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บันทึกผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดชัยภูมิ 

 
การจัดท้ารายงานประจ้าปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เล่มนี้ เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ    

ที่ได้รับมอบหมายจากกองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด กรมประมง ในรอบปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
ผลส้าเร็จทั้งหลายจากการปฏิบัติงาน ที่ปรากฏในรายงานประจ้าปีเล่มนี้ เกิดจากความร่วมมือ 

ร่วมแรง ร่วมใจ ความเสียสละ และความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ้า พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการทุกคน รวมทั้งการสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ทั้งจากส่วนราชการ 
ภาคเอกชนและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในจังหวัดชัยภูมิ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

                                                                           
                                                                          (นางสาวนงค์เยาว์  มณี) 
                                                          ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดชัยภูม ิ
 

 จังหวัดชัยภูมิตั้ งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นรุ้ งที่  15 องศาเหนือ  เส้นแวงที่  102             
องศาตะวันออก บนขอบที่ราบสูงอีสานด้านตะวันตก ซึ่งตรงกับใจกลางของประเทศไทย สูงจากระดับน้้าทะเล 
631 ฟุต อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 330 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งจังหวัดมีประมาณ 12,778,287 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 7,986,426 ไร่ เป็นพื้นที่ร้อยละ 7.6 ของพ้ืนที่ทั้งภาค และร้อยละ 2.5 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ มีเนื้อที่
ใหญ่เป็นล้าดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นล้าดับที่ 7 ของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดขอนแก่น 
  ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมา 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี 

 จังหวัดชัยภูมิมีประชากร รวมทั้งสิ้น 1,1๒8,๔๒๓ คน (ณ ปี 2556) เป็นชาย ๕๖1,672 คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๙.๗7 ของประชากรทั้งจังหวัด เป็นหญิง ๕๖๖,751 คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๓ ของประชากรทั้ง
จังหวัด มีจ้านวนบ้านเรือนทั้งสิ้น ๓๓๙,๖๘๖ หลังคาเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก คิดเป็น  
ร้อยละ 54.64 พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ข้าว มันส้าปะหลัง อ้อย ผลไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง 
มะขาม กล้วยน้้าว้า น้อยหน่า และปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ประดับบ้าง มีการท้าปศุสัตว์ทั้งเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือนและเพ่ือการค้า ได้แก่ ไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ รวมทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
 
 

 

ภาพที่ ๑ แสดงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ของพื นที่ทั งหมดของจังหวัดชัยภูมิ 
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ลักษณะภูมิประเทศ จ านวนพื นที่ (ไร่) ร้อยละ 

๑. ภูเขาและป่าไม ้ 4,026,616 50.42 

๒. ที่ราบลุ่ม 3,603,994 45.13 

๓. ที่ราบสูงนอกเขตป่าไม ้ 252,413 3.16 

๔. พื้นน้้า 63,431 0.79 

๕. เนื้อท่ีดินดาน ดินเลนใช้ประโยชน์ไม่ได้ 39,975 0.50 
รวมเนื อที่ทั งหมด 7,986,429 100.00 

 
ตารางท่ี ๑ ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชัยภูมิ 

 

ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วยป่าและภูเขาร้อยละ 50 ของพ้ืนที่จังหวัด นอกนั้นเป็นที่ราบสูง 
บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบ มีพ้ืนที่ป่าไม้และเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก 
เทือกเขาที่ส้าคัญคือ ภูอีเฒ่า ภูแลนคา ภูเขียว และภูพังเหย ท้าให้พ้ืนที่จังหวัดถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

  ส่วนเหนือ มีอ้าเภอหนองบัวแดง แก้งคร้อ บ้านแท่น เกษตรสมบูรณ์ ภูเขียว คอนสาร   
                                          และภักดีชุมพล 
  ส่วนใต้  มีอ้าเภอเมืองชัยภูมิ บ้านเขว้า จัตุรัส บ้าเหน็จณรงค์ เทพสถิต เนินสง่า  
                                          หนองบัวระเหว คอนสวรรค์ และซับใหญ่ 

 ลักษณะภูมิประเทศที่ส้าคัญ แบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ    
 (1)  พ้ืนที่ราบบริเวณฝั่งแม่น้้า 
  มีพ้ืนที่ประมาณ 1,048,000 ไร่ หรือร้อยละ 13 ของพ้ืนที่จังหวัด มีความสูงตั้งแต่ 0 - 200 เมตร 
จากระดับน้้าทะเลปานกลาง ได้แก่ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้้าชีในเขตอ้าเภอเมืองชัยภูมิ บ้าเหน็จณรงค์ จัตุรัส  และ
อ้าเภอคอนสวรรค์ บริเวณนี้จะเป็นเขตที่ราบน้้าท่วมถึงในฤดูฝน 
 (2) พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น 
  อยู่ตอนกลางของพ้ืนที่จังหวัดเป็นแนวยาวตามทิศเหนือ - ใต้ ตามแนวเทือกเขาดงพญาเย็น        
มีความสูงประมาณ 200 - 500 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลาง ได้แก่ พื้นที่บางส่วนในเขตอ้าเภอเมืองชัยภูมิ 
จัตุรัส บ้าเหน็จณรงค์ บ้านเขว้า คอนสวรรค์ 
 (3)  พ้ืนที่สูงและภูเขา 
       สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลอนลึกและภูเขาในเขตเทือกเขาดงพญาเย็น  มีความสูง
ตั้งแต่ 500 – มากกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลาง ได้แก่ พ้ืนที่บางส่วนของหนองบัวระเหว    
คอนสาร เกษตรสมบูรณ์ ภูเขียว แก้งคร้อ และพ้ืนที่ทางตอนเหนือของอ้าเภอเมืองชัยภูมิ 

ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดชัยภูมิอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี ๓ ฤดูกาล คือ 
  ฤดูหนาว  ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ 
  ฤดูร้อน  ประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 
  ฤดูฝน  ประมาณเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม 
 โดยเฉลี่ยในฤดูหนาวอากาศหนาวจัด และร้อนจัดในฤดูร้อน มีช่วงฝนตกกับช่วงอากาศแห้งแล้งแตกต่าง
กันชัดเจน และจากการที่มีเทือกเขาเพชรบูรณ์ทอดเป็นแนวยาวทางด้านทิศตะวันตก และมีเทือกเขาดงพญาเย็น
ในด้านตะวันตกเฉียงใต้ เทือกเขาดังกล่าวกีดขวางลมฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท้าให้ปริมาณ
ฝนตกไม่มากเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตเงาฝน โดยเฉพาะพ้ืนที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ และด้านตะวันตกของจังหวัด 

2 



 จังหวัดชัยภูมิมีแหล่งน้้าธรรมชาติที่ส้าคัญ ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรมและการบริโภค คือ 
(1) แหล่งน้้าผิวดิน จังหวัดชัยภูมิ เป็นแหล่งก้าเนิดต้นน้้าล้าธาร มีล้าน้้าย่อยหลายสาย ก่อให้เกิดล้าน้้าส้าคัญ ดังนี้ 
 (1.1)  ล้ำน ้ำชี ต้นน้้าอยู่บริเวณเทือกเขาพญาฝ่อ ในเขตอ้าเภอหนองบัวแดง ไหลผ่านหนองบัวระเหว 
บ้านเขว้า จัตุรัส เนินสง่า เมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์ และแก้งคร้อ  
 (1.2)  ล้ำน ้ำพรม ต้นน้้าอยู่บริเวณเทือกเขาพญาฝ่อ ไหลผ่านอ้าเภอคอนสาร ภูเขียว และอ้าเภอบ้านแท่น 
เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น ไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ 
 (1.3)  ล้ำคันฉู ไหลผ่านอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จัตุรัส และอ้าเภอเมืองชัยภูมิ 
 (1.4)  ล้ำน ้ำเชิญ ไหลผ่านอ้าเภอคอนสาร และอ้าเภอภูเขียว 
 (1.5)  ล้ำชีลอง  ไหลผ่านอ้าเภอเมืองชัยภูมิ และอ้าเภอบ้านเขว้า 
 (1.6)  ล้ำปะทำว ไหลผ่านอ้าเภอเมืองชัยภูมิ 
 (1.7)  ล้ำสำมหมอ ไหลผ่านอ้าเภอแก้งคร้อ และอ้าเภอคอนสวรรค์ 
 (1.8)  ล้ำน ้ำกล ้ำ ไหลผ่านอ้าเภอคอนสวรรค์ ไปลงน้้าล้าน้้าชี 
(2) แหล่งน้้าใต้ดิน ปริมาณเฉลี่ยประมาณ 20–100 แกลลอนต่อนาที พื้นที่ที่มีคุณภาพดี ได้แก่ บางส่วนทางตอน
เหนือของอ้าเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง บ้านแท่น ภูเขียว และแก้งคร้อ ในพ้ื นที่ภูเขาทาง
ตอนกลางและตะวันตกของจังหวัดเฉลี่ยประมาณ 20–50 แกลลอนต่อนาที เป็นน้้าที่มีแร่ธาตุปนอยู่มาก      
ส่วนบริเวณไหล่เขาจะมีน้้าน้อยเฉลี่ย 20 แกลลอนต่อนาที และทางตอนล่างของจังหวัดเป็นพ้ืนที่ที่มีเกลือมาก  
น้้าที่ได้จึงเป็นน้้ากร่อยอยู่ถึงร้อยละ 90 ของปริมาณท่ีขุดได ้   
(3)  แหล่งน้้าชลประทาน  แหล่งน้้าชลประทานที่อยู่ภายในจังหวัด ประกอบด้วย 
 (3.1)  กำรก่อสร้ำงเขื อนเพื อประโยชน์ด้ำนพลังงำนและเกษตรกรรม 
  1)  เขื่อนจุฬาภรณ์ อยู่ในเขตอ้าเภอคอนสาร มีปริมาณเก็บกักน้้า 188  ล้านลูกบาศก์เมตร 
  2)  เขื่อนล้าปะทาว อยู่ในเขตอ้าเภอเมืองและแก้งคร้อ มีปริมาณเก็บกักน้้า 43 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  3)  เขื่อนหินทิ้งห้วยกุ่ม ในเขตอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ เก็บกักน้้าเพ่ือการเกษตร 
  4)  เขื่อนชีบน มีต้นน้้าอยู่ที่เขาเสียงตาล เทือกเขาภูเขียว อ้าเภอหนองบัวแดง เก็บกักน้้าได้ 325 
ล้านลูกบาศก์เมตร 
 (3.2)  โครงกำรชลประทำนขนำดกลำง (อ่ำงเก็บน ้ำ) มีจ้านวน 14 แห่ง ในเขตอ้าเภอเมืองชัยภูมิ จัตุรัส 
บ้านเขว้า ภูเขียว เกษตรสมบูรณ์ บ้าเหน็จณรงค์ เทพสถิต และซับใหญ่ รวมพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด 187,298 ไร่  
 (3.3)  โครงกำรชลประทำนขนำดเล็ก (อ่ำงเก็บน ้ำหรือฝำยน ้ำล้น) กระจายอยู่ทั่วจังหวัดตามแหล่งน้้า
ธรรมชาติ ซึ่งสามารถกักเก็บน้้าได้ 47.72 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ 181,909 ไร่ 
 (3.4)  โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดเล็กและแหล่งน ้ำในไร่นำ  ได้แก่ โครงการของหน่วยราชการที่ได้
จัดสร้างแหล่งน้้าสาธารณะขนาดเล็ก ประกอบด้วยบ่อน้้าตื้น บ่อบาดาล สระเก็บน้้าในหมู่บ้าน รวมถึงโครงการ
แหล่งน้้าในไร่นา โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร และโครงการสนับสนุนแผนการผลิตของ
เกษตรกร (ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด้าริ) รวม 4,226 แห่ง พื้นที่เก็บกักน้้าประมาณ 5.32 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 (3.5)  โครงกำรก่อสร้ำงฝำยต้นน ้ำล้ำธำร (Check Dam) ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2550 มีฝายต้นน้้า
ล้าธารทั้งสิ้น 2,500 ฝาย 
 (3.6)  สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำ ข้อมูลจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2547 กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานได้
ด้าเนินการจัดตั้งสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าในจังหวัดชัยภูมิแล้ว จ้านวน 73 สถานี พ้ืนที่โครงการ 154,954 ไร่   
เพ่ือประโยชน์ด้านเกษตรกรรม และขจัดปัญหาความแห้งแล้งของพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 
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ภาพที่ ๒ แสดงลักษณะและประเภทแหล่งน  าของจังหวัดชัยภูมิ 

ปริมาณน  าฝน  

ปี ปริมาณน ้าฝน (มิลลิเมตร/ปี) จ้านวนวันที่ฝนตก (วัน/ป)ี 
2547 1,066.38 97 
2548 1,278.44 130 
2549 1,428.05 183 
2550 1,429.05 166 
2551 1,465.05 206 
2552 1,280.60 196 
2553 1,506.30 120 
2554 1,274.30 108 
2555 1,077.00 97 
2556 1,333.30 112 

                                                                                         ที่มา : สถานีอุตนุิยมวิทยาจังหวัด 
ตารางท่ี ๒  สถิติปริมาณน  าฝนและจ านวนวันที่ตกในพื นที่จังหวัดชัยภูมิ 
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ข้อมูลพื นฐานด้านการประมงของจังหวัดชัยภมูิ 
 

ผลผลิตจากการเพาะเลี ยง 
จังหวัดชัยภูมิ มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสะสมตั้งแต่ พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน 

มากกว่า 42,๐๐๐ ราย ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปลาแบบยังชีพ มีเกษตรกรเชิงพาณิชย์ประมาณร้อยละ ๓       
ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงปลานิล ปลานิลแปลงเพศ ปลาดุก ปลาตะเพียน กุ้งขาวและกุ้งก้ามกรามเล็กน้อย 
                 ในปัจจุบันมีการเลี้ยงปลาแบบเชิงพาณิชย์ในบ่อดินเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการส่งเสริมอบรมให้ความรู้
แก่เกษตรกรในด้านการประมง โดยส่งเสริมตามศักยภาพของพ้ืนที่ สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ส่งเสริมการ
เลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ในกระชังและบ่อดินและการเลี้ยงปลาเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าแก่เกษตร เพ่ือให้เกษตรกร
สามารถประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งเกษตรกรที่ประกอบอาชีพประมงมี
การสร้างเครือข่ายหรือผู้น้าด้านการประมงในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้้า โดยเฉพาะปลานิลซึ่ง
เป็นที่นิยมบริโภคในพ้ืนที่และมีเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลกระจายอยู่ในพ้ืนที่จั งหวัดชัยภูมิ ทั้งการเลี้ยงปลานิลใน
กระชังและการเลี้ยงในบ่อดิน 

     ยังมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและเกษตรกรที่มีความสนใจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอีกจ้านวนมาก
ต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ โดยเน้นการอบรมให้
ความรู้ตั้งแต่ข้ันตอนการเตรียมบ่อ การจัดการระหว่างการเลี้ยง รวมถึงการผลิตอาหารปลาอย่างง่ายเพ่ือลดต้นทุน
ในการเลี้ยงปลา เพ่ือให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในจังหวัดชัยภูมิมีการพัฒนามากขึ้น ทั้งแบบยังชีพและเชิงพาณิชย์ 
อีกท้ังให้มีการสร้างเครือข่ายหรือผู้น้าด้านการประมงในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่า 
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องค์กรเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรด้านประมงจังหวัดชัยภูมิ 
ปัจจุบันมีกลุ่มสหกรณ์ประมง 1 แห่ง สมาชิก 164 ราย มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลา 3 กลุ่ม กลุ่มแปร

รูปสัตว์น้้าที่ส้าคัญ อยู่ใกล้กับบึงละหาน บ้านหนองหญ้าข้าวนก ต้าบลละหาน อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งผลิต
น้้าปลา ทอดมัน และปลาร้าจ้าหน่ายภายในจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้  
 - กลุ่มเลี้ยงปลาแสงสว่าง สมาชิก 17 ราย บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 6 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ 
 - กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านโค้งน้้าตับ  สมาชิก 43 ราย บ้านโค้งน้้าตับ หมู่ที่ 12 ต.บ้านค่าย อ.เมือง 
 - กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังเขื่อนล้าปะทาว สมาชิก 23 ราย บ้านท่ากอก หมู่ที่ 3 ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ 
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองหญ้าข้าวนก สมาชิก 38 ราย หมู่ที่ 4 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
 - สมาชิกโครงการธนาคารอาหารเพื่อชุมชน จ้านวน 212 กองทุน สมาชิก 12,116 ราย  

สภาพปัญหาด้านการประมงในพื นที่จังหวัดชัยภูมิ 
1. เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้และทักษะด้านการเพาะเลี้ยงและการบริหารจัดการผลผลิต 
2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการประมงไปสู่ชุมชนยังไม่ทั่วถึง 
3. ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบางส่วนไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อทรัพยากรแหล่งน้้าและการจัดระเบียบการ

เลี้ยงปลาในกระชังในแหล่งน้้าสาธารณะ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหากระทบกระทั่งระหว่างประชาชน
ผู้ใช้น้้ากับผู้เลี้ยงปลาในกระชัง 

4. บ่อเลี้ยงสัตว์น้้าของเกษตรกรบางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม และขาดมาตรการที่รัดกุมในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ 

5. แหล่งน้้าสาธารณะส่วนใหญ่ขาดการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้ความส้าคัญในการบริหารจัดการแหล่งน้้าธรรมชาติและแหล่งน้้าสาธารณะน้อย 

6. เกษตรกรขาดอ้านาจในการต่อรองราคาสินค้าสัตว์น้้า 
7. พ้ืนที่ตอนล่างของจังหวัดชัยภูมิมีปัญหาดินเค็ม  
8. ปัญหาอุทกภัย เช่น 

        - ปี 2550 มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าประสบอุทกภัย 2,019  ราย พื้นที่ 2,022.50 ไร่  
        - ปี 2551 มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าประสบอุทกภัย 12,367 ราย พ้ืนที่ 9,456 ไร่ 
        - ปี 2552 มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าประสบอุทกภัย 4,243 ราย พ้ืนที่ 4,120.50 ไร ่

     - ปี 255๓ มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าประสบอุทกภัย 1๗,๐๔7 ราย พ้ืนที่ ๑๑,๖๔๐ ไร่ 
        - ปี 255๔ มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าประสบอุทกภัย ๖,๕๕๑ ราย พ้ืนที่ ๕,๗๔๖ ไร่ 

๙.  สภาพบ่อเลี้ยงที่ไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์น้้า เนื่องจากเป็นบ่อที่เกษตรกรใช้เก็บกักน้้าเพ่ือการ
เพาะปลูกพืช ดังนั้นจึงเน้นให้ระดับน้้าลึกมากกว่าการเพ่ิมพ้ืนที่ผิวน้้า 

๑๐. สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการผลิตสัตว์น้้า  
๑๑. อาหารสัตว์น้้ามีราคาสูง  

 

ยุทธศาสตร์ด้านการประมงของจังหวัดชัยภูมิ 
 การพัฒนาด้านประมงของจังหวัดชัยภูมิตามแผนยุทธศาสตร์ด้านประมง ปี 2555 – 2558 เป็นทิศทาง
การพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือการพัฒนาด้านประมงในอนาคตตาม
วิสัยทัศน์ “ผลผลิตประมงเพิ่มขึ น ปลอดภัยได้มาตรฐาน บริหารแหล่งน  ายั่งยืน” ดังนี้ 

1. พัฒนาศักยภาพการเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าของสินค้าสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยง 
2. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้ได้มาตรฐาน 
3. พัฒนาศักยภาพการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้าจากแหล่งน้้าประมงหมู่บ้าน 
4. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าในแหล่งน้้าแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ คงความหลากหลาย 
    และยั่งยืน 
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 โดยทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมงของจังหวัดชัยภูมิในปี 2555 – 2558 ขั้นแรก คือ       
มีการพัฒนาข้อมูลขององค์กร โดยเฉพาะฐานข้อมูลด้านการประมงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจะน้าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาด้านประมงต่อไป มีการสร้างเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ผู้ประกอบการที่เลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ให้
สามารถปฏิบัติและได้รับการรับรองฟาร์มตามมาตรฐานระดับ GAP ในส่วนของแหล่งน้้ามุ่งเน้นให้มีการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือใช้ทรัพยากรสัตว์น้้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนซึ่งสรุปเป้าประสงค์หลักหรือ
ทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมงของจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 

1. จัดท้า พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านการประมงทุกด้านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ 
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ให้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีขวัญก้าลังใจ          

มีประสิทธิภาพในงานที่ดูแลรับผิดชอบ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรกร/ประชาชนผู้มารับบริการ 
3. สร้างเครือข่าย ประมงอาสา เกษตรกรแกนน้า กลุ่มตัวแทนชุมชนด้านประมงในจังหวัดชัยภูมิให้

ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกต้าบล มีประสิทธิภาพและความเต็มใจในการประสานงาน การปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและชุมชน ในการพัฒนาด้านประมงทุกด้านให้ก้าวหน้า มีประสิทธิภาพและมีความ
ต่อเนื่องยั่งยืน 

4. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าสร้างแหล่ง
เรียนรู้ด้านประมง และบริหารจัดการผลผลิตจากทรัพยากรสัตว์น้้าให้เหมาะสมกับพื้นท่ี 

5. พัฒนาระบบความปลอดภัยด้านอาหารตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยง จนเกิดผลผลิตสัตว์น้้าเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
และความปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภายในประเทศ จนถึงระดับ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ 

6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาในแหล่งน้้าขนาดเล็กไม่เกิน 30 ไร่ (ประมงหมู่บ้าน) ให้เป็นแหล่ง
เพ่ิมศักยภาพผลผลิตสัตว์น้้าต่อหน่วยพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม ให้กระจายทั่วถึงไปทุกแหล่งน้้าที่มีความ
เหมาะสมให้ครอบคลุมพ้ืนที่แหล่งน้้าในจังหวัดชัยภูมิ 

7. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้้าธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้ง
ควบคุมการประมงในแหล่งต้นน้้าที่เป็นแหล่งแพร่พันธ์วางไข่ของสัตว์น้้าธรรมชาติโดยเฉพาะฤดูน้้าหลาก 

8. ให้ความสนใจและพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้้าที่มีแนวโน้มจะเป็นสัตว์น้้าเศรษฐกิจหลักของจังหวัด
ชัยภูมิ เช่นปลานิล จระเข้  

9. จัดระบบและควบคุมพ้ืนที่การเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้้าส้าคัญของจังหวัดชัยภูมิ ให้ถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติ เป็นไปตามหลักวิชาการ ตลอดจนจัดระบบการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยไม่ให้ก่อ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติของแหล่งน้้า 

10. พัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มที่มีมากในจังหวัดชัยภูมิซึ่งไม่สามารถปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ทั่วไปได้ ให้เป็นแหล่งเลี้ยง
กุ้งขาวและปลานิล โดยมีระบบควบคุมไม่ให้ก่อผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เป็นการสร้างผลผลิตจากพันธุ์
สัตว์น้้าและรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิอีกทางเลือกหนึ่ง 

 

ข้อมูลผลผลิตสัตว์น  าจืดจากการเพาะเลี ยงจังหวัดชยัภูมิ 
 

๑.๑  ผลผลิตจากการเลี้ยงในบ่อดิน 
 ข้อมูลจากการส้ารวจเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้้าในบ่อ 473 ราย พบว่า เกษตรกรมีพ้ืนที่ฟาร์มเลี้ยงรวม 
๒,๓๙๐ ไร่ เฉลี่ยรายละ ๕.๐๖ ไร่ มีบ่อเลี้ยงจ้านวน ๙๑๕ บ่อ เฉลี่ยรายละ ๑.๙๔ บ่อ พ้ืนที่เลี้ยงรวมทั้งหมด 
๑,๓๘๐ ไร่ เฉลี่ยรายละ ๒.๙๒ ไร่ ผลผลิตรวม ๓๒๘,๖๖๙ กิโลกรัม/รุ่น เฉลี่ยรายละ ๖๙๖ กิโลกรัม/รุ่น ผลผลิต
เฉลี่ย ๒๒๑.๕๒ กิโลกรัม/ไร่/รุ่น/ราย มูลค่ารวม ๑๖,๓๘๐๘๖๒.๙๖ บาท ราคาเฉลี่ย ๔๙.๘๔ บาท/กิโลกรัม 
โดยทั่วไปเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้้าในบ่อดินปีละ ๑ รุ่น  
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 ๑.๒  ผลผลิตจากการเพาะและอนุบาล 
 ข้อมูลจากการส้ารวจเกษตรกรที่เพาะและอนุบาลสัตว์น้้าจืดจ้านวน 3 ราย พบว่า เกษตรกรมีบ่อเพ่ือการ
เพาะอนุบาลจ้านวน ๔๘ บ่อ เฉลี่ยรายละ ๑๖ บ่อ พ้ืนที่รวม ๑๖ ไร่ เฉลี่ยรายละ ๘ ไร่ ผลผลิตรวม ๑๐ ล้านตัว/ปี 
เฉลี่ยรายละ ๓.๓ ล้านตัว/ปี มูลค่ารวม ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท/ปี เฉลี่ยรายละ ๑,๒๖๖,๐๐๐ บาท/ปี โดยสามารถ 
หมุนเวียนผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้้าได้ตลอดปี ชนิดสัตว์น้้าที่เพาะอนุบาลมากที่สุด คือ ปลานิล รองลงมาคือ ปลาดุก 
ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ ปลาหมอ 
 ๑.๓  ผลผลิตจากการเลี้ยงในกระชัง 
 ข้อมูลจากการส้ารวจเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้้าในกระชัง ๒๒ ราย พบว่า มีกระชังจ้านวน ๔๒๘ กระชัง 
เฉลี่ยรายละ ๑๙ กระชัง พื้นที่กระชังรวม ๑๐,๗๐๐ ตารางเมตร เฉลี่ยรายละ ๔๘๖.๓๖ ตารางเมตร ผลผลิตรวม 
324,000 กิโลกรัม/รุ่น เฉลี่ยรายละ ๑๔,๗๒๗ กิโลกรัม/รุ่น หรือเฉลี่ยประมาณ ๓๑ กิโลกรัม/ตารางเมตร/รุ่น 
มูลค่ารวม 13,932,000 บาท/รุ่น ราคาเฉลี่ย ๔๓ บาท/กิโลกรัม โดยเฉลี่ยแล้วเกษตรกรแต่ละรายสามารถเลี้ยง
ปลาในกระชังได้ปีละ ๒ รุ่น โดยสัตว์น้้าที่เลี้ยงกระชังส้ารวจพบเพียงชนิดเดียว คือ ปลานิล ทั้งปลานิลธรรมดาและ
ปลานิลแปลงเพศ ส่วนปลานิลแดง(ปลาทับทิม) ไม่นิยมเลี้ยงเนื่องจากไม่ได้รับความนิยมในท้องตลาด 
 

สรุปข้อมูลในภาพรวมผลผลิตสัตว์น  าจืดจากการเพาะเลี ยงของจังหวัดชัยภูมิ 
 จากข้อมูลเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า พบว่ามีฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าทั้งสิ้น 
๓๑,๕๖๖ ราย แยกเป็นฟาร์มเลี้ยงทั้งเลี้ยงแบบยังชีพและเลี้ยงแบบพาณิชย์ จ้านวน 31 ,34๕ ราย เป็นฟาร์ม
เลี้ยงปลาในกระชังจ้านวน ๒๐๒ ราย ฟาร์มอนุบาลจ้านวน ๗ ราย และโรงเพาะฟักและอนุบาลจ้านวนทั้งสิ้น ๑๒ 
ราย สามารถสรุปข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 
 

ประเภทการท าการ
ประมง 

จ านวนเกษตรกร
ที่ขึ นทะเบียน 

จ านวนบ่อ 
(กระชัง) 

พื นที่เพาะเลี ยง ผลผลิต(ปี) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ฟาร์มเลี ยง (บ่อดิน) 31,34๕ 31,672 31,969 ไร ่ ๗,๐๘๑,๗๗๓ กก. ๓๕๒.๙๕๖ 
ฟาร์มเลี ยง (กระชัง) ๒๐๒ ๒,๑๖๘ ๕๔,๔๐๐ ตร.ม. ๓,๓๗๒,๘๐๐ กก. ๑๔๕.๐๓๐ 
ฟาร์มอนุบาล ๗ ๙๘ 6๔.5 ไร ่ ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ ตัว ๖.๓๓๐ 
โรงเพาะฟักและอนุบาล ๑๒ ๒๖๔ 336.6 ไร ่ ๕๓,๒๐๐,๐๐๐ ตัว ๑๔.๖๕๐ 

   

