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ข้อมูลหน่วยงาน 
 
ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ังปัตตานี 
 จังหวัดปัตตานีมีชายฝั่งทะเลยาว 116 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 897 ตารางกิโลเมตรและมีอ่าว
ปัตตานีที่มีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ 74 ตารางกิโลเมตร (46,250 ไร่) แบ่งเป็นพ้ืนที่ภายในอ่าว 54 ตาราง -
กิโลเมตร(33,750 ไร่) และพ้ืนที่ปากอ่าว 20 ตารางกิโลเมตร(12,500 ไร่) เป็นแหล่งเลี้ยงตัวของสัตว์วัยอ่อน
โดยเฉพาะป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์สามารถพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในปี 
2532 กรมประมงได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานีและแล้วเสร็จในปี 
2535 โดยใช้งบประมาณการก่อสร้าง 31.8 ล้านบาทโดยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ใช้พ้ืนที่จ้านวน 100 ไร่
ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่องก้าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขต
ป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ฉบับที่ 46/2533 ณ บริเวณบ้านดาโต๊ะ หมู่ที่ 4 ต้าบล
แหลมโพธิ์ อ้าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี อยู่ห่างจากตัวอ้าเภอยะหริ่งประมาณ 9 กิโลเมตรและห่างจากตัว
จังหวัดปัตตานีประมาณ 22 กิโลเมตร 

 เนื่องด้วยกรมประมงได้เสนอขอปรับปรุงการแบ่งสายงานภายในกรมประมง โดยไม่กระทบกับแบ่ง
ส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 จึงให้ทางสถานี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจังหวัดปัตตานี เป็นหน่วยงานที่ก้าหนดใหม่ คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
ปัตตานี สังกัด ส้านักวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งและการจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง โดยเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าชายฝั่งและ
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้้าชายฝั่งเพ่ือขยายผลในเชิงพาณิชย์ ตรวจสอบผลผลิตจากการท้าการประมงชายฝั่ง
และตรวจรับรองกระบวนการผลิตสัตว์น้้าชายฝั่งให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (ตรวจยาตกค้าง ตรวจวิเคราะห์พีซีอาร์) ตรวจสอบคุณภาพในแหล่งผลิตตาม
มาตรฐาน GAP และ CoC ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่งที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ และที่หายากและใกล้สูญ
พันธุ์  
 
สถานที่ตั้ง 

ตั้งอยู่เลขท่ี 186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์  อ.ยะหริ่ง  
จ.ปัตตานี 94150  
โทร/โทรสาร: 073-321101-2 
http://www.fisheries.go.th/cs-pattani 
E-mail: ptn2547@yahoo.com 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

o เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้าชายฝั่งโดยผลิตพันธุ์สัตว์น้้าปล่อยลงแหล่งน้้าธรรมชาติในเขตจังหวัด
ปัตตานีและบริเวณจังหวัดใกล้เคียงให้มีปริมาณเพียงพอ กับความต้องการและเพ่ิมผลผลิต
สัตว์น้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ 

o ท้าการทดลองวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลทางวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งทั้งทางด้านอาหาร 
 

mailto:ptn2547@yahoo.com
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o เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตลอดจนการบริการทางวิชาการ
แก่เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจและนิสิตนักศึกษา 

o งานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ในการพัฒนาทางด้านการให้ความรู้ด้านวิชาการ
ติดตามผลการเลี้ยงสัตว์น้้ากร่อย ตรวจสอบคุณสมบัติน้้าบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยง 

o งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง เพ่ือให้ได้มาตรฐานที่ดีแก่
เกษตรกร 

o  ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้าจากแหล่งเพาะเลี้ยงของเกษตรกรในพ้ืนที่
จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส  

o ให้บริการตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสรวมทั้งให้บริการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียให้แก่เกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์น้้า 

การจัดแบ่งสายงาน 
1. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปได้แก่รับส่งเอกสาร ติดตามเรื่องเก็บรวบรวม

เอกสาร ร่างโต้ตอบ ควบคุมเวลาปฏิบัติราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนดูแลรักษาควบคุม
การเบิกจ่ายพัสดุและพัสดุ จัดตั้งและจัดของบประมาณ ควบคุมและตรวจสอบการใช้เงิน
งบประมาณ 

2. งานผลิตพันธุ์สัตว์น้้า มีหน้าที่ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่ง ทั้งที่มีความส้าคัญทาง
เศรษฐกิจ การอนุรักษ์และเพ่ือจ้าหน่ายจ่ายแจกให้แก่เกษตรกรและปล่อยลงแหล่งน้้า เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

3. งานหน่วยตรวจรับรองคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้า  มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนการ
ให้บริการทางวิชาการ ตรวจสอบก้ากับดูแลสุขอนามัยของฟาร์ม ตรวจสอบสารตกค้างใน
ตัวอย่างสัตว์น้้า (ปัจจุบันทางศูนย์วิจัยฯไม่ได้ท้าการตรวจวิเคราะห์เองแต่ได้ท้าการส่งตัวอย่าง
ไปศูนย์/สถาบันที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสารตกค้าง) ออกใบรับรองคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้า
รวมทั้งเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 

4. งานห้องปฏิบัติการคุณภาพน้้า มีหน้าที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าดิน ตรวจรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและสัตว์น้้าชายฝั่งเพ่ือออกใบรับรองฟาร์ม CoC และ GAP 
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง(ปลาร้อง ไห้) และตรวจรับรองคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
 

รายนามผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้บริหาร 
รายนามผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี และปีงบประมาณ 2557  

ที ่ ชื่อ-สกุล ปีท่ีด้ารงต้าแหน่ง ต้าแหน่งปัจจุบัน 
1 นายสุพจน์  จึงแย้มปิ่น ธ.ค. 2533 – พ.ย. 2537 

(4 ปี) 
เกษียณ 

2 นายสุพล  ตั่นสุวรรณ พ.ย. 2537 – พ.ย. 2542  
(5 ปี ) 

ประมงจังหวัดตรัง  
 

3 นายกฤตพล  ยังวนิชเศรษฐ พ.ย. 2542 – มิ.ย. 2547 
(4 ปี 7 เดือน) 

ผอ.ศพช.สุราษฎร์ธานี 

4 นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก มิ.ย. 2547 – 2555(8ปี) ผอ.ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้้าปาก
พนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

5 นายโสภณ  อ่อนคง มิ.ย  2555 – ปัจจุบัน ผอ.ศพช.ปัตตานี 
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อัตราก้าลัง 

แผนการปฏิบัติงานตามงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2557 ศูนย์ฯ มีอัตราก้าลังส้าหรับปฏิบัติงาน
รวม 60 อัตราคือ ข้าราชการ 7 อัตรา พนักงานราชการ 30 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวงบเงินทุนหมุนเวียน 9 
อัตรา และพนักงานจ้างเหมา 15 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

1. ข้าราชการ 
ล้าดับที่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายโสภณ อ่อนคง  นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ 
2 นายทศพล  พลรัตน์  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
3 นายสมาน  กูจ ิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
4 นายพงศ์ธร  อินทร์อักษร  เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน  
5 นายไพรัตน์  ขุนแสง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  
6 นายฟารีซี มะหมัด  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  
7 น.ส.สุดใจ  ช่วยจวน  เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน  

 2.พนักงานราชการ 
ล้าดับที่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

1 น.ส.ดารณี  อ่อนรักษ์ นักวิชาการประมง เพ่ิมผลผลิต 
2 นายภูวสิษฎ์ ว่องสิริโรจน์ เจ้าพนักงานประมง เพ่ิมผลผลิต 
3 นางอรอุมา ขุนแสง เจ้าหน้าที่ประมง เพ่ิมผลผลิต 
4 น.ส.หทัยชนก  พลวรรณ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เพ่ิมผลผลิต 
5 นางดารารัตน์  อินทร์อักษร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพ่ิมผลผลิต 
6 นายสัญญา  สุขเลี่ยง เจ้าหน้าที่ธุรการ เพ่ิมผลผลิต 
7 นายเจะโก๊ะ  หะยีฮามะ พนักงานผู้ช่วยประมง เพ่ิมผลผลิต 
8 นายอ้านวย  แก้วสุวรรณ พนักงานผู้ช่วยประมง เพ่ิมผลผลิต 
9 นายสะตอปาร์  ดือราโอะ พนักงานผู้ช่วยประมง เพ่ิมผลผลิต 

10 นายเจ๊ะคอเล็บ  เจะกา พนักงานผู้ช่วยประมง เพ่ิมผลผลิต 
11 นางวิลาวัลย ์ พลรัตน์ นักวิชาการประมง หน่วยตรวจสอบ 
12 น.ส.กนกพร  กองสุวรรณ นักวิชาการประมง หน่วยตรวจสอบ 
13 น.ส.ปุญพิชชา พฤทธิ์ณธษา นักวิชาการประมง หน่วยตรวจสอบ 
14 นางสาวมารีแย อาแวกือจิ นักวิชาการประมง หน่วยตรวจสอบ 
15 น.ส ซูไฮบัฮ เจ๊ะโด นักวิทยาศาสตร์ หน่วยตรวจสอบ 
16 นายอุสมาน  ขาเดร ์ เจ้าพนักงานประมง หน่วยตรวจสอบ 
17 นายซัมรี  เจ๊ะโด เจ้าพนักงานประมง หน่วยตรวจสอบ 
18 น.ส.วรสิา นุ้ยไฉน เจ้าพนักงานประมง หน่วยตรวจสอบ 
19 นางอรอุมา มะหมัด เจ้าพนักงานประมง หน่วยตรวจสอบ 
20 นายสุพรรณ  พรหมเพ็ชร เจ้าหน้าที่ประมง หน่วยตรวจสอบ 
21 นางสาแลน๊ะ  เจะกา พนักงานห้องทดลอง หน่วยตรวจสอบ 
22 นางนิตยา  แวมามะ เจ้าหน้าที่ธุรการ หน่วยตรวจสอบ 
23 นายมาฮามุด  วาเม๊าะ พนักงานผู้ช่วยประมง หน่วยตรวจสอบ 
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ล้าดับที่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

24 นายวันยูนุซ สาแม พนักงานผู้ช่วยประมง หน่วยตรวจสอบ 
25 นายสุริยา  กาเซ็ง พนักงานผู้ช่วยประมง หน่วยตรวจสอบ 
26 นายเจ๊ะอีซอ  ดอเลาะ พนักงานผู้ช่วยประมง หน่วยตรวจสอบ 
27 นายพงศ์  จันทร์ดี พนักงานผู้ช่วยประมง หน่วยตรวจสอบ 
28 นายรอฮีมาน  เจ๊ะมะลี พนักงานผู้ช่วยประมง หน่วยตรวจสอบ 
29 นายกมลพันธ์ สุทธิโชติ พนักงานผู้ช่วยประมง หน่วยตรวจสอบ 
30 น.ส.พิทชรัตน์ แก้วประดิษฐ์ นักวิชาการประมง ฟ้ืนฟฯู 

 3.ลูกจ้างชั่วคราว (งบเงินทุนหมุนเวียน) 
ล้าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายวาณิช  เพ็ชรรักษ์ พนักงานขับรถยนต์ เงินทุนหมุนเวียน 
2 น.ส.ธนภรณ์ นารอด เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เงินทุนหมุนเวียน 
3 นายครรชิต  พรหมเพ็ชร คนงานประมง เงินทุนหมุนเวียน 
4 นายยาการียา  ดาแม คนงานประมง เงินทุนหมุนเวียน 
5 นายเสกสรร  อันทานุวงศ์ คนงานประมง เงินทุนหมุนเวียน 
6 นายสาบูดิง  เซ็นอาลามีน คนงานประมง เงินทุนหมุนเวียน 
7 นายสุเมธ เป๊าะโซ๊ะ คนงานประมง เงินทุนหมุนเวียน 
8 นางยูนัยดะห์  เจ๊ะเตะ คนงานประมง เงินทุนหมุนเวียน 
9 นายสมศักดิ์  ชัยชูชาต ิ คนงานประมง เงินทุนหมุนเวียน 

