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และรวมถึงผู้สนใจทั่วไป 
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บทบาทหน้าที่ของกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ภายใต้กฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557 ประกอบด้วย 

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  การจัดการฟาร์ม 
อาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง โรคสัตว์น้้าชายฝั่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสัตว์น้้าชายฝั่ง สัตว์ทะเล 
และสาหร่ายทะเล ให้ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
(3) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่งและพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่งที่หา

ยากและใกล้สูญพันธุ์ เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสัตว์น้้าเศรษฐกิจ 
(4) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้้าชายฝั่งและสาหร่ ายทะเล 

รวมทั้งด้าเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่งและพรรณไม้น้้าชายฝั่ง 
(5) ด้าเนินการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล เพ่ือการเพาะเลี้ยง 

การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง 
(6) ก้ากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้้าชายฝั่ง สัตว์ทะเล และ

สาหร่ายทะเล สุขอนามัยฟาร์มและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง โรคระบาด การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ อาหารสัตว์น้้า
ชายฝั่ง และจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนดหรือมาตรฐานสากล 

(7) ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีด้ านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง สาหร่ายทะเล สุขภาพ
สัตว์น้้าชายฝั่ง และอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
สถานที่ติดต่อ 
 ที่ตั้ง : กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท์ : 0 2579 4496 
 โทรสาร : 0 2579 4496 
 Website : http://www.coastalaqua.com 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใต้โครงสร้างองค์กรของ 
กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ  
งานธุรการทั่วไป งานบุคลากร งานการประชุม งานบริหารทั่วไป งานแผนงานและติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง รวมทั้งประสานงานกับส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
กลุ่มวิชาการ 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบศึกษา  ค้นคว้า ทดลอง  วิเคราะห์  และวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
เพ่ือพัฒนางานวิชาการ  ร่วมศึกษา  วิจัย และพัฒนางานวิชาการกับสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง  สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้้าชายฝั่ง  สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง  และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนและประสานงานวิจัย  ให้
ค้าปรึกษา  เสนอแนะแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง  จัดท้าและกลั่นกรองงานวิจัยเพ่ือไม่ให้ซ้้าซ้อน  และให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามแนวนโยบายและแผนงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมประมง 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการศึกษาวิจัย ร่วมปฏิบัติงาน ประสานงานวิชาการ โครงการพิเศษและงาน
อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ร่วมในการก้าหนดแนวนโยบายและแผนงานวิจัย  เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานวิชาการของ
กระทรวง กรม รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ท้าหน้าที่ติดตามประเมินผลและประมวลผลงานวิจัย  โดยวิธีการ
ส้ารวจ ตรวจสอบ  รวบรวมข้อมูล  ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงาน  ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้  และการวัดผล
ส้าเร็จของงาน /โครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารและวางแนวทางงานวิจัยของส้านักฯ รวมทั้งจัดระบบ
สารสนเทศและประมวลข้อมูลทางวิชาการเพ่ือให้บริการแก่นักวิชาการและผู้สนใจ 
 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่ง  การเลี้ยง 
สัตว์น้้าชายฝั่ง ระบบและการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  โดยศึกษา ค้นคว้า ติดตาม  ตรวจสอบเฝ้าระวัง
แหล่งท้าการประมงชายฝั่ง และก้าหนดมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าชายฝั่ง แบ่งงานภายในเป็น  1 งาน  3 กลุ่ม ดังนี้ 
 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 งานธุรการ การเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และบุคลากร 
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 กลุ่มงานวิจัยการเพาะพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 วิจัยการเพาะพันธุ์  และการอนุบาลสัตว์น้้าชายฝั่ง  ได้แก่  สัตว์น้้าชายฝั่งที่มีกระดูกสันหลัง  และ 

ไม่มีกระดูกสันหลัง  ตลอดจนสาหร่ายและพรรณไม้น้้า  ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและส้าคัญต่อระบบนิเวศโดย
ศึกษาและวิจัยชีววิทยา  การสืบพันธุ์  การปรับปรุง  เทคนิคการจัดการพ่อแม่พันธุ์ ให้มีคุณภาพดี การเพาะ
ขยายพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติและใช้ฮอร์โมนในรูปแบบต่างๆ  เทคนิคการอนุบาลที่เหมาะสมกับสัตว์น้้าแต่ละชนิด 
เน้นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  และเทคโนโลยีชั้นสูง  เพ่ือน้าไปสู่การเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์  และถ่ายทอด
ความรู้ให้เกษตรกรและผู้สนใจ 
 กลุ่มงานวิจัยการเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 วิจัยเทคนิคการเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งชนิดต่างๆ ทั้งที่มีกระดูกสันหลัง  และไม่มีกระดูกสันหลัง รวมทั้ง
สาหร่ายและพรรณไม้น้้า  ที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจและส้าคัญต่อระบบนิเวศ  เพ่ือให้ได้ผลิตผลสูงและลด
ต้นทุน วิจัยเทคนิคการเลี้ยงในบ่อดิน  กระชัง  และในทะเล  ตั้งแต่ระยะวัยรุ่นจนถึงขนาดตลาด  วิจัยการเลี้ยงแบบ
ผสมผสาน  และการศึกษาวิศวกรรมการเลี้ยงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีชั้นสูง  เพ่ือให้มีสัตว์น้้า
เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก 
 กลุ่มงานวิจัยระบบและการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 วิจัยระบบการจัดการ  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งในแหล่งน้้าธรรมชาติ  ในบ่อเลี้ยง  ในระบบน้้า
หมุนเวียน  ฯลฯ  ประเมินศักยภาพของแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพ่ือจ้าแนกพ้ืนที่ส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
แต่ละชนิด  เฝ้าระวังติดตามตรวจสอบแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง   ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมออกแบบบ่อ 
กระชังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง ออกแบบระบบบ้าบัดน้้าและก้าจัดของเสียจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก้าหนดมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 

 
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้้าชายฝั่ง   
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับโรคสัตว์น้้าชายฝั่งเพ่ือพัฒนาเทคนิคการตรวจ
วินิจฉัยโรคและวิธีป้องกันโรคสัตว์น้้าชายฝั่งและออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้้าเพ่ือการส่งออก  โดยศึกษา  
การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อสัตว์น้้าชายฝั่งที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ  เพ่ือวินิจฉัยโรค  ศึกษา ค้นคว้า วิจัยชนิดของ
ปรสิต เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค และหาแนวทางในการควบคุมการระบาดของโรค  ศึกษา  ค้นคว้า 
วิจัยความสามารถในการป้องกันร่างกายของสัตว์น้้าชายฝั่ง  ในรูปแบบของภูมิคุ้มกัน  ควบคุมและเฝ้าระวังโรค 
สัตว์น้้าชายฝั่ง  ก้าหนดเขตการเพาะเลี้ยงเพ่ือการควบคุมโรค  รายงานการระบาดของโรคตามรายงานของ  OIE 
และประสานงานกับองค์กรต่างประเทศด้านการควบคุมโรค  ศึกษา  ค้นคว้า วิจัยเพ่ือก้าหนดมาตรฐานในการ
ตรวจสอบผลผลิตจากการท้าประมงชายฝั่งและกระบวนการผลิตสัตว์น้้าชายฝั่งให้ได้มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม แบ่งงานภายในเป็น 1 งาน 3 กลุ่มดังนี ้

งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
งานธุรการ การเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และบุคคล 
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กลุ่มงานวิจัยสุขภาพสัตว์น้้าชายฝ่ัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยเกี่ยวกับโรคสัตว์น้้าชายฝั่งเพ่ือพัฒนาเทคนิคการตรวจ  วินิจฉัยโรคและ 

วิธีป้องกันโรคสัตว์น้้าชายฝั่ง  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อสัตว์น้้าชายฝั่งที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ  เพ่ือ
วินิจฉัยโรค  ศึกษาค้นคว้า  วิจัยชนิดของปรสิต  เชื้อรา  แบคทีเรีย  ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค  และหาแนวทางในการ
ควบคุมการระบาดของโรคและออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้้าเพ่ือการส่งออก 

กลุ่มงานวิจัยและควบคุมโรคสัตว์น้้าชายฝ่ัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ศึกษาการระบาดของโรค  วิจัยการป้องกันและควบคุม  เฝ้าระวังโรคสัตว์น้้าชายฝั่ง  และวิจัยเพ่ือ

ก้าหนดมาตรฐานในการตรวจสอบผลผลิตจากการท้าประมงชายฝั่ง  และกระบวนการผลิตสัตว์น้้าชายฝั่งให้ได้
มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม  ก้าหนดเขตการเพาะเลี้ยงเพ่ือการควบคุมโรค 
รายงานการระบาดของโรคตามรายงานของ OIE และประสานงานกับองค์กรต่างประเทศด้านการควบคุมโรค 

กลุ่มงานวิจัยภูมิคุ้มกันโรคสัตว์น้้าชายฝ่ัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ศึกษาวิจัยกลไก  ความสามารถของสัตว์น้้าชายฝั่งในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันตัวจากการ

ติดเชื้อโรคชนิดต่างๆ หาแนวทางป้องกันโรค การผลิตวัคซีนและการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว 
 

สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง   
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาทางด้านโภชนาการ ความต้องการ
สารอาหาร การคัดเลือกและการเตรียมวัตถุดิบ การเพ่ิมคุณค่าทางอาหารประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบ เทคนิค
การให้และอัตราการให้อาหารที่เหมาะสม และผลของสารอาหารและสารอ่ืนๆ ในอาหารต่อการเจริญเติบโต 
คุณภาพเนื้อและสีการเจริญพันธุ์ ความสามารถในการสืบพันธุ์ สุขภาพ และภูมิคุ้มกันของสัตว์น้้าชายฝั่ง รวมทั้ง
เทคนิคการผลิต ชนิด รูปแบบ และการเก็บรักษาอาหารส้าหรับสัตว์น้้าชายฝั่ง เทคโนโลยีการผลิต การใช้  
แปรรูป และเก็บเกี่ยวผลผลิตอาหารมีชีวิต และก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง เทคนิคการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง และการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น้้าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง แบ่งงานภายในเป็น 1 งาน 3 กลุ่ม ดังนี้ 

งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
งานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล งานดูแลรักษา

อาคารสถานที่ และงานซ่อมบ้ารุงยานพาหนะ 
กลุ่มงานวิจัยโภชนาการอาหารสัตว์น้้าชายฝ่ัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ศึกษา ค้นคว้าและวิจัยทางด้านโภชนาการ ความต้องการสารอาหาร และการใช้แหล่งสารอาหาร

ของสัตว์น้้าชายฝั่ง ตลอดจนผลของสารอาหารและสารอ่ืน ๆ ในอาหารต่อการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อและสี 
การเจริญพันธุ์ ความสามารถในการสืบพันธุ์ สุขภาพ และภูมิคุ้มกันของสัตว์น้้าชายฝั่ง 
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์น้้าชายฝ่ัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคนิคการผลิต ชนิด รูปแบบ และการเก็บรักษาอาหารส้าเร็จรูป

ส้าหรับสัตว์น้้าชายฝั่ง การคัดเลือกและการเตรียมวัตถุดิบเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางอาหาร เทคนิคการให้และอัตรา
การให้อาหารส้าเร็จรูปที่เหมาะสม ประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบอาหารของสัตว์น้้าชายฝั่ง รวมทั้งเทคนิคการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง 

กลุ่มงานวิจัยอาหารมีชีวิตสัตว์น้้าชายฝั่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคนิคการผลิตและการใช้อาหารมีชีวิตเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า

ชายฝั่ง รวมทั้งอาหารมีชีวิตที่ผ่านการสกัดสารบางชนิดและ ที่แปรรูปเพ่ือการเก็บรักษา การเพ่ิมคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารมีชีวิตให้เหมาะสมตามความต้องการของสัตว์น้้าแต่ละชนิด และเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตอาหารมีชีวิต 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล   

มีหน้าที่ความรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล วิจัยและพัฒนาเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดท้าระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกุ้งทะเล รวมถึงงานวิจัยในรูปแบบที่เกิดจากการสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง
กับกุ้งทะเลเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกุ้งทะเล โดยด้าเนินการวิจัยร่วมกับสถาบันฯและศูนย์ฯ 
ภายใต้กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งงานภายในเป็น 1 งาน 3 กลุ่ม ดังนี้ 

งานธุรการ 
งานธุรการ สารบัญ การเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ บุคลากร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะ เล          

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
วิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรในการผลิตกุ้งทะเล ศึกษาระบบ

นิเวศแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อกิจกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
ด้าเนินการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งเพาะเลี้ยง วิจัยและพัฒนาการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เพ่ือน้าไปใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มและการ
จัดการความเสี่ยงของกิจกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล วิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ใช้ทรัพยากรและมุ่งไปสู่การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีความยั่งยืน 

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
วิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตลอดสายการผลิต ตั้งแต่ฟาร์มเพาะพันธุ์และ

อนุบาลไปจนถึงฟาร์มเลี้ยง เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาระบบฟาร์มที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน วิจัย 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกุ้งทะเลรวมทั้งการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการ
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ผลิตกุ้งทะเลต่อคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารในระดับฟาร์ม เพ่ือการขยายผลงานวิจัยในเชิงพัฒนา
ระบบฟาร์มให้มีมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดผู้ซื้อ 

 
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกุ้งทะเล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเชิงประยุกต์เพ่ือน้าไปสู่การผลิตกุ้งทะเลที่มีคุณภาพ รวมถึงการวิจัย

และพัฒนาด้านปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพและการจัดการปริมาณในทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล วิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงในการผลิตกุ้ง 
รวมทั้งการจัดสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทยองค์รวม ทั้งนี้รวมถึงงานวิจัยในรูปแบบที่เกิด
จากการออกแบบส้ารวจ ออกแบบสอบถาม การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกุ้ ง
ทะเลจากทุกภาคส่วน เพ่ือน้าไปสู่การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านกุ้งทะเลอย่างมีประสิทธิภาพส้าหรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทยตลอดสายการผลิต ตลอดจนพัฒนาข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตกุ้งทะเล การจัดท้าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพ่ือน้าไปสู่การขยาย
ผลในการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย 

 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบศึกษาวิจัยและพัฒนา การประมง ป่าไม้ รวมทั้งการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในลักษณะผสมผสานที่เหมาะสม การจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนเพ่ือน้าผลการศึกษามา
พัฒนาเป็นแบบอย่างใช้กับโครงการพัฒนาอ่ืนๆ ต่อไป ให้บริการทางวิชาการและเป็นศูนย์กลางการอบรม
พัฒนาอาชีพ ทั้งทางด้านการประมง ป่าไม้ เกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ยกระดับความเป็นอยู่ และรายได้ของราษฎรในพ้ืนที่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบนชุมชนโดยรอบและขยายสู่พ้ืนที่อ่ืน 
บริหาร พัฒนา และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงพัฒนา แบ่งงานภายในเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มบริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
รับผิดชอบฝ่ายอ้านวยการและกลุ่มงานประสานงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ก้ากับดูแลให้

ค้าปรึกษาแนะน้า ก้าหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร พัฒนาการจัดท้าโครงการ งบประมาณ การวิเคราะห์ 
แผน/ผล การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานโครงการต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนบริหารและ
บริการสนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติงานร่วมโครงการ 
 ฝ่ายบริการวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 รับผิดชอบงานสารบรรณ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ 
งานยานพาหนะ งานไฟฟ้าและสื่อสาร งานซ่อมบ้ารุงและงานบริการต่างๆ 
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 กลุ่มงานประสานงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ก้ากับ ดูแล ให้ค้าปรึกษา แนะน้าก้าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารรวมทั้ง 
มีเจ้าหน้าที่ในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ ศึกษาวิเคราะห์ แผน/ผล การติดตามและประเมินผล
สัมฤทธิ์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบริการศึกษาดูงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนงานประสาน
หน่วยงานร่วม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ 