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนของจังหวัดชัยภูมิทั้งสิ้น ๓๑,๕๖๖ ราย มีผลผลิตปลาเนื้อ(ทั้งบ่อดินและกระชัง)
จ้านวน ๑๐,๔๕๔,๕๗๓ กิโลกรัม/ปี (๑๐,๔๕๔.๔๗๓ ตัน/ปี) มีมูลค่ารวม๔๙๗.๙๘๖ ล้านบาท/ปี ผลผลิตลูกพันธุ์
สัตว์น้้าจืดจ้านวน ๖๙,๗๐๐,๐๐๐ ตัว/ปี มีมูลค่า ๒๐.๙๘ ล้านบาท/ปี  รวมมูลค่าทั้งปลาเนื้อและลูกพันธุ์ปลา
ทั้งสิ้น ๕๑๘.๙๖๖ ล้านบาท/ปี จากการส้ารวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้้าแบบยังชีพ พบว่า เกษตรกรได้ผลผลิต
เฉลี่ยประมาณปีละ ๑๒๒ กิโลกรัม ส่วนเกษตรกรเชิงพาณิชย์ได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณปีละ ๑,๓๒๑กิโลกรัม ชนิด
พันธุ์สัตว์น้้ าที่ เกษตรกรนิยมเลี้ยงที่ มีทั้ งปริมาณและมูลค่าสูงที่สุด คือ  ปลานิล คิดเป็นร้อยละ ๖๓ .๔๓           
(โดยน้้าหนัก) ของปริมาณผลผลิตทั้งหมดของจังหวัด โดยนิยมเลี้ยงทั้งในบ่อดินและกระชัง สัตว์น้้าชนิดอ่ืนที่
เกษตรกรนิยมเลี้ยงรองลงมา คือ ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลาไน ปลาหมอ ปลายี่สกเทศ ปลาสร้อยขาว 
ปลานวลจันทร์เทศ ตามล้าดับ ส่วนในพ้ืนที่ดินเค็มพบว่าเกษตรกรประมาณ ๗๐ ราย นิยมเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้ง
ก้ามกรามร่วมกับปลานิล โดยกุ้งขาวและกุ้งก้ามกรามสามารถจ้าหน่ายได้ราคากิโลกรัมละ 1๑0 – 180 บาท 
และอาจมีราคาขึ้นสูงถึงกิโลกรัมละ ๒๐๐ – ๒๕๐ บาท ในช่วงเทศกาลต่างๆ แต่ปริมาณผลผลิตกุ้งขาวและกุ้ง
ก้ามกรามยังมีไม่มากนัก เนื่องจากเกษตรกรเพียงปล่อยเลี้ยงกุ้งขาวเพ่ือเสริมผลผลิตปลานิลในบ่อดินเท่านั้นโดย
เฉลี่ยสามารถผลิตกุ้งขาวได้ประมาณ ๙๐ – ๑๕๐ กิโลกรัม/ไร่ นอกจากนี้ยังมีการเพาะเลี้ยงกบบ้างแต่ปริมาณ
ผลผลิตยังน้อย โดยนิยมซื้อขายกบทั้งในขณะเป็นลูกอ๊อดในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ ๓๐๐ บาท และกบเนื้อในราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๘๐ – ๑๒๐ บาท  
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดชัยภูมิ 
 

ประวัติความเป็นมา 
 จังหวัดชัยภูมิเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงปลาน้้าจืดมาก แต่เกษตรกรมีปัญหาในด้านการขาดความรู้และ
เทคโนโลยีในการเลี้ยงและการจัดหาพันธุ์ปลามาเลี้ยง ส้าหรับพันธุ์ปลานั้นเกษตรกรต้องไปซื้อจากพ้ืนที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้้าจืดขอนแก่น และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดนครราชสีมา ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางสูง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ มีคหบดีในจังหวัดชัยภูมิ นายเรืองชัย ประภากรแก้วรัตน์ ได้บริจาคที่ดิน
จ้านวน ๒๗๐ ไร่ ให้แก่ทางราชการ เพ่ือก่อสร้างสถานีประมงน้้าจืดจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งตั้งอยู่บ้านหนองสมบูรณ์  
เลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๑๐ ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ และมีอาณาเขตติดต่อกับบึงละหาน ขึ้นทะเบียน
เป็นทีร่าชพัสดุหมายเลขทะเบียน ชย ๘๖๕ พ้ืนที่ ๒๔๙ – ๒ – ๙๖ ไร่ 
 

สถานที่ติดต่อ 
 เลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๑๐ ถ.ชัยภูม-ิสีคิ้ว ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 
 โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๙ ๐๕๑๓ – ๔ , ๐ ๔๔๘๙ ๐๖๕๕ 
 โทรสาร ๐ ๔๔๘๙ ๐๕๑3 
 E-mail : chaiyaphuminland1@yahoo.com , chaiyaphuminland@hotmail.com  
 Website : www.fisheries.go.th/sf-chaiyaphum/web2 
 
ปลาประจ าหน่วยงาน 
 

 ได้แก่ปลาสลาด พบมากในบึงละหานซึ่งเป็นบึงน้้าจืดขนาดใหญ่ ที่ใช้เป็นแหล่งน้้าในกิจกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและมีอาณาเขตติดต่อกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ นอกจากนี้ ปลาสลาดยังได้รับ
คัดเลือกให้เป็นสัตว์น้้าจืดประจ้าจังหวัดชัยภูมิ ชาวประมงสามารถจับปลาสลาดจากบึงละหานได้มากเฉลี่ยถึง 
๒.๐๘ กิโลกรัม/คน/วัน ของปลาทั้งหมดที่จับได้เฉลี่ย ๑๑.๔๕ กิโลกรัม/คน/วัน ปริมาณผลจับปลาสลาดเฉลี่ย 
๓๓๘.๒๗ กิโลกรัม/คน/ปี คิดเป็นมูลค่าปลาสลาดเฉลี่ย ๑๔,๒๒๘.๔๕ บาท/คน/ปี ปลาสลาดเหล่านี้ถูกแปรรูป
เป็นทอดมัน ปลากรอบและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 
 
 
 

 
 

   
  

 
 
ชื่อไทย    : ปลาสลาด  
ชื่อท้องถิ่น : ปลาตอง ปลาตองแหล่ ปลาตองนา   
ชื่อสามัญ  : Feather back, Knife fish, Asian Knife fish, Feather fin    
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Notopterus notopterus (Pallus,1870) 
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๑๐ 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนผงัสถานีประมงน า้จืดจังหวดัชัยภูมิ



อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
 

 1.  อาคารที่ท าการ      จ้านวน  1   หลัง 
 2.  บ้านพักอาศัย 
       2.1  บ้านพักข้าราชการ  ระดับ  5 - 6   จ้านวน  2   หลัง 
       2.2  บ้านพักข้าราชการ  ระดับ  3 - 4   จ้านวน  4   หลัง 
       2.3  บ้านพักข้าราชการ  ระดับ  1 – 2 (แฝด 2 ครอบครัว) จ้านวน  3   หลัง (6 ห้องชุด)  
       2.4  บ้านพักคนงาน  6 ครอบครัวเป็นบ้าน 2 ชั้น  จ้านวน  3   หลัง (18 ห้องชุด) 
 3.  อาคารอ่ืนๆ 
       3.1  โรงเก็บพัสดุ/ซ่อมบ้ารุง/ห้องเก็บอาหารสัตว์น้้า  จ้านวน  1   หลัง 

      3.2  อาคารอาหารปลอดภัย     จ้านวน  1   หลัง 
       3.3  โรงจอดรถ      จ้านวน   1   หลัง 

      3.4  โรงเก็บน้้ามันเชื้อเพลิง     จ้านวน   1   หลัง 
      3.5  โรงสูบน้้าจากบึงละหานพร้อมอุปกรณ์   จ้านวน   1   หลัง 

     เครื่องสูบน้้าไฟฟ้าชนิดหอยโข่ง ขนาด 6  นิ้ว   
      3.6  หอถังเก็บน้้า คสล. สูง 15  เมตร  ขนาด 15 ลบ.ม. จ้านวน   1   หลัง 

       3.7  โรงผลิตและเก็บจุลินทรีย์ EM    จ้านวน   1   หลัง 
 4.  โรงเพาะฟักและห้องปฏิบัติการ  ประกอบด้วย 
       4.1  ห้องปฏิบัติการ         จ้านวน   1   ห้อง 
         4.2  ถังไฟเบอร์  ขนาด  2,000 ลิตร    จ้านวน  14   ถัง 
     ประกอบด้วย 

-  ถังไฟเบอร์พ่อ-แม่พันธุ์      จ้านวน    2   ถัง 
  -  ถังไฟเบอร์ส้าหรับฟักไข่     จ้านวน   12   ถัง 
       4.3  ระบบกรองน้้า  ขนาด  60  ตรม.     จ้านวน   1   ระบบ 
       โรงเพาะฟักเป็นระบบน้้าหมุนเวียนส้าหรับเพาะปลาและฟักไข่แบบครึ่งจมครึ่งลอย จ่ายน้้าจากถัง
ขนาด 2,000 ลิตร ซึ่งอยู่หอถังสูง 5 เมตร สูบน้้าหมุนเวียนด้วยปั๊มน้้าไฟฟ้า 2 นิ้ว มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า
 5.  โรงเพาะฟักปลานิลแปลงเพศ      จ้านวน  1   หลัง    

ประกอบด้วย 
      5.1  ห้องผสมอาหาร     จ้านวน   1  ห้อง 
      5.2  ระบบกรองน้้า       จ้านวน   1  ระบบ 
      5.3  ถังจ่ายน้้า ขนาด 12.5 ลบ.ม.    จ้านวน   2  ถัง 

       5.4  ถาดฟักไข่      จ้านวน   248  ถาด 
 6.  โรงเพาะฟักกุ้งก้ามกราม     จ้านวน  2  หลัง  
       6.1   หลังที่  1  ประกอบด้วย 

- บ่อเพาะและอนุบาล  บ่อกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร  จ้านวน  48  บ่อ  
- บ่อกลมเพาะอาร์ทีเมีย  ขนาด 200 ลิตร     จ้านวน  14  บ่อ 

  - ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์     จ้านวน  2  ห้อง 
       6.2  หลังที่  2 ประกอบด้วย 
  - บ่อเพาะและอนุบาล บ่อสี่เหลี่ยม ขนาด 30 ตรม.  จ้านวน  3  บ่อ  
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7. บ่อซีเมนต์ 

     7.1  บ่อขนาด  50  ตรม.  จ้านวน   20  บ่อ 
            -  ใช้พักลูกพันธุ์ปลาเพ่ือปล่อยและจ้าหน่าย  จ้านวน  10  บ่อ 
            -  ใช้เก็บน้้าเค็มเข้มข้น     จ้านวน   1  บ่อ 
               -  ใช้เก็บน้้าความเค็ม 12  ppt.      จ้านวน   2  บ่อ 
            -  ใช้เตรียมน้้าผสม     จ้านวน   2  บ่อ 
            -  ใช้พักและตกตะกอนน้้าจืด    จ้านวน   5  บ่อ 
     7.2  บ่อขนาด  8 ตรม. ใช้พักลูกพันธุ์เพ่ือปล่อยและจ้าหน่าย จ้านวน  12  บ่อ   

8. บ่อดิน  ประกอบด้วย 
     8.1  บ่อดิน  ขนาด  0.5 ไร่         

          -  บ่อดิน         จ้านวน  14   บ่อ 
           -  บ่อดิน ผนัง คสล.      จ้านวน   30   บ่อ   
     8.2  บ่อดิน  ขนาด  1  ไร่       จ้านวน   23   บ่อ 
     8.3  บ่อดิน  ขนาด  2  ไร่       จ้านวน   13   บ่อ 
     8.4  บ่อดินส้าหรับพักน้้า 
           - บ่อ J1 ขนาด 2 ไร่ (ใช้ส้าหรับพักน้้าทิ้งจากบ่อพักลูกพันธุ์ปลา โรงเพาะฟักปลานิลแปลงเพศ 
                       และโรงเพาะฟักกุ้งก้ามกรามขนาด 30 ตรม.) 
           - บ่อ J2 ขนาด 1.5 ไร่ (ใช้ส้าหรับพักน้้าทิ้งจากโรงเพาะฟักกุ้งก้ามกราม) 
           - บ่อ J3 ขนาด 3 ไร่ (ใช้ส้าหรับพักน้้าทิ้งจากโรงเพาะฟัก) 
           - บ่อ K1 – K7 พ้ืนที่รวมประมาณ 8 ไร่ (ใช้พักน้้าและรองรับน้้าในฤดูฝน) 

 
อัตราก าลัง 

 
1. ข้าราชการ  ๕  อัตรา 

 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
1. นางสาวนงค์เยาว์   มณ ี วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร) ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ 
2. นายนิพนธ์   จนัทร์ประทัด ทษ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต) นักวิชาการประมงช้านาญการ 
3. นางสาวรัตนา   อินทร์ศิริพงษ ์ วท.บ.ประมง(เพาะเลี้ยงสัตวน์้้า) นักวิชาการประมงช้านาญการ 
4. นางสาวกมล   โอษฐสัตย ์ ศศ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนษุย์) เจ้าพนักงานธุรการชา้นาญงาน 
5. นายเรืองชัย   สมสินธ ์ ปวส.(เกษตรศาสตร์) เจ้าพนักงานประมงปฏบิัติงาน 

    
     2. ลูกจ้างประจ า  5  อัตรา 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
1. นายนคร    นิยุตรานนท์ ม.3 พนักงานขับรถยนต์ 
2. นายบุญโฮม    วรรณกิจ ม.3 พนักงานการประมง 
3. นายพีระศักดิ์    พันบุรี ปวท.พาณิชย ์ พนักงานธุรการ 
4. นายยุทธศาสตร์    จุลบท ม.ศ.5 พละ พนักงานพัสด ุ
5. นายสงวนศักดิ์   เหล่าคนค้า ม.6 พนักงานการประมง 
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     พนักงานราชการ  20  อัตรา 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

1 นายอติราช   ไชยค้า  วท.บ.(ประมง) นักวิชาการประมง 
2 นายปริญญา   พันบุญมา วท.บ.(ประมง) นักวิชาการประมง 
3 นายวิชิต    หนุนวงษ์ ปวส.(ประมง) เจ้าพนักงานประมง 
4 นายไกรศรี     สุขด ี ปวส.(ประมง) เจ้าหน้าท่ีประมง 
5 นายชัยศักดิ์    จันณรงค ์ ปวส.(ประมง) เจ้าหน้าท่ีประมง 
6 นางอัญชลี    ชวภัธโชคชัย ปวส.(สัตวศาสตร์) เจ้าหน้าท่ีประมง 
7 นายไพฑูรย์    ชัยภักด ี ปวส.(ไฟฟ้า) พนักงานผู้ช่วยประมง 
8 นายค้ามัย   เฮ้าชัยภูม ิ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
9 นายอุดร   เงินจัตุรสั ป.กศ.สูง พนักงานผู้ช่วยประมง 

10 นายรัฐพงษ์   ประวันเตา ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 
11 นายสุวรรณ    บุญโท วท.บ.(วิทยาศาสตร์) พนักงานผู้ช่วยประมง 
12 นางสาวรัศมี   ท่ีรักษ ์ ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 
13 นางดวงแก้ว    โมหมื่นไวย ปวช.(พาณิชย์) พนักงานผู้ช่วยประมง 
14 นายสุรตัน์   บุญเสริม ม.ศ.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
15 นายอ้านวย   ปิ่นสุวรรณ ม.ศ.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
16 นายภิรมย์   พรมราช ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 
17 นายสุภี    ประดับวงศ ์ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
18 นายพรชัย  โพธิ์ศร ี ปวส.(ประมง) พนักงานผู้ช่วยประมง 
19 นายณัฐสิทธ์ิ     สีด้า ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 
๒๐ นายชัยพิพัฒน์  หาญคง  วท.บ.(ประมง) นักวิชาการประมง 

        

      4. ลูกจ้างชั่วคราว  7  อัตรา 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

1 นายทองดี   ค้าอาบ ม.3 คนงานประมง 
2 นายสะอาด   วรรณกจิ ม.3 คนงานประมง 
3 นางพิกุล    ใจปวน ม.3 คนงานประมง 
4 นางทองสุข      ทิพย์ชาติ ม.3 คนงานประมง 
5 นายสมคดิ   มาละหาน ม.3 คนงานประมง 
6 นายสมจติร  พาสังข์ ม.3 คนงานประมง 
7 นางสาวสมจติ มาละหาน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