4.จ้างเหมา 
ล้าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายจรัญ สอกา  ยามรักษาการณ์  เพ่ิมผลผลิต 
2 นายแวฮาซัน หะยีสอเหาะ  นักวิชาการประมง เพ่ิมผลผลิต 
3 นายอดินันท์ แวสมาแอ  คนงานประมง  เพ่ิมผลผลิต 
4 นางวารุณี   สามะอาลี  ภารโรง  เพ่ิมผลผลิต 
5 น.ส.ยาไฮนี เซ็นอาลามีน  คนงานประมง  เพ่ิมผลผลิต 
6 น.ส.รอซีด๊ะ  สาเม็ง  คนงานประมง  เพ่ิมผลผลิต 
7 นายอภินันท์  สอกา พนักงานขับรถยนต์ เพ่ิมผลผลิต 
8 นางปัทมา พรหมเพ็ชร  คนงานประมง  หน่วยตรวจสอบ 
9 นางบุญนาค จันทร์ดี  คนงานประมง  หน่วยตรวจสอบ 

10 น.ส.เจะรูคอยะห์ ฮะยีดาโอะ  คนงานประมง  หน่วยตรวจสอบ 
11 นางรอซียะ ดือราโอ๊ะ  คนงานประมง  หน่วยตรวจสอบ 
12 นายเจ๊ะโซ๊ะ  มะแซ  ยามรักษาการณ์  หน่วยตรวจสอบ 
13 นส.มาฟูเสาะ วาโด นักวิชาการประมง หน่วยตรวจสอบ 
14 นายซัพวาน หะยีหะเด็ง นักวิชาการประมง หน่วยตรวจสอบ 
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ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 
 

ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน  ผล  % 
1.แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ผลผลิตท่ี 1 การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติ 
กิจกรรม ผลติพันธ์ุสัตว์น้้า 

Ø ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าเพ่ือปล่อยในแหล่งน้้า พันตัว 18,260 19,290 105.64 
·     กุ้งแชบ๊วย พันตัว 14,000 15,000 107.14 
·     กุ้งกุลาด้า พันตัว 4,000 4,000 100.00 
·     ปลากะพงขาว พันตัว 100 115 115.00 
·     หอยหวาน พันตัว 60 75 125.00 

            .     ปูม้าระยะ crap 1 พันตัว 100 100 100.00 
2.แผนงาน : ส่งเสรมิประสิทธภิาพการผลิตและสร้างมลูค่าภาคเกษตร 

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) 
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู ่ Smart Farmer ราย 242 242 100.00 
ผลผลิตท่ี 2  สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสรมิ 

กิจกรรม วิจัยและพัฒนาการประมง เรื่อง 1 -             -    
ผลผลิตท่ี 3  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ

พันตัว 20,000 20,235 101.18 
(โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ) 

·        กุ้งแชบ๊วย พันตัว 19,800 20,000 101.01 
·        ปลากะพงขาว พันตัว 150 165 110.00 
·        หอยหวาน พันตัว 50 70 140.00 

3.แผนงาน : ส่งเสรมิสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ฟาร์ม/ตัวอย่าง 1,004 1,079 107.47 

Ø ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มกุ้งทะเลและสัตว์น้้าชายฝ่ัง ฟาร์ม 196 196 100.00 
Ø ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้าจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตัวอย่าง 808 883 109.28 

- ตรวจสารตกค้าง Oxy ,Oxo ,CAP, NF ,MG, FRQ ตัวอย่าง 300 351 117.00 
  - การเฝ้าระวังคณุภาพน้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติ(Mo.3) ตัวอย่าง 324 324 100.00 

      - ตรวจสอบปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า,สารตกคา้ง ตัวอย่าง 110 134 121.82 
  - Action  plan ตัวอย่าง 74 74 100.00 

กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้้า ตัวอย่าง/ครั้ง 1,823 1,842 101.04 
 - การเฝ้าระวังโรคเชิงรุก ตัวอย่าง 488 488 100.00 
 - การเฝ้าระวังโรคเชิงรับ ตัวอย่าง 300 744 248.00 
 - ฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์กุ้งทะเล ตัวอย่าง 816 512 62.75 
 - การเฝ้าระวังโรค IHHNV ในกุ้งกุลาด้ามีชีวิตส่งออกไปจีน ตัวอย่าง 170 50 29.41 

          - การรายงานโรคสตัว์น้้าทางระบบออนไลน ์ ครั้ง 48 48 100.00 
- ทดสอบความช้านาญของห้องปฏิบัติการ ครั้ง 1 0 - 
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ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 

 
4.แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน  ผล  % 

โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการประมง 
            กิจกรรมย่อย เพิม่ผลผลติกุ้งในพ้ืนท่ีพิเศษ 

-   กุ้งกุลาด้า ขนาด 1,000 – 2,000 ตัว/กก. พันตัว 3,000 3,000 100.00 
5.แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการที่ 1 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 

กิจกรรม เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง ซอง/ขวด -/6,000 5,036/6,536 108.93 
งบเงินทุนหมุนเวียน ส่งเข้าเงินทุนหมุนเวียน บาท 1,318,940 718,500 54.48 
ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าวัยอ่อนจ้าหน่าย ตัว 4,851,000 4,211,000 86.81 

 -  กุ้งกุลาด้า PL 10 – PL 15 ตัว 2,562,000 3,700,000 144.42 
 -  กุ้งกุลาด้า PL 16 – PL 20  ตัว 1,750,000 250,000 14.29 
 -  กุ้งกุลาด้า PL 16 – PL 20  ตัว  30,000 

  -  ปลากะพงขาวขนาด1 ซ.ม. ข้ึนไป  ตัว 539,000 231,000 5.57 
 
 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

 ในปีงบประมาณ 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี ได้รับงบประมาณส้าหรับการ
ใช้จ่ายเพ่ือให้การด้าเนินงานต่างๆส้าเร็จลุล่วงตามแผนการด้าเนินงานที่วางไว้ จ้านวนทั้งสิ้น 17,070,330              
บาท (ไม่รวมเงินเดือนข้าราชการ) โดยศูนย์ฯได้ใช้จ่ายส้าหรับการด้าเนินงานต่างฯจ้านวน 16,992,264.74             
บาท  งบประมาณคงเหลือเท่ากับ 78,065.26   บาท และได้รับเงินนอกงบประมาณ งบเงินทุนหมุนเวียน        
1,451,260.00บาท ใช้จ่ายในการด้าเนินงาน จ้านวน 1,379,810.00   บาท เงินคงเหลือเท่ากับ  
71,450.00   บาท  ดังรายละเอียดตารางเงินงบประมาณ ปี 2557 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

งบประมาณที่ได้รับ ในปีงบประมาณ 2557 

งาน/โครงการ งบประมาณได้รับ(บาท) งบประมาณที่ใช้ไป เงินคงเหลือ % 
1. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้า 5,102,200.00 5,090,598.15 11,601.85 99.77 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,600,200.00 1,592,721.12 7,478.88 99.53 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 2,502,000.00 2,499,127.03 2,872.97 99.89 
ค่าตอบแทน สปพ 300,000.00 298,750.00 1,250.00 99.58 
ค่าสาธารณูปโภค 700,000.00 700,000.00 - 100.0

0 2. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าสัตว์น้้า 6,318,390.00 6,257,109.47 61,280.53 99.03 
2.1ตรวจวิเคราะห์ 3,031,175.00 3,028,536.71 2,638.29 99.91 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,051,175.00 2,051,175.00 - 100.0
0 ค่าตอบแทน สปพ 330,000.00 330,000.00 - 100.0
0 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 585,000.00 582,799.58 2,200.42 99.62 

ค่าสาธารณูปโภค 65,000.00 64,562.13 437.87 99.33 
2.2ประเมินฟาร์ม 1,966,325.00 1,934,490.57 31,834.43 98.38 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,229,125.00 1,213,943.06 15,181.94 98.76 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 482,200.00 478,873.01 3,326.99 99.31 
ค่าตอบแทน สปพ 240,000.00 229,112.90 10,887.10 95.46 
ค่าสาธารณูปโภค 15,000.00 12,561.60 2,438.40 83.74 

2.3งบรายจ่ายอ่ืนๆ(ถ่ายโอนภารกิจงานตรวจรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม) 

198,490.00 195,064.00 3,426.00 98.27 
2.4.กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้้า 1,122,400.00 1,099,018.19 23,381.81 97.92 

  การเฝ้าระวังโรคเชิงรุก 488,600.00 487,620.99 979.01 99.80 
  การเฝ้าระวังโรคเชิงรับ 100,000.00 99,750.66 249.34 99.75 
  ฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์กุ้งทะเล 364,800.00 364,753.04 46.96 99.99 
  การเฝ้าระวังโรค IHHNV ในกุ้งกุลาด้ามีชีวิต

ส่งออกไปจีน 
119,000.00 117,488.50 1,511.50 98.73 

              การรายงานโรคสัตว์น้า้ทางระบบออนไลน ์ 30,000.00 29,405.00 595.00 98.02 
  ทดสอบความช้านาญของห้องปฏิบัติการ 20,000.00 - 20,000.00 0.00 

3. กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองจาก
พระราชด้าร ิ

1,341,140.00 1,338,372.65 2,767.35 99.79 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 186,000.00 185,940.00 60.00 99.97 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 1,053,890.00 1,053,699.51 190.49 99.98 
ค่าตอบแทน สปพ 26,250.00 26,250.00 - 100.0

0 ค่าสาธารณูปโภค 75,000.00 72,483.14 2,516.86 96.64 
4. โครงการส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

3,000,000.00 2,999,868.18 131.82 100.0
0     กิจกรรมย่อย เพ่ิมผลผลิตกุ้งในพ้ืนที่พิเศษ 

  
  

ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 3,000,000.00 2,999,868.18 131.82 100.0
0 5. กิจกรรม วิจัยและพัฒนาการประมง 100,000.00 99,981.00 19.00 99.98 

6.โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) 450,000.00 448,400.23 1,599.77 99.64 

   กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู่  Smart Farmer 380,000.00 378,400.23 1,599.77 99.58 
ค่าสาธารณูปโภค 70,000.00 70,000.00 - 100.0

0 
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งบประมาณที่ได้รับ ในปีงบประมาณ 2557 

 

 

 

 

 

งาน/โครงการ งบประมาณได้รับ(บาท) งบประมาณที่ใช้ไป เงินคงเหลือ % 
7.โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 758,600.00 757,935.06 664.94 99.91 
กิจกรรม เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง  

 
  

ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุจดัซื้อprimerตรวจโรค 40,000.00 39,857.00 143.00 99.64 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดผุลติหวัเช้ือจุลินทรีย ์ 118,600.00 118,568.06 31.94 99.97 
ค่าครุภณัฑ ์PCR 350,000.00 350,000.00 - 100.0

0 ค่าครุภณัฑ ์กล้องจุลทรรศน ์ 150,000.00 150,000.00 - 100.0
0 ค่าครุภณัฑ ์หม้อนึ่งฆ่าเช้ือ 100,000.00 99,510.00 490.00 99.51 

8. เงินทุนหมุนเวียน 1,451,260.00 1,379,810.00 71,450.00 95.08 
ค่าจ้างช่ัวคราว 998,760.00 979,200.00 19,560.00 98.04 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 180,000.00 130,610.00 49,390.00 72.56 
ค่าตอบแทนพิเศษ 270,000.00 270,000.00 - 100.0

0 ค่าสาธารณูปโภค 2,500.00 - 2,500.00 0.00 
รวม 18,521,590.00 18,372,074.74 149,515.26 99.19 
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ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 
งานธุรการ 

งานธุรการศูนยฯ์มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญในด้านการบริหาร
ได้แก่งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ  ซึ่งมีรายละเอียดผลการปฏิบัติงานดังนี้ 

งานสารบรรณ 
การด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ เช่น การรับหนังสือจากหน่วยงานอ่ืนร่างหนังสือโต้ตอบ ส่ง