กลุ่มวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ศึกษา วิจัยและพัฒนา การประมง ป่าไม้ รวมทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งศึกษาการ

จัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนเพ่ือน้าผลการศึกษามาพัฒนาอาชีพและเป็นแบบอย่าง ใช้กับโครงการ
พัฒนาอื่นๆ รวมทั้งการให้การบริการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมแก่เกษตรกร ข้าราชการ และนิสิต นักศึกษา 

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย ในด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่ง รวมทั้ง

การจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน การจัดระบบฟาร์มมาตรฐาน (CoC/GAP) ระบบชลประทานน้้าเค็ม
เพ่ือการเลี้ยงสัตว์น้้า รวมทั้งงานบริการทางวิชาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าและดิน ฝึกอบรมเกษตรกร 

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาการเพาะพันธุ์สัตว์น้้า การเลี้ยงสัตว์น้้า 

อาหาร โรค และสารตกค้างในปัจจัยการผลิตและผลผลิตสัตว์น้้า ให้บริการทางวิชาการ ตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมง การตรวจสุขภาพสัตว์น้้า ไวรัส และแบคทีเรีย เฝ้าระวังการเกิดโรค ให้การบริการศึกษาดูงาน 
การฝึกอบรมแก่เกษตรกร ข้าราชการ และนิสิต นักศึกษา ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าเพ่ือจ้าหน่าย จ่าย แจก และปล่อย
ลงสู่แหล่งน้้า และผลิตพันธุ์สัตว์น้้าเพื่อใช้ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้้า 
 กลุ่มขยายผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ เทคโนโลยีเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ส้าหรับก้าหนดรูปแบบของ 
การพัฒนาอาชีพประมงเกษตร ป่าไม้และอ่ืนๆ ที่เหมาะสม สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการขยายผลและ  
การแข่งขันทางการค้า และความมั่นคงด้านอาหาร ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาอาชีพเกษตร ประมง ป่าไม้ 
แบบผสมผสาน วางแผนและก้าหนดทิศทางการพัฒนาอาชีพเกษตรแบบบูรณาการ ตลอดจนขยายผลงาน
ทดลองวิจัยไปสู่การพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ศูนย์ฯ พ้ืนที่รอบนอก และในพื้นที่อ่ืนๆ 
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่งและสัตว์น้้าจืด การเลี้ยงสัตว์น้้า การ
ให้บริการทางวิชาการ การฝึกอบรม และรับผิดชอบงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้้า งานเลี้ยงปลาในกระชัง การ
เลี้ยงหอยในอ่าวคุ้งกระเบน และเลี้ยงปลาในบ่อดิน รวมทั้งการศึกษาวิจัย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพประมง 
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ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ   
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งและ
น้้าจืด รวมทั้งงานเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงชายฝั่งและน้้าจืดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง งานผลิตพันธุ์สัตว์น้้า
ชายฝั่งและน้้าจืดเพ่ือจ้าหน่ายและมอบให้กับเกษตรกร พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพ้ืนที่โครงการ
พระราชด้าริ ประสานงานกับส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ ส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งและน้้าจืด  เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้
ทางวิชาการและให้ค้าปรึกษาแนะน้าแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในพ้ืนที่โครงการ  ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่
ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ มีการแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 1 กลุ่ม ดังนี้ 
 ฝ่ายบริการวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ก้ากับ  ดูแล  ให้ค้าปรึกษาแนะน้าและปฏิบัติงานส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าชายฝั่งและน้้าจืด ภายใต้โครงการพระราชด้าริ งานบริการวิชาการ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการ จัดท้าแผนงาน และงบประมาณโครงการ ติดตามประเมินผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
ให้ค้าปรึกษาแนะน้าแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในพ้ืนที่โครงการ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ก้ากับ  ดูแล  ให้ค้าปรึกษาแนะน้า  และศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย การเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้ าชายฝั่ งและสัตว์น้้ าจืด งานเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงชายฝั่ งและน้้าจืดในพ้ืนที่ลุ่มน้้ าปากพนัง  
งานผลิตพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่งและน้้าจืดเพ่ือจ้าหน่ายและมอบให้กับเกษตรกร และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู  ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง
โดยเฉพาะปูทะเล ปูม้า ปูแสม รวมทั้งงานเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงชายฝั่ง โดยเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าชายฝั่งและ
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้้าชายฝั่ง ประสานงานกับส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการและให้ค้าปรึกษาแนะน้าแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในพื้นที่โครงการฯ แบ่งงานภายในเป็น 1 งาน 

งานธุรการ 
         งานธุรการ  งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ  งานบุคคล  งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (20 ศูนย์) 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง และการจัดการระบบการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง โดยเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง และสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้้าชายฝั่ง เพ่ือขยายผลใน
เชิงพาณิชย์ ตรวจสอบผลผลิตจากการท้าการประมงชายฝั่ง และตรวจรับรองกระบวนการผลิตสัตว์น้้าชายฝั่งให้
ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (ตรวจยาตกค้าง 
ตรวจวิเคราะห์ PCR) ตรวจสอบคุณภาพในแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP และ CoC ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้้า
ชายฝั่งที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ และที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ พัฒนาการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้ง และบริหารระบบ
ชลประทานน้้าเค็มเพ่ือการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล แบ่งงานภายในศูนย์ฯ ทั้ง 20 ศูนย์ แบ่งเฉพาะงานธุรการ ไม่มีการ
แบ่งกลุ่ม ฝ่าย แต่ได้ก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้เป็นรายต้าแหน่ง และได้ก้าหนดในเขตจังหวัดรับผิดชอบของ
แต่ละศูนย์ฯ  
 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 รับผิดชอบงานธุรการ งานงบประมาณงานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ 
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อัตราก้าลัง 
 

 ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557 ได้ให้กรอบ
อัตราก้าลังการบริหารราชการส่วนกลางภายในและตามภารกิจอ่ืนๆ ที่ส้าคัญของกองวิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีอัตราก้าลังรวมทั้งสิ้นจ้านวน 1,160 อัตรา ซึ่งประกอบด้วย 
ข้าราชการจ้านวน 289 อัตรา ลูกจ้างประจ้า จ้านวน 131 อัตรา และพนักงานราชการ จ้านวน 740 อัตรา 
 

ข้าราชการ จ้านวน 289 อัตรา ประกอบด้วย 

ต้าแหน่ง จ้านวน 

ผู้อ้านวยการกองฯ 1 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 1 

ผู้อ้านวยการสถาบันฯ 4 

ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ 23 

นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ 24 

นักวิชาการประมงช้านาญการ 39 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 63 

นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ 1 

เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน 28 

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 32 

เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน 12 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 13 

นายช่างเครือ่งกลช้านาญงาน 3 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช้านาญงาน 2 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 

เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน 1 

รวม 249 
หมายเหตุ ต้าแหน่งว่าง 32 ต้าแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการประมง 15 ต้าแหน่ง, เจ้าพนักงานประมง 12 ต้าแหน่ง และ                   
เจ้าพนักงานธุรการ 5 ต้าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานอื่น 8 ต้าแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ 4 ต้าแหน่ง 
นักวิชาการประมงช้านาญการการ 2 ต้าแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 1 ต้าแหน่ง และเจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน 1 
ต้าแหน่ง  
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ลูกจ้างประจ้า จ้านวน 131 อัตรา ประกอบด้วย 

ต้าแหน่ง จ้านวน 

ช่างเครื่องยนต์ 4 

ช่างเครื่องเรือ 2 

ช่างปูน 4 

ช่างไฟฟ้า 2 

ช่างไม้ 5 

นายท้ายเรือ 1 

นายท้ายเรือกลชายทะเล 4 

พนักงานการเงินและบัญชี 4 

พนักงานการประมง 4 

พนักงานขับรถยนต์ 16 

พนักงานทั่วไป 4 

พนักงานธุรการ 4 

พนักงานประมงพ้ืนฐาน 43 

พนักงานพัสดุ 5 

พนักงานพิมพ์ 2 

พนักงานรักษาความปลอดภัย 12 

พนักงานสถานที่ 5 
พนักงานห้องปฏิบัติการ 10 
รวม 131 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2559 
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พนักงานราชการ จ้านวน 740 อัตรา ประกอบด้วย 

ต้าแหน่ง จ้านวน 

กะลาสี 2 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 

เจ้าพนักงานประมง 107 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 13 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 23 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 34 

เจ้าหน้าที่ประมง 47 

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมฯ 3 

ช่างไฟฟ้า 3 

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 

นักวิชาการประมง 186 

นักวิทยาศาสตร์ 49 

นายช่างกลโรงงาน 8 

นายท้ายเรือชั้น 2 3 

พนักงานผู้ช่วยประมง 222 

พนักงานวิทยุสื่อสาร 1 

พนักงานห้องทดลอง 36 

รวม 740 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2559 
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แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2559 กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
จ าแนกตามแผนงบประมาณ ผลผลิต/กิจกรรม 

 
กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ได้ด าเนินงานตามแผนงาน/งาน/ผลผลิต/กิจกรรม และตามแผน

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลประจ าปีงบประมาณ 2559 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ให้สัมฤทธิ์ผล
ตามผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการและให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
แผนงาน: สร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่ม่ันคงและย่ังยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพประมง สามารถปรับใช้เทคโนโลยี
ทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้เกิดเป็นมูลค่าเพ่ิมก่อให้เกิดการลดต้นทุนการ
ผลิตในระดับฟาร์ม เกิดเป็นระบบตลาด และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกร 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง รับผิดชอบด าเนินการ 2 โครงการ ดังนี้ 
 

โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือจัดท าข้อมูลก าหนดเขตการผลิตสัตว์น้ าในพ้ืนที่ที่เหมาะสม พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของเกษตรกรให้สามารถผลิตสัตว์น้ าเพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพที่ดี มีการจัดท ามาตรการลดต้นทุนการผลิต ระดับ
ฟาร์ม ประกอบด้วย 1 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่เหมาะสม 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตพ่อแม่พันธุ์จากลูกกุ้งทะเลคุณภาพ ส่งเสริมเกษตรกรพัฒนาระบบเชื่อมโยงในรูปแบบ 

shrimp cluster ที่จะเข้าไปดูแลตรวจคัดกรองโรคพร้อมกับจัดหาตลาด นอกจากนี้ส่งเสริมการลดต้นทุนการ
ผลิตโดยการจัดท าระบบ Application ด้านโรคและอาหาร 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งมีแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ผลิตและควบคุมระบบผลิตลูกพันธุ์กุ้งทะเลคุณภาพเพ่ือป้อนสู่อุตสาหกรรมการผลิตกุ้งทะเล

จ านวน 55,000 ตัว 
 2. ส่งเสริมเกษตรกรในการบริหารจัดการเชื่อมโยงในรูปแบบ shrimp cluster จ านวน 10 กลุ่ม 
 3. พัฒนาระบบ application ส่งเสริมการใช้ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล จ านวน 2 ระบบ 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาแนวทางเพ่ิมผลผลิตกุ้งทะเลในแต่ละจังหวัดผ่านการจัดท าบ่อสาธิตการ 

เลี้ยงกุ้งทะเล จ านวน 6 จังหวัด 
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โครงการที่ 2 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน และยกระดับมาตรฐาน ในสินค้ากุ้ง ปลานิล หอยแครง ปลา
สวยงามและพรรณไม้น้ าเพ่ือสร้างมูลค่า พร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตระบบอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย 1 กิจกรรม ดังนี้   

 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อพัฒนาการผลิต 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลอย่างครบวงจร โดยการคัดกรองโรคกุ้งทะเลให้กับเกษตรกร

และผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมระบบการเลี้ยงแจกให้กับเกษตรกร นอกจากนั้นยังได้ด าเนินการลดต้นทุนการ
ผลิตกุ้งด้วยการใช้ feed application อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 

2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งผลิตหอยแครง โดยด าเนินการบ าบัดและฟ้ืนฟูพ้ืนที่เลี้ยงหอยแครง 
พัฒนาและสร้างพ่อแม่พันธุ์หอยแครงโดยการเตรียมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยแครง 
ส่งเสริมเทคนิคการเลี้ยงหอยแครงที่เหมาะสมแก่เกษตรกร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตหอยแครงโดยการ
เตรียมความพร้อมเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแครงเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม GAP เฝ้าระวัง ตรวจสอบเรื่องสุขอนามัย
ฟาร์มหอยแครง ประชาสัมพันธ์ สร้างแบรนด์หอยแครง โดยสนับสนุนการเปิดตลาดหอยแครง แบรนด์บ้านแหลม 
เพ่ือขยายตลาดและส่งเสริมการผลิตหอยแครงคุณภาพดีจากเพชรบุรี 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งมีแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลอย่างครบวงจร 

  กิจกรรมที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
1.1 ให้บริการตรวจคัดกรองโรคในกุ้งทะเลให้แก่เกษตรกรจ านวน 6,195 ตัวอย่าง 
1.2 ผลิตและแจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ทั้งสูตรผง สูตรน้ า และโปรไบโอติกจ านวน 80,000 ซอง 

/20,000 ขวด 
1.3 จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการฟาร์มเพ่ือผลิตกุ้ง

คุณภาพจ านวน 177 ราย/2 ครั้ง 
1.4 จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพ่ือการผลิตกุ้งทะเลอย่างครบวงจรจ านวน 60 ราย/2 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 2 การลดต้นทุนการผลิตกุ้ง 
2.1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการลดต้นทุนเพ่ือผลิตกุ้งคุณภาพจ านวน 177 ราย 

/2 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 3 การสร้างช่องทางตลาด 
3.1 สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3.1.1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล 
จ านวน 177 ราย/2 ครั้ง 
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3.1.2 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมช่องทางตลาด
กุ้งทะเลจ านวน 177 ราย/2 ครั้ง 

3.2 การบริหารจัดการด้านการตลาด 
3.2.1 ส่งเสริมการท า branding ของกลุ่มสหกรณ์จ านวน 2 แบรนด์ 
3.2.2 ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มสหกรณ์จ านวน 2 ครั้ง 
3.2.3 จัดหาตลาดและจัดท าเกษตรพันธสัญญา (contract farming) ให้แก่เกษตรกร 

จ านวน 4 สัญญา/ตลาด 
กิจกรรมที่ 4 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
4.1 ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการก่อนและหลังการด าเนินการ

โครงการจ านวน 177 ราย/4 ครั้ง 
4.2 จัดท าคู่มือปฏิบัติงานฯ จ านวน 28 เล่ม และสมุดประจ าตัวเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 

177 เล่ม รวมจ านวนคู่มือปฏิบัติงาน 205 เล่ม 
4.3 ติดตามผลการด าเนินการความเสียหายจากโรคระบาดของเกษตรจ านวน 20 ครั้ง 
4.4 ติดตามผลการด าเนินการลดต้นทุนของเกษตรกรจ านวน 6 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 5 การบริหารโครงการ 
5.1 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงการด าเนินโครงการให้แก่เกษตรกรจ านวน 200 ราย/2 ครั้ง 

 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งผลิตหอยแครง 

กิจกรรมที่ 1 บ าบัดและฟ้ืนฟูพ้ืนที่เลี้ยงหอยแครง เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 
1.1 ท าความสะอาดและบ าบัดแปลงเลี้ยงหอยแครงด้วยจุลินทรีย์ 

1.1.1 ก าหนดพ้ืนที่แปลงหอยแครงจ านวน 3,005 ไร่ 
1.1.2 บ าบัดแปลงหอยแครงด้วยจุลินทรีย์จ านวน 3,005 ไร่ 