          
        5. จ้างเหมาบริการ 9 อัตรา 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
1 นางสาวไพรตัน์  แถมนา วท.บ.ประมง(ผลิตภัณฑป์ระมง) จ้างเหมาบริการ 
2 นายศานิตย์  หยดุยั้ง ป.6 จ้างเหมาบริการ 
3 นายณรงค์  เงินมาก ปวช.เกษตรศาสตร ์ จ้างเหมาบริการ 
4 นายโยธิน  กาฬปักษิณ ม.6 จ้างเหมาบริการ 
5 นางสาวบัวบาน  บุญครอง วท.บ. จ้างเหมาบริการ 
6 นายสร่าย  โมหมื่นไวย ม.3 จ้างเหมาบริการ 
7 นายสุนทร  ดาโม ้ ป.6 จ้างเหมาบริการ 
8 นายยืนยง  พันบุร ี วท.บ.ประมง จ้างเหมาบริการ 
9 นางอุไรวรรณ  สดี้า ปวช.เกษตรศาสตร ์ จ้างเหมาบริการ 
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การมอบหมายหน้าที่รับผดิชอบ 
เนื่องจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติราชการตามนโยบายของกรมประมง

หลายโครงการ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างเหมาะสมกับบุคคลากรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการ
ด้าเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ จึงได้มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ข้าราชการ 

 1. นายนิพนธ์  จันทร์ประทัด นักวิชาการประมงช้านาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  - รับผิดชอบงานวิจัย 
- รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการที่รับผิดชอบให้ทันตามที่ก้าหนด 
- รับผิดชอบในการใช้และดูแลครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
- ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด  
- เป็นวิทยากรอบรมโครงการต่างๆ และให้ค้าแนะน้าบริการทางวิชาการ 
- เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน และออกใบเสร็จการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้างานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
- งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย 

2. นางสาวรัตนา  อินทร์ศิริพงษ์ นักวิชาการประมงช้านาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
       - รับผิดชอบงานวิจัย 
       - รับผิดชอบงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง   
       - รับผิดชอบโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส้าหรับสินค้าส่งออกท่ีส้าคัญ 
       - ให้ค้าแนะน้าบริการทางวิชาการ 
       - เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน และออกใบเสร็จการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้างานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
       - งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย 

3. นางสาวกมล  โอษฐสัตย์ เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
- ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการของศูนย์ฯ  
- รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินโครงการระบบ GFMIS   
- รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ 
- รับผิดชอบเกี่ยวกับรายงานการใช้จ่ายเงินและเงินนอกงบประมาณ ทุกงาน/โครงการของศูนย์ฯ 
   ให้ทันตามก้าหนด 
- รับผิดชอบการออกใบเสร็จรับเงินรวบรวมหลักฐาน การจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าและน้าเงินส่งคลัง 
- เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน 
- รับผิดชอบควบคุมการใช้บ้านพักรับรองศูนย์ฯ 
- งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย 

4.  นายเรืองชัย  สมสินธ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-  รับผิดชอบงานผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้้า ในกิจกรรมโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
-  เป็นวิทยากรอบรมโครงการต่างๆ และให้ค้าแนะน้าบริการทางวิชาการ 
-  ให้ค้าแนะน้าปรึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าแก่ราษฎรที่มาติดต่อ 
-  เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินและออกใบเสร็จการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้า งานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
-  ก้ากับดูแลการตรวจเวรยาม 
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย 
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ลูกจ้างประจ า 
 1. นายนคร นิยุตรานนท์ พนักงานขับรถยนต์  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

-  ขับรถยนต์และดูแลรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฌข 1894 กทม. และ กค 1427 ชัยภูมิ  
    ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และดูแลความสะอาดบริเวณโรงเก็บรถยนต์                 
-  ช่วยดูแลซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตลอดจนเครื่องยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานอยู่ให้มีสภาพ   
    พร้อมใช้งานได้เสมอ  
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย 

 2. นายบุญโฮม  วรรณกิจ พนักงานการประมง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-  ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้้า (บ่อซีเมนต์) 
-  รับผิดชอบการอนุบาลลูกปลาในบ่อซีเมนต์ โรงเพาะฟัก และงานบรรจุพันธุ์ปลา 
-  รับผิดชอบงานผลิตปลานิลแปลงเพศ 
-  รับผิดชอบการจ้าหน่วยพันธุ์สัตว์น้้า งานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย 

 3. นายยุทธศาสตร์  จุลบท พนักงานพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-  ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของศูนย์ฯ  
-  เป็นพนักงานขับรถยนต์ส้ารองรับผิดชอบรถยนต์หมายเลขทะเบียน บธ 83 ชัยภูมิ 
-  ออกใบเสร็จรับเงินการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้า งานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย 

 4. นายสงวนศักดิ์  เหล่าคนค้า พนักงานการประมง   
 5. นายพีระศักดิ์  พันบุรี พนักงานธุรการ  

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-  ท้าหน้าที่ดูแลความสะอาดบริเวณศูนย์ฯ 
-  ท้าหน้าที่ดูแลต้นไม้บริเวณศูนย์ฯ ให้สวยงามอยู่เสมอและเพาะช้ากล้าไม้ของศูนย์ฯ 
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย 

 
พนักงานราชการ 

 1. นายอติราช  ไชยค้า นักวิชาการประมง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-  ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้้าในทุกกิจกรรม/โครงการ     
-  ปฏิบัติงานด้านงานวิจัย 
-  จัดเก็บข้อมูลการเพาะพันธุ์สัตว์น้้าและตรวจสอบคุณภาพน้้า 
-  ให้ค้าแนะน้าเกษตรกรเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย  

 2. นายปริญญา  พันบุญมา นักวิชาการประมง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-  ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์ปลานิล     
-  ปฏิบัติงานด้านงานวิจัย 
-  จัดเก็บข้อมูลการเพาะพันธุ์สัตว์น้้าและตรวจสอบคุณภาพน้้า 
-  ให้ค้าแนะน้าเกษตรกรเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย  
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 3. นายวิชิต  หนุนวงษ์  เจ้าพนักงานประมง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

-  ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้้าและกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
-  ปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของศูนย์ฯ    
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย 

 4. นายไกรศรี  สุขดี เจ้าหน้าที่ประมง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

-  ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้้าและปลานิลแปลงเพศ 
-  ปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองสินค้าประมง 
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย 

 5. นายชัยศักดิ์  จันณรงค์ เจ้าหน้าที่ประมง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-  ปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
-  ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ส้ารอง 
-  ตรวจสอบดูแลรักษารถยนต์ของทางราชการหมายเลขทะเบียน นข 209 ชัยภูมิ  
    ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย 

 6. นางอัญชลี  ชวภัธโชคชัย เจ้าหน้าที่ประมง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-  ปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
-  ช่วยปฏิบัติงานพัสดุในการลงระบบ e-GP  
-  รับผิดชอบงานทะเบียนแหล่งน้้าประจ้าจังหวัดชัยภูมิ 
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย 

 7.  นายไพฑูรย์  ชัยภักดี พนักงานผู้ช่วยประมง  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-  ดูแลบ้ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปา 
-  ช่วยปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้้า 
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย 

 8.  นายค้ามัย  เฮ้าชัยภูมิ พนักงานผู้ช่วยประมง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-  ดูแลซ่อมแซมเครื่องยนต์ต่างๆ              
-  ดูแลบ้ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปา 
-  รับผิดชอบรถบรรทุกการเกษตร รถจักรยานยนต์ของทางราชการ 
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย 

 9.  นางสาวรัศมี  ที่รักษ์ พนักงานผู้ช่วยประมง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-  ท้าหน้าที่ดูแลต้นไม้บริเวณศูนย์ฯ ให้สวยงามอยู่เสมอ และเพาะช้ากล้าไม้ของศูนย์ฯ 
-  รับผิดชอบดูแลแปลงผักศูนย์เรียนรู้ฯ 
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย 

 10. นายอ้านวย  ปิ่นสุวรรณ พนักงานผู้ช่วยประมง  
           ๑๑. นายพรชัย  โพธิ์ศรี พนักงานผู้ช่วยประมง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

-  ปฎิบัติงานผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกราม 
-  ช่วยงานผลิตพันธุ์ปลา (ฝ่ายบ่อซีเมนต์) 
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย 
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1๒.  นางดวงแก้ว  โมหมื่นไวย พนักงานผู้ช่วยประมง มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

      -  ปฏิบัติงานธุรการ  
                 -  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ  มอบหมาย 
 1๓.  นายสุรัตน์  บุญเสริม พนักงานผู้ช่วยประมง 
 1๔.  นายสุภ ี ประดับวงษ์ พนักงานผู้ช่วยประมง   

 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-  ปฏิบัติงานโยธา 
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ  มอบหมาย  

 1๕.  นายสุวรรณ  บุญโท    พนักงานผู้ช่วยประมง  
 1๖.  นายภิรมย์  พรมราช  พนักงานผู้ช่วยประมง  
 1๗.  นายรัฐพงษ์  ประวันเตา    พนักงานผู้ช่วยประมง  
 18.  นายอุดร  เงินจัตุรัส  พนักงานผู้ช่วยประมง 
 ๑๙.  นายณัฐสิทธิ์  สีด้า       พนักงานผู้ช่วยประมง 

 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้  
-  ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้้า 
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย 

 20. นายชัยพิพัฒน์  หาญคง นักวิชาการประมง 
-  ปฏิบัติงานโครงการอาหารปลอดภัย     
-  ปฏิบัติงานด้านงานวิจัย 
-  จัดเก็บข้อมูลการเพาะพันธุ์สัตว์น้้าและตรวจสอบคุณภาพน้้า 
-  ให้ค้าแนะน้าเกษตรกรเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย  

ลูกจ้างชั่วคราว 

 1.  นางสาวสมจิต มาละหาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-  รับผิดชอบดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรม 
-  ปฎิบัติงานธุรการ การเงินและพัสดุ 
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ  มอบหมาย  

 2.  นายทองดี  ค้าอาบ คนงานประมง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-  ปฏิบัติงานโยธา 
-  ปฎิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้้า 
-  งานอ่ืนๆ  ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย 

 3.  นายสะอาด วรรณกิจ คนงานประมง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-  ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้้า และงานเตรียมบ่อ 
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย  

 4.  นางพิกุล ใจปวน คนงานประมง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-  ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์ปลา (ฝ่ายบ่อซีเมนต์) 
-  ปฏิบัติงานการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ 
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย  
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 5. นางทองสุข ทิพย์ชาติ  คนงานประมง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-  ปฏิบัติงานด้านซ่อมบ้ารุงวัสดุที่ใช้งานผลิตพันธุ์สัตว์น้้า 
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย 

 6.  นายสมคิด  มาละหาน คนงานประมง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-  ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม 
-  ช่วยปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและงานดูแลต้นไม้ 
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย 

7.  นายสมจิตร  พาสังข์ คนงานประมง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-  ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้้าและงานเตรียมบ่อ 
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย  

จ้างเหมาบริการ 

 1. นางสาวไพรัตน์  แถมนา นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
     - ปฏิบัติงานโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มปลานิลเพ่ือการส่งออก 

                - งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ  มอบหมาย 
๒. นายศานิตย์  หยุดยั้ง คนงานประมง (จ้างเหมาบริการ)  

 ๓. นายสุนทร  ดาโม้ คนงานประมง (จ้างเหมาบริการ) มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
๔.  นายสร่าย  โมหมื่นไวย คนงานประมง (จ้างเหมาบริการ) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
      - ปฏิบัติงานปลานิลแปลงเพศ  
      - ช่วยปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและงานดูแลต้นไม้ 

                 - ปฏิบัติหน้าที่เวรยามในวันเสาร์ - อาทิตย์  
                 - งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย   
 ๕. นายโยธิน  กาฬปักษิณ คนงานประมง (จ้างเหมาบริการ) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

      - ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์ปลา (ฝ่ายบ่อซีเมนต์) และเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ 
                - งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย  
 6. นายณรงค์  เงินมาก พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                - ขับรถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา     
                - ดูแลความสะอาดบริเวณโรงเก็บรถยนต์และโรงเก็บน้้ามัน                 
                - ตรวจสอบวันหมดอายุของทะเบียนรถยนต์เพ่ือขอต่อทะเบียนประจ้าปี  
                - บันทึกทะเบียนคุมรถยนต์ การซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องรถยนต์ทุกคัน 
                - งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย 
 7. นางอุไรวรรณ  สีด้า คนงานประมง (จ้างเหมาบริการ) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้  
                - รับผิดชอบดูแลท้าความสะอาดอาคารที่ท้าการบ้านพักรับรอง  
                - งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย 
 8. นายยืนยง  พันบุรี นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                - ปฏิบัติงานผลติพันธุ์ปลาและงานการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ 
                - งานอ่ืนๆ ที่ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย  

9.  นางสาวบัวบาน  บุญครอง คนงานประมง(จ้างเหมาบริการ) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
       - ปฏิบัติงานผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มอบหมาย  
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ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558 – ๒๕๕9 

งานธุรการ 

 กลุ่มงานธุรการมีหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดรวบรวมรับ – ส่ง
เอกสารราชการด้าเนินการในการท้าบัญชีการใช้จ่ายเงิน ด้าเนินการในด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ และดูแลทรัพย์สินของ
ทางราชการ จัดระเบียบการจัดเก็บเอกสารของทางราชการเพ่ือสะดวกต่อการค้นหา จัดเวรยามดูแลความสงบ
เรียบร้อยและทรัพย์สินของทางราชการ ตรวจการลงเวลาปฏิบัติงานรวบรวมการลาต่างๆ ของข้าราชการและ
ลูกจ้าง ซึ่งมีผลการด้าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 – ๒๕๕9 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตาราง  แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานด้านเอกสาร ปีงบประมาณ 2558  

 

งานที่ปฏิบัต ิ   ปี ๒๕๕8     หน่วยวัด 
 

     ๑. ลงทะเบียนหนังสือรับ   3,๒๘5    ฉบับ 
     ๒. ลงทะเบียนหนังสือสง่   1,022    ฉบับ 
     ๓. หนังสือรับรอง   12                 ฉบับ 
     4. ลงทะเบียนหนังสือรับจาก E-mail              131                  ฉบับ  
     5. ลงทะเบียนหนังสือสง่จาก E-mail              ๒47 ฉบับ  
     6. ค้าสั่งศูนย์ฯ                                                                     220                  ฉบับ 
     7. รวบรวมเวลาท้างานของข้าราชการและลูกจ้าง                            ๑๒                    คร้ัง 
     8. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย                                              ๑๒                    คร้ัง 
     9. จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้าง               7                      คร้ัง  
    ๑0. รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน               ๑๒                    คร้ัง 
   

ตาราง  แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานด้านเอกสาร  ปีงบประมาณ ๒๕๕9   
 