หนังสือส่งเอกสารต่างๆ จัดท าแผนงานรายงานผลการปฏิบัติงานจัดท างบเดือน เวลาท างานของข้าราชการและ
ลูกจ้างจัดท างบประมาณประจ าปีตลอดจนเก็บหนังสือ และเอกสารของทางราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
รายละเอียดผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2557 ดังนี้ 

 
ล าดับที่ งาน หน่วยนับ จ านวน 

1 ลงทะเบียนหนังสือรับ ฉบับ 2,056 

2 ลงทะเบียนหนังสือส่ง ฉบับ 1,043 

3 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม ฉบับ 3,099 

4 จัดท ารายงานการประหยัดพลังงาน ฉบับ 12 

5 จัดท ารายละเอียดค่าสาธารณูปโภค ฉบับ 12 

6 รายละเอียดการใช้กระแสไฟฟ้า ฉบับ 12 

7 รายละเอียดการใช้น้ าประปา ฉบับ 12 

8 งบเดือนเวลาลงงาน ฉบับ 12 

9 จัดท าเวรยามของสถานี ฉบับ 156 

10 หนังสือค าสั่ง ฉบับ 136 

11 จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้าง ครั้ง 3 

12 ขอตั้งงบประมาณ ครั้ง 1 

13 รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ครั้ง 12 

14 รับส่งหนังสือราชการงานสารบรรณ ฉบับ รับ 1,152 
ส่ง    437 
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งานการเงินและบัญชี 
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและค่าใช้จ่ายหมวดต่างๆตาม

แผนงานและโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

ล าดับ งานทีป่ฏิบัติ หน่วยวัด จ านวน 
1 การเบิกจ่ายเงิน บาท 18,521,590.00  

  เงินงบประมาณ บาท   17,070,330.00  

 เงินนอกงบประมาณ บาท     1,451,260.00  

2 วางฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ฎีกา 850 

  ฎีกาเงินงบประมาณ ฎีกา 811 

  ฎีกาเงินนอกงบประมาณ ฎีกา 44 

3 รายได้จากการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า บาท 718,500.00 

4 จ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ครั้ง 12 

5 จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ครั้ง 39 

6 จ่ายค่าสาธารณูปโภค ครั้ง 12 

7 จ่ายค่าประกันสังคม ครั้ง 12 

8 จ่ายเงินทดรองราชการ ครั้ง 10 

9 จ่ายเงินยืมราชการ ครั้ง 1 

10 จ่ายเงินส ารองจ่าย ครั้ง - 

11 รวบรวมใบส าคัญ ฉบับ 983 

12 ตรวจสอบใบส าคัญต่างๆ ฉบับ 983 

13 จัดท าบัญชีงบประมาณรายจ่าย ครั้ง 12 

14 น าส่งรายได้แผ่นดิน ครั้ง 2 

15 จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน ครั้ง 60 

  เงินงบประมาณ ครั้ง 36 

  เงินนอกงบประมาณ ครั้ง 24 
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งานพัสด ุ

อ านวยความสะดวกในการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ซ่อมบ ารุงอาคาร สิ่งก่อสร้างบ้านพัก ตลอดจน
ยานพาหนะ ดูแล และตกแต่งสถานที่ ลงบัญชีวัสดุ ท าบัญชีรายการครุภัณฑ์ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 
ล าดับ งานทีป่ฏิบัติ หน่วยวัด จ านวน 

1 จัดท าการจัดซื้อ/จ้าง ตามระบบ e-GP ฉบับ 307 

2 ลงทะเบียนบัญชีการเบิก-จ่าย วัสดุต่างๆ ฉบับ 211 

3 จัดท าใบส าคัญของวัสดุในการเบิก ฉบับ 426 

4 ตรวจสอบบัญชีคงค้างของวัสดุ ครั้ง 61 

5 จัดท าการจัดซื้อ/จ้าง ครั้ง 426 

6 ตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการเพ่ือประกอบการเบิกจ่าย ฉบับ 163 

7 รวบรวมส าเนาเอกสารจัดซื้อ/จ้าง ฉบับ 426 

8 จัดท าประวัติซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ ครั้ง 27 

9 จัดท าประวัติซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ ครั้ง 61 

10 จดทะเบียนและต่อทะเบียนรถยนต์ ครั้ง 10 

11 จดทะเบียนและต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ ครั้ง 4 
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แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลผลิตที่1 การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติ 
กิจกรรม : ผลิตพันธุ์สัตวน์ ้า 

ความเป็นมา 
เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการอย่างสมดุล ยั่งยืน 

และเป็นธรรม โดยการคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูจัดสร้างแหล่งอาศัยให้กับทรัพยากรสัตว์น ้าปรับปรุงแหล่งน ้า
รวมถึงการสร้างเครือข่ายชุมชนประมงให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น ้าให้มีความอุดม
สมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น ้า ในแหล่งน ้าธรรมชาติ 

งานที่ท้า 
ผลิตพันธุ์สัตว์น ้าเพื่อปล่อยในแหล่งน ้า 18,260,000 ตัว 

ผลการด้าเนินงาน 
แผนการปฏิบัติงานกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น ้าในปีงบประมาณ 2557 คือผลิตพันธุ์สัตว์น ้าเพื่อปล่อย

สู่แหล่งน ้าจ้านวน 18,260,000 ตัว แบ่งเป็น กุ้งกุลาด้า 4,000,000 ตัว กุ้งแชบ๊วย 14,000,000            
ตัว ปลากะพงขาว 100,000 ตัว หอยหวาน 60,000 ตัวและปูม้า 100,000 ตัว ผลการปฏิบัติงานได้ผลิต
พันธุ์สัตว์น ้าเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน ้าชายฝั่งทะเลตามอ้าเภอต่างๆ คือปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าทั งหมด 19,290,000 
ตัว (คิดเป็นร้อยละ105.64 ของแผน) แบ่งเป็นปล่อยกุ้งกุลาด้าจ้านวน  4,000,000 ตัว (คิดเป็นร้อยละ 
100.00ของแผน)  กุ้งแชบ๊วยจ้านวน 15,000,000ตัว (คิดเป็นร้อยละ 107.14 ของแผน) ปลากะพงขาว
จ้านวน 115,000 ตวั(คิดเป็นร้อยละ 115.00 ของแผน)  หอยหวาน จ้านวน  75,000  ตัว (คิดเป็นร้อยละ 
125.00 ของแผน)และปูม้า จ้านวน 100,000 ตัว (คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผน)   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตาราง แสดงรายละเอียดผลการด้าเนินการกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้า ปีงบประมาณ 2557 

เดือน วันที่ สถานที่ปล่อย 
 ชนิดสัตว์น ้าและจ้านวน(ตัว)ทีป่ล่อย 

กุ้งกุลาด้า กุ้งแชบ๊วย ปลากะพงขาว หอยหวาน ปูม้า รวม 
แผน 4,000,000 14,000,000 100,000 60,000 100,000 18,260,000 
ผลการด้าเนินงาน 
 

จ้านวนพันธุ์สัตว์น ้าที่
ปล่อยปล่อย 

4,000,000 15,000,000 115,000 75,000 100,000 19,290,000 

 
                    ร้อยละ 100.00 107.14 115.00 125.00 100.00 105.64 

 
รายละเอียดจ้านวนและสถานที่ปล่อย 

ตุลาคม  - - - - - - - - 
พฤศจิกายน 5 คลองบางราพา ม.4 ต.ท่ากา้ชา้ อ.หนองจิก 1,000,000 - - - - 1,000,000 
 5 คลองเกาะหม้อแกง ม.7 ต.ท่าก้าช้า อ.หนองจิก 1,000,000 - - - - 1,000,000 

6 คลองบ้านท่ากา้ชา้ ม.1 ต.ท่ากา้ช้า อ.หนองจิก 1,000,000 - - - - 1,000,000 

6 บ้านท่ายามู ม.3 ต.ท่าก้าช้า อ.หนองจิก 1,000,000 - - - - 1,000,000 

12 หาดบางราพา ม.5 ต.ทา่ก้าชา้ อ.หนองจิก - - - 15,000 - 15,000 

13 ร่องน ้าปากคลองบ้านกลาง ม.1 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ - - 10,000 - - 10,000 

13 ปากร่องน ้าปะนาเระ ม.1 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ - - 10,000 - - 10,000 

 ธันวาคม 4 บ้านบานา ม.2 ต.บานา เมือง - 1,000,000 - - - 1,000,000 
 11 คลองบางเขา ม.6 ต.บางเขา อ.หนองจิก  - 1,000,000 - - - 1,000,000 
 12 คลองตันหยงเปาว์ ม.4 ต.ทา่ก้าช้า อ.หนองจิก - 1,000,000 - - - 1,000,000 
 13 ปากแม่น า้บางตาวา ม.1ต.บางตาวา อ.หนองจิก - 1,000,000 - - - 1,000,000 
มกราคม 7 แหลมตาชี ม.3 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหร่ิง - - - 20,000 - 20,000 
 8 คลองบ้านกลาง ม.3 ต.บางเขา อ.หนองจิก - - 30,000 - - 30,000 

 
 
 
 



 
 

ตาราง แสดงรายละเอียดผลการด้าเนินการกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้า(ต่อ) 

เดือน วันที่ สถานที่ปล่อย 
 ชนิดสัตว์น ้าและจ้านวน(ตัว)ทีป่ล่อย 

กุ้งกุลาด้า กุ้งแชบ๊วย ปลากะพง
ขาว 

หอยหวาน ปูม้า รวม 
รายละเอียดจ้านวนและสถานทีป่ล่อย 

กุมภาพันธ ์ 24 ตะโละ๊สะมิแล ม.2 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหร่ิง  - 1,500,000 - - - 1,500,000 
 24 แหลมตาชี ม.3 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหร่ิง - 1,500,000 - - - 1,500,000 

27 บ้านดาโต๊ะ ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง - 1,000,000 - - - 1,000,000 
มีนาคม  17 ท่าเรือตะโละกาโปร์ ม.1 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง - - - - 20,000 20,000 
เมษายน - - - - - - - - 
สิงหาคม 5 ชายฝัง่ทะเลบางราพา ม.5 ต.ท่าก้าชา้ อ.หนองจิก - - - - 20,000 20,000 

5 ชายฝัง่ทะเลบางตาวา ม.2 ต.บางตาวา อ.หนองจิก - - - - 20,000 20,000 
21 คลองท่ายามู ม.2 ต.ทา่ก้าชา้ อ.หนองจิก - - - - - - 
21 บ้านโคกเมือง ม.12 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา - - - - - - 

 25 ชายฝัง่ทะเล ม.1 ต.บา้นกลาง อ.ปะนาเระ - - - - - - 
 27 ชายฝัง่ทะเลบ้านปะนาเระ ม.1 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ - - - - - - 
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แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินคา้เกษตรสู่มาตรฐาน 
กิจกรรม :  1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
              2. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น ้า 
 

1.หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และได้มาตรฐานสามารถ
แข่งขันได้ในประเทศท่ีเข้มงวดกับการใช้มาตรการทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี โดยกรมประมงได้ด าเนินงานตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพสินค้าประมงให้ได้มาตรฐาน ตลอดทั้งกระบวนการผลิตจากไร่นาถึงโต๊ะอาหาร (From Farm 
to Table) โดยการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม โรงงาน การเฝ้าระวังพื้นที่แหล่งผลิตปัจจัยการผลิต ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ การจัดระบบตรวจสอบการน าเข้า-ส่งออก ตลอดจนการ
ออกใบรับรองก ากับคุณภาพสินค้าสัตว์น้ าเพื่อการส่งออก  
 การควบคุมและป้องกันโรคที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  โดย
การเฝ้าระวังโรคเพ่ือลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากโรคระบาด เป็นการเพ่ิมศักยภาพและผลผลิตกุ้งทะเลและยัง
เป็นการด าเนินการภายใต้ข้อตกลงมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Agreement) ตามข้อตกลง
ทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยสามารถยืนยันสถานภาพปลอดโรคและสภาวการณ์
โรคที่มีความส าคัญในสัตว์น้ าชายฝั่งต่อประเทศคู่ค้าที่รับซื้อสินค้าสัตว์น้ าของประเทศไทยโดยการตรวจโรคกุ้ง
ทะเล โรคปลาทะเล โรคหอยทะเล และฟาร์มกุ้งที่เข้าสู่ระบบฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือให้ผลผลิตสินค้าประมงเป้าหมายที่ผลิตได้ทั้งหมดมีคุณภาพมาตรฐาน ตามระบบการจัดการคุณภาพ
ที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) และมีมาตรฐาน CoC (Code of Conduct) รวมทั้งโรงงานแปรรูป
สินค้าประมงได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลักสากล       
3. ผลการด้าเนินงานโครงการตามกิจกรรม ของปีงบประมาณ 2557 

