียดดังนี้ 
ล าดับ รายการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ีใช้ไป คงเหลือ 

1 ค่าจ้างชั่วคราว 885,600.00 885,600.00 0.00 

2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 171,000.00 170,965.32 34.68 

3 ค่าตอบแทนพิเศษ 270,000.00 270,000 0.00 

รวม 1,326,600.00 1,326,565.32 34.68 

ผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้ า สามารถผลิตพันธุ์สัตว์น้ าได้แก่ กุ้งกุลาด าระยะ Post Larvae 10 - 15 ปลา
กะพงขาวขนาด 1.0 – 1.5 เซนติเมตร, และหอยหวาน รวมทั้งหมด 682,600 ตัว (ร้อยละ 7.37 ของ
แผนการผลิต) และจ าหน่าย ได้จ านวนเงินทั้งหมด 123,280.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 9.29 ของงบประมาณ
ที่ใช้) รายละเอียดดังตาราง 

ล าดับ ชนิดสัตว์น้ า ขนาด/
อายุ 

แผนการผลิต ผล ราคาต่อหน่วย 

จ านวน 
(ตัว/ฟอง) 

จ านวน 
(ตัว/ฟอง) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

(บาท) 

 1 กุ้งกุลาด า PL10-15 2,500,000 415,000 49,800.00 0.12 

2 กุ้งกุลาด า PL21-25 1,580,000   -   -   - 

3 กุ้งแชบ๊วย   4,600,000 - - - 

4 ปลากะพงขาว 16-20วัน 580,000 248,800 62,200.00  0.25 

5 หอยหวาน 1 ซ.ม.   - 18,800 11,280.00 0.60 

รวม 9,260,000 682,600 123,280.00   

สรุปผลการด าเนินงาน 
รวมเบิกจ่าย 1,326,565.32 บาท 
น าส่งรายได้ 123,280.00 บาท 
ก าไร/ขาดทุน - 1,203,328.32 บาท 
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