งานที่ปฏิบัต ิ   ปี ๒๕59     หน่วยวัด 
 

     ๑. ลงทะเบียนหนังสือรับ   ๒,422    ฉบับ 
     ๒. ลงทะเบียนหนังสือสง่   949    ฉบับ 
     ๓. หนังสือรับรอง   ๒6              ฉบับ 
     4. ลงทะเบียนหนังสือรับจาก E-mail              113                ฉบับ  
     5. ลงทะเบียนหนังสือสง่จาก E-mail              204                ฉบับ  
     6. ค้าสั่งศูนย์ฯ                                                                     ๒๐8                ฉบับ 
     7. รวบรวมเวลาท้างานของข้าราชการและลูกจ้าง                            ๑๒                  คร้ัง 
     8. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย                                              ๑๒                  คร้ัง 
     9. จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้าง               8                    คร้ัง  
    ๑0. รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน               ๑๒                  คร้ัง 
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 งานพัสดุ  
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕58 ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
เพ่ือใช้ในราชการจ้านวน 38 รายการ ดังรายละเอียด 
วันเดือนปีที่ 
ซื อ/ได้มา 

เลขทะเบียนครุภัณฑ ์ รายการครุภัณฑ ์
จ านวน
(เงิน) 

หมายเหตุ 

23/1/2558 03-006-00245-00 เครื่องเพิ่มอากาศ 5 แรงม้า ยี่ห้อ AIRFLOW รุ่น AFR-370-3 42,000  
23/1/2558 09-006-01144-00 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ MUSASHI รุ่น GX 35  7,500  
23/1/2558 09-006-01145-00 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ MUSASHI รุ่น GX 35 7,500  
23/1/2558 09-006-01146-00 เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน ยีห่้อ HINOTA รุ่น EA 65 A 10,000  
2/2/2558 
 

02-025-00577-00 
 

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา ยี่ห้อ M-BIKE 
รุ่น BONUSX 110 SR  

37,000  

1/4/2558 1511-0102-0021 ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต  3,500  
1/4/2558 1511-0102-0022 ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต 3,300  
25/5/2558 1511-0107-009 เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX FP 206 CX  4,200  
15/6/2558 1511-0304-033 มอเตอร์ปัม้น้้า 1 HP  200V  MONOFLO 3,600  
19/6/2558 1511-0109-024 พัดลมไอเย็น CLARTE CTRRAC 122 3,000  
9/7/2558 1511-0301-055 ไดโว่ ขนาด 2 น้ิว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ 4,300  
17/7/2558 1511-0301-056 ปั้มจุ่มไฟฟ้าพลาสติก รุ่น XTRA -120 ขนาด 1 น้ิว 120 W 2,970  
17/7/2558 1511-0301-057 ปั้มจุ่มไฟฟ้า พลาสติก รุ่น XTRA -120 ขนาด 1 น้ิว 120 W 2,970  
17/8/2558 1511-0109-025 พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 12 น้ิว  350  
17/8/2558 1511-0109-026 พัดลมโคจร ขนาด 18 น้ิว 1,700  
17/8/2558 1511-0101-049 เก้าอี้ท้างานขนาดกลาง 2,900  
18/8/2558 1511-0608-007 กล้อง DIGITAL Nikon (Coolpix S 2900) 4,150  
19/8/2558 1511-1001-011 เครื่องพิมพ์เอกสารคอมพิวเตอร์ ยีห่้อ HP รุ่น P1102 3,800  
19/8/2558 1511-0304-034 มอเตอร์ HITACHI 1 HP 220 V EFOUP-KR  3,770  
19/8/2558 1511-0304-035 มอเตอร์ HITACHI 1 HP 220 V EFOUP-KR 3,770  
19/8/2558 1511-0301-058 ปั้มน้้า 2 HP ขนาด 2 น้ิว รุ่น VC 200 PLUS  4,800  
19/8/2558 1511-0301-059 ปั้มน้้าสวมเครื่องเบนซิน ขนาด 2 นิ้ว 1,400  
24/8/2558 1511-1001-012 เครื่องพิมพ์เอกสารคอมพิวเตอร์ ยีห่้อ HP รุ่น P1102 3,800  
24/8/2558 1511-1001-013 เครื่องพิมพ์เอกสารคอมพิวเตอร์ ยีห่้อ HP รุ่น P1102 3,800  
27/8/2558 1511-0109-027 พัดลมโคจร ขนาด 18 น้ิว 1,700  
27/8/2558 1511-0109-028 พัดลมโคจร ขนาด 18 น้ิว 1,700  
27/8/2558 1511-0109-029 พัดลมโคจร ขนาด 18 น้ิว 1,700  
8/9/2558 1511-0127-006 เครื่องท้าลายเอกสาร Olympia รุน่ PSAOCC 3,480  
8/9/2558 1511-0315-014 ท่อสูบน้้าพญานาค ขนาดหน้ากว้าง 6 นิ้วX16 ฟุต 4,900  
18/9/2558 1511-0102-0023 ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 3,500  
18/9/2558 1511-0102-0024 ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 3,500  
18/9/2558 1511-0102-0025 ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 3,500  
18/9/2558 1511-0102-0026 ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 3,500  
23/9/2558 1511-0103-025 โต๊ะท้างาน 3,100  
23/9/2558 1511-0101-050 เก้าอี้ท้างานขนาดกลาง 3,900  
23/9/2558 1511-0101-051 เก้าอี้ท้างานขนาดกลาง 3,900  
23/9/2558 1511-0101-052 เก้าอี้ท้างานขนาดกลาง 3,900  
23/9/2558 1511-0101-053 เก้าอี้ท้างานขนาดกลาง 3,900  
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 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕9 ในการจัดซื้อครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้างเพ่ือใช้ในราชการ จ้านวน 5 รายการ ดังรายละเอียด 

วันเดือนปีที่ 
ซื อ/ได้มา 

เลขทะเบียนครุภัณฑ์/
เลขรหสัสิ่งก่อสร้าง 

รายการครุภัณฑ์/สิงก่อสร้าง 
จ านวน
(เงิน) 

หมาย
เหตุ 

6/1/2559 01-035-00391-00 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งครั้งละ 20 แผ่น 
ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX-FLB 802 CX  

18,000  

6/1/2559 03-022-01476-00 ท่อสูบน้้าพญานาค(สแตนเลส) ขนาด 8 น้ิว ความยาว 8 เมตร  57,000  
6/1/2559 04-008-01020-00 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ LAQUA  

รุ่น F-71G 
38,000  

6/1/2559 06-001-00417-00 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า  
16 ล้านพิกเซล ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น TG 850  

9,990  

9/6/2559 23-12-0086 ระบบสาธารณูปโภค ระบบประปา โครงสร้างคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ติดตั้งถังน้้าไฟเบอร์กลาส ขนาด 4,000 ลิตร 
จ้านวน 4 ถัง 

950,000  

 
งานการเงินและบัญชี 

 

 สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕58 
 

งานที่ปฏิบัติ ปี ๒๕58 หน่วย 
๑. วางฎีกาเบิกเงินงบประมาณ  นอกงบประมาณและเงินฝากคลัง 677 ฎีกา 
๒. จ่ายค่าจ้างช่ัวคราว  (เงินเดือน) 37 ครั้ง 
๓. รวบรวมใบส้าคญั 192 ครั้ง 
๔. จัดท้าบญัชีงบประมาณรายจ่ายโครงการต่าง ๆ 12 ครั้ง 
๕. จัดท้ารายงานการเงินประจ้าเดอืน  (เงินในงบประมาณ) 12 ครั้ง 
๖. จัดท้ารายงานการเงินประจ้าเดอืน  (เงินนอกงบประมาณ) 12 ครั้ง 
๗. เบิก-จ่าย ในระบบ GFMIS  677 ครั้ง 
๘. จัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบ GFMIS  116 ครั้ง 
๙. จัดท้าบญัชีแยกประเภทท่ัวไป 12 ครั้ง 
๑๐. รับและน้าส่งรายได ้ 94 ครั้ง 
๑๑. การเบิกจ่าย   
                  เงินงบประมาณ 8,795,800.00 บาท 
                  เงินนอกงบประมาณ 1,909,400.00 บาท 
๑๒. รายได้จากการจ้าหน่ายพันธ์ุสัตว์น้้า 2,405,952.00 บาท 
๑๓. จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 518 ครั้ง 
๑๔. จ่ายค่าสาธารณูปโภค 78 ครั้ง 
๑๕. จ่ายค่าใช้จ่ายงบกลาง 7 ครั้ง 
๑๖. จ่ายค่าประกันสังคม 37 ครั้ง 
๑๗. ตรวจสอบใบส้าคญัต่างๆ 192 ครั้ง 
๑๘. จดัท้าบัญชีงบประมาณรายจา่ย 12 ครั้ง 
๑๙. จดัท้ารายงานการเงินประจ้าเดือน   
                    เงินงบประมาณ 12 ครั้ง 
                    เงินนอกงบประมาณ 12 ครั้ง 
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สรุปผลการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 

งาน/โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ไดร้บั(บาท) 

งบประมาณ 
จ่ายจริง(บาท) 

คงเหลือ(บาท) 

แผนงาน : อนุรักษ์และจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ    
ผลผลติ : การจัดการให้เกิดผลผลติสัตว์น้้าในแหล่งน้้าธรรมชาต ิ
๑. กิจกรรมผลิตพันธ์ุสัตว์น้้า    
-  ค่าจ้างพนักงานราชการ 2,385,900.00 2,385,810.00 90.00 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 3,040,000.00 3,039,937.68 62.32 
-  ค่าสาธารณูปโภค 205,300.00 205,286.44 13.56 
-  ค่าครุภณัฑ ์ 104,000.00 104,000.00 - 
-  CPUE 45,000.00 45,000.00 - 

รวม 5,780,200.00 5,780,034.12 165.88 
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
โครงการ : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน    
๒.  กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

- ค่าจ้างพนักงานราชการ 934,760.00 934,730.00 30.00 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 1,115,000.00 1,114,954.17 45.83 
- ค่าสาธารณูปโภค 125,800.00 125,704.34 95.66 

รวม 2,175,560.00 2,175,388.51 171.49 
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการ : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน 
๓. กิจกรรมปรับโครงสร้างสินคา้ประมงเพื่อสร้างมลูค่า 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 265,440.00 265,434.00 6.00 

รวม 265,440.00 265,434.00 6.00 
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมลูค่าภาคการเกษตรและเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้แกเ่กษตรกรอยา่งเป็นระบบ 
ผลผลติ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ    
4. กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 100,000.00 100,000.00 - 

   - ค่าสาธารณูปโภค 37,800.00 37,800.00 - 
รวม 137,800.00 137,800.00 - 

แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมลูค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอยา่งเป็นระบบ 
โครงการ : บริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจส้าหรับสินค้าเกษตรทีส่้าคัญ 
๕. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่เหมาะสม 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 218,800.00 218,798.62 1.38 

รวม 218,800.00 218,798.62 1.38 
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมลูค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอยา่งเป็นระบบ 
โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart farmer) 
๖. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู ่ Smart farmer    
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 18,000.00 17,850.00 150.00 

รวม 18,000.00 17,850.00 150.00 
๗. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลติพันธ์ุปลาพันธุ์กุ้งและพันธุส์ัตว์น้้าอื่นๆ 
-  ค่าจ้างช่ัวคราว 828,000.00 828,000.00 - 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 917,000.00 917,000.00 - 
-  ค่าสาธารณูปโภค 164,400.00 164,400.00 - 
-  ค่าครุภณัฑ ์ - - - 

รวม 1,909,400.00 1,909,400.00 - 
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สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕59      

งานที่ปฏิบัติ ปี ๒๕59 หน่วย 
๑. วางฎีกาเบิกเงินงบประมาณ  นอกงบประมาณและเงินฝากคลัง 718 ฎีกา 
๒. จ่ายค่าจ้างช่ัวคราว  (เงินเดือน) 41 ครั้ง 
๓. รวบรวมใบส้าคญั 216 ครั้ง 
๔. จัดท้าบญัชีงบประมาณรายจ่ายโครงการต่าง ๆ 12 ครั้ง 
๕. จัดท้ารายงานการเงินประจ้าเดอืน  (เงินในงบประมาณ) 12 ครั้ง 
๖. จัดท้ารายงานการเงินประจ้าเดอืน  (เงินนอกงบประมาณ) 12 ครั้ง 
๗. เบิก-จ่าย ในระบบ GFMIS  718 ครั้ง 
๘. จัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบ GFMIS  147 ครั้ง 
๙. จัดท้าบญัชีแยกประเภทท่ัวไป 12 ครั้ง 
๑๐. รับและน้าส่งรายได ้ 99 ครั้ง 
๑๑. การเบิกจ่าย   
                  เงินงบประมาณ 10,265,540.00 บาท 
                  เงินนอกงบประมาณ 2,303,100.00 บาท 
๑๒. รายได้จากการจ้าหน่ายพันธ์ุสัตว์น้้า 2,057,750.00 บาท 
๑๓. จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 545 ครั้ง 
๑๔. จ่ายค่าสาธารณูปโภค 84 ครั้ง 
๑๕. จ่ายค่าใช้จ่ายงบกลาง 7 ครั้ง 
๑๖. จ่ายค่าประกันสังคม 41 ครั้ง 
๑๗. ตรวจสอบใบส้าคญัต่างๆ 216 ครั้ง 
๑๘. จดัท้าบัญชีงบประมาณรายจา่ย 12 ครั้ง 
๑๙. จดัท้ารายงานการเงินประจ้าเดือน   
                    เงินงบประมาณ 12 ครั้ง 
                    เงินนอกงบประมาณ 12 ครั้ง 

 
สรุปผลการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9 

งาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ได้รับอนุมัติ(บาท) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง(บาท) 
คงเหลือ(บาท) 

แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปญัหาที่ดินท้ากิน 
ผลผลติ : การจัดการให้เกิดผลผลติสัตว์น้้าในแหล่งน้้าธรรมชาต ิ
๑. กิจกรรมผลิตพันธ์ุสัตว์น้้า    
-  ค่าจ้างพนักงานราชการ 2,519,710.00 2,504,400.63 15,309.37 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 3,049,100.00 3,107,997.53      - 58,897.53 
-  ค่าสาธารณูปโภค 308,000.00 248,054.55 58,945.45 
-  โครงการธนาคารสายพันธ์ุปลานลิจิตรลดา 3,000.00 3,000.00 - 
-  โครงการลดต้นทุน 2,000.00 1,920.00 80.00 

    -  CPUE 40,000.00 40,000.00 - 
รวม 5,921,810.00 5,906,372.71 15,437.29 

แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
ผลผลติ : สินค้าประมงมีคณุภาพได้มาตรฐาน    
๒.  กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

- ค่าจ้างพนักงานราชการ 949,920.00 949,920.00 - 
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- ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 1,283,000.00 1,294,068.00  - 11,068.00 
- ค่าสาธารณูปโภค 226,150.00 215,023.35    11,126.65 
- ปรับปรุงระบบประปา(งบลงทุน) 950,000.00 950,000.00 - 

รวม 3,409,070.00 3,409,011.35 58.65 
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตการสร้างมูลคา่ภาคการเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็น
ระบบ 
ผลผลติ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
3. กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 100,000.00 99,999.00 1.00 

   - ค่าสาธารณูปโภค 10,000.00 9,982.39 17.61 
   - ค่าครุภณัฑ์(งบลงทุน) 123,490.00 123,490.00 - 
    