1.2 เฝ้าระวังคุณภาพน้ าและดินในแหล่งเลี้ยงหอยแครงจ านวน 24 ครั้ง (จุดเดิมปี 58 จ านวน 10 จุด 
และจุดใหม่ปี 59 จ านวน 5 จุด รวม 15 จุด ประกอบด้วย  ดิน/น้ า 24 ครั้ง) 

1.3 สร้างความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ า  
1.3.1 ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ าจ านวน 3 ครั้ง  

กิจกรรมที่ 2 จัดสร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยแครง (Seed bed) 
2.1 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมง อ าเภอบ้านแหลม จ านวน 3 กลุ่ม 

(กลุ่มเดิมปี 58 จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มใหม่ปี 59 จ านวน 1 กลุ่ม รวม 3 กลุ่ม) 
2.2 ท าความสะอาดพ้ืนที่แปลงพ่อแม่พันธุ์หอยแครงโดยการเก็บซากวัสดุเจือปน จ านวน 400 ไร่ 

2.2.1 ท าความสะอาดพ้ืนที่แปลงพ่อแม่พันธุ์หอยแครง ในพ้ืนที่ จ.เพชรบุรี จ านวน 200 ไร่ 
2.2.2 ท าความสะอาดพ้ืนที่แปลงพ่อแม่พันธุ์หอยแครง ในพ้ืนที่ จ.สุราษฎร์ธานี จ านวน 200 ไร่ 
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2.3 เตรียมพื้นท่ีและหว่านลูกพันธุ์หอยแครงจ านวน 600 ไร่ 
2.3.1 หว่านลูกพันธุ์หอยแครง จ.เพชรบุรี จ านวน 200 ไร่ (4 ตัน/2 ไร่ ในพ้ืนที่เดิมปี 58) 
2.3.2 หว่านลูกพันธุ์หอยแครง จ.สุราษฎรธ์านี จ านวน 200 ไร่ (4 ตัน/2 ไร่ ในพ้ืนที่เดิมปี 58) 
2.3.3 หว่านลูกพันธุ์หอยแครง จ.สมุทรปราการ จ านวน 200 ไร่ (4 ตัน/2 ไร่ ในพ้ืนที่เดิมปี 58) 

2.4 เฝ้าระวังคุณภาพน้ าและดินในแปลงพ่อแม่พันธุ์หอยแครงจ านวน 36 ครั้ง 
2.4.1 เฝ้าระวังคุณภาพน้ าและดินในแปลงพ่อแม่พันธุ์หอยแครงในพ้ืนที่ จ. เพชรบุรี จ านวน 

12 ครั้ง 
2.4.2 เฝ้าระวังคุณภาพน้ าและดินในแปลงพ่อแม่พันธุ์หอยแครงในพ้ืนที่ จ. สุราษฎร์ธานี จ านวน 

12 ครั้ง 
2.4.3 เฝ้าระวังคุณภาพน้ าและดินในแปลงพ่อแม่พันธุ์หอยแครงในพ้ืนที่ จ. สมุทรปราการ จ านวน 

12 ครั้ง 
2.5 ติดตามการเติบโตของลูกหอยแครงจ านวน 34 ครั้ง 

2.5.1 ติดตามการเติบโตของลูกหอยแครง จ. เพชรบุรีจ านวน 20 ครั้ง 
2.5.2 ติดตามการเติบโตของลูกหอยแครง จ. สุราษฎร์ธานีจ านวน 8 ครั้ง 
2.5.3 ติดตามการเติบโตของลูกหอยแครง จ. สมุทรปราการจ านวน 12 ครั้ง 

2.6 ประชุมชี้แจงเกษตรกรในจังหวัดสมุทรปราการจ านวน 2 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมเทคนิคการเลี้ยงหอยแครงที่เหมาะสม 
3.1 ส่งเสริมเทคนิคการเลี้ยงหอยแครงตามแนวทางของกรมประมง 

3.1.1 อบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงหอยแครงเชิงพาณิชย์จ านวน 120 ราย 
3.2 ตรวจเฝ้าระวังหอยแครงในแปลงเลี้ยงเพ่ือป้องกันการติดโรค (เก็บตัวอย่างหอยแครง จ านวน  

4 ครั้ง/ปี 60 ตัวอย่าง 
3.2.1 ศพช.เพชรบุรี เก็บตัวอย่างหอยแครงตรวจพาราสิตภายนอกและแบคทีเรีย จ านวน 36 ตัวอย่าง 
3.2.2 ศพช.สมุทรสาคร ตรวจโรคเพอร์คินซัส (Perkinsus) จ านวน 36 ตัวอย่าง 

กิจกรรมที่ 4 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตหอยแครง 
4.1 ให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการเลี้ยงหอยแครงอย่างถูกสุขอนามัย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

จ านวน 120 ราย 
4.2 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการคุณภาพเนื้อหอยแครง โดยผ่านกระบวนการท าความสะอาดหอย 

(อบรมพร้อมกับ หลักสูตร การเลี้ยงหอยแครงเชิงพาณิชย์)  
4.2.1 อบรม เทคนิคการท าความสะอาดหอยแครงจ านวน 1 ครั้ง 

4.3 เฝ้าระวัง ตรวจสอบ เรื่องสุขอนามัยฟาร์มหอยแครงระหว่างการเลี้ยง 
4.3.1 ตรวจแบคทีเรีย และโลหะหนัก ในเนื้อหอยแครง ช่วงระหว่างการเลี้ยงจ านวน 36 ตัวอย่าง 

4.4 ประชาสัมพันธ์ผลผลิตหอยแครง เพ่ือสร้างแบรนด์หอยแครงสะอาดจ านวน 1 ครั้ง 
4.5 สนับสนุนการเปิดตลาดหอยแครง จ านวน 1 ครั้ง 
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กิจกรรมที่ 5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

5.1 จัดท าคู่มือปฏิบัติงานฯ จ านวน 60 เล่ม 

5.2จัดท าสมุดประจ าตัวเกษตรกรจ านวน 120 เล่ม 

5.3 ส ารวจสภาวะเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 2 ครั้ง 

กิจกรรมที่ 6 บริหารโครงการ 

6.1 ติดตามผลการด าเนินงานและบริหารจ านวน 1 ครั้ง 

6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ครั้ง 

 
แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้กรมประมงได้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
การให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการประมง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการสร้างโอกาส
ให้กับผู้ประกอบการไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน หรือแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือออกใบรับรอง
อนุญาตน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าแก่ผู้ประกอบการ 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง รับผิดชอบด าเนินการ 1 โครงการ ดังนี้ 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการประมง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนหรือแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งด าเนินการเพ่ิมศักยภาพแหล่งผลิตสัตว์น้ าและเตรียมความพร้อมสิ่งอ านวย
ความสะดวกพ้ืนฐานรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย 1 กิจกรรม ดังนี้   

กิจกรรมที่ 1 เตรียมการด้านประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
วัตถุประสงค์ 
เตรียมการด้านการประมงเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด าเนินการตามพันธกรณี

ของการเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งในเรื่องการจับสัตว์น้ าจากธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงอุตสาหกรรมแปรรูป สินค้าประมง 
การด าเนินการตามกฎ ระเบียบ ด้านมาตรการสุขอนามัย การท ากรอบการยอมรับร่วมกัน การตรวจสอบรับรอง
คุณภาพสินค้าประมง การจัดท ามาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี การส่งเสริมผู้ประกอบการ EMS ให้ผลิตสินค้าที่มี
มาตรฐาน ปรับประสานควบคุมสุขภาพสัตว์น้ าเพ่ือความปลอดภัยทางอาหาร ส่งเสริมงานวิจัยด้านเทคโนโลยี  
ซึ่งนอกจากการด าเนินงานตามพันธกรณีแล้วภาคการประมงของไทยจะต้องเตรียมการให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า/
ผู้ประกอบการ รับทราบข้อมูลผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งมีแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. โครงการความร่วมมือด้านการประมงระหว่างไทยและประเทศอาเซียน 
 - จัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หลักสูตร การเพาะพันธุ์ปลาเก๋า 

2 ครั้ง 

แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
             ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งด้วยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้แก่
เกษตรกรอย่างทั่วถึง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง รับผิดชอบด าเนินการ 1 โครงการ ดังนี้ 

โครงการที่ 1 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือพัฒนากิจกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กุ้งทะเล)  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตและเทคโนโลยีที่สะอาด เพ่ือผลักดันให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียวที่มีรูปแบบ  
การผลิตสินค้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้และสินค้าจากเมืองเกษตรสีเขียวสามารถ
จ าแนกและตรวจสอบย้อนกลับได้ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้   

กิจกรรมที่ 1 เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง 
วัตถุประสงค์ 
ด าเนินการพัฒนากิจกรรมด้านประมงให้เป็นไปตามมาตรการการผลิตที่ใช้กระบวนการผลิตและ

เทคโนโลยีที่สะอาดโดยการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร จัดท าระบบตรวจสอบย้อนกลับ ประเมินผลประสิทธิภาพ
ลดการปล่อยคาร์บอน และพัฒนาความรู้เกษตรกรในการจัดการฟาร์มเข้าสู่ระบบ Zero Waste  

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งมีแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. จัดท าระบบตรวจสอบย้อนกลับจ านวน 1,500 ฟาร์ม  
  2. จัดท าประเมินประสิทธิภาพการลดการปล่อยคาร์บอนในระดับฟาร์มจ านวน 1,500 ฟาร์ม  
  3. จัดท าจุดสาธิตระบบ Zero Waste จ านวน 52 จุด 
  4. ให้บริการเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพฟาร์มเกษตรสีเขียว (ตามความเหมาะสมของแต่ละฟาร์ม)
จ านวน 1,500 ฟาร์มประกอบด้วย 
   4.1 ให้บริการจุลินทรีย์ผง/น้ า (ซอง/ขวด) 
   4.2 ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
   4.3 ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้ า 
   4.4 การบ าบัดคุณภาพน้ าโดยการเลี้ยงหอยนางรม 
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   4.5 การบ าบัดคุณภาพน้ าโดยการเลี้ยงสาหร่ายทะเล 
  5. ผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้งจ านวน 30 ตัน 
  6. ประชุมชี้แจงผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 – 2558 จ านวน 1,500 ฟาร์ม
  7. ประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการจ านวน 1,500 ฟาร์ม 
  8. ติดตามประเมินผลโครงการ จ านวน 3 ครั้ง 
  9. ประชาสัมพันธ์โครงการ (ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี) จ านวน 1 ครั้ง 
 

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
ผลผลิตที ่1 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการ

ประมง 
กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริม พัฒนาธุรกิจ และอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือการแข่งขันทางการค้า โดยการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้แก่เกษตรกรที่มีความรู้พ้ืนฐานด้านการเพาะเลี้ยงให้มีความรู้ด้าน
เทคนิคในการเลี้ยงมากขึ้น และสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้โดยตอบสนองความต้อ งการของเกษตรกร  
ตามศักยภาพของพ้ืนที่ 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. บริหารระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจ านวน 8 แห่ง 

1.1 ตรวจวิเคราะห์น้ าและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ชลประทานเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 
490 ครั้ง จ านวน 2,064 ตัวอย่าง 

1.2 ให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร จ านวน 4,692 ราย จ านวน 6,664 ตัวอย่าง 
1.3 พัฒนากลุ่มเกษตรกรจ านวน11 กลุ่ม จ านวน 311 ราย 
1.4 ให้บริการสูบน้ าแก่เกษตรกรจ านวน 5,380 ชั่วโมง จ านวน 22,510,740 ลูกบาศก์เมตร 
1.5 ให้บริการบ าบัดน้ าทิ้ง (เติมอากาศในคลองบ าบัด) จ านวน 30,000 ชั่วโมง 
1.6 ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ค าแนะน าจ านวน 12 ครั้ง 
1.7 ให้ค าแนะน าส่งเสริมของเจ้าหน้าที่จ านวน 240 ครั้ง  
1.8 ติดตามและตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในคลองน้ าเข้าชลประทานน้ าเค็มจ านวน 36 ครั้ง 
1.9 ซ่อมบ ารุง (แผนใหม่) 
1.10 พัฒนากลุ่มเกษตรกร 

- ซ่อมเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจ านวน 1 ครั้ง  
- อาคาร สถานที่จ านวน 1 ครั้ง 
- ท่อส่งน้ าจ านวน 1 ครั้ง  
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2. การเลี้ยงปลาทะเลในกระชังขนาดใหญ่ในทะเลลึก 
2.1 การซ่อมแซมอวน เรือ บ ารุงรักษากระชัง และกระชังที่พัก ร้อยละ 100  
2.2 เลี้ยงปลาทะเลให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ จ านวน 1 กระชังจ านวน 500 ตัว 
2.3 ปล่อยปลากะพงขาวในกระชังขนาดใหญ่จ านวน 7,000 ตัว  
2.4 ผลผลิตจากการเลี้ยงปลากะพงขาว จ านวน 2,000 กิโลกรัม 
2.5 การศึกษาสภาพแวดล้อม (welfare meter) จ านวน 12 ครั้ง 
2.6 การตรวจสุขภาพสัตว์น้ าจ านวน 12 ครั้ง 

3. การเลี้ยงปลาช่อนทะเลเพ่ือเพ่ิมปริมาณไขมัน DHA ในกระชังเพ่ือเพ่ิมมูลค่าปลาช่อนทะเล
จ านวน 12 กระชัง  
  4. การพัฒนาอาหารมีชีวิต  

4.1 ผลผลิต algae paste จ านวน 2,000 ลิตร  
4.2 การผลิตโรติเฟอร์ความหนาแน่นสูง จ านวน 50 พันล้านตัว  
4.3 การผลิต copepod ความหนาแน่น จ านวน 5 พันล้านตัว 
4.4 การผลิต copepod ในบ่อดิน จ านวน 10 พันล้านตัว 
4.5 การผลิตเพรียงทรายจ านวน 500 กิโลกรัม 

  5. การอนุบาลลูกปลากะรัง (ปลานิ้ว) ในระบบน้ าหมุนเวียนจ านวน 20,000 ตัว 
  6. การฝึกอบรมเกษตรกร การเลี้ยง copepod ในบ่อดินจ านวน 25 ราย 
  7. การจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานในโครงการจ านวน 3 เรื่อง 

7.1 แบบแผ่นพับการเลี้ยง copepod ในบ่อดินจ านวน 1 เรื่อง 
7.2 เว็บไซต์ www.fisheries.go.th/cf-phuket จ านวน 1 เรื่อง 
7.3 วีดีทัศน์การเลี้ยง copepod ในบ่อดินจ านวน 1 เรื่อง 

  3. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในอ่าวปากพนัง 
3.1 การจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน ด าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า (กุ้งกุลาด า) 

จ านวน 12,000,000 ตัว 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าให้เป็นแหล่งในการรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ า พรรณไม้น้ า 

เป็นสถานศึกษา ค้นคว้า ทดลองและวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยาและพฤติกรรมต่างๆ ของสัตว์ทะเล รวมทั้งการจัด
แสดงเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพสั ตว์น้ าของไทยและสนับสนุน 
การด าเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมตลาดสินค้าประมงโดยจัดนิทรรศการต่างประเทศ 
กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีแผนการด าเนินงาน ดังนี้  

 1. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าอ่าวคุ้งกระเบนฯ 1 แห่ง  
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แผนงาน: ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าประมงของไทยให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน มีความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ให้เป็นที่ยอมรับของประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหภาพ
ยุโรป สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่จะใช้เป็นข้อต่อรองทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ที่ปลอดจากสารเคมีตกค้าง การแก้ไขปัญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย กระบวนการดูแลรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น ดังนั้น การพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสินค้าหลักที่ส าคัญของประเทศ ที่สร้างรายได้ให้กับ
ประเทศในล าดับต้นๆ กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง รับผิดชอบด าเนินการ 1 ผลผลิต ดังนี้ 