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 
 3.1 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ฟาร์ม/ตัวอย่าง 1,004 1,079 107.47 
 3.1.1.ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่ง  
       -จ านวนฟาร์มสตัว์น้ าที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน GAP/CoC 

ฟาร์ม 
196 196 100 

       -จ านวนฟาร์มสตัว์น้ าชายฝั่งที่รับรองมาตรฐาน GAP/CoC 185 185 100 
 3.1.2.ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น ้าจากแหล่งเพาะเลี ยง ตัวอย่าง 808 883 109.28 
         -ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้ าเพื่อการรับรองฟาร์ม         ตัวอย่าง 300 351 117 

     -เฝ้าระวังคุณภาพน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ (MO.3)                ตัวอย่าง 324 324 100 
         -ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง,ปัจจยัฯ      ตัวอย่าง 110 134 121.82 
         -ตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังสารตกค้าง(Action Plan) ตัวอย่าง 74 74 100 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

3.2 กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคุมโรคสัตว์น ้า ตัวอย่าง/ฟาร์ม 1,823 1,842 101.47 
1. เฝ้าระวังโรคเชิงรุก ตัวอย่าง 488 488 100.00 
1.1.โรคไวรัสกุ้งทะเล ตัวอย่าง 150 150 100.00 
     1.1.1 การเฝ้าระวังโรคกุ้งทะเลในฟาร์มเลี้ยง ตัวอย่าง 120 120 100.00 
     1.1.2 การเฝ้าระวังโรคกุ้งทะเลในฟาร์มเพาะและอนุบาล ตัวอย่าง 30 30 100.00 
1.2 การเฝ้าระวังเพื่อปลอดโรค IMN ในกุ้งทะเล ตัวอย่าง 6 6 100.00 
     1.2.1 การเฝ้าระวังโรคในฟาร์มเลี้ยง ตัวอย่าง 6 6 100.00 
     1.2.2 การเฝ้าระวังโรคในฟาร์มเพาะและอนุบาล ตัวอย่าง - - - 
1.3 โรค EMS ในกุ้งทะเล (บ่อดิน) ตัวอย่าง 20 20 100.00 
     1.3.1 เชื้อไวรัส 4 เชื้อ ตัวอย่าง 16 16 100.00 
     1.3.2 ปรสิต/แบคทีเรีย/ดองเดวิดสัน ตัวอย่าง 4 4 100.00 
     1.3.3 สถานการณ์ EMS ฟาร์มเลี้ยงราย 15 วัน ฟาร์ม 144 144 100.00 
1.4 โรคไวรัสในปลาทะเล ตัวอย่าง 168 168 100.00 
2. เฝ้าระวังโรคเชิงรับ ตัวอย่าง 300 744 248.00 
2.1 ตรวจวิเคราะห์โรคสัตวน์้ า     
     2.1.1การตรวจลูกกุ้งก่อนปล่อยของฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ ตัวอย่าง - 9  
     2.1.2โรคIMN ตัวอย่าง  7  
     2.1.3โรคกุ้งทะเลอื่น ตัวอย่าง - 707  
     2.1.4โรคปลา ตัวอย่าง  21  
3. คอมพาร์ทเมนต์ฟาร์มกุ้งทะเล ตัวอย่าง 816 512 62.75 
3.1 ฟาร์มเลี้ยง     
     3.1.1 การตรวจประเมินความพร้อมการจัดการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 

ตัวอย่าง 12 12 100.00 

     3.1.2การตรวจเฝ้าระวังโรคในฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์เพื่อขอการ
รับรอง 

ตัวอย่าง 440 380 86.36 

     3.1.3 การตรวจเฝ้าระวังโรคตัวอย่างฟาร์มกันชน ตัวอย่าง 240 88 36.67 
     3.1.4 การตรวจเฝ้าระวังโรคพาหะฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ ตัวอย่าง 96 4 4.17 
     3.1.5 การรายงานผลเข้าระบบออนไลน์ คร้ัง 10 10 100.00 
3.2.โรงเพาะฟักและอนุบาล     
     3.2.2การตรวจเฝ้าระวังโรคในฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์เพื่อขอการ   
             รับรอง 

ตัวอย่าง 40 40 100.00 

4. การเฝ้าระวังโรค IHHNV ในกุ้งกุลาด้ามีชีวิตส่งออกจีน     
4.1.การเฝ้าระวังโรค IHHNV ในกุ้งกุลาด ามีชีวิตส่งออกจีน ตัวอย่าง 170 50 29.41 
5. การรายงานโรคสัตว์น ้าทางระบบออนไลน ์ ครั ง 48 48 100.00 
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1.ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่ง 
งานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งในปีงบประมาณ 2557 ทางศูนย์ฯ มี 2 งานคือ
เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน GAP/CoC และรับรองมาตรฐาน GAP/CoC รายละเอียดผลการด าเนินงานมี
ดังนี้ 

1.1เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน GAP/CoC มีแผนการด าเนินงาน 196 ฟาร์ม ผลการด าเนินงาน
สามารถเข้าตรวจและให้ค าแนะน าฟาร์มได้ทั้งหมด 196 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผน
ที่ตั้งไว้ 

ตาราง1. แสดงผลการด าเนินงานของงานเข้าตรวจและให้ค าแนะน าฟาร์ม แผนการด าเนินงาน 196 ฟาร์ม 
 

เดือน ผลการด้าเนินงาน(ฟาร์ม) 
ต.ค.-56 15 
พ.ย.-56 18 
ธ.ค.-56 21 
ม.ค.-57 18 
ก.พ.-57 26 
มี.ค.-57 13 
เม.ย.-57 11 
พ.ค.-57 15 
มิ.ย.-57 17 
ก.ค.-57 19 
ส.ค.-57 23 
ก.ย.-57   - 

รวม 196 
ร้อยละของแผน 100 

 
  1.2  การรับรองมาตรฐาน GAP/CoC มีแผนการด าเนินงาน ทั้งหมด 185 ฟาร์ม ผลการด าเนินงานมี

ฟาร์ม/โรงเพาะฟักที่เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและสัตว์น้ าชายฝั่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ทั้งหมด 
185 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนที่ตั้งไว้  
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ตาราง2. แสดงผลการด าเนินงานของงานการรับรองมาตรฐาน GAP/COC แผนการด าเนินงาน 185 ฟาร์ม 

 
เดือน ผลการด้าเนินงาน(ฟาร์ม) 

ต.ค.-56 10 
พ.ย.-56 2 
ธ.ค.-56 3 
ม.ค.-57 11 
ก.พ.-57 50 
มี.ค.-57 18 
เม.ย.-57 11 
พ.ค.-57 15 
มิ.ย.-57 18 
ก.ค.-57 16 
ส.ค.-57 29 
ก.ย.-57 2 

รวม 185 
ร้อยละของแผน 100 

 
  2. ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเพื่อการรับรองฟาร์ม 
 งานตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเพ่ือการรับรองฟาร์มของศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ 2557 ส่งตัวอย่างไป
ตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา คือ มาลาไคท์กรีนและไนโตรฟูราน ตรวจออกซี่เตตร้า
ซัยคลิน, ออกโซลินิกแอซิด ส่งไปตรวจวิเคราะห์ที่สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และ ฟลูโอโรควิโนโลน
และคลอแรมฟินิคอล ส่งตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล โดยมีแผนการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งหมด  300 ตัวอย่าง 
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ตาราง 3 แสดงผลการปฏิบัติงานตรวจสารตกค้างออกซ่ีเตตร้าซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด คลอแรมฟินิคอล ฟลูโอ
โรควิโนโลน ไนโตรฟูราน และมาลาไคท์ กรีน  ประจ าปีงบประมาณ 2557 

เดือน/ป ี
จ านวน
(ฟาร์ม) 

จ านวน
(ตัวอย่าง) 

OXY OXO CAP FRQ NFR MG 

  

ต.ค.-56  - 0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

พ.ย.-56 7 12   -   -   -   -   - 5   - 7   -   -   -   - 

ธ.ค.-56 20 28   - 6   -   -   - 10   - 4   - 4   - 4 

ม.ค.-57 23 46   - 14   - 9   - 4   - 4   - 10   - 5 

ก.พ.-57 18 26   -   -   -   -   - 5   - 9   - 6   - 6 

มี.ค.-57 16 28   - 1   - 3   - 10   - 13   - 1   -   - 

เม.ย.-57 26 52   - 15   - 12   - 11   - 11   - 2   - 1 

พ.ค.-57 9 15   -   -   -   -   -   -   -   -   - 8   - 7 

มิ.ย.-57 28 56   -   -   -   -   - 13   - 10   - 13   - 20 

ก.ค.-57 12 22   -   -   -   -   - 10   - 10   - 1   - 1 

ส.ค.-57 21 40   - 16   - 16   -   -   -   -   - 4   - 4 

ก.ย.-57 13 26   -   -   - 13   -   -   -   -   -   -   - 13 

รวม 193 351 0 52 0 53 0 68 0 68 0 49 0 61 

 
หมายเหตุ     เครื่องหมาย      = พบ          = ไม่พบ 

ผลการด าเนินงาน ได้ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างทั้งหมด 351 ตัวอย่าง(คิดเป็นร้อยละ 117 ของแผน)
จาก 193 ฟาร์ม โดยตรวจวิเคราะห์ออกซ่ีเตตร้าซัยคลิน 52 ตัวอย่าง ออกโซลินิกแอซิด 53 ตัวอย่าง  คลอ
แรมฟินิคอล 68 ตัวอย่าง ฟลูโอโรควิโนโลน 68 ตัวอย่าง ไนโตรฟูราน 49 ตัวอย่างและมาลาไคท์กรีน  61 
ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ ไม่พบยาตกค้างในตัวอย่างกุ้งของเกษตรกร    
 
3.การเฝ้าระวังคุณภาพน ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ (MO.3) 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานีได้ท าการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ าในเขตเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง
และคุณภาพน้ าที่ตรวจวิเคราะห์ได้แก่อุณหภูมิน้ า,ความเค็ม,ความเป็นกรดเป็นด่าง,ฟอสเฟต,ออกซิเจนที่ละลาย
ในน้ า,แอมโมเนีย, ไนไตรท ์,บีโอดี,Total coli formและFecal coli form แหล่งน้ าที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ าคือ 
คลองเกาะหม้อแกงม.6 ต.ท่าก าช า,คลองบางปลาหมอ ม.8 ต.ตุยง อ.หนองจิกและคลองบางมะรวด ม.1 ต.บ้าน
กลาง จ.ปัตตานี  ปีงบประมาณ2557 มีแผนด าเนินการ 324 ตัวอย่าง  โดยผลการด าเนินงาน 324 ตัวอย่าง
(คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผน)   
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ตาราง 4 แสดงผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ(MO.3)ประจ าปีงบประมาณ   

            2557 
เดือน ผลการด้าเนินงาน(ตัวอย่าง) 

ต.ค.-56 27 
พ.ย.-56 27 
ธ.ค.-56 27 
ม.ค.-57 27 
ก.พ.-57 27 
มี.ค.-57 27 
เม.ย.-57 27 
พ.ค.-57 27 
มิ.ย.-57 27 
ก.ค.-57 27 
ส.ค.-57 27 
ก.ย.-57 27 