รวม 233,490.00 233,471.39 18.61 
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตการสร้างมูลคา่ภาคการเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็น
ระบบ 
ผลผลติ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
4. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 127,000.00 126,982.00 18.00 

รวม 127,000.00 126,982.00 18.00 
แผนงาน : สร้างอาชีพและรายไดท้ี่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มรีายได้น้อย 
โครงการ : บริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจส้าหรับสินค้าเกษตรทีส่้าคัญ 
5. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่เหมาะสม 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 307,170.00 307,169.00 1.00 

รวม 307,170.00 307,169.00 1.00 
6. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลติพันธ์ุปลาพันธุ์กุ้งและพันธุส์ัตว์น้้าอื่นๆ 
-  ค่าจ้างช่ัวคราว 841,680.00 841,680.00 - 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 1,244,770.00 704,748.00 540,022.00 
-  ค่าสาธารณูปโภค 216,650.00 85,594.38 131,055.62 

รวม 2,303,100.00 1,632,022.38 671,077.62 
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ผลการด าเนินงานแยกตามกิจกรรม/โครงการ 

กิจกรรมที่  1  เพ่ิมผลผลิตสัตว์น  า 
 ในปัจจุบันแหล่งน้้าเสื่อมโทรมลงมาก ไม่เหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์ของสัตว์น้้า อีกทั้งการเพ่ิมจ้านวน
ประชากรท้าให้สัตว์น้้าถูกจับเพื่อบริโภคเป็นจ้านวนมาก จนไม่สามารถขยายพันธุ์หรือเติบโตได้ทันต่อความต้องการ
ของมนุษย์ ซึ่งกรมประมงได้ตระหนักถึงการใช้ประโยชน์สูงสุด จึงได้มีแนวทางเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์สัตว์น้้าให้สูงขึ้น 
ในลักษณะของการส้ารวจแหล่งน้้าและผลิตพันธุ์สัตว์น้้า เพ่ือปล่อยในแหล่งน้้าธรรมชาติและแหล่งน้้าสาธารณะ ซึ่ง
เป็นการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้าและให้มีการแพร่พันธุ์อย่างต่อเนื่องยั่งยืน 
 

ตารางการผลิตพันธุ์สัตว์น้้ากิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้า 
 

กิจกรรม หน่วยนับ 
ปริมาณ 

งาน 
แผน/ผลปฎิบัติงาน 

ปี 2558 
แผน/ผลปฎิบัติงาน  

ปี 2559 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น  าจืด ตัว แผน 30,000,000 30,000,000 
    ผล 30,123,750 30,056,000 
ปลาตะเพียนขาว ตัว แผน 7,031,000 4,106,000 
    ผล 3,332,000 7,242,000 
ปลานิล ตัว แผน 2,143,000 2,450,000 
    ผล 2,954,000 720,000 
ปลาไน ตัว แผน 1,384,000 845,000 
    ผล 490,000 - 
ปลายี่สกเทศ  ตัว แผน 717,000 408,000 
    ผล 408,000 2,218,000 
ปลานวลจันทร์เทศ ตัว แผน 3,914,500 7,699,000 
    ผล 7,834,000 4,103,000 
ปลาสร้อยนกเขา  ตัว แผน - 100,000 
    ผล 110,000 - 
ปลาบ้า ตัว แผน 85,000 130,000 
    ผล 130,000 - 
กุ้งก้ามกราม ตัว แผน 9,000,000 9,000,000 
    ผล 9,050,000 9,200,000 
ปลาตะเพียนทอง ตัว แผน 657,000 1,860,000 
    ผล 1,885,000 1,413,000 
ปลาสร้อยขาว ตัว แผน 4,543,000 3,067,000 
    ผล 3,769,000 5,047,000 
ปลากาด า  ตัว แผน 225,000 225,000 
    ผล - - 
ปลาบึก ตัว แผน - - 
    ผล - - 
ปลาไส้ตันตาแดง ตัว แผน - - 
    ผล - - 
กบนา ตัว แผน 300,000 110,000 
    ผล 158,750 113,000 
2. การปล่อยพันธุ์สัตว์น  าจืด แห่ง แผน 30,000,000 30,000,000 
    ผล 30,123,750 30,056,000 
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กิจกรรมที่  2  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น  าจืดของไทย 

 โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย เป็นโครงการสนองพระราชด้าริของสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ให้กรมประมงด้าเนินการศึกษาฟ้ืนฟูพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย ด้วยความห่วงใย
ต่อการลดลงของประชากรปลาและสัตว์น้้าจืดในแหล่งน้้าธรรมชาติ  เพ่ือหาแนวทางการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สัตว์น้้า
พ้ืนเมืองของไทย กรมประมงจึงได้จัดท้าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสนองแนวทางพระราชด้าริ  ในปีงบประมาณ        
2558 – ๒๕๕9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ เพาะพันธุ์ปลาไทยเพ่ือปล่อยแหล่งน้้าผลดังตาราง
ต่อไปนี้ 

กิจกรรม หน่วยนับ 
ปริมาณ 

งาน 
แผน/ผลปฎิบัติงาน 

ปี 2558 
แผน/ผลปฎิบัติงาน 

ปี 2559 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น  าจืด พันตัว แผน 1,000,000 1,000,000 
    ผล 1,021,000 1,001,000 
ปลาบ้า พันตัว แผน 100,000 100,000 
    ผล 250,000 100,000 
ปลาสร้อยนกเขา พันตัว แผน 200,000 200,000 
    ผล 100,000 130,000 
ปลาสร้อยขาว พันตัว แผน 300,000 300,000 
    ผล 321,000 311,000 
ปลาตะเพียนทอง พันตัว แผน 200,000 200,000 
    ผล 250,000 240,000 
ปลากาด้า พันตัว แผน 100,000 100,000 
    ผล 100,000 170,000 
ปลากระแห พันตัว แผน - - 
    ผล - - 
ไส้ตันตาแดง พันตัว แผน 100,000 100,000 
    ผล - 50,000 
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กิจกรรมที่  3  การประเมินปริมาณสัตว์น  าต่อหนว่ยการลงแรงประมงในแม่น  าชี (CPUE) 
         ประจ าปี 2558 - 2559 

 จากสภาพปัจจุบันจะพบว่า แหล่งน้้าธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมเป็นจ้านวนมาก ส่งผล
ให้ทรัพยากรสัตว์น้้าได้ลดจ้านวนลง ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้้าเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพและรูปแบบในการด้าเนินกิจกรรม อีกทั้งแหล่งน้้าตาม
ธรรมชาติหลายแห่งได้มีการน้ามาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ  มากยิ่งขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของชุม
ชุนโดยไม่ค้านึงถึงว่ากิจกรรมที่ด้าเนินการลงไป จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของแหล่งน้้ามากน้อย
เพียงใด ซึ่งจากสภาวะการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น ได้ส่งผลให้ทรัพยากรประมงในแหล่งน้้าธรรมชาติมี
จ้านวนลดลงหรือเกือบสูญพันธุ์ในที่สุด จึงส่งผลกระทบต่อเนื่องกับผลผลิตสั ตว์น้้าที่น้ามาใช้ส้าหรับบริโภคของ
ประชาชน นอกจากนั้น ยังมีแหล่งน้้าบางแห่งที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงไป และเกิดสภาพเสื่อมโทรมท้าให้ไม่สามารถ
เพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้้าได้ ถึงแม้ว่ากรมประมงได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าลงแหล่งน้้าเป็นจ้านวนมาก แต่ไม่
สามารถท้าให้แหล่งน้้าหลายๆ แห่ง มีปริมาณผลผลิตสัตว์น้้าเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ได้ 

 จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพของแหล่งน้้าธรรมชาติดังกล่าว กรมประมงจึงได้พิจารณาแนวทางใน
การที่จะพัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้้าให้มีความเหมาะสม และกระจายทรัพยากรประมงไปสู่พ้ืนที่
ต่างๆ ในชนบท โดยการด้าเนินงานให้ครอบคลุมตั้งแต่การฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้้า การน้าขึ้นมาใช้
ประโยชน์  และมุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งน้้าธรรมชาติมากมายที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงได้มีโครงการ
บริหารและจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้้าขึ้นมา เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรประมงในแหล่งน้้าธรรมชาติอย่างสมดุลกับความต้องการภายในชุมชน ซึ่งด้าเนินการภายใต้     กลยุทธ์
การมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้การให้การสนับสนุนของรัฐ ปีงบประมาณ 2558 – ๒๕๕9 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้้าจืดชัยภูมิ ได้คัดเลือกแหล่งน้้าและด้าเนินการจัดท้าการประเมินปริมาณสัตว์น้้าต่อหน่วยการลงแรง
ประมงในแหล่งน้้าจืดเสร็จสิ้นแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27 



จุดที่


จุดที่




 
โครงการประเมินผลจับสัตว์น  าในแหล่งน  าจืดจังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี 2558 

1. แม่น  าชี 
1.1 สภาพพื นที่แหล่งน  า 
แม่น้้าชี มีต้นก้าเนิดจากจังหวัดชัยภูมิแล้วไหลผ่านจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ยโสธร 

และไปบรรจบกับแม่น้้ามูลที่อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวประมาณ 765 กิโลเมตร ปริมาณ
น้้ าฝนเฉลี่ย  75.84 มิลลิ เมตรต่อเดือน ปริมาณน้้ าท่ าเฉลี่ ย  218 ลูกบาศก์ เมตรต่อเดือน มีความลึก               
อยู่ระหว่าง 0.8 - 12.0 เมตร ความกว้างของแม่น้้าระหว่าง 32 - 280 เมตร และอัตราการไหลของกระแสน้้า 
0.00 - 0.62 เมตรต่อวินาที ลักษณะแม่น้้าตอนบนจะมีลักษณะค่อนข้างแคบและขยายกว้างตามระยะทาง ระดับ
น้้ามีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โดยพบว่าในช่วงฤดูฝนจากการส้ารวจเดือนพฤศจิกายน ระดับน้้าในแม่น้้าจะ
สูงสุดและท่วมเป็นบริเวณกว้าง โดยพ้ืนที่น้้าท่วมเรียกว่า ป่าทาม ซึ่งมีอยู่ทั่วไปบริเวณแม่น้้าชี ลักษณะพ้ืนท้องน้้า
เป็นดินทรายละเอียดและดินโคลน 

1.2 ข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคมชาวประมง (secondary data) 
     วัฒนะ (2520) ได้รายงานผลการส้ารวจชนิดปลาที่พบในล้าน้้ าชีในปี  พ .ศ . 2519 พบปลา         

22 ครอบครัว 110 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปลาตะเพียน (Cyprinidae) รองลงมาเป็นกลุ่มปลาหนัง (catfish) 
ปลาที่พบมากและเป็นปลาเศรษฐกิจได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย ปลาหมู และปลาตะโกก เครื่องมือประมงที่
นิยมใช้ได้แก่ ข่าย แห เบ็ด และยอ จารึก และคณะ (2548) ได้รายงานผลการศึกษาโครงสร้างและการ
แพร่กระจายของประชาคมปลาในแม่น้้าชี พบพันธุ์ปลารวม 88 ชนิด 24 วงศ์ พบวงศ์ปลาตะเพียนมากที่สุด    
42 ชนิด โครงสร้างประชาคมปลาโดยจ้านวนและน้้าหนักที่พบมากคือ ปลาซ่า และปลาช่อน ตามล้าดับ พบกลุ่ม
ปลาเกล็ดเป็นองค์ประกอบหลัก ร้อยละ 59.95 และพงศ์เทพ และคณะ (เอกสารอัดส้าเนา)ได้รายงานผล
การศึกษาโครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในแม่น้้าชี พบพันธุ์ปลารวม 82 ชนิด 20 วงศ์      
พบวงศ์ปลาตะเพียนมากที่สุด 41 ชนิด โครงสร้างประชาคมปลาโดยจ้านวนและน้้าหนักจากการส้ารวจด้วย
เครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่างกันที่พบมากคือ ปลาซิวควาย และปลาตะเพียนขาว เป็นองค์ประกอบหลักท่ีสัดส่วน
ร้อยละ 9.40 และ 15.25 ส่วนกระแสไฟฟ้า พบปลาซิวควาย และปลาช่อน เป็นองค์ประกอบหลักที่สัดส่วน  
ร้อยละ 22.47 และ 36.15 
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1.3 การบริหารจัดการแหล่งน  า มีการห้ามจับสัตว์น้้าในช่วงฤดูวางไข่ตามพระราชบัญญัติการท้าการ
ประมง โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล คือ ส้านักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ และศูนย์ป้องกันและปราบปรามการ
ประมงน้้าจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา 

1.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน  า 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้า คุณภาพน้้าโดยทั่วไปเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้้า 

และใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ในช่วงฤดูฝนน้้าหลาก 
ความโปร่งแสงของแม่น้้าชีมีค่าค่อนข้างต่้า เพราะมีตะกอนที่เกิดจากการชะล้างหน้าดินท้าให้น้้ามี        
สีแดงขุ่น  

1.5 การประเมินผลจับปลาในแหล่งน  า  
 1.5.1 ผลการประเมินแม่น้้าชี จุดที่ 1 บ้านปากห้วยเดื่อ ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  ครั้งที่ 1 
วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2558 

จับปลาได้ทั้งหมด 22 ชนิด โดยมีปริมาณต่อหน่วยการลงแรงประมงเท่ากับ 180.08 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 
100 ตรม.ต่อคืน โดยข่ายขนาดช่องตา 40 มิลลิเมตร มีผลจับสูงสุดเฉลี่ย 50.82 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100       
ตรม.ต่อคืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 30, 20, และ 55 มิลลิเมตร มีผลจับเท่ากับ47.91, 45.92 และ 
35.44 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตรม.ต่อคืน โดยปลาสร้อยนกเขา มีผลจับสูงสุดเท่ากับ 28.92 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 
100 ตรม.ต่อคืน 

1.5.2 ผลการประเมินแม่น้้าชี จุดที่ 1 บ้านปากห้วยเดื่อ ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  ครั้งที่ 2      
วันที่ 21 – 22 เมษายน 2558 
 จับปลาได้ทั้งหมด 32 ชนิด โดยมีปริมาณต่อหน่วยการลงแรงประมงเท่ากับ 229.24 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 
100 ตรม.ต่อคืน โดยข่ายขนาดช่องตา 30 มิลลิเมตร มีผลจับสูงสุดเฉลี่ย 92.13 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตรม.ต่อ
คืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 20, 55, 40 และ 70 มิลลิเมตร มีผลจับ 91.09, 23.19.53, และ 2.77 กรัม
ต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตรม.ต่อคืน โดยปลาช่อน มีผลจับสูงสุดเท่ากับ 39.88 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตรม.ต่อคืน 