 
ผลผลิตที่ 1 สินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้ได้มาตรฐานทั้งในด้านการตรวจ

ประเมินฟาร์ม โรงงานผลิต และสถานแปรรูปสัตว์น้ าเบื้องต้น เฝ้าระวังพ้ืนที่แหล่งผลิตสัตว์น้ าในธรรมชาติ 
เพ่ือให้ผลผลิตสัตว์น้ ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 

กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
วัตถุประสงค์ 
กรมประมงท าหน้าที่เป็น Competent Authority ส าหรับสินค้าที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศ 

โดยจัดท ามาตรฐานและตรวจสอบตั้งแต่ระดับไร่นาถึงโต๊ะอาหาร (From farm to table) กรมประมงให้บริการ
ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง โดยการเฝ้าระวังพ้ืนที่แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ การจัดระบบตรวจสอบการน าเข้า-ส่งออก ตลอดจนการ
ออกใบรับรองก ากับคุณภาพสัตว์น้ าเพ่ือการส่งออก โดยการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ตรวจประเมินมาตรฐานโรงงาน ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง และตรวจเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียดื้อยา 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีแผนการด าเนินงาน ดังนี้  
1. ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มกุ้งทะเลและสัตว์น้ าชายฝั่งจ านวน 10,500 ฟาร์ม 
2. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจ านวน 44 ,000 

ตัวอย่าง 
กิจกรรมที่ 2 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ า 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือควบคุมและป้องกันโรคที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

การเฝ้าระวังโรคเพ่ือลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากโรคสัตว์น้ า เพ่ิมศักยภาพและผลผลิตกุ้งทะเล และยังเป็น  
การด าเนินการภายใต้ข้อตกลงมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Agreement) ตามข้อตกลงทางการค้า
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ระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยสามารถยืนยันสถานภาพปลอดโรค และสภาวการณ์โรคที่มี
ความส าคัญในสัตว์น้ าชายฝั่งต่อประเทศคู่ค้าที่รับซื้อสินค้าสัตว์น้ าของประเทศไทย โดยการตรวจโรคกุ้งทะเล 
ปลาทะเล และสัตว์น้ าอื่นๆ และตรวจโรคสัตว์น้ าเพื่อการส่งออก 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีแผนการด าเนินงาน ดังนี้  
  1. เฝ้าระวังโรคเชิงรุกจ านวน 13,073 ตัวอย่าง 
     - โรคไวรัส 4 ชนิดในกุ้งทะเลจ านวน 7,680 ตัวอย่าง 
     - การปลอดโรค IMN ในกุ้งทะเลจ านวน 1,280 ตัวอย่าง  
     - โรค EMS และโรคอื่นๆในกุ้งทะเล (CMNV EHP) จ านวน 1,368 ตัวอย่าง 
     - โรคไวรัสในปลาทะเล จ านวน 1,608 ตัวอย่าง 
     - โรคหอยนางรมจ านวน 684 ตัวอย่าง 
     - โรคหอยแมลงภู่จ านวน 252 ตัวอย่าง  
     - โรคหอยแครงจ านวน 183 ตัวอย่าง 
  2. เฝ้าระวังโรคเชิงรับจ านวน 28,980 ตัวอย่าง 
     - ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ าป่วยจ านวน 25,080 ตัวอย่าง 
     - ตรวจโรคสัตว์น้ าส่งออกจ านวน 1,120 ตัวอย่าง 
     - ตรวจโรคสัตว์น้ าน าเข้าจ านวน 2,780 ตัวอย่าง 
  3. การสอบถามสถานการณ์โรคกุ้งทะเล (ทุก 15 วัน) จ านวน 600 ครั้ง 
  4. การทดสอบความช านาญของห้องปฏิบัติการจ านวน 19 ครั้ง 
  5. ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จ านวน 1 แห่ง 
  6. ฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคสัตว์น้ า จ านวน 2 ครั้ง 
 

กิจกรรมที่ 3 แก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาและป้องกันความสูญเสียที่เกิดจากโรคการตายด่วนของกุ้งทะเลจากกลุ่ม

อาการตายด่วน (EMS) โดยมีการตายของกุ้งทะเลในบ่อเลี้ยงในช่วงอายุ 10 – 30 วัน ซึ่งเป็นอาการตายของกุ้ง 
ที่เลี้ยงในเขตภูมิภาคเอเชีย ซึ่งในเบื้องต้นมีการเรียกชื่อว่า “กลุ่มอาการตายด่วน หรือ Early mortality syndrome” 
โดยพบได้ทั้งในกุ้งกุลาด าและกุ้งขาวแวนนาไม ท าให้เกษตรกรและผู้ส่งออกมีความวิตกอย่างยิ่งว่าสถานการณ์
ดังกล่าวจะสร้างความเสียหายอย่างมากต่ออุตสาหกรรมกุ้งทะเลของไทย โดยกรมประมง ได้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้งด้วยการตรวจคัดกรองโรคในโรงเพาะฟักและฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล และผลิตหัว
เชื้อจุลินทรีย์ทั้งสูตรผงและน้ า เพ่ือใช้ควบคุมเชื้อแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอที่ก่อโรค 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีแผนการด าเนินงาน ดังนี้  
  1. ตรวจคัดกรองโรคระบาดในกุ้งทะเล จ านวน 90,600 ตัวอย่าง 
     - ตรวจคัดกรองในโรงเพาะฟักกุ้งทะเล (Walk in) จ านวน 10,600 ตัวอย่าง 
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     - ตรวจคัดกรองในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 70,000 ตัวอย่าง  
     - เฝ้าระวังเพ่ือการรับรองฟาร์มกุ้งกุลาด าส่งออก 10,000 ตัวอย่าง 
  2. เพ่ิมศักยภาพ และก าลังการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์สูตรผง สูตรน้ า และโปรไบโอติกเพ่ือฟ้ืนฟู
แหล่งเลี้ยงกุ้งทะเล 
     - ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์สูตรผง จ านวน 100,000 ซอง  
     - ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์สูตรน้ า และโปรไบโอติก จ านวน 200,000 ขวด 
  3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์สู่กลุ่มเกษตรกร จ านวน 1 กลุ่ม 
  4. ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการป้องกันการเกิดโรคระบาดในกุ้งทะเลจ านวน 
1,000 ราย 
 
แผนงาน: จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย ์
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์โดยการบังคับ  
ใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และการตรวจสอบการควบคุมเรือเข้าออกท่า การจัดระเบียบเรือประมงเข้าระบบอย่าง
ถูกต้อง ทั้งตัวเรือ บุคคลบนเรือ อุปกรณ์การท างาน รวมทั้งสร้างความเข้าใจในพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ให้กับผู้เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบ
แรงงานประมง ทั้งนี้ เพื่อสร้างมาตรฐานลักษณะการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตบนเรือ/ในโรงงานอุตสาหกรรม 
ส่งเสริมให้มีการใช้จรรยาบรรณของผู้ประกอบการภาคประมง  

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง รับผิดชอบด าเนินการ 1 โครงการ ดังนี้ 
 
 

โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์ 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมงเสริมสร้างความเข้าใจ 
ความเชื่อมั่น ให้กับผู้น าเข้ารายใหญ่ ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป โดยบูรณาการร่ วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตลอดสายการผลิตให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับชาติในการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ของไทย 

 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์ 
วัตถุประสงค์ 
ส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี ต่อต้านการค้ามนุษย์และแก้ไขปัญหาแรงงาน

ในภาคประมงอย่างเป็นรูปธรรมโดยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การค้าสินค้าประมงใน
ต่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่นโดยด าเนินการ 
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1. ส่งเสริมความรู้แนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์แก่เกษตรกร
ผู้ประกอบการ/เจ้าหน้าที่กรมประมง 

2. ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลแรงงานประมงในเรือประมงทะเลเพ่ือป้องกันการค้ามนุษย์ใน 22 
จังหวัดชายทะเล 

3. บูรณาการเรือตรวจประมงและแรงงานในภาคประมงโดยกรมประมงร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องออกปฏิบัติงานในพื้นที่ท้องทะเลและชายฝั่ง 

4. ส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้น าเข้า/ผู้บริโภคสินค้าประมงของไทยและภาค
ประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมงของไทยในสหรัฐอเมริกาและสหภาพ
ยุโรป 

5. ส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) และในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการใน
พ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 

5.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
5.2 ผู้ประกอบการ และ/หรือผู้ท าการประมงเรือประมงพาณิชย์ 
5.3 โรงงานแปรรูปอาหารทะเล 
5.4 สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น 
5.5 ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีแผนการด าเนินงาน ดังนี้  
 เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางการใช้

แรงงานที่ดี (GLP) จ านวน 350 ราย 
 

แผนงาน: รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินท ากิน 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการอย่างสมดุล 
ยั่งยืน และเป็นธรรม โดยการคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดสร้างแหล่งอาศัยให้กับทรัพยากรสัตว์น้ า ปรับปรุงแหล่ง
น้ า รวมถึงการสร้างเครือข่ายชุมชนประมงให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าให้มีความอุดม
สมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรรายใหม่ภายใต้การ
จัดสรรที่ดินให้กับผู้ยากไร้ได้สามารถด าเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้อย่างยั่งยืน 

ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์  
เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าโดยการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าลงในแหล่งน้ าธรรมชาติปรับปรุง

แหล่งน้ า จัดท าแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า โดยการควบคุมการท าประมงให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และสร้างเครือข่ายชุมชนประมงให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 
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กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง รับผิดชอบด าเนินการ 1 กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยเฉพาะชนิดพันธุ์และจ านวนของสัตว์น้ า

เศรษฐกิจให้คงความอุดมสมบูรณ์ ด้วยการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อปล่อยในแหล่งน้ า 
กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีแผนการด าเนินงาน ดังนี้  
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อปล่อยลงแหล่งน้ า 
 1.1 สัตว์น้ าชายฝั่ง จ านวน 420,000,000 ตัว 
      - กุ้งกุลาด า จ านวน 82,680,000 ตัว 
      - กุ้งแชบ๊วย จ านวน 324,160,000 ตัว 
      - ปลากะพงขาว จ านวน 4,730,000 ตัว 
      - ปลานวลจันทร์ทะเล จ านวน 300,000 ตัว 
      - หอยหวาน จ านวน 2,660,000 ตัว 
      - ปูม้า จ านวน 5,410,000 ตัว 
      - ปูทะเล จ านวน 50,000 ตัว 
      - หมึก จ านวน 10,000 ตัว 
 

แผนงาน: ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ให้ได้สัตว์น้ าสายพันธุ์ดี มีคุณภาพ 
แข็งแรง ต้านทานโรค รวมถึงได้ศึกษา วิจัยและน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงให้ 
ถูกสุขลักษณะ สามารถเพ่ิมพูนมูลค่าสัตว์น้ าได้ และท าการศึกษา วิจัย โดยการออกส ารวจแหล่งประมงทั้งในและ
นอกน่านน้ าไทย 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง รับผิดชอบด าเนินการ 1 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 วิจัยและพัฒนาการประมง 
วัตถุประสงค์ 
พัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และ

ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า สายพันธุ์ที่มีคุณภาพการผลิต การเพาะเลี้ยง ต้านทานโรค และมีสภาพเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของสัตว์น้ า 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีแผนการด าเนินงาน ดังนี้  
1. วิจัยเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์  

- ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 13 เรื่อง ร้อยละ 100  
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ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2559

จ าแนกตามแผนงบประมาณ ผลผลิตกิจกรรมและมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

 
แผนงาน: สร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่ม่ันคงและย่ังยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย 
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่เหมาะสม 

กิจกรรม/งานที่ท า หน่วยนับ แผน ผล 
ผลิตและควบคุมระบบผลิตลูกพันธุ์กุ้งทะเลคุณภาพเพ่ือป้อนสู่
อุตสาหกรรมการผลิตกุ้งทะเล 

ตัว 5,500 63,018 

ส่งเสริมเกษตรกรในการบริหารจดัการเชื่อมโยงในรูปแบบ shrimp cluster กลุ่ม 10 7 

พัฒนาระบบ application ส่งเสริมการใช้ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล ระบบ 2 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ส่งเสริมและพัฒนาแนวทางเพ่ิมผลผลิตกุ้งทะเลในแต่ละจังหวัดผ่าน
การจัดท าบ่อสาธิตการเลี้ยงกุ้งทะเล 

จังหวัด 6 6 

 
โครงการที่ 2 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อพัฒนาการผลิต 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลอย่างครบวงจร 

 กิจกรรม/งานที่ท า หน่วยนับ แผน ผล 
กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต    
1.1 ให้บริการตรวจคัดกรองโรคในกุ้งทะเลให้แก่เกษตรกร ตัวอย่าง 6,195 6,895 
1.2 ผลิตและแจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ทั้งสูตรผง สูตรน้ า และ
โปรไบโอติก 

ซอง 80,000 66,341 
ขวด 20,000 44,098 

1.3 จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการฟาร์มเพ่ือผลิตกุ้งคุณภาพ 

ราย/ครั้ง 177/2 128/2 

1.4 จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพ่ือการผลิตกุ้งทะเลอย่าง
ครบวงจร 

ราย/ครั้ง 60/2 58/2 

กิจกรรมที่ 2 การลดต้นทุนการผลิตกุ้ง    
2.1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการลดต้นทุนเพ่ือผลิต
กุ้งคุณภาพ 
 

ราย/ครั้ง 177/2 128/2 
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 กิจกรรม/งานที่ท า หน่วยนับ แผน ผล 
กิจกรรมที่ 3 การสร้างช่องทางตลาด    
3.1 สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    
3.1.1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตกุ้งทะเล 

ราย/ครั้ง 177/2 128/2 

3.1.2 อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพิ่ม
ช่องทางตลาดกุ้งทะเล 

ราย/ครั้ง 177/2 128/2 

3.2 การบริหารจัดการด้านการตลาด    
3.2.1 ส่งเสริมการท า branding ของกลุ่มสหกรณ์ brand 2 2 
3.2.2 ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มสหกรณ์   ครั้ง 2 2 
3.2.3 จัดหาตลาดและจัดท าเกษตรพันธสัญญา (contract farming) 
ให้แก่เกษตรกร 

สัญญา/
ตลาด 

4 3 

กิจกรรมที่ 4 ติดตามและประเมินผลโครงการ    
4.1 ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ก่อนและหลังการด าเนินโครงการ 

ราย/ครั้ง 177/4 145/2 

4.2 จัดท าคู่มือปฏิบัติงานฯ และสมุดประจ าตัวเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ (สมุดประจ าตัวเกษตรกร 177 เล่ม/คูม่ือปฏิบัติงาน 28 เล่ม) 

เล่ม 205 205 

4.3 ติดตามผลการด าเนินการลดความเสียหายจากโรคระบาดของ
เกษตร 

ครั้ง 20 20 

4.4 ติดตามผลการด าเนินการลดต้นทุนของเกษตรกร ครั้ง 8 16 
กิจกรรมที่ 5 การบริหารโครงการ    
5.1 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงการด าเนินโครงการให้แก่เกษตรกร  ราย/ครั้ง 200/2 200/3 
 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งผลิตหอยแครง 

กิจกรรม/งานที่ท า หน่วยนับ แผน ผล 
กิจกรรมที่ 1 บ าบัดและฟ้ืนฟูพ้ืนที่เลี้ยงหอยแครงเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ    
1.1. ท าความสะอาดและบ าบัดแปลงเลี้ยงหอยแครงด้วยจุลินทรีย์    
1.1.1 ก าหนดพ้ืนที่แปลงเลี้ยงหอยแครง ไร่ 3,005 3,005 
1.1.2 บ าบัดแปลงหอยด้วยจุลินทรีย์ ไร่ 3,005 3,005 
1.2 เฝ้าระวังคุณภาพน้ าและดินในแหล่งเลี้ยงหอยแครง ครั้ง 24 24 
1.3 สร้างความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ า    
1.3.1 ประชุมหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการน้ า ครั้ง 3 3 
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กิจกรรม/งานที่ท า หน่วยนับ แผน ผล 
กิจกรรมที่ 2  จัดสร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยแครง    
2.1 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 
อ าเภอบ้านแหลม 