รวม 324 
ร้อยละของแผน 100 

 

4. ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง, ปัจจัยการผลิต 
ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง,ปัจจัยการผลิต มีแผนการปฏิบัติงาน 110 ตัวอย่าง 

ผลการปฏิบัติงานรวม 134 ตัวอย่าง(คิดเป็นร้อยละ 121.82 ของแผน)   ตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง 24 
ตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต (Screening Test) 110 ตัวอย่าง 
ตาราง 5  แสดงผลการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 

เดือน/ปี จ านวน
(ฟาร์ม) 

จ านวน
(ตัวอย่าง) 

OXY OXO CAP FRQ NFR MG 



ต.ค.-56   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
พ.ย.-56  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
ธ.ค.-56 1 3   -   -   -   -   - 1   - 1   -   -   - 1 
ม.ค.-57   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
ก.พ.-57   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
มี.ค.-57   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
เม.ย.-57   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
พ.ค.-57   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
มิ.ย.-57   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
ก.ค.-57   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
ส.ค.-57 12 21     -   -   -   - 10   - 9   - 1   - 1 
ก.ย.-57   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

รวม 13 24 0 0 0 0 0 11 0 10 0 1 0 2 
หมายเหตุ     เครื่องหมาย      = พบ          = ไม่พบ 
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สรุปผลการให้บริการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ าชายฝั่งจากแหล่งเพาะเลี้ยงไม่พบการ
ตกค้างของยาปฏิชีวนะ 
 
   ตาราง 6   แสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตรวจสอบปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

เดือน/ปี 
จ้านวน Oxytetracycline Nitrofuran Chloramphenicol 

ตัวอย่าง พบสาร ไม่พบสาร พบสาร ไม่พบสาร พบสาร ไม่พบสาร 

ต.ค.-56 - - - - - - - 
พ.ย.-56 9 - 3 - 3 - 3 
ธ.ค.-56 12 - 4 - 4 - 4 
ม.ค.-57 6 - 2 - 2 - 2 
ก.พ.-57 18 - 6 - 6 - 6 
มี.ค.-57 6  2  2  2 
เม.ย.-57 3 

 
1 

 
1 

 
1 

พ.ค.-57 - - - - - - - 
มิ.ย.-57 6 - 2 - 2 - 2 
ก.ค.-57 - - - - - - - 
ส.ค.-57 38 - 13 - 12 - 13 
ก.ย.-57 12 - 4 - 4 - 4 

รวม 110 0 37 0 36 0 37 
 

สรุปผลการตรวจสอบปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งโดยการตรวจกลุ่มยาต้านจุลชีพ 
Oxytetracycline , Nitrofuran และ Chloramphenicol ด้วยวิธี  Screening test  ไม่พบมีการตกค้างของยา
ในปัจจัยการผลิต  

5. ตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝ่ัง (Action Plan) 
งานตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง มีแผนการปฏิบัติงาน74 

ตัวอย่าง โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าชายฝั่งจากแหล่งเพาะเลี้ยงแล้วส่งไปวิเคราะห์สารตกค้าง ที่กอง
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า,ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา ,
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล และ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

ผลการปฏิบัติงานตรวจสารตกค้าง Nitrofuran,Malachit green , Chloramphenical ,Tetracycline, 
Sulfonamides,Chemical element,Stilbenes,Steriods และ Organochlorine ทั้งหมด 74 ตัวอย่าง (คิด
เป็นร้อยละ 100 ของแผนการปฏิบัติงาน)  
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ตาราง 7   แสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปัจจัยการผลิต  

 
เดือน ผลการด้าเนินงาน(ตัวอย่าง) 

ต.ค.-56 0 

 
พ.ย.-56 11 
ธ.ค.-56 10 
ม.ค.-57 9 
ก.พ.-57 8 
มี.ค.-57 0 
เม.ย.-57 12 
พ.ค.-57 4 
มิ.ย.-57 9 
ก.ค.-57 10 
ส.ค.-57 0 
ก.ย.-57 1 

รวม 74 
ร้อยละของแผน 100 
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การออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น ้า และ 
หนังสือก้ากับการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น ้า 

  ในปีงบประมาณ 2557 ศูนย์ฯได้ออกหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า (Movement 
Document) และหนังสือก ากับการจ าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ า (Fry Movement Document) เป็นจ านวน 7ฉบับ 
และ 195 ฉบับตามล าดับ รายละเอียดดังนี้ 
 

เดือน / ปี จ้านวนใบก้ากับการ
เคลื่อนย้ายสัตว์น ้า(MD) 

จ้านวนใบก้ากับการ
เคลื่อนย้ายลูกพันธุ์สัตว์น ้า 

(FMD) 

ต.ค.-56   - 17 
พ.ย.-56   - 10 
ธ.ค.-56   - 18 
ม.ค.-57 2 45 
ก.พ.-57   - 25 
มี.ค.-57   - 18 
เม.ย.-57   - 22 
พ.ค.-57   - 8 
มิ.ย.-57 2 18 
ก.ค.-57  - 3 
ส.ค.-57 1 6 
ก.ย.-57 2 5 

รวม 7 195 
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แผนงาน: ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเกษตร 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) 
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
 
ความเป็นมา 
 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่าเกษตร เป็นการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของภาคเกษตร  
ส่งเสริม สนับสนุนโครงการสร้างปัจจัยกระบวนการผลิตพัฒนาและควบคุมคุณภาพผลผลิตด้านการเกษตร   
พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ  เพ่ือยกระดับความสามารถและความเข้มแข็งของเกษตรกร  
รวมทั้งศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการผลิต  ปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์น้ า พร้อมกับสนับสนุนการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์สินค้าประมง 
  
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพ  ด้านความรู้และการปรับใช้เทคโนโลยี  ทั้งด้านการผลิต การแปร
รูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและประมง และมีรายได้เพ่ิมข้ัน  เพ่ือพัฒนา
ให้ชาวประมงกลุ่มเปูาหมายมีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยใช้แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ตาราง1 สรุปผลการตรวจประเมินเกษตรกรโครงการ Smart Farmer 
 

ต้นแบบสาขาประมง Platinum Gold Silver No. รวม 
1.ด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 30(21) 14 8 2 54(45) 
2.ด้านการเพาะเลี้ยงปลาทะเล-บ่อดิน 4 7 3 10 24 
3.ด้านการเพาะเลี้ยงปลาทะเล-กระชัง 0 9 69 95 173 

รวม 34(25) 30 80 107 251(242) 
หมายเหตุ: ระดับPlatinum เดิมมีผู้เลี้ยงกุ้งทะเล 30 ราย ปลาทะเลบ่อดิน 4 ราย รวม 34 ราย เมื่อมีการ
ตรวจสอบอีกครั้งในเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล  พบว่ามีความซ้ าซ้อน 2 กรณี คือ 1) ผู้เลี้ยงกุ้ง 1 คนมีหลาย
ฟาร์ม 2) ฟาร์มขนาดใหญ่ได้มีการแบ่งย่อยในช่วงที่มีการรับจ าน ากุ้ง ดังนั้น จึงขอปรับเปลี่ยนจ านวนเกษตรกร
ที่ผ่านระดับ Platinum ดังนี้ กุ้งทะเล 21 ราย ปลาทะเลบ่อดิน 4 ราย รวมเป็น 25 ราย 
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รายงานภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2557 
                                     กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
พนักงานเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี ได้ด าเนินการตรวจประเมินเกษตรกรโครงการ 
Smart Farmer ที่มีการเลี้ยงกุ้งทะเล และปลาทะเล 
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ผลผลิตที่ 2 สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม 
กิจกรรม วิจัยและพัฒนาการประมง 
วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด สัตว์น้ า
ชายฝั่ง และปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า  สายพันธุ์สัตว์น้ าที่มีคุณภาพการผลิต การเพาะเลี้ยง ต้านทาน
โรค และมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า 

2. พัฒนาการท าการประมงและส ารวจแหล่งประมง ท าการศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับ
แหล่งท าการประมง ในน่านน้ าไทย พื้นที่ทับซ้อน น่านน้ าสากล รวมทั้งร่วมท าการส ารวจวิจัยใน
น่านน้ าต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท าการประมงทะเล และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
เครื่องมือประมง เรือประมง และวิธีท าการประมงทะเล 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง ท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
สินค้า และผลิตภัณฑ์ วิธีการเก็บรักษา การขนส่งสัตว์น้ า กรรมวิธีการผลิต การแปรรูปและการ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์สัตว์น้ าอย่างถูกสุขลักษณะและเป็นการเพ่ิม
มูลค่าสินค้าสัตว์น้ า 

 
ผลการด าเนินงาน  
 อยู่ระหว่างการเตรียมงานวิจัย 
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ผลผลิตที่3 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดปัตตานี 

ความเป็นมา 
สืบเนื่องมาจากราษฎรบ้านละเวง ต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีได้กราบบังคมทูลขอ

พระราชทานความช่วยเหลือจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ให้ทรงพิจารณาช่วยฟ้ืนฟูความอุดม
สมบูรณ์ของสัตว์น้ าเนื่องจากปัจจุบันได้ลดลงเป็นอันมาก โดยที่พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและจังหวัด
นราธิวาสยาวเกือบ 200 กิโลเมตรราษฎรบริเวณชายฝั่งประกอบอาชีพท าการประมงพ้ืนบ้านขนาดเล็กและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าประกอบด้วย 8 อ าเภอ 61 หมู่บ้าน มีชาวบ้านประมงประมาณ 7,900 ครัวเรือนแนวโน้ม
ในอนาคตทรัพยากรสัตว์น้ ามีแต่ลดน้อยถอยลง ชาวประมงชายฝั่งประสบปัญหาในการประกอบอาชีพทางด้าน
การประมงชายฝั่งพ้ืนบ้านทั้งนี้เนื่องจากสัตว์น้ ามีให้จับน้อยลง ซึ่งเป็นผลมาจากมีการท าประมงเกินก าลังการ
ผลิตของธรรมชาติและการใช้เครื่องมือประมงไม่เลือกประเภทและชนิดสัตว์น้ า non -selective เช่น อวนลาก 
อวนรุนและอวนล้อมประกอบเครื่องปั่นไฟ และการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย เช่นการท าประมงอวนลาก  
อวนรุนในระยะใกล้กว่า 3,000 เมตรท าให้สัตว์น้ าขนาดเล็กถูกจับก่อนวัยอันควรและไม่มีโอกาสสื บพันธุ์เพ่ือ
เพ่ิมปริมาณ โดยลักษณะพ้ืนทะเลเป็นทะเลเปิดขาดระบบนิเวศน์ที่เอ้ืออ านวยต่อการขยายพันธุ์สัตว์น้ าเช่น แนว
ปะการัง แหล่งน้ าภายในlagoon ปกติของระบบนิเวศน์ที่เอ้ืออ านวยต่อการขยายพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์
น้ าเช่นปุาชายเลน พ้ืนที่ชุ่มน้ าและหญ้าทะเลโดยที่ราษฎรได้กราบทูลว่ายินดีที่จะร่วม กันด าเนินการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ า และร่วมกันบริจาคทรัพย์เพ่ือด าเนินโครงการด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้
พระราชทานพระราชด าริ แนะน าสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถให้จัดประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้องทางด้านต่างๆเพ่ือจัดตั้งโครงการฯ 

 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารและคณะ
ผู้เชี่ยวชาญได้ประชุมหารือเพ่ือร่างโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลปี 2544 โดยในการนี้สมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานค าแนะน าว่า“ควรที่จะจัดให้มีสถานีวิจัยและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าขึ้น
เพ่ือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าปล่อยลงสู่ทะเลเป็นการฟ้ืนฟูธรรมชาติ และท าหน้าที่ฝึกอบรมราษฎรซึ่งอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงให้มีความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า” 