1.5.3 ผลการประเมินแม่น้้าชี จุดที่ 1 บ้านปากห้วยเดื่อ ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  ครั้งที่ 3 
วันที่ 23 – 24  มิถุนายน 2558 
 จับปลาได้ทั้งหมด 13 ชนิด โดยมีปริมาณต่อหน่วยการลงแรงประมงเท่ากับ 127.54 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 
100 ตรม.ต่อคืน โดยข่ายขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร มีผลจับสูงสุดเฉลี่ย 54.05 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตรม.ต่อ
คืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 40, 30, และ 55 มิลลิเมตร มีผลจับ 29.24, 25.32 และ 19.93 กรัมต่อ
พ้ืนที่ข่าย 100 ตรม.ต่อคืน โดยปลาสร้อยขาว มีผลจับสูงสุดเท่ากับ 52.90 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตรม.ต่อคืน 

1.5.4  ผลการประเมินแม่น้้าชี จุดที่ 1 บ้านปากห้วยเดื่อ ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  ครั้งที่ 4 
วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2558 
 จับปลาได้ทั้งหมด 24 ชนิด โดยมีปริมาณต่อหน่วยการลงแรงประมงเท่ากับ 128.97 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 
100 ตรม.ต่อคืน โดยข่ายขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร มีผลจับสูงสุดเฉลี่ย 213.88 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตรม.
ต่อคืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 40, 30 และ 55  มิลลิเมตร มีผลจับ 36.99, 33.99 และ 6.53 กรัมต่อ
พ้ืนที่ข่าย 100 ตรม.ต่อคืน ตามล้าดับ  โดยปลาสร้อยขาว มีผลจับสูงสุด เท่ากับ 16.78  กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 
ตรม.ต่อคืน 

1.5 .5 ผลการประเมินแม่น้้ าชี  จุดที่  2  บ้ านกุดเวียน ต.ลาดใหญ่  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  ครั้งที่  1             
วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์  2558 
 จับปลาได้ทั้งหมด 22 ชนิด โดยมีปริมาณต่อหน่วยการลงแรงประมงเท่ากับ 270.97  กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 
100 ตรม.ต่อคืน โดยข่ายขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร มีผลจับสูงสุดเฉลี่ย 167.33 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตรม.
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ต่อคืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 70, 55, 40 และ 30 มิลลิเมตร มีผลจับ 56.03, 22.63, 14.91, และ 
10.07 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตรม.ต่อคืน โดยมีปลาสังกะวาด มีผลจับสูงสุดเท่ากับ 67.69 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 
100 ตรม.ต่อคืน 

1.5 .6 ผลการประเมินแม่น้้ าชี  จุดที่  2  บ้ านกุดเวียน ต.ลาดใหญ่  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  ครั้งที่  2              
วันที่ 23 – 24 เมษายน 2558  
 จับปลาได้ทั้งหมด 22 ชนิด โดยมีปริมาณต่อหน่วยการลงแรงประมงเท่ากับ 235.06 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 
100 ตรม.ต่อคืน โดยข่ายขนาดช่องตา 30 มิลลิเมตร มีผลจับสูงสุดเฉลี่ย 92.66 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตรม.ต่อ
คืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 40, 20, 70 และ 55 มิลลิเมตร มีผลจับ 74.71, 46.55, 11.73 และ 9.35 
กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตรม.ต่อคืน โดยปลาแขยงข้างลาย มีผลจับสูงสุดเท่ากับ 41.09 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 
ตรม.ต่อคืน 

1.5 .7 ผลการประเมินแม่น้้ าชี  จุดที่  2  บ้ านกุด เวียน ต.ลาดใหญ่  อ .เมือง จ.ชัยภูมิ  ครั้ งที่  3              
วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2558 
 จับปลาได้ทั้งหมด 22 ชนิด โดยมีปริมาณต่อหน่วยการลงแรงประมงเท่ากับ 363.22 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 
100 ตรม.ต่อคืน โดยข่ายขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร มีผลจับสูงสุดเฉลี่ย 247.78 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตรม.
ต่อคืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 30, 40, และ 55 มิลลิเมตร มีผลจับ 88.17, 19.53 และ 7.75 กรัมต่อ
พ้ืนที่ข่าย 100 ตรม.ต่อคืน โดยปลาสังกะวาด มีผลจับสูงสุด 110.77 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตรม.ต่อคืน 

1.5 .8 ผลการประเมินแม่น้้ าชี  จุดที่  2  บ้ านกุดเวียน ต.ลาดใหญ่  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  ครั้งที่  4              
วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2558 
 จับปลาได้ทั้งหมด 11 ชนิด โดยมีปริมาณต่อหน่วยการลงแรงประมงเท่ากับ 107.62 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 
100 ตรม.ต่อคืน โดยข่ายขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร มีผลจับสูงสุดเฉลี่ย 81.45 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตรม.ต่อ
คืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 30, 70, 40 และ 55 มิลลิเมตร มีผลจับ 8.80, 8.52, 8.16 และ 0.69 กรัม
ต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตรม.ต่อคืน โดยปลาแขยงข้างลาย มีผลจับสูงสุด 32.19 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตรม.ต่อคืน 
 

1.6 สรุปผลจับในแหล่งน  าเปรียบเทียบในแต่ละครั ง 
 1.6.1 แม่น้้าชี จุดที่ 1 บ้านปากห้วยเดื่อ ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 
 จากการประเมินผลจับสัตว์น้้าเปรียบเทียบของแต่ละครั้ง พบว่าปี 2557 มีผลจับเฉลี่ย 359.12 กรัมต่อ
พ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน และผลจับเฉลี่ยปี 2558  มีผลจับ 166.46 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตาราง
เมตรต่อคืน แสดงว่าแม่น้้าชีมีผลจับลดลงร้อยละ 53.65 (ปีหลัง-ปีก่อน)/ปีก่อน*100) รายละเอียด ดังตาราง 1 
ภาพที ่2 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลจับของข่ายขนาดช่องตาต่างกัน ในแม่น้้าชี จุดที่ 1 บ้านปากห้วยเดื่อ 
               ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ จากการสุ่มตัวอย่างระหว่างปี 2558 กับปี 2557 
 

ขนาดช่องตา 
(มิลลเิมตร) 

ผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัม/พื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน) 
ครั้งท่ี (ปี 2558) ค่าเฉลี่ย 

ปี 2558 
ค่าเฉลี่ย 
ปี 2557 

เพิ่มขึ้น/ 
ลดลง(-) 1 2 3 4 

20 45.92 91.09 54.05 51.46 60.63 82.18 -21.55 
30 47.91 92.13 25.32 33.99 49.84 90.54 -40.71 
40 50.82 19.53 29.24 36.99 34.14 120.57 -86.42 
55 35.44 23.73 18.93 6.53 21.16 55.63 -34.47 
70 0.00 2.77 0.00 0.00 0.69 5.13 -4.44 
90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.07 -5.07 

เฉลี่ย (รวม) 180.08 229.24 127.54 128.97 166.46 359.12 -192.66 
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ภาพที่ 2  เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลจับของข่ายขนาดช่องตาต่างกัน ในแม่น้้าชี จุดที่ 1  
           บ้านปากห้วยเดื่อ ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ จากการสุ่มตัวอย่างระหว่างปี 2558 กับปี 2557 
 

 
 

 

1.6.2 แม่น  าชี จุดที่ 2 บ้านกุดเวียน ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
 จากการประเมินผลจับสัตว์น้้าเปรียบเทียบของแต่ละครั้ง พบว่าปี 2557 มีผลจับเฉลี่ย 328.23 กรัมต่อ
พ้ืนที่ข่าย 100 ตรม.ต่อคืน ปี 2558 มีผลจับเฉลี่ย 244.22 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตรม.ต่อคืน แสดงว่าแม่น้้าชี 
มีผลจับลดลงร้อยละ 25.59 ((ปีหลัง-ปีก่อน)/ปีก่อน*100) รายละเอียดดังตารางที่ 2 ภาพที ่3 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลจับของข่ายขนาดช่องตาต่างกัน ในแม่น้้าชี จุดที่ 2 บ้านกุดเวียน  
                 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จากการสุ่มตัวอย่าง ระหว่างปี 2558 กับปี 2557 
 

ขนาดช่องตา 
 (มิลลิเมตร) 

  

ผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัม/พื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน) 
ครั้งท่ี (ปี 2558) ค่าเฉลี่ย 

ปี 2558 
ค่าเฉลี่ย 
ปี 2557 

เพิ่มขึ้น/ 
ลดลง(-) 1 2 3 4 

20 167.33 46.55 247.78 81.45 135.78 107.15 28.63 
30 10.07 92.66 88.17 8.80 49.92 76.26 -26.34 
40 14.91 74.71 19.53 8.16 29.33 89.92 -60.59 
55 22.63 9.35 7.75 0.69 10.11 42.41 -32.31 
70 56.03 11.78 0.00 8.52 19.08 9.73 9.35 
90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.76 -2.76 

เฉลี่ย (รวม) 270.97 235.06 363.22 107.62 244.22 328.23 -84.01 
 

ภาพที่ 3  เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลจับของข่ายขนาดช่องตาต่างกัน ในแม่น้้าชี จุดที่ 2  
           บ้านกุดเวียน  ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จากการสุ่มตัวอย่าง ระหว่างปี 2557 กับปี 2556 
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1.7 สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 แม่น้้าชีในแถบจังหวัดชัยภูมิ มีลักษณะคดเคี้ยวตามลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและที่ราบสูง และมี
ส่วนกว้างค่อนข้างแคบในช่วงต้นแม่น้้า มีน้้าไหลตลอดปี ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปีน้้าในแม่น้้า
ชีจะขึ้นสูงและไหลแรงน้้ามีตะกอนสีแดงขุ่น การลงข่ายประเมินผลผลิตสัตว์น้้าท้าด้วยความยากล้าบากหาที่ลงยาก 
และปีนี้เกิดภัยแล้งมากท้าให้น้้าน้อยลง ผลจับสัตว์น้้าจึงมีปริมาณที่ลดลงมาก 
 
 

โครงการประเมินผลจับสัตว์น  าในแหล่งน  าจืดจังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี 2559 
 

ปริมาณและน  าหนักปลาที่สุ่มตัวอย่างด้วยข่าย 6 ช่องตา ( CPUE ครั งที่ 1 ) 
ข้อมูลปลาจากเครื่องมือข่ายในแม่น้้าชี อ้าเภอเมือง และ อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
สุ่มตัวอย่างวันที่ 16 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลาลงข่าย 17.00 น. เวลากู้ข่าย 06.00 น.  
 

 
 

 

 

จ ำนวน
(ตวั)

น  ำหนัก
(กรัม)

จ ำนวน
(ตวั)

น  ำหนัก
(กรัม)

จ ำนวน
(ตวั)

น  ำหนัก
(กรัม)

จ ำนวน
(ตวั)

น  ำหนัก
(กรัม)

จ ำนวน
(ตวั)

น  ำหนัก
(กรัม)

จ ำนวน
(ตวั)

น  ำหนัก
(กรัม)

จ ำนวน
(ตวั)

น  ำหนัก
(กรัม)

กระด่ีหมอ้ 0.21 1.03 0.21 1.03
กระทุงเหว 0.17 2.00 0.17 2.00
กระมงั 0.03 2.10 0.03 2.10
กาแดง 0.11 2.53 0.11 2.53
แขยงข้างลาย 0.10 0.41 0.10 0.41
แขยงหิน 0.06 0.42 0.06 0.42
ชะโอน 0.06 1.11 0.06 1.11
ซ่า 0.10 0.93 0.10 0.93
ซิวควาย 0.10 0.67 0.10 0.67
ตะโกก 0.21 1.23 0.06 1.72 0.03 7.62 0.29 10.57
ตะเพยีนขาว 0.06 5.98 0.06 5.98
ตะเพยีนทราย 0.10 0.46 0.10 0.46
บูท่ราย 0.10 1.28 0.03 2.08 0.13 3.36
ใบไม้ 0.06 0.33 0.06 0.33
แป้นแกว้ 1.64 3.75 1.64 3.75
ร่องไมตั้บ 0.22 5.44 0.22 5.44
รากกล้วย 0.21 1.13 0.21 1.13
เล็บมอืนาง 0.10 0.51 0.11 3.19 0.21 3.71
สร้อยขาว 0.72 4.01 0.28 6.19 0.04 2.78 1.04 12.99
สร้อยนกเขา 0.10 0.62 0.06 0.97 0.16 1.59
สังกะวาดขาว 0.82 4.93 0.82 4.93
ไส้ตันตาขาว 0.11 1.83 0.13 3.51 0.24 5.34
ไส้ตันตาแดง 0.10 0.51 0.11 1.78 0.21 2.29
หนามหลังครีบด า 5.76 24.98 0.33 5.53 6.09 30.50

ผลรวม 10.38 46.46 1.72 33.06 0.18 6.29 0.09 8.08 0.06 9.69 0.00 0.00 12.43 103.58

ชนิดปลำ
ข่ำย 2.0  ซม. ข่ำย 3.0  ซม. ข่ำย 4.0  ซม. ข่ำย 5.5  ซม. ข่ำย 7.0  ซม. ข่ำย 9.0  ซม. ผลรวม
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ปริมาณและน  าหนักปลาที่สุ่มตัวอย่างด้วยข่าย 6 ช่องตา ( CPUE ครั งที่ 2 ) 
ข้อมูลปลาจากเครื่องมือข่ายในแม่น้้าชี อ้าเภอเมือง และ อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
สุ่มตัวอย่างวันที่ 23 - 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 เวลาลงข่าย 17.00 น. เวลากู้ข่าย 06.00 น. 
 

 
 

 
 
 
 

จ ำนวน
(ตัว)

น  ำหนัก
(กรมั)

จ ำนวน
(ตัว)

น  ำหนัก
(กรมั)

จ ำนวน
(ตัว)

น  ำหนัก
(กรมั)

จ ำนวน
(ตัว)

น  ำหนัก
(กรมั)

จ ำนวน
(ตัว)

น  ำหนัก
(กรมั)

จ ำนวน
(ตัว)

น  ำหนัก
(กรมั)

จ ำนวน
(ตัว)

น  ำหนัก
(กรมั)

กระทิง 0.10 1.95 0.10 1.95
กระมัง 0.10 0.31 0.11 0.89 0.21 1.20
กระสูบจุด 0.09 6.36 0.09 6.36
กาแดง 0.51 5.40 0.51 5.40
แขยงหนิ 0.10 1.28 0.10 1.28
ซ่า 0.10 1.95 0.17 3.11 0.09 2.58 0.36 7.65
ซิวควาย 1.95 15.21 1.95 15.21
ตะเพยีนทราย 0.10 0.36 0.10 0.36
ตะเพยีนทอง 0.10 0.46 0.13 4.62 0.24 5.08
บู่ทราย 0.93 23.18 0.33 10.81 0.13 7.97 0.06 5.21 1.45 47.16
ใบไม้ 0.21 0.67 0.11 1.08 0.32 1.75
ปกัเปา้เขยีวจุด 0.10 2.31 0.06 1.97 0.04 2.47 0.20 6.76
แปน้แกว้ 2.57 6.83 2.57 6.83
แปบควาย 0.72 6.06 0.28 4.39 1.00 10.45
ร่องไม้ตับ 0.10 0.87 0.11 1.83 0.21 2.71
รากกล้วย 0.31 4.32 0.31 4.32
เล็บมือนาง 0.21 1.95 0.21 1.95
สร้อยเกล็ดถี่ 0.09 3.67 0.09 3.67
สร้อยขาว 3.70 29.14 1.83 45.79 0.53 19.31 6.06 94.24
สร้อยดอกง้ิว 0.62 5.55 0.62 5.55
สร้อยนกเขา 0.04 1.79 0.04 1.79
สลาด 0.04 0.35 0.04 0.35
ไส้ตันตาขาว 0.10 0.46 0.11 2.61 0.21 3.07
ไส้ตันตาแดง 0.21 1.18 0.17 1.50 0.37 2.68
หนามหลัง 2.06 9.40 0.22 2.11 2.28 11.52
หมอชา้งเหยียบ 0.22 4.50 0.22 4.50
หมูขา้งลาย 0.10 1.23 0.10 1.23
หมูขาว 0.06 1.89 0.06 1.89
หมูคอก 0.31 1.44 0.31 1.44
หลดจุด 0.41 5.50 0.41 5.50

ผลรวม 15.73 127.03 3.78 82.49 1.19 49.12 0.06 5.21 0.00 0.00 0.00 0.00 20.76 263.86

ผลรวม
ชนิดปลำ

ข่ำย 2.0  ซม. ข่ำย 3.0  ซม. ข่ำย 4.0  ซม. ข่ำย 5.5  ซม. ข่ำย 7.0  ซม. ข่ำย 9.0  ซม.
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ปริมาณและน  าหนักปลาที่สุ่มตัวอย่างด้วยข่าย 6 ช่องตา ( CPUE ครั งที่ 3 ) 
ข้อมูลปลาจากเครื่องมือข่ายในแม่น้้าชี อ้าเภอเมือง และ อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  
สุ่มตัวอย่างวันที่ 7 -  9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลาลงข่าย 17.00 น. เวลากู้ข่าย 06.00 น. 
 