กลุ่ม 3 3 

2.2 ท าความสะอาดพ้ืนที่แปลงพ่อแม่พันธุ์หอยแครงโดยการเก็บซาก
วัสดุเจือปน 

   

2.2.1 ท าความสะอาดพ้ืนที่แปลงพ่อแม่พันธุ์หอยแครง ในพ้ืนที่  
จ.เพชรบุรี 

ไร่ 200 200 

2.2.2 ท าความสะอาดพ้ืนที่แปลงพ่อแม่พันธุ์หอยแครง ในพ้ืนที่  
จ.สุราษฎร์ธาน ี

ไร่ 200 200 

2.3 เตรียมพื้นท่ีและหว่านลูกพันธุ์หอยแครง    
2.3.1 หว่านลูกพันธุ์หอยแครง ในพื้นที่จ.เพชรบุรี ไร่ 200 200 
2.3.2 หว่านลูกพันธุ์หอยแครง ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ไร่ 200 200 
2.3.3 หว่านลูกพันธุ์หอยแครง ในพื้นที่จ.สมุทรปราการ ไร่ 200 200 
2.4 เฝ้าระวังคุณภาพน้ าและดินในแปลงพ่อแม่พันธุ์หอยแครง    
2.4.1 เฝ้าระวังคุณภาพน้ าและดินในแปลงพ่อแม่พันธุ์หอยแครง ใน 
พ้ืนที่จ.เพชรบุรี 

ครั้ง 12 12 

2.4.2 เฝ้าระวังคุณภาพน้ าและดินในแปลงพ่อแม่พันธุ์หอยแครง ใน 
พ้ืนที่จ.สุราษฎร์ธานี 

ครั้ง 12 12 

2.4.3เฝ้าระวังคุณภาพน้ าและดินในแปลงพ่อแม่พันธุ์หอยแครง ใน 
พ้ืนที่ จ.สมุทรปราการ 

ครั้ง 12 17 

2.5 ติดตามการเจริญเติบโตของหอยแครงบริเวณแหล่งพ่อแม่พันธุ์    
2.5.1 ติดตามการเจริญเติบโตของหอยแครง จ.เพชรบุรี ครั้ง 12 20 
2.5.2 ติดตามการเจริญเติบโตของหอยแครง จ.สุราษฎร์ธานี ครั้ง 8 8 
2.5.3 ติดตามการเจริญเติบโตของหอยแครง จ.สมุทรปราการ ครั้ง 12 12 
2.6 ประชุมชี้แจงเกษตรกรในจังหวัดสมุทรปราการ ครั้ง 2 2 
กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมเทคนิคการเลี้ยงหอยแครงที่เหมาะสม    
3.1 ส่งเสริมเทคนิคการเลี้ยงหอยแครงตามแนวทางของกรมประมง    
3.1.1 อบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงหอยแครงเชิงพาณิชย์ ราย 120 120 
3.2 ตรวจเฝ้าระวังหอยแครงในแปลงเลี้ยงเพื่อป้องกันการเกิดโรค    
3.2.1 ศพช.เพชรบุรี เก็บตัวอย่างหอยแครงตรวจพาราสิตภายนอก
และแบคทีเรีย 

ตัวอย่าง 36 36 
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กิจกรรม/งานที่ท า หน่วยนับ แผน ผล 
3.2.2 ศพช.สมุทรสาคร ตรวจโรคเพอร์คินซัส (Perkinsus) ตัวอย่าง 36 49 
กิจกรรมที่ 4  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตหอยแครง    
4.1 ให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการเลี้ยงหอยแครงอย่างถูกสุขอนามัย 
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

ราย 120 120 

4.2 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการคุณภาพเนื้อหอยแครงโดยผ่าน
กระบวนการท าความสะอาดหอย 

   

4.2.1 อบรม เทคนิคการท าความสะอาดหอยแครง ครั้ง 1 1 
4.3 เฝ้าระวัง ตรวจสอบ เรื่องสุขอนามัยฟาร์มหอยแครงระหว่างการเลี้ยง    
4.3.1 ตรวจแบคทีเรีย และโลหะหนักในเนื้อหอยแครง ช่วงระหว่างการเลี้ยง ตัวอย่าง 36 36 
4.4 ประชาสัมพันธ์ผลผลิตหอยแครง เพ่ือสร้างแบรนด์หอยแครงสะอาด ครั้ง 1 2 
4.5 สนับสนุนการเปิดตลาดหอยแครง แบรนด์บ้านแหลม ในจังหวัด
ชายแดนอีสาน 

ครั้ง 1 1 

กิจกรรมที่ 5 ติดตามและประเมินผลโครงการ    
5.1 จัดท าคู่มือปฏิบัติงานฯ เล่ม 60 60 
5.2 จัดท าสมุดประจ าตัวเกษตรกร เล่ม 120 120 
5.3 ส ารวจสภาวะเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ครั้ง 2 2 
กิจกรรมที่ 6 บริหารโครงการ    
6.1 ติดตามผลการด าเนินงานและบริหาร ครั้ง 1 1 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้ง 1 1 

 
แผนงาน:ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กิจกรรมที่ 1 เตรียมการด้านประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

กิจกรรม/งานที่ท า หน่วยนับ แผน ผล 
โครงการความรว่มมือด้านการประมงระหว่างไทยและประเทศอาเซียน    
- จัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
หลักสูตร การเพาะพันธุ์ปลาเก๋า 

ครั้ง 2 2 
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แผนงาน: ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
             ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
โครงการที่ 1 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 
กิจกรรมที่ 1 เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง 

กิจกรรม/งานที่ท า หน่วยนับ แผน ผล 
1. จัดท าระบบตรวจสอบย้อนกลับ  ฟาร์ม 1,500 1,442 
2. จัดท าประเมินประสิทธิภาพการลดการปล่อยคาร์บอนในระดับฟาร์ม ฟาร์ม 1,500 1,442 
3. จัดท าจุดสาธิตระบบ Zero Waste จุด 52 49 
4. ให้บริการเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพฟาร์มเกษตรสีเขียว  ฟาร์ม 1,500 1,442 
5. ผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง   ตัน 30 31 
6. ติดตามประเมินผลโครงการ  ครั้ง 3 3 
7. ประชุมชี้แจงผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2557 – 2558   ฟาร์ม 1,500 1,323 
8. ประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ  ฟาร์ม 1,500 1,323 
 
ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง  
กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง 

กิจกรรม/งานที่ท า หน่วยนับ แผน ผล 
1. โครงการบริหารระบบชลประทานเพ่ือการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 8 แห่ง 

   

1.1 ตรวจวิเคราะห์น้ าและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่
ชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

ครั้ง/
ตัวอย่าง 

490 ครั้ง 
2,064 ตัวอย่าง 

1,319 ครั้ง 
3,601 ตัวอย่าง 

1.2 ให้บริการวิชาการแก่เกษตรกร 
ราย/

ตัวอย่าง 
4,692 ราย

6,664 ตัวอย่าง 
4,431 ราย 

6,238 ตัวอย่าง 
1.3 พัฒนากลุ่มเกษตรกร  กลุ่ม/ราย 11 กลุ่ม 311 ราย 9 กลุ่ม 372 ราย 

1.4 ให้บริการสูบน้ าแก่เกษตรกร  
ชั่วโมง/ 
ลูกบาศก์

เมตร 

5,380 ชั่วโมง 
22,510,740
ลูกบาศก์เมตร 

4,532.65 ชั่วโมง 
20,297,403 
ลูกบาศก์เมตร 

1.5 ให้บริการบ าบัดน้ าทิ้ง (เติมอากาศในคลองบ าบัด)  ชั่วโมง 30,000 23,606 
1.6 ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ค าแนะน า  ครั้ง 12 12 
1.7 ให้ค าแนะน าส่งเสริมของเจ้าหน้าที่  ครั้ง 240 240 
1.8 ติดตามและตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในคลองน้ า
เขา้ชลประทานน้ าเค็ม   

ครั้ง 36 45 
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กิจกรรม/งานที่ท า หน่วยนับ แผน ผล 
1.9 ซ่อมบ ารุง (แผนใหม่)    
- ซ่อมเครื่องก าเนิดไฟฟ้า   ครั้ง 1 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- อาคาร สถานที่   ครัง้ 1 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- ท่อส่งน้ า   ครั้ง 1 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
2. การเลี้ยงปลาทะเลในกระชังขนาดใหญ่ในทะเลลึก    
2.1 การซ่อมแซมอวน เรือ บ ารุงรักษากระชัง และกระชังที่พัก  ร้อยละ 100 100 
2.2 ปล่อยปลาทะเลให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ จ านวน 1 กระชัง  ตัว 500 500 
2.3 ปล่อยปลากะพงขาวในกระชังขนาดใหญ่  ตัว 7,000 7,000 
2.4 ผลผลิตจากการเลี้ยงปลากะพงขาวในปีงบประมาณ 2559 กิโลกรัม 2,000 565 
2.5 การศึกษาสภาพแวดล้อม (welfare meter)  ครั้ง 12 1 
2.6 การตรวจสุขภาพสัตว์น้ า  ครั้ง 12 12 
3. การเลี้ยงปลาช่อนทะเลเพ่ือเพ่ิมปริมาณไขมัน DHA 
ในกระชังเพ่ือเพ่ิมมูลค่าปลาช่อนทะเล     

กระชัง 12 12 

4. การพัฒนาอาหารมีชีวิต    
4.1 ผลผลิต algae paste  ลิตร 2,000 2,150 
4.2 การผลิตโรติเฟอร์ความหนาแน่นสูง  พันล้านตัว 50  59.5 
4.3 การผลิต copepod ความหนาแน่นสูง  พันล้านตัว 5  5  
4.4 การผลิต copepod ในบ่อดิน  พันล้านตัว 10  18 
4.5 การผลิตเพรียงทราย  กิโลกรัม 500 507.25 
5. การอนุบาลลูกปลากะรัง (ปลานิ้ว) ในระบบน้ าหมุนเวียน  ตัว 20,000 22,000 
6. การฝึกอบรมเกษตรกร การเลี้ยงcopepod ในบ่อดิน  ราย 25 25 
7. การจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานในโครงการ     
7.1 แบบแผ่นพับการเลี้ยงcopepod ในบ่อดิน เรื่อง 1 1 
7.2 เว็บไซต์ www.fisheries.go.th/cf-phuket เรื่อง 1 1 
7.3 วีดีทัศน์การเลี้ยงcopepod ในบ่อดิน เรื่อง 1 1 
8. โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในอ่าวปากพนัง    
8.1 การจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน    
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า (กุ้งกุลาด า)  ล้านตัว 12 12.4 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง 
กิจกรรม/งานที่ท า หน่วยนับ แผน ผล 

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าอ่าวคุ้งกระเบนฯ แห่ง 1 1 
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แผนงาน: ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
ผลผลิตที่ 1 สินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

กิจกรรม/งานที่ท า หน่วยนับ แผน ผล 
1. ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มกุ้งทะเลและสัตว์น้ าชายฝั่ง ฟาร์ม 10,500 9,948 
2. ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้ าจากเพ่ือการรับรองฟาร์ม  ตัวอย่าง 19,114 17,959 
3. เฝ้าระวังคุณภาพน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ (Mo.3)  ตัวอย่าง 16,947 19,105 
4. ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ปัจจัยการ
ผลิต คุณภาพน้ า/ดิน และอ่ืนๆ   

ตัวอย่าง 5,264 7,898 

5. ตรวจวิเคราะห์เพ่ือการเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่ง (NRCP)  

ตัวอย่าง 2,675 2,700 

 
กิจกรรมที่ 2 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ า 

กิจกรรม/งานที่ท า หน่วยนับ แผน ผล 
1. เฝ้าระวังโรคเชิงรุก     
- โรคไวรัส 4 ชนิดในกุ้งทะเล  ตัวอย่าง 7,680 8,434 
- การปลอดโรค โรค IMN ในกุ้งทะเล  ตัวอย่าง 1,280 1,359 
- โรค EMS CMNV EHP ตัวอย่าง 1,368 1,636 
- โรคไวรัสในปลาทะเล  ตัวอย่าง 1,608 1,752 
- โรคหอยนางรม   ตัวอย่าง 684 693 
- โรคหอยแมลงภู่  ตัวอย่าง 252 252 
- โรคหอยแครง  ตัวอย่าง 183 183 
2. เฝ้าระวังโรคเชิงรับ     
- ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ าป่วย  ตัวอย่าง 25,080 29,136 
- ตรวจโรคสัตว์น้ าส่งออก  ตัวอย่าง 1,120 2,192 
- ตรวจโรคสัตว์น้ าน าเข้า  ตัวอย่าง 2,780 2,805 
3. ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025  แห่ง 1 1 
4. การทดสอบความช านาญของห้องปฏิบัติการ PCR  ครั้ง 19 19 
5. การอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ า  ครั้ง 2 2 
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กิจกรรมที่ 3 แก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง 
กิจกรรม/งานที่ท า หน่วยนับ แผน ผล 

1. ตรวจคัดกรองโรคระบาดในกุ้งทะเล  ตัวอย่าง 90,600  
- ตรวจคัดกรองในโรงเพาะฟักกุ้งทะเล  ตัวอย่าง 10,600 10,851 
- ตรวจคัดกรองในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล  ตัวอย่าง 70,000 116,476 
- เฝ้าระวังเพ่ือการรับรองฟาร์มกุ้งกุลาด าส่งออก  ตัวอย่าง 10,000 9,130 
2. ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือใช้ในกิจกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล    
- ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์สูตรผง  ซอง 100,000 212,475 
- ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์สูตรน้ า และโปรไบโอติก ขวด 200,000 543,732 
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์สู่กลุ่มเกษตรกร  กลุ่ม 1 1 
4. ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการป้องกันการเกิด
โรคระบาดในกุ้งทะเล  

ราย 1,000 1,000 

แผนงาน: จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย ์
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์ 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์ 

กิจกรรม/งานที่ท า หน่วยนับ แผน ผล 
1. พัฒนาเจ้าหน้าที่และส่งเสริมให้ความรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตามแนวการปฏิบตัิการ
ใช้แรงงานที่ดี (GLP) ส าหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ือการปฏิบัติจริง  

ราย 350 350 

2. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติการใช้
แรงงานที่ด ี(GLP) ส าหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อปฏิบัติจริง  

ราย 300 309 

 
แผนงาน: รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินท ากิน 
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
กิจกรรมที่ 1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 

กิจกรรม/งานที่ท า หน่วยนับ แผน ผล 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อปล่อยลงแหล่งน้ า    
1.1 สัตว์น้ าชายฝั่ง   ตัว 420,000,000  
- กุ้งทะเล  ตัว 406,840,000 434,039,888 
- ปลา  ตัว 5,030,000 6,245,530 
- หอยและหมึก  ตัว 2,670,000 3,124,220 
- ปู  ตัว 5,460,000 8,690,400 
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แผนงาน: ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
กิจกรรมที่ 1 วิจัยและพัฒนาการประมง 

กิจกรรม/งานที่ท า หน่วยนับ แผน ผล 
วิจัยเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์    
- ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 13 เรื่อง  ร้อยละ 100 100 
 
เอกสารวิชาการ 

ล าดับที่ ฉบับท่ี ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 

1 1/2559 ระดับของเหล็กและสังกะสีในอาหารหอยเป๋าฮ้ือ  
(Hiliotis asinina Linnaeus, 1758) 

นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น 
นางสาวสิริพร ลือชัย ชัยกุล  

2 2/2559 ผลของวิตามินอีในอาหารต่อคุณภาพไข่ปลาดุกทะเล 
(Plotosu scanius Hamilton, 1822) 

นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น 
นางชัชวาลี ชัยศรี  
นางสาวนงลักษณ์ ส าราญราษฎร์  

3 3/2559 ความหนาแน่นที่เหมาะสมส าหรับการอนุบาลลูกปูม้า 
(Portunus pelagicus) ในระบบน้ าหมุนเวียน 

นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น 
นางชัชวาลี ชัยศรี  
นางสาววารินทร์ ธนาสมหวัง  

4 4/2559 เปรียบเทียบรูปแบบการใส่ปุ๋ยในการอนุบาลลูกปลากะพง
ขาว (Lates calcarifer Bloch,1790) ในบ่อดิน 

นายครรชิต เขียวเล่ง 
นางวิไล ทองก้อน 
นางสาวโสพิศ มะสะ  
นายฟารีซี มะหมัด  

5 5/2559 การตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรค VNN (Viral Nervous 
Necrosis) ด้วยเทคนิค one-step RT-PCR เพ่ือสนับสนุน
การผลิตปลากะรังจุดฟ้า (Plectropomus 
leopardusLacepede, 1802), ปลาหมอทะเล 
(Epinephelus .lanceolatesForsskal, 1775) และปลา
กะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatusForsskal, 1775) 

นางฉันทนา แก้วตาปี  
นายธวัช ศรีวีระชัย 
นายสุภาพ ไพรพนาพงษ์ 
นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ 
นางสาวปริศนา คลิ้งสุขคล้าย 
นายอาคม สิงหบุญ  
นางสาววรรเพ็ญ ค ามี  
นางสาววารินทร์ ธนาสมหวัง  

6 6/2559 ผลการใช้อาหารเม็ดส าเร็จรูปที่ระดับโปรตีนต่างกันและ
ปลาสดต่อการเจริญเติบโตและการวางไข่ของปลาเห็ดโคน
ข้างลาย (Sillago aeolus) 

นางสาวสุขศรี สัมภวะผล  
นางสาวรินปวีร์ เกตุมณี 
นางพิชญา ชัยนาค 
ว่าที่ รต.สมนึก พรหมศร 
นางสาวอัญญดา มีสุข 
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ล าดับที่ ฉบับท่ี ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 

7 7/2559 การปรับปรุงพันธุ์ปลาการ์ตูนเพอร์คูล่า Amphiprion 
percula (Lacepede, 1802) ด้วยวิธีผสมข้าม 3 สายพันธุ์ 

นายสามารถ เดชสถิตย์ 
นางสาววรรเพ็ญ ค ามี 
นายอาคม สิงหบุญ 
นางสาวอรกัญญา เม่งหยู 
นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ 

8 8/2559 ผลของแหล่งไขมันที่เสริมในอาหารส าเร็จรูปต่อคุณภาพแม่
พันธุ์ปูทะเลไข่นอกกระดอง, Scylla paramamosian 
(Estampador, 1949)  

นางสิริวรรณ หนูเซ่ง  
นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น 

9 9/2559 ผลของการคัดเลือกพันธุ์ต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย
และความทนทานการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปลา
กะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatusForsskal, (1775) 

นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์  
นางสาววรรเพ็ญ ค ามี 

10 10/2559 การเจริญเติบโตและการรอดตายของปลิงทะเล 
Holothuria scabra Jaeger, 1833 และ                   
H. leucospilota Brandt, 1835 ที่เลี้ยงในบ่อคอนกรีต 

นายศุภกานต์ ชัยโชติรานนท์  
นางสาวสุนิตา เลี่ยมใหม่  
นางสาวจินตนา นักระนาด  
นางกัญจนี พรหมจินดา  

11 11/2559 รูปแบบการให้อากาศในการอนุบาลปลากะรังเสือ 
(Epinephelus fascoguttatusForsskal, 1775)         
อายุระหว่าง 14 - 30 วัน 

นางสาวพัชรี นวลศรีทอง 
นายสุภาพ ไพรพนาพงศ์ 
นางพิชญา ชัยนาค 
นางสาววารินทร์ ธนาสมหวัง 

12 12/2559 คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายผักกาดทะเล          
(Ulva rigida) และการประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารกุ้ง
ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) 

นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น 
นางชัชวาลี ชัยศรี  
นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ 
นางสาวจีรรัตน์ เกื้อแก้ว  
นางสาวนฏา ไล้ทองค า  

13 13/2559 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากร
กุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone,1931) โดยใช้
เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ 

นางสาวนวนิตย์ คล่องแคล่ว  
นายพุทธ ส่องแสงจินดา 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

หน่วย : บาท                                                                                                                                                                                                       

หน่วยงาน งบประมาณ 

หมวดรายจ่ายงบประมาณ 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้างชั่วคราว 
ค่าตอบแทน 

ใช้สอยและวสัดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้าง 

ส่วนกลาง  161,373,955.50  7,323,655.90  14,490,834.25  1,142,192.59  4,823,857.00  
 ศพช.จันทบุรี  18,379,805.00  5,192,253.00  10,214,836.07  1,304,525.17  801,500.00  
 ศพช.ระยอง  11,260,746.00  4,288,031.32  5,168,295.77  1,305,829.02  350,000.00  
 ศพช.ฉะเชิงเทรา  30,086,046.00  6,053,730.00  11,456,357.06  1,477,595.29  7,342,808.46  
 ศพช.สมุทรสาคร  21,829,750.00  5,458,549.39  12,244,937.19  1,229,216.52  27,707,00.00  
 ศพช.ประจวบคีรีขันธ์  19,535,530.00  4,635,030.00  8,903,588.79  2,014,709.76  3,949,700.00  
 ศพช.สุราษฎร์ธานี  21,355,880.00  6,344,710.00  11,546,952.75  1,090,769.49  2,108,500.00  
 ศพช.สตูล  20,565,628.00  5,639,750.00  9,837,507.27  1,228,154.58  3,860,000.00  
 ศพช.พังงา  16,656,950.00  5,482,523.89  6,820,441.53  1,074,720.38  3,196,000.00  
 ศพช.นราธิวาส  9,930,950.00  4,767,360.00  4,514,295.93  618,380.48  29,200.00  
 ศพช.ภูเก็ต  22,242,778.00  4,881,907.13  15,109,679.57  1,646,431.58  349,890.00  
 ศพช.นครศรีธรรมราช  14,922,824.00  4,358,580.00  8,463,277.87  2,064,541.03  28,000.00  
 ศพช.สงขลา  23,190,270.00  5,889,247.66  7,006,625.41  1,160,701.23  2,167,265.00  
 ศพช.กระบี่  17,256,800.00  6,970,580.00  8,387,550.15  999,888.20  894,520.00  
 ศพช.ตราด  15,016,792.42  4,648,606.66  7,508,574.95  1,051,116.53  1,780,000.00  
 ศพช.ตรัง  16,094,795.00  5,012,360.96  7,403,792.87  1,270,987.25  419,000.00  
 ศพช.ปัตตานี  13,780,910.00  5,440,080.00  5,728,783.80  910,743.55  1,670,000.00  
 ศพช.ระนอง  9,009,764.00  4,267,974.00  3,951,771.67  595,089.35  192,600.00  
 ศพช.เพชรบุรี  13,362,225.00  4,090,620.63  5,745,125.22  1,499,999.40  1,042,760.00  
 ศพช.ชุมพร  12,036,859.00  5,034,454.83  5,078,257.68  465,069.89  1,239,530.00  
 ศพช.สมุทรสงคราม  14,920,540.00  6,708,540.00  6,339,617.67  1,402,752.38  464,800.00  
 ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน  18,080,204.00  5,094,720.00  11,481,409.81  1,498,416.53  - 
 ศูนย์ฯ ปากพนัง  17,226,354.50  5,039,773.84  10,166,560.13  1,233,149.29  436,500.00  
 ศูนย์ฯ ปูป่า  2,302,200.00  1,022,140.00  1,063,314.79  216,612.28  - 
 สอช.  16,877,008.54  5,218,341.00  5,268,397.81  807,070.89  4,425,075.52  
 สวช.  17,701,195.00  6,804,774.27  6,513,115.03  3,148,616.23  1,205,630.00  
 สสช.  14,727,322.00  4,816,944.00  7,476,536.66  853,684.57  1,370,944.33  

 รวม  589,724,081.96  140,485,238.48  217,890,437.70  33,310,963.46  44,148,080.31  
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การประชุม/สัมมนางานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
1. ประชุม/สัมมนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/

สังกัด 
รายการ ประเทศ วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1 นางสาวจินตนา  
นักระนาด 

ผชช. ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าชายฝั่ง/
กพช. 

ประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (Sub-
Committee on Aquaculture 
: SCA) สมยัที่ 8 

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
บราซิล 

5 - 9 ต.ค. 58 กรมประมง 

 

2 นางธิดาพร  
ฉวีภักดิ ์

นวป. ช้านาญ
การพิเศษ/
ศพช. จันทบุรี 

The 13th JAPAN-VIETNAM 
JOINT SEMINAR 

ประเทศญี่ปุ่น 29 - 30 ต.ค. 58 

 

Kyoto 
Institute of 
Technology 

3 นางสาวจุฑารตัน์ 
กิตติวานิช 

นวป. ช้านาญ
การพิเศษ/
สวก. 

APFIC Regional 
Consultative Forum 
Meeting (RCFM) ครั้งท่ี 6 

สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
ประชาธิปไตย
ศรีลังกา 

7 - 11 ก.พ. 59 FAO 

4 นายยงยุทธ 
ปรีดาลัมพะบตุร 

ผอ. สวช. โครงการไฟฟ้าถ่านหิน 
Duyenhai1 จังหวัด TraVihn 

สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม 

13 - 16 มี.ค. 59 การไฟฟ้าฝา่ย
ผลิตแห่ง
ประเทศไทย 5 นางจุไลวรรณ 

รุ่งก้าเนิดวงศ ์
นวป. ช้านาญ
การพิเศษ/สวช. 

6 นางสาวจุฑารตัน์ 
กิตติวานิช 

นวป. ช้านาญ
การพิเศษ/
สวก. 

The ASEAN - U.S. S&T 
Fellowship Closeout and 
Orientation Workshop 

ประเทศ
อินโดนีเซีย 

23 - 25 พ.ค. 59 ASEAN - U.S. 
Program 

7 นางรัชฎา 
ขาวหนูนา 

ผอ. ศพช. 
สงขลา 

Developing Public - 
Private Partnership (PPP) 
Prpject for Agriculture and 
Fishery 

สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส ์

30 พ.ค. – 
3 มิ.ย. 59 

กรมวิชาการ
เกษตรของ
สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส ์

8 นางฉันทนา 
แก้วตาปี 

นวป. ช้านาญ
การพิเศษ/
ศพช.ภูเก็ต 

ประชุมเชิงปฏิบัติการและดู
งานด้านโรคไวรสัในกุ้งและการ
กักกันโรคของออสเตรเลยี 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

25 มิ.ย. – 
2 ก.ค. 59 

มกอช. และ 
กรมประมง 

9 นางจ้าเริญศรี  
ถาวรสุวรรณ 

นวป. ช้านาญ
การพิเศษ/
สสช. 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/
สังกัด 

รายการ ประเทศ วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

10 นายไพบูลย์ บุญลปิ
ตานนท ์

ผอ. ศพช. 
กระบี ่

ประชุมหารือความร่วมมือทาง
วิชาการและการท้าวิจัยร่วม
ด้านการเพาะและอนุบาลปลา
ทะเลเศรษฐกิจ (ไทย-ไต้หวัน) 

ประเทศ
ไต้หวัน 

25 – 29 ก.ค. 59 กรมประมง 

11 นายครรชิต เขียว
เล่ง 

นวป. ช้านาญ
การ/ศพช. 
นราธิวาส 

12 นายไวทัศน์  หนูกล่้า นวป. ช้านาญ
การ/สวช. 

13 นางสาวกนกพร เกษ
สุวรรณ ์

นวป. 
ปฏิบัตกิาร/สวก. 

14 นางสาวมนทกานติ 
ท้ามติ้น 

ผอ. ศพช. 
เพชรบุร ี

The 8th Meeting of the 
ASEAN Seaweed Industry 
Club (ASIC) on ASEAN 
Cooperation in Agriculture 
and Forest Products 
Promotion Scheme 

ประเทศ
มาเลเซีย 

22 - 25 ส.ค. 59 กรมประมง 

15 นายธนาวุฒิ  
กุลจิตติชนก 

ผอ. ศูนย์ฯ 
ปากพนัง 

การประชุมหารือความร่วมมือ
ในการศึกษาวิจัยยารักษาโรค
สัตว์น้้าโดยใช้สมุนไพร 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

29 ส.ค. – 
1 ก.ย. 59 

ฝ่าย
การเกษตร 
ประจ้าสถาน
กงสุนใหญ่ ณ 
นครเซี่ยงไฮ ้

16 นายสุทธิชัย  
ฤทธิธรรม 

ผอ. กพช. การประชุม The 17th APEC 
Rpundtable Meeting on 
the Involvement of the 
Business/Private Scetor in 
the Sustainability of the 
Marine Environment 
condition in Gulf of 
Thailand 

ประเทศ
ไต้หวัน 

30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 59 

APEC 

17 นายประจวบ  
ลีรักษาเกยีรต ิ

ผอ. ศูนย์ฯ คุ้ง
กระเบน 

ประชุมหารือแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสตัว์
น้้าเพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้า
ประมงสเีขียว 

สาธารณรัฐ
เกาหล ี

25 - 30 ก.ย. 59 กรมประมง 

18 นางทิศธิยา  
แช่มล้วน 

จพป. ช้านาญ
งาน/ศูนย์ฯ 
คุ้งกระเบน 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/
สังกัด 

รายการ ประเทศ วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

19 นางวิรงรอง  
เลิศประเสริฐ 

นวป. 
ปฏิบัติการ/
ศพช.จันทบุรี 

ประชุมหารือแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสตัว์
น้้าเพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้า
ประมงสเีขียว 

สาธารณรัฐ
เกาหล ี

25 - 30 ก.ย. 59 กรมประมง 

20 นางสาวศนิกานต์ 
ตันสุตะพานิช 

นวป. 
ปฏิบัติการ/
ศพช.จันทบุรี 

21 นางสาวฐิติรตัน์ 
กลิ่นห้าวหาญ 

นวป. 
ปฏิบัติการ/
สวก. 

22 นายสมบรูณ์  
หลาวประเสริฐ 

ผอ. สวก. เจรจาและจดัแสดงสินค้าฯ ณ 
เขตบริหารฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

4 - 9 ก.ย. 59 กรมประมง 

23 นายสุภาพ 
ไพรพนาพงศ์ 

ผอ. ศพช. 
พังงา 

หารือและแสวงหาแนวทางใน
การขยายโอกาสความร่วมมือ 
และเพิ่มพูนศักยภาพดา้น
การค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศไทยกับฟิจ ิ

ประเทศฟิจ ิ 20 – 23 ก.ย. 59 กรมประมง 

24 นายสุทธิชัย  
ฤทธิธรรม 

ผอ. กพช. ประชุมหารือด้านการนา้เข้า
ปลาสวยงามจากประเทศไทย
ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
และน้าภาคเอกชนหารือกับ
ผู้ค้าด้านการตลาดสินค้าสัตว์
น้้าสวยงามและพรรณไม้น้้า 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

22 – 28 ก.ย. 59 กรมประมง 

 
2. ปฏิบัติราชการอื่นๆ 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด รายการ ประเทศ วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 
1 นางสาวจุฑารตัน์ 

กิตติวานิช 
นวป. ช้านาญ
การพิเศษ/สวก. 