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

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและจังหวัด

นราธิวาส 
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2. เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์และท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งทะเล ตลอดจนบริเวณแหล่งน้ า
ภายใน lagoon ที่เชื่อมโยงกับชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสได้แก่ การ
ฟ้ืนฟูปุาชายเลน พ้ืนที่ชุ่มน้ าและแนวหญ้าทะเล 

3. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าโดยการเพาะพันธุ์สัตว์น้ าชนิดต่างๆที่เหมาะสม ปล่อยลงสู่ชายฝั่งทะเลและ
แหล่งน้ าภายใน เพื่อให้แพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ 

4. เพ่ือสร้างปะการังเทียมและซั้งให้เป็นที่อยู่อาศัยและหลบภัยของสัตว์น้ า และเป็นแหล่งการท า
ประมงพ้ืนบ้านที่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดท าประมงได้ และประเมินผลความชุกชุม
ของสัตว์น้ าทั้งชนิดและปริมาณ 

5. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการท าประมงในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 
รวมถึงการแปรรูปสัตว์น้ าให้แก่ชาวประมงและผู้สนใจในพื้นที่ 

ผลการด าเนินงาน 
แผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2557 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 ตวั ผลการ
ปฏิบัติงานได้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ าชายฝั่งทะเลธรรมชาติในอ าเภอไม้แก่น และอ าเภอสาย
บุรีจ านวนทั้งหมด 20,235,000 ตัว(คิดเป็นร้อยละ 101.18 ของแผน) ได้แก่ กุ้งแชบ๊วยจ านวน 
20,000,000 ตัว(คิดเป็นร้อยละ 101.01 ของแผน)ปลากะพงขาวจ านวน 165,000 ตัว(คิดเป็นร้อยละ 
110.00ของแผน) และหอยหวานจ านวน 70,000 ตัว (คิดเป็นร้อยละ 140.00ของแผน) 
 
 

 

 

 

 



 
 

ตาราง  แสดงรายละเอียดการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าที่ผลิตได้ลงสู่แหล่งน้ าต่างๆ ของกิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดปัตตานี 

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

แผนการปฏิบัติงาน(ตัว) 19,800,000 150,000 50,000 20,000,000 
ผลการด าเนินงาน จ านวนพันธุ์สัตว์น  าที่ปล่อยปล่อย 

 

20,000,000 165,000 70,000 20,235,000 
ร้อยละ 101.01 110.00 140.00 101.18 

รายละเอียดสถานที่ปล่อยและจ านวนที่ปล่อย 
ตุลาคม - - - - - - 

พฤศจิกายน 12 ชายฝัง่ทะเลบ้านปะนาเระ ม.1 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ - - 20,000 20,000 
  26 ชายฝัง่ทะเลบ้านปาตาบาระ ม.4 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุร ี 1,000,000 - - 1,000,000 

 
26 บ้านละเวง ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น 1,000,000 - - 1,000,000 

 
27 ชายฝัง่ทะเล ม.3 ต.บางเก่า อ.สายบุร ี 1,000,000 - - 1,000,000 

 
27 บ้านแฆแฆ ม.4 ต.น้ าบ่อ อ.ปะนาเระ 1,000,000 - - 1,000,000 

ธันวาคม 5 พลับพลาบา้นละเวง ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น - 50,000 - 50,000 

 
25 คลองบางตาหยาด ต.ตะลบุัน อ.สายบุร ี - 15,000 - 15,000 

มกราคม 7 หาดแฆแฆ ม.4 ต.บ้านน้ าบ่อ อ.ปะนาเระ - - 20,000 20,000 
กุมภาพันธ ์ 18 ปากน้ าบา้นปาตาบาระ ม.4 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุร ี - 30,000 - 30,000 

 
25 บ้านแฆแฆ ม.4 ต.น้ าบ่อ อ.ปะนาเระ 1,500,000 - - 1,500,000 

 25 บ้านปาตาบาระ ม.1 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี 1,500,000 - - 1,500,000 
 26 พลับพลาบา้นละเวง ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น 1,500,000 - - 1,500,000 
 27 บ้านบางเก่า ม.2 ต.บางเก่า อ.สายบุร ี 1,500,000 - - 1,500,000 



 
 

ตาราง  แสดงรายละเอียดการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าที่ผลิตได้ลงสู่แหล่งน้ าต่างๆ (ต่อ) 

เดือน วันที่ สถานที่ปล่อย 
ชนิดสัตว์น  าและจ านวน(ตัว)ทีป่ล่อย 

กุ้งแชบ๊วย ปลากะพงขาว หอยหวาน รวม 
มีนาคม - - -            - -            - 
เมษายน 25 พลับพลาบา้นละเวง ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น 2,000,000 - -            2,000,000 

พฤษภาคม - - - - -            - 
มิถุนายน 17 ชาดหาดบ้านรังมดแดง ม.2 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น 1,000,000 - -            1,000,000 

  17 ปากคลองปะนาเระ ม.5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ 1,000,000 - -            1,000,000 
 18 บ้านบางมะรวด ม.1 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ 1,000,000 - -            1,000,000 
 18 บ้านลุ่ม ม.7 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุร ี 1,000,000 - -            1,000,000 
กรกฎาคม 17 คลองปะนาเระ ม.5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ - - 15,000 15,000 

  17 พลับพลาบา้นละเวง ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น - 15,00
0 

- 15,000 
 18 คลองแฆแฆ ม.4 ต.บ้านน้ าบ่อ อ.ปะนาเระ - 20,00

0 
- 20,000 

 18 คลองแฆแฆ ม.4 ต.บ้านน้ าบ่อ อ.ปะนาเระ - - 15,000 15,000 
 22 คลองบางตาหยาด ต.ตะลบุัน อ.สายบุร ี - 35,00

0 
- 35,000 

สิงหาคม 12 คลองบ้านละเวง ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น 1,000,000   - 1,000,000 
  22 ชาดหาดบ้านรังมดแดง ม.2 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น 3,000,000   - 3,000,000 
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แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
กิจกรรม : ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 
กิจกรรมย่อย เพ่ิมผลผลิตกุ้งในพื้นที่พิเศษ  
 
ความเป็นมา 
 การประมงเป็นอาชีพที่มีความส าคัญในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้เนื่องจากจังหวัด นราธิวาส ปัตตานี 
สงขลา สตูล มีอาณาเขตติดชายฝั่งทะเล ถึงแม้จังหวัดยะลาไม่ติดทะเลแต่ในอดีตก่อนเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ 
จังหวัดยะลาเป็นแหล่งจ าหน่ายอาหารทะเลสดจากจังหวัดปัตตานี และอ าเภอเบตงยังเป็นแหล่งเลี้ยงปลาจีนที่มีชื่อ
ของประเทศ อาชีพการประมงก่อให้เกิดรายได้หลักและรายได้เสริมส าหรับประชากรจังหวัดชายแดนใต้จากการท า
การประมงทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและการแปรรูปสัตว์น้ า 
พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔ ให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(สมช.)จัดท านโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้เสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติและ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือทราบ แล้วให้หน่วยงานของรัฐ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องรวมทั้งให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ทุกรอบระยะเวลาสามปีหรือกรณีที่มี
ความจ าเป็นคณะรัฐมนตรีจะก าหนดระยะเวลาให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 
 กรมประมงจึงได้จัดท าโครงการครอบคลุมด้านน้ าจืด ชายฝั่ง ทะเล และการแปรรูปสัตว์น้ า เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และรายได้รวมทั้งจัดกิจกรรมย่อยประมงโรงเรียนที่มีจุดมุ่งหมายสร้างแหล่งเรียนรู้วิชาชีพและสร้างความสัมพันธ์ 
ความเข้าใจอันดีกับเยาวชน ตอบสนองนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๗ วัตถุประสงค์ข้อ ๔ การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่กระจายตัวอย่างเท่าเทียมในทุกระดับ ตรงกับความต้องการไม่ท าลายอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของ
ประชาชนตลอดจนมีผลต่อการสนับสนุนแก้ไขปัญหาความมั่นคง ตามยุทธศาสตร์ร่วมของกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร (กร.อมน.) และศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ข้อ1 การลงทุน 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มั่นคงสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ วิถีชีวิต ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนและมีผลต่อการสร้างอาชีพและการกระจายรายได้ที่ทั่วถึงให้กับประชาชน ส่งผลให้อัตราการว่างงาน
ในระดับหมู่บ้านลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึดมั่นหลักการสร้างความสมานฉันท์และแนวทางเข้าใจ  
เข้าถึง พัฒนา โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร  เยาวชน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง
และจัดท าแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลส าหรับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าวัยอ่อน  เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าชายฝั่งให้มี
ความสมบูรณ์ตลอดไป 
 
ตัวช้ีวัด 

 1.  เชิงปริมาณ 
 2.  เพ่ิมผลผลิตกุ้งในพ้ืนที่พิเศษ ๕๐๐ ราย 
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แนวทางการด าเนินงาน 
 การอนุบาลและปล่อยกุ้งกุลาด าในอ่าวปัตตานีและบริเวณชายฝั่งทะเลใกล้เคียง 

๑. คัดเลือกแหล่งน้ าชายฝั่งทะเลที่มีความเหมาะสมในการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาด ามุ่งเน้นอ่าวปัตตานีเป็นล าดับ
แรก 

๒. อนุบาลลูกกุ้งกุลาด าตั้งแต่ระยะนอเพียสในบ่อซีเมนต์ให้ได้ลุกกุ้งขนาด PL๑๕-PL๒๐ 
๓. อนุบาลลูกกุ้งในบ่อดินให้ได้ขนาด ๐.๕-๑.๐ กรัม (๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ ตัว/กิโลกรัม) 

ขณะอนุบาลในบ่อซีเมนต์และบ่อดินมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ าตรวจยาปฏิชีวนะและสารตกค้าง ตรวจสอบ
การปลอดโรค หากแก้ไขปัญหาไม่ได้จะท าลายลูกกุ้งไม่ให้โรคระบาด 

๔. รวบรวมลุกกุ้งกุลาด าในบ่อดินด้วยชิปไสกุ้งพักไว้ในบ่อซีเมนต์เป็นเวลา ๒ วัน 
๕. ประสานงานประมงอ าเภอในพ้ืนที่ปล่อยกุ้งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานลงในแหล่งน้ า 
๖. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานีส่งรายชื่อผู้ได้รับประโยชน์หลังจากปล่อยกุ้งกุลาด าครบเป้าหมาย

แล้ว ซึ่งจะต้องบันทึกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักและเลขที่หมู่บ้านตามก าหนดไว้ในภาคผนวก 
๗. ส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุ

การเกษตรให้ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของหน่วยปฏิบัติ(Base) 
 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตกุ้งในพื้นที่พิเศษ ๕๐๐ ราย 
 เป้าหมาย จ านวนลูกกุ้งกุลาด าที่ปล่อย 3,0๐๐,๐๐๐ ตัว 
 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับผลผลประโยชน์ ๕๐๐ ราย 
 ส าหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งก าหนดตามเป้าหมายการปล่อยกุ้งตัวละ ๑ บาท รวมงบประมาณ 
3,00๐,๐๐๐ บาท โดยมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานทุกปีโดยใช้ตัวอย่าง รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน ลักษณะเดียวกับรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการฟ้ืนฟูและเพ่ิมผลผลิตกุ้งกุลาด าในอ่าว
ปัตตานีจังหวัดปัตตานี  
ตัวช้ีวัด(KPI) 

๑. ผลผลิตสัตว์น้ า (Production)ที่เพ่ิมข้ึน 
๒. รายได้จากการส่งเสริมอาชีพประมงที่เพ่ิมขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 
 จากการได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 2,50๐,๐๐๐ บาทในปีงบประมาณ ๒๕๕8 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งปัตตานี เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,344,768.10 บาท (คิดเป็น 93.79 %) โดยได้ด าเนินการ
ปล่อยลงแหล่งน้ าในอ่าวปัตตานีและบริเวณชายฝั่งทะเลใกล้เคียงในจังหวัดปัตตานีดังนี้ 
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ตาราง สรุปผลการปล่อยกุ้งกุลาด าขนาด 0.5-1.0 กรัมในแหล่งน้ าธรรมชาติจังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ    
         2558 
 

เดือน วันที่ จ านวนที่ปล่อย (ตัว) สถานที่ปล่อย 
เมษายน 21         200,000  คลองปานาเระ ม.5 ต.ปานาเระ อ.ปานาเระ 

  21         100,000  คลองบางปู ม.2 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง 
  22         200,000  คลองบางราพา ม.5 ต.ท่าก าช า อ.หนองจิก 
  22         100,000  คลองเกาะหม้อแกง ม.6 ต.ท่าก าช า อ.หนองจิก 
  23         100,000  คลองท่ายามู ม.3 ต.ท่าก าช า อ.หนองจิก 
 24         200,000  ปากคลองบ้านกลาง ม.1 ต.บ้านกลาง อ.ปานาเระ 
 24         100,000  คลองบางทัน ม.3 ต.บางเขา อ.หนองจิก 
 27         100,000 คลองบางตาหยาด  ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี 
กรกฎาคม 22         200,000  คลองบางตาวา ม.2 ต.บางตาวา อ.หนองจิก 
  23         100,000  คลองยาม ูม.2 ต.ตะโละการ์โปร์ อ.ยะหริ่ง 
  24         300,000  คลองบางตาหยาด  ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี 
  25         200,000  คลองปานาเระ ม.5 ต.ปานาเระ อ.ปานาเระ 
สิงหาคม 16         200,000  แม่น้ าปัตตานี(สะพานเดชา) อ.เมือง 

  21         200,000  อ่าวปัตตานีบ้านก าปงบูดี ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง 
  21         200,000  อ่าวปัตตานีบ้านตะโละสะมีแล ม.2 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง 

รวม       2,50๐,๐๐๐ ตัว 
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งบเงินทุนหมุนเวียน 

ผลการปฏิบัติงาน 
 ปีงบประมาณ 2557 ศูนยฯ์ ได้รับการจัดสรรงบเงินทุนหมุนเวียน ในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และ

พันธุ์สัตว์น ้าอื่นๆ เพ่ือจ้าหน่ายจ้านวนเงิน 1,451,260.00 บาท และใช้ไปจ้านวน 1,379,810.00 บาท 
(ร้อยละ 95.08 ของงบประมาณ) คงเหลือ 71,450.00 บาท รายละเอียดดังนี  

 

ล้าดับ รายการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ีใช้ไป คงเหลือ 

1 ค่าจ้างชั่วคราว 998,760.00 979,200.00 19,560.00 

2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 180,000.00 130,610.00 49,390.00 

3 ค่าตอบแทนพิเศษ 270,000.00 270,000 0.00 

4 ค่าสาธารณูปโภค 2,500.00 0 2,500.00 

รวม 1,451,260.00 1,379,810.00 71,450.00 

ผลการผลิตพันธุ์สัตว์น ้า สามารถผลิตพันธุ์สัตว์น ้าได้แก่ กุ้งกุลาด้าระยะ Post Larvae 10 - 25 ปลา
กะพงขาวขนาด 1เซนติเมตร ขึ นไป   รวมทั งหมด 4,211,000ตัว (ร้อยละ 86.80 ของแผนการผลิต) และ
จ้าหน่าย ได้จ้านวนเงินทั งหมด 718,500 บาท (คิดเป็นร้อยละ 52.07 ของงบประมาณที่ใช้) รายละเอียดดัง
ตาราง 

ล้าดับ ชนิดสัตว์น ้า ขนาด/อายุ แผนการผลิต ผล ราคาต่อหน่วย 

จ้านวน จ้านวน จ้านวนเงิน (บาท) 
(ตัว/ฟอง) (ตัว/ฟอง) (บาท)   

1 กุ้งกุลาด้า PL10-15     2,562,000  3,700,000 444,000.00 0.12 

2 กุ้งกุลาด้า PL16-20 1,750,000  250,000 37,500 0.15 

3 กุ้งกุลาด้า PL21-25 - 30,000 6,000  0.20  

4 ปลากะพงขาว 1 ซ.ม.ขึ นไป 539,000 231,000 231,000.00 1.00 

รวม 
  

4,851,000 4,211,000 718,500.00 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
รวมเบิกจ่าย 1,379,810.00 บาท 
น้าส่งรายได้ 718,500.00 บาท 
ก้าไร/ขาดทุน - 661,310.00 บาท 
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คุณภาพน้้าในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
ศูนย์ฯ ได้ท้าการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้้าในเขตเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 3 แห่ง และคุณภาพน้้าที่ตรวจ

วิเคราะห์ ได้แก่ อุณหภูมิน้้า ,ความเค็ม ,ความเป็นกรดเป็นด่าง , ฟอสเฟต ,ออกซิเจนที่ละลายในน้้า ,
แอมโมเนีย ,ไนไตรท์ ,บีโอดี ,Total coli form และ Fecal coli form แหล่งน้้าที่เฝ้าระวังคุณภาพน้้า ได้แก่ 

1. คลองบางมะรวด ม.6 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 
2. คลองบางปลาหมอ ม.8 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 
3. คลองเกาะหม้อแกง ม.6 ต.ท่าก้าช้า อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  

 
อุณหภูมิ (หน่วย : องศาเซลเซียส) 

 

 
 

ความเค็ม( หน่วย : ส่วนในพันส่วน) 
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ความเป็นกรดด่าง 

    
ปริมาณฟอตเฟสที่ละลายอยู่ในน้้า(หน่วย : Mg-P/L) 

 
  ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้้า (หน่วย : Mg/L) 
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แอมโมเนีย ไนโตรเจน (หน่วย : Mg-N/L) 

   
ไนไตรท์ ไนโตรเจน (หน่วย : Mg-N/L) 

 
  ค่า BOD (หน่วย : Mg/L) 
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ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform) (หน่วย : MPN/ 100 ml) 

   
ปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(Fecal Coliform) (หน่วย : MPN/ 100 ml) 
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โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อควบคุมและลดความสูญเสียของสินค้ากุ้งทะเลจากกลุ่มอาการตายด่วน(EMS) 

 

หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคตายด่วน(EMS) ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งทะเลไทยลดลงเป็นอย่างมาก ในปี 
2556 ปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทยเท่ากับ 256,000 ตัน เมื่อเทียบกับผลผลิตปี 2555 ปริมาณ 
470,000 ตัน ลดลงถึง 220,000 ตัน ( -47%) ส่งผลให้ปริมาณส่งออกของไทยหายไปมากกว่า 40 % 
นอกจากนั้นแล้วประเทศไทยอาจสูญเสียปริมาณการสั่งซื้อสินค้ากุ้งทะเลจากประเทศผู้น าเข้าต่างๆ อันจะส่งผลเสีย
อย่างมากต่อภาคการส่งออกของประเทศในอนาคตซึ่งโดยเฉลี่ยสินค้ากุ้งสามารถท ารายได้เข้าประเทศกว่าแสนล้าน
บาทต่อปี 

 จากปัญหาการตายของกุ้งทะเลในบ่อเลี้ยงในช่วงอายุ 10-30 วัน ซึ่งเป็นอาการตายของกุ้งที่ เลี้ยงในเขต
ภูมิภาคเอเชีย เรียกชื่อว่า “กลุ่มอาการตายด่วนหรือ Early mortality syndrome” หรือเรียกย่อๆว่า EMS ต่อมา
นักวิชาการด้านโรคกุ้งทะเลได้ท าการตรวจสอบเนื้อเยื่อกุ้งที่ตาย พบอาการตับกุ้งโดนท าลายอย่างเฉียบพลัน และ
พบว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus จึงมีการเรียกชื่อว่า “Acute Hepatopancreatic 
Necrosis Disease (AHPND)” โรคนี้พบครั้งแรกในประเทศจีนในปี พ.ศ. 2553 ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 พบใน
ประเทศเวียดนามและมาเลเซีย ตามล าดับ ส่วนประเทศไทยได้มีรายงานการตายจากกลุ่มอาการดังกล่าวตั้งแต่ช่วงปี 
พ.ศ. 2555 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  และสามารถพบได้ทั้งในกุ้งกุลาด า (Penaeus monodon)และกุ้งขาวแวนนา
ไม (Litopenaeus vannamei) โดยในช่วงแรกกุ้งในบ่อไม่แสดงอาการผิดปกติอย่างเด่นชัด แต่จะเริ่มพบกุ้งตายใน
ยอและตายก้นบ่อ จากนั้นพบซากกุ้งลอยขึ้นมา กุ้งทยอยตายและอาจมีการตายสูงถึง 100 % ภายในเวลาประมาณ 
30 วัน ในบ่อที่มีการตายมากพบกุ้งมีอาการว่ายน้ าเฉื่อย เซื่องซึม กินอาหารลดลง เปลือกนิ่มและมีสีเข้มขึ้น ตับลีบ 
นิ่ม ซีดหรือสีคล้ าเพราะถูกท าลายจากการติดเชื้อแบคทีเรีย จากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการต่างๆ ในเบื้องต้น
พบว่าการตายด่วนของกุ้งมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับลุกกุ้งไม่มีคุณภาพ ไม่แข็งแรง มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคในพ่อแม่
พันธุ์รวมถึงการจัดการที่ไม่เหมาะสมทั้งในโรงเพาะฟัก โรงอนุบาล และฟาร์มเลี้ยง 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการปูองกันความสูญเสียและการระบาดของโรคกุ้งทะเลในอนาคตที่เกิดจากกลุ่มอาการตาย
ด่วนดังกล่าว กรมประมงจึงเห็นความส าคัญของการจัดท าโครงการเร่งด่วนเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งทะเลที่ส าคัญของประเทศ  สามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ พร้อมกันทั่วประเทศ เพ่ือควบคุมและหยุดยั้งปัญหากลุ่มอาการตายด่วน รวมถึงยกระดับปริมาณผลผลิตกุ้ง
ทะเลของไทยในปี 2557 ให้มีปริมาณ 300,000 ตัน/ปี ซึ่งหากกรมประมงไม่เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการ
ระบาดของกลุ่มอาการดังกล่าวแล้ว จะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลในปีนี้มีปริมาณน้อยกว่า 200,000 ตัน/ปี 

 นอกจากนี้ โครงการเร่งด่วนที่จัดท าขึ้น  กรมประมงได้เริ่มต้นการด าเนินกรจัดท าธนาคารพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
ทะเล (Marine Shrimp Broodstock Bank) เพ่ือเป็นหลักประกันความหลากหลายทางสายพันธุ์กุ้งทะเลของไทย 
ในการแก้ไขปัญหาระยะยาวในอนาคต อันจะน าไปสู่การผลิตกุ้งทะเลที่ยั่งยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค ์

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมโรคระบาดในกุ้งทะเล เพ่ือแก้ไขปัญหาโรค EMS ให้หมดไป และให้การ
เลี้ยงกุ้งทะเลไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

2. ยกระดับผลผลิตกุ้งทะเลไทยให้กลับมาอยู่ในปริมาณ 300,000 ตัน/ ปีในปี 2557 เพ่ือรักษาฐาน
การตลาดและการส่งออก 

3. จัดท าธนาคารพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล (Marine Shrimp Broodstock Bank) เพ่ือรักษาความหลากหลาย
ของสายพันธุ์กุ้งทะเล และพ่อแม่พันธุ์ที่ปลอดเชื้อให้กับอุตสาหกรรมกุ้งไทย 

เป้าหมาย 

 ผลผลิตกุ้งทะเลของไทยในปี 2557 มีปริมาณ 300,000 ตัน/ปี 

วิธีด าเนินงาน 

มีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ 

1. น าเข้าพ่อแม่พันธุ์และผลิตลูกพันธุ์คุณภาพ โดยการด าเนินการดังนี้ 
1.1 กรมประมงจะน าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลจาก แหล่งต่างๆ ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองจากกรม

ประมง เช่น Guam, Saipanและ SIS เป็นต้น โดยน าเข้ารวมทั้งสิ้น 1,500 คู่ เพ่ือเพ่ิมความ
หลากหลายของสายพันธุ์กุ้งทะเลให้เพ่ิมขึ้น โดยการน าเข้าจะด าเนินการร่วมกับผู้ประกอบการน าเข้า
กุ้งทะเลของไทย และก าหนดด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน  

1.2 หลังจากพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลที่น าเข้าผ่านกระบวนการกักกันเรียบร้อยแล้ว จะน าพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดมา
เลี้ยงขุนในหน่วยงานของกรมประมง เพ่ือเตรียมการผลิตลุกพันธุ์และขยายพ่อแม่พันธุ์ปลอดเชื้อจัดท า
เป็นธนาคารพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล (Marine Shrimp Broodstock Bank) ส าหรับผลิตลุกพันธุ์คุณภาพ
ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมในปี 2558 โดยลุกกุ้งที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งกรมประมงจะเลี้ยง
เพ่ือให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในระบบปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity hatchery) ที่ท าให้กุ้งปลอดโรค
ต่อไป โดยจะท าการซ่อมแซมโรงเพาะฟัก จ านวน 10 แห่ง เพ่ือรองรับการด าเนินการดังกล่าว 
ส าหรับลูกกุ้งที่เหลือจากการเตรียมพ่อแม่พันธุ์ กรมประมงจะให้แก่เกษตรกรน าไปใช้ในการเลี้ยง
ต่อไป 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคัดกรอง ปูองกัน/และเฝูาระวังโรคกุ้งทะเล เพ่ือหยุดยั้งการระบาดของโรค EMS 
 2.1. เพ่ิมประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการในการคัดกรอง ปูองกัน/และเฝูาระวังโรคกุ้งทะเล ในพ้ืนที่ 

เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลทั่วประเทศ โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการเพ่ือทดแทนของเดิมที่มีอยู่ซึ่ง
มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี และเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่ทันสมัย ได้แก่ เครื่อ งเพ่ิมปริมาณสาร
พันธุกรรม (Polymerase chain reaction ;PCR) แบบธรรมดา, เครื่องReal-timePCR ซึ่งเป็น
เครื่อง PCR ชนิดที่สามารถตรวจวิเคราะห์ผลได้รวดเร็วและแม่นย า ,กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุด
อุปกรณ์ถ่ายภาพ พร้อมจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุคส าหรับใช้ในการประมวลผลทั้งในห้องปฏิบัติการ
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และภาคสนาม  ซึ่งจากการปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มากขึ้นภายใต้โครงการนี้  จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ห้องปฏิบัติการของกรมประมง เพ่ือ
ให้บริการในการตรวจคัดกรองโรคกุ้ง ให้แก่เกษตรกรได้ครอบคลุมพ้ืนที่การเลี้ยงกุ้งทะเลทั่วประเทศ  
นอกจากนี้ภายใต้โครงการเร่งด่วนนี้ กรมประมงจะด าเนินการจัดซื้อ primer ส าหรับการตรวจ
วิเคราะห์โดยวิธีPCR ซึ่งPrimer นี้สามารถตรวจคัดกรองเชื้อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus 
ชนิดรุนแรง ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค EMS ได้ ซึ่งการให้บริการตรวจคัดกรองโรค นี้ ช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นในการลงกุ้งให้แก่เกษตรกร และช่วยแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค EMS ได้ทันท่วงที
หากมีการตรวจพบ 

2.2 เพ่ิมศักยภาพบุคลากร เพ่ือให้บริการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคจากตัวอย่างกุ้งปุวยทั่วประเทศ ที่
ส่งตรวจที่ สถาบัน/ศูนย์ฯ สังกัดส านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง โดยท าการจัดจ้างนักวิชาการที่มี
ความรู้ด้านโรคกุ้งให้แก่ห้องปฏิบัติการ จ านวน 25 แห่งๆละ 1 คน เพ่ือให้มีบุคลากรเพียงพอส าหรับ
ให้บริการแกเ่กษตรกร ท าให้การด าเนินงานรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 3. เพ่ิมศักยภาพและก าลังการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ทั้งสูตรผง และสูตรน้ า เพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเล 
โดยหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 เป็นจุลินทรีย์ที่ผลิตโดยกรมประมง ประกอบด้วยจุลินทรีย์ จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ 
Bacillus subtilis, B. megateriumและ B. licheniformis ซึ่งมีความสามารถในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย 
Vibrio sp. ที่ก่อให้เกิดโรคในกุ้ง ที่ผ่านมากรมประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาครท า
การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรผง เพ่ือแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทั่วประเทศน าไปใช้
ในการปรับปรุงคุณภาพน้ าและดิน ซึ่งเกษตรกรให้การตอบรับเป็นอย่างดี และมีความต้องการเพ่ิมมากขึ้น
ในช่วงที่ประสบปัญหาการระบาดของโรค EMS ในกุ้งทะเล  เนื่องจากเกษตรกรน าหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 
ไปใช้ในการเตรียมบ่อและใช้เป็นโปรไบโอติกผสมอาหารให้กุ้งกินเพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันสามารถช่วยลด
ความเสี่ยงจากการเกิดโรค EMS ได้ ภายใต้โครงการเร่งด่วนนี้ กรมประมงจึงจะด าเนินการเพ่ิมก าลังการ
ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ปม.1 ทั้งสูตรผงและสูตรน้ า ดังนี้   
3.1. เพ่ิมก าลังการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ปม.1 สูตรผง แจกจ่ายเกษตรกรทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันกรมประมงมี

หน่วยงานที่ด าเนินการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรผง จ านวน 1 แห่ง คือศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งสมุทรสาคร โดยมีก าลังผลิต 200,000 ซอง/ปี  ซึ่งการจัดท าโครงการเร่งด่วนนี้จะ
เพ่ิมก าลังการผลิตเป็น 300,000 ซอง/ปี  ภายใต้โครงการนี้ได้จัดซื้อเครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ
จ านวน 1 เครื่อง เพื่อให้การผลิตมีความรวดเร็วขึ้น 

3.2. จัดตั้งหน่วยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ า ในเขตพ้ืนที่การเลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 
สูตรน้ า มีขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยาก เกษตรกรสามารถน าไปขยายต่อ และใช้ในฟาร์มได้โดยตรง แต่
อายุการเก็บรักษาสั้นกว่าสูตรผง  กรมประมงจึงจัดตั้งหน่วยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ า 
จ านวน 25 แห่ง เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่การเลี้ยงกุ้งทะเลทั่วประเทศ ซึ่งมีการด าเนินการจัดซื้อเครื่อง
สูบจ่ายของเหลวแบบรีดท่อ/สายยาง ( Peristaltic pump) ส าหรับใช้ในการบรรจุหัวเชื้อใส่ขวด เพ่ือ
ความแม่นย าของปริมาตรที่บรรจุ และช่วยให้การผลิตรวดเร็วขึ้น 
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4. เพ่ิมศักยภาพองค์กรเกษตรกรในการเฝูาระวัง ปูองกัน/และแก้ไขปัญหาโรคระบาดในกุ้งทะเล รวมทั้งการ
ตรวจวิเคราะห์โรคกุ้งทะเลเบื้องต้น เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ผู้ประกอบการโรงเพาะฟัก และผู้
ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงการเกิดโรค/แก้ไขปัญหาโรค
ระบาดในกุ้งทะเลเพ่ิมมากขึ้น ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากเจ้าหน้าที่กรมประมง 
ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การอบรม/สัมมนา และการจัดท าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งนี้เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร  โดยมีรายละเอียดการด าเนินการภายใต้โครงการเร่งด่วน ดังนี้ 

4.1. จัดท าคู่มือการจัดการฟาร์มที่ดีส าหรับโรงเพาะฟัก โรงอนุบาล ฟาร์มเลี้ยง และสิ่งตีพิมพ์เอกสาร เพ่ือ   
เผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง  

4.2. จัดสัมมนาเกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งทะเลคุณภาพเพ่ือลดความเสี่ยงการเกิดโรค ในพ้ืนที่การเลี้ยง
กุ้งทั่วประเทศ 

4.3. จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการโรงเพาะฟักกุ้งทะเล ให้สามารถผลิตลูกพันธุ์คุณภาพตามแนวทางกรม
ประมงทั่วประเทศ 

4.4.  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ า ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล  พร้อม
จัดท าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ฯ จ านวน 4 แห่ง ในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยจัดให้มีเครื่องมือการผลิตเช่นเดียวกับ
หน่วยของกรมประมง ซึ่งศูนย์แต่ละแห่งจะมีหม้อนึ่งฆ่าเชื้อจ านวน 1 เครื่อง ตามที่ได้จัดซื้อใน
โครงการรวม 4 เครื่อง ส าหรับใช้ในการผลิตหัวเชื้อฯ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ  
 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี ได้เริ่มด าเนินการ เดือนมิถุนายน- กันยายน 2557 
 
งบประมาณที่ได้รับ 
           งบประมาณท้ังหมด 6,296,700 บาท 
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ผลการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อควบคุมและลดความสูญเสียของสินค้ากุ้งทะเลจากกลุ่ม

อาการตายด่วน(EMS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  

กิจกรรมการด าเนินงาน หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 
1.น าเข้าพ่อแม่พันธุ์และผลิตลูกพันธุ์คุณภาพ 
กิจกรรมน าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวจากต่างประเทศหลายๆพันธุ์ เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางสาย
พันธุ์ 
  - จัดซื้อถังอนุบาลลกุกุ้งวยัอ่อนขนาด 10,000ลิตร(10ตัน) 
  - ซ่อมแซมโรงเพาะฟักของกรมประมง 
กิจกรรมเลี้ยงขุนพ่อแม่พันธุ์และเพิ่มศกัยภาพผลิตลูกกุ้งขาวคุณภาพ 

- ผลิตลูกกุ้งระยะโพสต์ลาวา(จ้างคนเพิ่ม) 

 
 
 

ใบ 
แห่ง 

 
คน 

 
 
 

6 
1 
 

1 

 
 
 

6 
1 
 

1 

 
 
 

100 
100 

 
100 

2.เพิ่มประสิทธิภาพระบบคัดกรอง ป้องกัน/เฝ้าระวังโรคกุ้งเพื่อยับยั้งEMS 
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการในการคัดกรอง/ป้องกัน/เฝ้าระวังโรคกุ้งทะเล 
  -จัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม(PCR) พร้อมอุปกรณ์ 
  -จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตาพร้อมชุดถา่ยภาพแบบดิจิตอล 
  -ให้บริการตรวจโรคกุ้งทะเลแก่เกษตรกรในเขตชายฝั่งทะเล(จัดซ้ือprimerตรวจโรคกุ้งทะเล) 
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉยัโรคEMS 
  -จ้างเจ้าหนา้ที่ในการบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพิ่มเติม 

 
 

ชุด 
ชุด 

ตัวอยา่ง 
 

คน 

 
 

1 
1 

1,270 
 

1 

 
 

1 
1 

1,281 
 

1 

 
 

100 
100 

100.87 
 

100 
3.เพิ่มก าลังการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์(ปม.1)เพื่อฟื้นฟูแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเล 
กิจกรรมจัดต้ังหน่วยผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ า ในเขตพื้นที่ชายฝ่ังทะเล 
  -จัดซื้อหม้อนึ่งฆ่าเช้ือ 
  -จัดซื้อเครื่องสูบจ่ายของเหลวแบบรีดท่อ/ สายยาง (Peristaltic pump) 
  -แจกจา่ยหัวเช้ือจุลินทรีย์ปม.1 สูตรน้ าให้แก่เกษตรกร(ปริมาตรขวดละ 200มิลลิลิตร) 

 
 

เครื่อง 
เครื่อง 
ขวด 

 
 

1 
1 

6,000 

 
 

1 
1 

6,536 
 

 
 

100 
100 

108.93 
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