Mainstreaming Climate 
Change Adaption in 
Agriculture 

สาธารณรัฐ
ประชาชน
บังกลาเทศ 

25 - 28  
เม.ย. 59 

APO 

2 นายประจวบ  
ลีรักษาเกยีรต ิ

ผอ. ศูนย์ฯ คุ้ง
กระเบน 

China International 
Aquatic Exposition 
(CIAPE) 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

17 - 21  
มิ.ย. 59 

CIAPE 
Organization 
Committee 

3 นางสาวจุฑารตัน์ 
กิตติวานิช 

นวป. ช้านาญ
การพิเศษ/สวก. 

APEC Blue Economy 
Forum ครั้งท่ี 4 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

28 - 29  
มิ.ย. 59 
 

APEC 
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ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด รายการ ประเทศ วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 
4 นายสุทธิชัย  

ฤทธิธรรม 
ผอ. กพช. APEC Roundtable 

Meeting on the 
Involvement of the 
bussiness/Private 
Sector in the 
Sustainability of the 
Marine Environment 
ครั้งท่ี 17 

ประเทศ
ไต้หวัน 

31 ส.ค. –  
2 ก.ย. 59 

APEC 

5 นางสาวจินตนา  
นักระนาด 

ผชช. ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าชายฝั่ง/กพช. 

APEC Climate Symposium: 
Smart Climate Information 
and Accountable 
Action: Achieving 
Sustainable Food 
Security in a Changing 
World 

สาธารณรัฐ
เปร ู

16 - 18  
ก.ย. 59 

APEC 

6 นางสาวจุฑารตัน์ 
กิตติวานิช 

นวป. ช้านาญ
การพิเศษ/สวก. 

 
การพัฒนาบุคลากร 
1. ข้าราชการศึกษาต่อต่างประเทศ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/
สังกัด 

รายการ ประเทศ วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1 นางสาวศศิวิภา  
ถิ่นวงษ์เกอ 

นวป. 
ปฏิบัติการ/
ศพช.ระยอง 

ปริญญาเอก สาขา 
Immunology of aquatic 
animal ณ Tokyo 
University of Marine 
Science and Techmology 

ประเทศญี่ปุ่น 1 เม.ย 59 – 
31 มี.ค. 62 

ทุนรัฐบาล
ญี่ปุ่น  

2 นางสุภัจฉรี  
วัญชนา 

นวป. 
ปฏิบัติการ/
กพช. 

ปริญญาโท สาขา Aquatic 
Pathobiology ณ Unversity 
of Stirling 

ประเทศ
สกอตแลนด ์

9 มิ.ย. 59 – 
14 ก.ย. 60 

ทุนรัฐบาลไทย 
(ก.พ.)  

 
2. ดูงานต่างประเทศ 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด รายการ ประเทศ วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 
1 นายธนาวุฒิ  

กุลจิตติชนก 
ผอ. ศูนย์ฯปาก
พนังฯ 

หารือความร่วมมือด้านการ
วิจัยยารักษาโรคสัตว์น้้าโดย
ใช้สมุนไพร 

สาธารรัฐ
ประชาชนจีน 

16 - 19  
พ.ค. 59 

ฝ่าย
การเกษตร
ประจ้ากงสลุ
ใหญ่ ณ 
นครเซี่ยงไฮ ้
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ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด รายการ ประเทศ วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 
2 นายสุทธิชัย ฤทธิธรรม ผอ. กพช ตรวจสอบประเมินฟารม์ 

ศึกษาความหลากหลายของ
สายพันธ์ุกุ้งทะเล เพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันและความเป็นผู้น้าใน
ด้านการผลติและการส่งออก
ของอุตสหกรรมกุ้งไทย 

สหรัฐอเมริกา 26 มิ.ย. –  
5 ก.ค. 59 

กรมประมง 
3 นายยงยุทธ 

ปรีดาลัมพะบตุร 
ผอ. สวช. 

4 นายสมบรูณ์  
หลาวประเสริฐ 

ผอ. สวก. 

5 นางสาวชุติมา  
ขมวิลัย 

นวป. ช้านาญ
การพิเศษ/สวก. 

 
3. อบรมต่างประเทศ 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด รายการ ประเทศ วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 
1 นางสาวลัดดาวัลย์ 

ครองพงษ ์
นวป. ช้านาญ
การพิเศษ/สอช. 

Risk of hazard in 
aquaculture and 
planning of monitoring 

ประเทศญี่ปุ่น 18 - 31  
ต.ค. 58 

JICA 

2 นายสามารถ  
เดชสถิต 

นวป. ช้านาญ
การ/ศพช.กระบี ่

Germ cell 
transplantation in fish 

ประเทศญี่ปุ่น 15 - 28  
พ.ย. 58 

JICA 

3 นางสาวอรกัญญา  
เม่งหย ู

นวป. ช้านาญ
การ/ศพช.กระบี ่

4 นางสาวอนิดา สงนุ้ย นวป. ช้านาญ
การ/ศพช.ตรัง 

Molecular technique for 
evauation of genetic 
diversity in shrimp 

ประเทศญี่ปุ่น 18 พ.ย. – 
1 ธ.ค. 58 

JICA 

5 นางเบ็ญยะมาศ  
บุญอบรม 

นวป. ปฏิบตัิ การ/
ศพช.สมุทร สาคร 

Marine Fish Hatchery สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส ์

13 มิ.ย. – 
19 ก.ค. 59 

SEAFDEC 

 
4. ปฏิบัติงานวิจัย 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด รายการ ประเทศ วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 
1 นางจ้าเริญศรี  

ถาวรสุวรรณ 
นวป. ช้านาญ
การพิเศษ/สสช. 

Immune gene expression 
analysis of Vibrio 
vulnificus vaccination in 
Tiger grouper 

ประเทศญี่ปุ่น 19 มี.ค. –  
10 เม.ย. 59 

โครงการ 
Asian Core 
Program 

2 นางสาวลัดดาวัลย์ 
ครองพงษ ์

นวป. ช้านาญ
การพิเศษ/สอช. 

Antibacterial activity of 
Caulerpalentillifera crude 
extracts against Vibrio 
sp. and its application 
in marine fish feed 

ประเทศญี่ปุ่น 29 ส.ค. –  
26 พ.ย. 59 

Japan 
Student 
Services 
Organization 
(JASSO) 
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กิจกรรมงบเงินทุนหมุนเวียน 

ผลการด าเนินงานสรุปรายรับ – รายจ่ายงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและ 
พันธุ์สัตว์น  าอื่นๆ ปีงบประมาณ 2559 (ตั งแต่ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 
 

ล ำดับ  หน่วยงำน 

เงินงบประมำณที่
ได้รับ  

รำยได้รวม  ค่ำใช้จ่ำยรวม ก ำไร - ขำดทุน  

(บำท)  (บำท) (บำท) (บำท)  

1  ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน  1,301,680.00  1,324,824.13  1,121,680.00  203,144.13  
2  ศพช.จันทบุรี  1,437,140.00  1,789,775.00  1,423,103.89  366,671.11  
3  ศพช. ระยอง  295,560.00  574,510.00  290,560.00  283,950.00  
4  ศพช. ตราด  815,640.00  539,306.96  560,990.00  - 21,683.04  
5  ศพช. สมุทรสาคร  716,560.00  733,498.95  679,461.73  54,037.22  
6  ศพช. นครศรีธรรมราช  1,085,240.00  1,026,719.97  1,085,074.95  - 58,354.98  
7  ศพช.ประจวบคีรีขันธ์  112,000.00  78,285.00  61,999.90  16,285.10  
8  ศพช. ชุมพร  298,310.00  551,150.00  288,188.00  262,962.00  
9  ศพช. สุราษฏร์ธาน ี 577,460.00  581,591.00  500,380.00  81,211.00  
10  ศูนย์ฯ ปากพนัง  527,880.00  601,838.00  527,193.54  74,644.46  
11  ศพช. ตรัง  1,042,840.00  1,324,719.00  956,582.63  368,136.37  
12  ศพช. สตูล  1,108,910.00  874,870.89  1,037,395.36  - 162,524.47  
13  ศพช. ภูเก็ต  2,280,420.00  2,228,748.00  2,246,454.25  - 17,706.25  
14  ศพช. สงขลา  790,740.00  496,940.93  632,941.00  - 136,000.07  
15  สวช.  2,204,300.00  1,285,972.73  1,859,407.88  - 573,435.15  
16  ศพช. ปัตตาน ี 1,279,080.00  393,450.42  1,135,140.00  - 741,689.58  
17  ศพช. นราธิวาส  788,930.00  172,110.00  787,601.87  - 615,491.87  
18  ศพช.พังงา  949,520.00  1,024,305.00  949,495.08  74,809.92  
19  ศพช.กระบี ่ 2,620,600.00  3,224,492.57  2,530,676.12  693,816.45  
20  สอช.  100,900.00  50,000.00  36,341.01  13,658.99  
21  ศพช.สมุทรสงคราม  1,010,000.00  1,111,980.90  999,165.00  112,815.90  
22  ศูนย์ฯ ปูป่า  185,000.00  219,300.00  184,963.39  34,336.61  
23  ศพช.ระนอง  300,500.00  421,700.00  300,434.51  121,265.49  
24  ศพช.เพชรบุร ี 508,440.00  471,500.00  340,905.26  130,594.74  
25  ส่วนกลาง  4,445,030.00  - 293,687.00  - 293,687.00  

 
รวม  26,782,680.00  21,101,589.45  20,829,822.37  271,767.08  
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ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2559 
1. ภารกิจด้านงานต่างประเทศ 
1.1 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย –ญี่ปุ่น 
โครงการ “การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อความม่ันคงและความปลอดภัยทางอาหาร
เพื่อศตวรรษหน้า” (Development of Aquaculture Technology for Food Security and Food 
Safety in the Next Generation) 
หลักการและเหตุผล 
โครงการ “การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพ่ือความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารเพ่ือ
ศตวรรษหน้า” เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development; SATREPS) 
ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ( JICA) ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในรูปแบบความร่วมมือด้านงานวิจัย ซึ่งมีระยะเวลาด้าเนินการ 5 ปี โดยเริ่มด้าเนินการ
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 ถึง เมษายน 2560 โดยโครงการฯ นี้ มีกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
เป็นหน่วยงานหลัก โดยมี ดร.วารินทร์ ธนาสมหวัง ผู้อ้านวยการกองผู้เชี่ยวชาญ เป็น Co - Project Director 
และดร.คมน์ ศิลปาจารย์ ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเป็น Project Director และมีหน่วยงาน
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของไทยร่วมด้าเนินงาน อีก 3 หน่วยงาน คือ 1) คณะประมง และคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 3) หน่วยวิจัยกุ้ง 
ส้านักเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหน่วยงานวิจัยหลักของฝ่ายญี่ปุ่น คือ Tokyo University 
of Marine Science and Technology และมีหน่วยงานวิจัยของญี่ปุ่นที่ร่วมด้าเนินงาน อีก 2 หน่วยงาน คือ
National Research Institute of Aquaculture (NRIA) และ Japan International Research Center for 
Agricultural Science (JIRCAS) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเทคนิคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เพ่ิมประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า โดยมีผลผลิตจากโครงการจ้านวน 5 ผลผลิต คือ  
1) การพัฒนาด้านพันธุกรรมและเครื่องหมายพันธุกรรมเพ่ือพัฒนาสายพันธุ์สัตว์น้้า  
2) การพัฒนาเทคโนโลยีการอุ้มบุญของสัตว์น้้า (สัตว์น้้าอื่นตั้งท้องแทน) 
3) การพัฒนาวิธีการจัดการด้านสุขภาพและระบบภูมิคุ้มกันสัตว์น้้า  
4) การพัฒนาแหล่งโปรตีนทางเลือกเพ่ือทดแทนการใช้ปลาป่นและการพัฒนาอาหารส้าเร็จรูปพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้้า 
5) การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบและลดความเป็นพิษของสารเคมีรวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตลอด
สายการผลิตสัตว์น้้า   
ทั้งนี้ ผลส้าเร็จที่คาดหวังจากโครงการ คือ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพสูง 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและปลา รวมทั้งอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โครงการฯ 
มีแผนการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นระยะสั้นเพ่ือเข้ามาแนะน้าด้านงานวิจัยให้กับนักวิจัยของไทย การฝึกอบรมและดู
งานของนักวิจัยไทยในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้แก่หน่วยงานวิจัยของโครงการฯ  
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ความก้าวหน้าโครงการปี 2559  
1. ได้มีการคิดค้น Marker Identification methods for high growth strain of Tiger Grouper 

ร่วมกับมหาวิทยาลัย Tokyo University of Marine Science and Technology และ The 
Fisheries Research Agency (FRA) และอยู่ในขั้นตอนการด้าเนินการร่วมจดสิทธิบัตรการคิดค้น
ดังกล่าวฯ ร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย  

2. กรมประมงจัดการประชุม Joint Coordination Committee ครั้งที่ 6 ของโครงการฯ ในวันที่ 4
มีนาคม 2559 ณ กรมประมง เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินงานของคณะท้างานประจ้าปี 2557 
และก้าหนดแนวทางและแผนการด้าเนินงานโครงการฯ ประจ้าปี 2559 

3. กรมประมงจัดการประชุม Science and Technology Research Partnership for Sustainable 
Development (SATREPS) Annual Meeting 2015 Development of Aquaculture Technology 
for Food Security and Food Safety for the Next Generation ในวันที่ 5 มีนาคม 2559  
ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานประจ้าปี 2558 

4. ค้นพบวิธีการตรวจสอบโรค EMS ในกุ้งขาวแวนนาไม ด้วย PCR 
5. ผลิตวัคซีนโรค Steptococcosis ได้ส้าเร็จ และมีประสิทธิภาพดีกว่าที่จ้าหน่ายโดยเอกชน ได้มีการ

ถ่ายทอดให้เกษตรกรแล้ว 
6. ค้นพบ marker เพ่ือวิเคราะห์พ่อแม่พันธุ์กุ้งต้านทานโรค โตไว ได้ส้าเร็จในการพัฒนา และถ่ายทอดสู่

เกษตรกร 
7. มีการพัฒนาวิธีการตรวจสารตกค้างในสัตว์น้้า เช่น Leucomalachite green, nitro furans ได้ด้วยวิธี

อย่างง่าย 
8. เจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมงเดินทางไปดูงาน/ฝึกอบรมในประเทศญี่ปุ่น รวมจ้านวน 4 ราย 
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2. ภารกิจด้านงานในประเทศ 
2.1 กิจกรรมจ าหน่ายสินค้าเกษตร งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตลาดเกษตรดิจิทัล ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ระหว่างวันที่ 12 – 25 กันยายน 2559 
บริเวณด้านข้างท าเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม 
 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีด้าริในการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมข้างท้าเนียบรัฐบาล ซึ่งได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการอ้านวยการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตลาด “เกษตรดิจิทัล” ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โดยมอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดพิจารณาจัดสรร
ร้านค้าเพ่ือจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมและกรมประมงจัดประชุมเพ่ือพิจารณาจัดสรรร้านค้างานตลาด
คลองผดุงกรุงเกษม วันที่ 1 สิงหาคม 2559 มติที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งรับผิดชอบจัดหาร้านเพื่อจ้าหน่ายสินค้าจ้านวน 3 บูธๆ ละ 7 วัน ได้แก่ 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ จัดเตรียมหาร้านจ้าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ 
แปรรูปปลานวลจันทร์ทะเลเพ่ือจ้าหน่ายสินค้าระหว่างวันที่ 12 – 18 กันยายน 2559 

2. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ติดต่อประสานกับอิศราฟาร์ม จ.สุราษฎร์ธานี จัดเตรียมกุ้งทะเลสด
เพ่ือจ้าหน่ายสินค้าระหว่างวันที่ 12 – 18 กันยายน 2559 

3. โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชด้าริ จังหวัดเพชรบุรี จัดเตรียมสาหร่ายพวงองุ่นและ
ผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ เพ่ือจ้าหน่ายสินค้าระหว่างวันที่ 19 – 25 กันยายน 2559 
และส่งเจ้าหน้าที่ของกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประสานงาน ดูแลความเรียบร้อย และรายงานปัญหา
ภายในงานในวันที่ 9 และ 16 กันยายน 2559 ซึ่งกรมประมง โดยรองอธิบดีกรมประมง รองฯ จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ 
รับผิดชอบเป็น “Chief of the day”  
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กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ได้ด้าเนินการอ้านวยความสะดวกในการเตรียมการจ้าหน่ายสินค้า 
และประสานงานหน่วยงานดังกล่าวด้าเนินการจ้าหน่ายสินค้า ดังนี้ 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อกลุ่มแม่บ้านเพ่ือจ้าหน่ายสินค้าระหว่าง
วันที่ 12 – 18 กันยายน 2559 สินค้าที่น้ามาจ้าหน่าย ได้แก่ ปลานวลจันทร์ทะเลแปรรูป รมควันก้างนิ่ม ถอดก้าง
แดดเดียว ถอดก้างหมักสูตรฟิลิปปินส์ ต้มเค็มสูตรขิงและสูตรผักกาดดอง ปลานวลจันทร์ทะเลสดถอดก้าง 
น้้าพริกปลานวลจันทร์ทะเล และเบอร์เกอร์ปลานวลจันทร์ทะเล 
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2. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลประสานงานเกษตรกรเพ่ือจ้าหน่ายสินค้าระหว่างวันที่ 12 – 18 
กันยายน 2559 สินค้าที่น้ามาจ้าหน่าย ได้แก่ กุ้งกุลาด้าและกุ้งขาวจากอิศราฟาร์ม(ผ่านมาตรฐาน GAP) แช่เย็น
เนื้อปลานิลจากบ่อเลี้ยงแบบปลอดสารแล่พร้อมปรุง  สาหร่ายพวงองุ่นพร้อมทาน และกุ้งทะเลเสียบไม้ทอดกรอบ  
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3. โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชด้าริ จังหวัดเพชรบุรีด้าเนินการจ้าหน่ายสินค้าระหว่าง
วันที่ 19 – 25 กันยายน 2559 สินค้าที่น้ามาจ้าหน่าย ได้แก่  สาหร่ายพวงองุ่นสดพร้อมทาน น้้าสาหร่าย  
ปลานวลจันทร์ ทะเลแปรรูป ถอดก้างแดดเดียว ถอดก้างหมักสูตรฟิลิปปินส์ ปลาเค็มสูตรดอกเกลือ  
ปลานวลจันทร์ทะเลสดถอดก้าง เกลือแกง และดอกเกลือ 
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กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานติดต่อประสาน ดูแลความเรียบร้อย และ
รายงานปัญหาภายในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม จ้านวน 5 คน ดังนี้ 

วันที่ 9 กันยายน 2559 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ 
1. นางสาวอัญชลี ตันไชยฮะนักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
2. นางสาวยุพเรศ บานชื่น นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 
3. นายปองธรรม ประจงพันธุ์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 

 

 
 
วันที่ 16 กันยายน 2559 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ 

1. นางสาวอัญชลี ตันไชยฮะนักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
2. นางสาวนลินี สิงหบุญ นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 
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2.2 การจัดนิทรรศการประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28 
ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2559 ณ Alive Park Hall ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 

บรรยากาศผู้เข้าชมท่ีสนใจงานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งท่ี 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายจัดนิทรรศการฯ Set up งาน ในวันที่ 28 – 30 มิ.ย. 59 
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ตกแต่งภูมิทัศน์ โดย ศพช.ตราด 
 
 
 
 

 

 
การจัดเตรียมน้้าทะเล โดย ศพช.สมุทรสงคราม และ ศพช.ฉะเชิงเทรา 

เพ่ือใช้ในงานนิทรรศการถังเก็บน้้าทะเล โดย ศพช.สมุทรสาคร

 

Touch pool กุ้งมังกร โดย ศพช.ประจวบฯ 
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Touch pool สัตว์น้้าทะเลสวยงาม โดย ศพช.ประจวบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปลานวลจันทร์ทะเล โดย ศพช.ประจวบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปลากระเบนชายฝั่ง โดย ศพช.สมุทรสาคร และศพช.ประจวบฯ 
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ปลาการ์ตูนไฮบริด โดย ศพช.กระบี่ และ ศพช.สมุทรสาคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กุ้งทะเลสวยงาม โดย ศพช.สมุทรสาคร 
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โมเดลแก๊งค์เพ่ือนซี้แห่งท้องทะเล โดย ศพช.สมุทรสาคร 

 
แก๊งค์เพ่ือนซี้แห่งท้องทะเล โดย ศพช.ระยอง 
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จุดถ่ายรูป Backdrop ป่าชายเลน โดยศูนย์ฯ คุ้งกระเบนฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 

สาหร่ายทะเล โดย ศพช.เพชรบุรี 
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ภาคผนวก  
ทะเบียนหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ัง 

ล าดับที ่ หน่วยงาน สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 ฝ่ายบริหารทัว่ไป                                    
กองวิจยัและพัฒนาประมงชายฝั่ง 

ตึกกองวิจยัและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
เกษตรกลาง เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 0 2579 8522, 0 2579 2422                               
โทรสาร 0 2579 2422 

2 กลุ่มวิชาการ                                  
กองวิจยัและพัฒนาประมงชายฝั่ง 

ตึกกองวิจยัและพัฒนาประมงชายฝั่ง  
เกษตรกลาง  เขตจตุจกัร   
กรุงเทพฯ  10900 

โทร. 0 2579 4496, 0 2561 4760                                          
โทรสาร 0 2579 4496                                           
E-mail: vichakarn6504@yahoo.com 
           vichakarn6504@hotmail.com          
Website: www.coastalaqua.com 

 

 

3 สถาบันวิจยัการเพาะเล้ียงสัตว์น้า้
ชายฝั่ง  

1/19 ถนนเก้าแสน  ซอย 1                   
ต้าบลเขารูปช้าง  อ้าเภอเมือง            
จังหวัดสงขลา  90000 

โทร. 0 7431 1895, 0 7431 1340,                            
0 7431 2036  
โทรสาร 0 7444 2054 
E-mail: nica.carin@gmail.com 
Website: www.nicaonline.com 

4 สถาบันวิจยัสุขภาพสัตว์น้้าชายฝั่ง              130/2  หมู่ 8  ถนนติณสูลานนท ์         
ต้าบลพะวง  อา้เภอเมือง             
จังหวัดสงขลา  90100 

โทร. 0 7433 5244-8                                     
โทรสาร 0 7433 5243                                           
E-mail: info@aquathai.org 
Website: www.aquathai.org 

5 สถาบันวิจยัอาหารสัตว์น้า้ชายฝั่ง        41/14 หมู่ 9 ต้าบลบางพระ   
อ้าเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี  20110 

โทร. 0 3832 6512                                         
โทรสาร 0 3831 2532                                            
E-mail: aquafeed_chonburi@yahoo.com 
Website: www.fisheries.go.th/cf-coastal_feed 

6 สถาบันวิจยัและพัฒนาการเพาะเล้ียง
กุ้งทะเล  

ตึกกองวิจยัและพัฒนาประมงชายฝั่ง  
ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง       
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 

โทร. 0 2561 0786, 09 2223 4210                                        
โทรสาร 0 2561 0786  
E-mail: thaishrimp@hotmail.com 
Website: www.shrimpaqua.com 

7 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอา่วคุ้งกระเบน  
อันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ

 

31 หมู่ 4  ตา้บลคลองขุด   
อ้าเภอทา่ใหม่   
จังหวัดจันทบุรี  22120 
 

โทร. 0 3943 3216-8, 
โทรสาร 0 3943 3209 
E-mail: kkbrdsc@hotmail.com 
           kkbrdsc@gmail.com 
Website: www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen 

8 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้้าปาก
พนัง อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ 

34/4 หมู่ 5  ต้าบลหูล่อง             
อ้าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  80140 

โทร. 0 7541 6180-1 
โทรสาร 0 7541 6180-1  
E-mail: pakpanang@gmail.com 
Website: www.fisheries.go.th/cf-pak_panang 
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ล าดับที ่ หน่วยงาน สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 

9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
จันทบุรี 

165 หมู่ 9  ต้าบลบางกะจะ           
อ้าเภอเมือง   
จังหวัดจันทบุรี  22000 

โทร. 0 3932 0959, 0 3932 0968 
โทรสาร 0 3939 1025 
E-mail: chanthaburi-cf@hotmail.com 
Website: www.fisheries.go.th/cf-chan 

10 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
ระยอง 

หมู่ 10  ต้าบลตะพง   
อ้าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง  21000   

โทร. 0 3865 5191 
โทรสาร 0 3866 4583 ต่อ 114 
E-mail: rayongcoastal@gmail.com 
Website: www. fisheries.go.th/cf-rayong 

11 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
สมุทรสาคร 

127  หมู่ 8  ตา้บลโคกขาม   
อ้าเภอเมือง   
จังหวัดสมุทรสาคร  74000 

โทร. 0 3442 6220 , 0 3485 7136 
โทรสาร 0 3485 7138 
E-mail: cf-samutsa@dof.in.th 
Website: www. fisheries.go.th/cf-samutsa 

12 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
ฉะเชิงเทรา 

 

36/2  หมู่ 8 ต้าบลท่าสะอา้น   
อ้าเภอบางปะกง   
จังหวัดฉะเชิงเทรา  24130 

โทร. 0 3853 1387 
โทรสาร 0 3853 2066 
E-mail: chasao2001@yahoo.com 
Website: www.fisheries.go.th/cf-chachoengsao 

13 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
ประจวบคีรีขันธ ์
 

448 หมู่ 1 ต้าบลคลองวาฬ   
อ้าเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77000 
 

โทร. 0 3266 1398 
โทรสาร 0 3266 1298 
E-mail: pkkcenter@gmail.com 
Website: www.fisheries.go.th/cf-prachuap 

14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
สุราษฎร์ธาน ี
 

97/1  หมู่ 4 ต้าบลตะเคียนทอง   
อ้าเภอกาญจนดิษฐ ์
จังหวัดสุราษฎรธ์านี  84160 

โทร./โทรสาร 0 7725 5288 
E-mail: cfsuratthani@gmail.com 
Website: www.fisheries.go.th/cf-suratthani 

15 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
สตูล 
 

หมู่ 4 ต้าบลปากน้า้   
อ้าเภอละงู   
จังหวัดสตูล  91110 

โทร/โทรสาร. 0 7474 0136 
E-mail: satuncenter@gmail.com 
Website: www.fisheries.go.th/cf-satun 

16 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
นครศรีธรรมราช 
 

331 หมู่ 3  ต้าบลสิชล   
อ้าเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  80120 

โทร./โทรสาร 0 7553 6157 
E-mail: cf-nakhon@dof.in.th 
Website: www.fisheries.go.th/cf-nakhon 

17 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
สงขลา 
 

3/1 หมู่1 ต้าบลคลองแดน   
อ้าเภอระโนด  
จังหวัดสงขลา  90140 
 

โทร. 0 7431 8529 
โทรสาร 0 7431 8530 
E-mail: ranod_scrdc@yahoo.com 
Website: www.fisheries.go.th/cf-songkhla 

18 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
นราธิวาส            
        

ต้าบลศาลาใหม่  
อ้าเภอตากใบ   
จังหวัดนราธวิาส  96110 
 

โทร. 0 7353 8454 
โทรสาร 0 7353 8455 
E-mail: cf-naratiwas@dof.in.th 
Website: www.fisheries.go.th/cf-naratiwas 

19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
ภูเก็ต             
 

100 หมู่4 ถ.สายปา่คลอก-เมืองใหม่ 
ต้าบลป่าคลอก  อา้เภอถลาง   
จังหวัดภูเก็ต  83110 
 

โทร. 0 7662 1821-2, 08 8765 1393 
โทรสาร 0 7662 1832 
E-mail: pkprawn@hotmail.com 
Website: www. fisheries.go.th/cf-phuket 
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ล าดับที ่ หน่วยงาน สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 

20 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
ระนอง 
 

93 หมู่ 3 ต้าบลราชกรูด   
อ้าเภอเมือง 
จังหวัดระนอง  85000 

โทร.0 7784 0223-5  
โทรสาร 0 7784 0224 
E-mail: rrcas6@hotmail.com 
Website: www. fisheries.go.th/cs-ranong 

21 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ ์
พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจาก 
พระราชด้าร ิ

79 หมู่ 3 ต้าบลเกาะกลาง 
อ้าเภอลันตา  
จังหวัดกระบี ่ 81120 

โทร. 08 6470 8910 
E-mail: crabcenter@yahoo.com 
Website: www.fisheries.go.th/cf-crabres 

22 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
ตรัง  
 

200 หมู่ 4  ต้าบลไม้ฝาด   
อ้าเภอสิเกา   
จังหวัดตรัง  92150 

โทร. 0 7527 4077-9, 08 1968 8281 
โทรสาร 0 7527 4077-8 
E-mail: cf-trang@hotmail.com 
Website: www. fisheries.go.th/cs-trang 

23 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
เพชรบุร ี
 

122  หมู่ 1  ตา้บลแหลมผกัเบี้ย  
อ้าเภอบา้นแหลม   
จังหวัดเพชรบุรี  76110 
 

โทร./โทรสาร 0 3277 0750 
E-mail: cf-phetchabure@hotmail.com 
          cf-phetchaburi@dof.in.th 
Website: www. fisheries.go.th/cf-phetchaburi 

24 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
สมุทรสงคราม                     
 

135 หมู่ 11  ต้าบลลาดใหญ่   
อ้าเภอเมือง   
จังหวัดสมุทรสงคราม  75000 

โทร.0 3472 0170  
โทรสาร 0 3475 6625 
E-mail: samutsongkram55@hotmail.com  
Website: www.fisheries.go.th/cf-samutsong 

25 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
ชุมพร 
 

63/3 หมู่ 5 ต้าบลนาชะอัง  
อ้าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร  86000 
 

โทร. 0 7765 7092 
โทรสาร 0 7765 7093 
E-mail: cschomporn@gmail.com 
Website: www.fisheries.go.th/cs-chumphon 

26 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
กระบี ่
 

141  หมู่ 6  ตา้บลไสไทย   
อ้าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี ่ 81000 

โทร. 0 7566 2059-62 
โทรสาร 0 7566 2060 
E-mail: crkrabi@yahoo.com 
          cf-krabi@dof.in.th 
Website: www.fisheries.go.th/cf-krabi 

27 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
ตราด 

205  หมู่ 2  ต้าบลอา่วใหญ ่  
อ้าเภอเมือง   
จังหวัดตราด  23000 

โทร. 0 3954 3334-5  
โทรสาร. 0 3951 0946 
E-mail: tratcas@gmail.com 
Website: www.fisheries.go.th/cs-trat 

28 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
พังงา 

164  หมู่ 9  ต้าบลท้ายเหมือง  
อ้าเภอทา้ยเหมือง  
จังหวัดพังงา  82120 

โทร. 0 749 0787 
โทรสาร. 0 7649 0787 
E-mail: phangnga_crdc@yahoo.com      
Website: www.fisheries.go.th/cf-phangnga 

29 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
ปัตตานี 

186  หมู่ 4  ต้าบลแหลมโพธิ ์ 
อ้าเภอยะหริ่ง   
จังหวัดปัตตานี  94150   

โทร. 0 7332 1102-2 
โทรสาร 0 7332 1102 
E-mail: ptn2547@yahoo.com,  
          cs-pattani@dof.in.th 
Website: www.fisheries.go.th/cs-pattani 
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