 
 

 
 

จ ำนวน
(ตัว)

น  ำหนัก
(กรมั)

จ ำนวน
(ตัว)

น  ำหนัก
(กรมั)

จ ำนวน
(ตัว)

น  ำหนัก
(กรมั)

จ ำนวน
(ตัว)

น  ำหนัก
(กรมั)

จ ำนวน
(ตัว)

น  ำหนัก
(กรมั)

จ ำนวน
(ตัว)

น  ำหนัก
(กรมั)

จ ำนวน
(ตัว)

น  ำหนัก
(กรมั)

กดเหลือง 0.03 2.17 0.03 2.17
กระทิง 0.10 1.70 0.06 1.00 0.16 2.70
กระมัง 0.09 4.13 0.09 4.13
กระสูบจุด 0.04 2.47 0.04 2.47
กะทุงเหว 0.21 3.29 0.21 3.29
ซิวควาย 0.31 2.21 0.31 2.21
ดุกด้าน 0.03 3.73 0.03 3.73
ตะโกก 0.03 7.59 0.03 7.59
ตะเพยีนขาว 0.06 0.50 0.06 0.50
ตะเพยีนทราย 0.06 0.75 0.06 0.75
ตะเพยีนทอง 0.04 0.86 0.04 0.86
น้้าผ้ึง 0.04 1.94 0.04 1.94
บู่ทราย 0.17 4.92 0.09 5.79 0.06 7.43 0.32 18.13
แปน้แกว้ 2.26 3.85 2.26 3.85
แปบ 0.10 0.46 0.17 3.72 0.27 4.18
ร่องไม้ตับ 0.06 1.08 0.06 1.08
รากกล้วย 0.82 13.88 0.82 13.88
ล้ินหมา 0.17 0.94 0.17 0.94
เล็บมือนาง 1.34 13.41 1.34 13.41
สร้อยขาว 0.67 16.92 0.44 18.40 1.11 35.31
สร้อยนกเขา 0.04 1.04 0.04 1.04
สร้อยลูกกล้วย 0.61 11.81 0.04 1.57 0.66 13.37
สลาด 0.04 1.61 0.04 1.61
สังกะวาด 0.21 1.59 0.06 0.44 0.26 2.04
ไส้ตันตาขาว 0.22 3.03 0.22 3.03
หนามหลัง 7.91 32.94 3.67 42.22 0.57 10.16 12.15 85.32
หมอชา้งเหยียบ 0.06 1.25 0.06 1.25
หมูขา้งลาย 0.11 2.61 0.04 2.30 0.16 4.91

หมูขาว 0.21 2.11 0.03 2.14 0.24 4.25
ผลรวม 13.46 75.44 6.11 91.19 1.50 50.26 0.15 15.48 0.03 7.59 0.00 0.00 21.26 239.96

ผลรวม
ชนิดปลำ

ข่ำย 2.0  ซม. ข่ำย 3.0  ซม. ข่ำย 4.0  ซม. ข่ำย 5.5  ซม. ข่ำย 7.0  ซม. ข่ำย 9.0  ซม.
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ปริมาณและน  าหนักปลาที่สุ่มตัวอย่างด้วยข่าย 6 ช่องตา ( CPUE ครั งที่ 4 )  
ข้อมูลปลาจากเครื่องมือข่ายในแม่น้้าชี อ้าเภอเมือง และ อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  
สุ่มตัวอย่างวันที่ 24 - 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 เวลาลงข่าย 17.00 น. เวลากู้ข่าย 06.00 น. 
 

 
 

สรุปผลจับในแหล่งน  าเปรียบเทียบในแต่ละครั ง 

แม่น้้าชี จุดที่ 1 บ้านปากห้วยเดื่อ ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 
แม่น้้าชี จุดที่ 2 บ้านกุดเวียน ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  
รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
 

 

จ ำนวน
(ตัว)

น  ำหนัก
(กรมั)

จ ำนวน
(ตัว)

น  ำหนัก
(กรมั)

จ ำนวน
(ตัว)

น  ำหนัก
(กรมั)

จ ำนวน
(ตัว)

น  ำหนั
ก

จ ำนวน
(ตัว)

น  ำหนัก
(กรมั)

จ ำนว
น(ตัว)

น  ำหนัก
(กรมั)

จ ำนวน
(ตัว)

น  ำหนัก
(กรมั)

กระด่ีนาง 0.10 0.98 0.06 0.56 0.16 1.53
กระทิง 0.04 3.84 0.04 3.84
กระสูบจุด 0.10 0.98 0.10 0.98
กาด้า 0.03 5.27 0.03 5.27
แขยงขา้งลาย 0.10 1.70 0.11 1.72 0.21 3.42
ซิวควาย 1.03 7.19 1.03 7.19
ตะเพยีนทอง 0.09 3.40 0.09 3.40
บู่ทราย 0.31 3.60 0.18 4.79 0.03 6.61 0.51 15.00
แปน้แกว้ 2.36 4.32 2.36 4.32
แปบ 0.41 4.11 0.41 4.11
ล้ินหมา 0.31 0.51 0.06 0.31 0.36 0.82
สร้อยขาว 0.83 21.48 0.83 21.48
สร้อยลูกกล้วย 0.78 17.03 0.78 17.03
สังกะวาด 2.78 24.51 0.39 7.81 3.16 32.32
ไส้ตันตาขาว 0.51 3.85 0.06 0.69 0.57 4.55
หนามหลัง 1.64 6.83 1.22 14.17 2.87 21.00
หมอชา้งเหยียบ 0.10 1.39 0.06 0.42 0.16 1.80
หมูคอก 0.10 0.62 0.10 0.62
หลดจุด 0.31 3.39 0.31 3.39

ผลรวม 10.18 63.98 3.56 64.18 0.31 12.04 0.00 0.00 0.06 11.88 0.00 0.00 14.10 152.07

ผลรวม
ชนิดปลำ

ข่ำย 2.0  ซม. ข่ำย 3.0  ซม. ข่ำย 4.0  ซม. ข่ำย 5.5  ซม. ข่ำย 7.0  ซม. ข่ำย 9.0  ซม.

จุดส ำรวจที่
 1

จุดส ำรวจที่
 2

จุดส ำรวจที่
 1

จุดส ำรวจที่
 2

จุดส ำรวจที่
 1

จุดส ำรวจที่
 2

จุดส ำรวจที่
 1

จุดส ำรวจที่
 2

บ้ำนกุดเวยีน
บ้ำนปำก
ห้วยเดื่อ

บ้ำนกุดเวยีน
บ้ำนปำก
ห้วยเดื่อ

บ้ำนกุดเวยีน
บ้ำนปำก
ห้วยเดื่อ

บ้ำนกุดเวยีน
บ้ำนปำก
ห้วยเดื่อ

20 42.24 50.67 92.91 101.54 152.52 254.07 114.08 36.79 150.88 28.78 99.18 127.96
30 48.06 18.06 66.11 115.81 49.17 164.98 133.83 48.56 182.39 49.08 79.28 128.36
40 - 12.59 12.59 22.32 75.92 98.24 59.36 41.16 100.52 7.69 16.39 24.07
55 4.19 11.96 16.16 10.42 - 10.42 14.86 16.10 30.96 - - 0.00
70 19.39 - 19.39 - - 0.00 - 15.18 15.18 10.55 13.21 23.76
90 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00

ผลรวม 113.88 93.28 207.15 250.10 277.61 527.71 322.14 157.79 479.92 96.09 208.06 304.15

ค่ำ CPUE ครั งที ่1/2558ขนำด
ช่องตำ
(ม.ม.)

ค่ำ CPUE ครั งที ่2/2559 ค่ำ CPUE ครั งที ่3/2559 ค่ำ CPUE ครั งที ่4/2559

ผลรวม ผลรวม ผลรวม ผลรวม
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กิจกรรมที่  4  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมประมงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ด้าเนินโครงการความปลอดภัยด้าน
อาหารประมง เนื่องจากสินค้าที่ส่งออกยังต่างประเทศประสพปัญหาเรื่องยาและสารเคมีตกค้าง ส้านักวิจัยและ
พัฒนาประมงน้้าจืด จึงได้จัดโครงการน้าร่องส้าหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ดี และได้พัฒนาพร้อมทั้งจัดท้า
มาตรฐานการปฏิบัติที่ดี ส้าหรับการผลิตกุ้งก้ามกรามและก้าหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
กรมประมงได้จัดท้ามาตรฐานขั้นปลอดภัยส้าหรับการผลิตสัตว์น้้าจืดขึ้น เพื่อรองรับเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีการเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดเพื่อการยังชีพ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของเกษตรกร ให้พัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานที่สูงต่อไป  

ในปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลก้าหนดให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety Year) โดยมีการ
รณรงค์ให้อาหารทุกประเภทในประเทศ มีความปลอดภัยเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลและมีนโยบายให้ประเทศไทย
เป็นครัวของโลก เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส้าคัญให้แก่ประชากรโลก กรมประมงในฐานะหน่วยงานที่ดูแลและ
ควบคุมการผลิตสินค้าประมงโดย ได้มีการก้าหนดนโยบายและมาตรการที่ท้าให้สินค้าประมงเป็นสินค้าที่มีความ
ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและบริโภค และให้เกิดความมั่นใจว่าอาหารประมงมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ปราศจากสาร
ตกค้างและมีข้ันตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 ๒.๑ เพ่ือตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการ
ผลิตสัตว์น้้าขั้นปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดี
ส้าหรับสัตว์น้้า (GAP) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒.๒ เพ่ือให้ได้สัตว์น้้าที่ปลอดภัยจากการใช้ยาและสารเคมี  
 

ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ปี 2558 
 จากการด้าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ Food Safety ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕8 ที่ผ่านมาสามารถสรุปผลการด้าเนินงานโดยแยกเป็นกิจกรรม ได้ดังนี้ 
๑. กิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕8 ศูนย์ฯ ด้าเนินการกิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
จ้านวนรวมทั้งสิ้น 844 ฟาร์ม ประกอบด้วย 
  ๑.๑ ฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติการประมงที่ดีส้าหรับการผลิตสัตว์น้้า (GAP) รวม 46 ฟาร์ม 
แยกเป็นตรวจประเมินฟาร์มใหม่ 4 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ 1 ฟาร์ม และตรวจประเมินฟาร์มตรวจ
ติดตาม 41 ฟาร์ม  

โดยแยกเป็นรายละเอียดตามชนิดปลาดังนี้ 
- ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุปลานิล (ศรฟ.) จ้านวน 1 ฟาร์ม  
- ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ปลาอื่นๆ จ้านวน 4 ฟาร์ม 
- ตรวจติดตามฟาร์มปลานิล (ศรฟ.) จ้านวน 33 ฟาร์ม  
- ตรวจติดตามฟาร์มปลาอื่นๆ จ้านวน 8 ฟาร์ม 

  ๑.๒ ฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้้าขั้นปลอดภัย (Safety Level) รวม 798 ฟาร์ม     แยก
เป็น ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ 216 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ 42๐ ฟาร์ม และ ตรวจประเมินฟาร์มตรวจ
ติดตาม 162 ฟาร์ม  
๒. กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 

๒.๑ กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP   
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 ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน้้าจืดที่จะเข้ารับรองมาตรฐาน GAP ศูนย์จะท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้า ๑๐๐% 
ของฟาร์มที่ตรวจประเมินทั้งหมดเพ่ือสงให้หน่วยงาน สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดและศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้้าจืดขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้้า ซึ่งจะท้าการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้าง โดยเลือกจากสารกลุ่ม Tetracycline, Oxolinic acid, Chloramphenicol, Nitrofurans 
และ Malachite green ผลการด้าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕8 พบว่า การส่งตรวจสารตกค้างฟาร์ม GAP   
ผลตรวจสารตกค้างผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดไม่พบสารตกค้าง โดยตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้า GAP จ้านวนทั้งสิ้น 12 ฟาร์ม 

๒.๒ กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า Safety Level 
 ฟาร์มที่จะรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย จะท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้าส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงขอนแก่นและสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้้า ซึ่งจะท้าการ
ตรวจวิ เคราะห์ ส ารตกค้ าง โดย เลื อกจากสารกลุ่ ม  Tetracycline, Oxolinic acid, Chloramphenicol, 
Nitrofurans และ Malachite green  
  ผลการด้าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕8 พบว่า ในการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้า เพ่ือตรวจสาร
ตกค้างในเนื้อสัตว์น้้า Safety level จากการส่งตรวจสารตกค้างผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด โดยตรวจรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า Safety Level จ้านวนทั้งสิ้น 636 ฟาร์ม 
๓. กิจกรรมตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ ได้มอบให้ผู้ตรวจประเมินฟาร์ม
ด้าเนินการตรวจสอบ และสุ่มเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิต ที่ใช้ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เช่น ร้า อาหารเสริม 
อาหารส้าเร็จรูป เพ่ือตรวจสอบการปนเปื้อนยาและสารเคมี โดยใช้ชุด Screening test (ตรวจกลุ่ม Tetracycline 
กลุ่ม Nitrofurans และกลุ่มสารเคมีอ่ืนๆ เช่น Roxazone) หากสงสัยให้ส่งตัวอย่างอาหารสัตว์น้้า/วัตถุดิบอาหาร/
ส่วนผสมล่วงหน้า ตรวจที่สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าจืด เพ่ือยืนยันผลวิเคราะห์ ประกอบด้วย 
 โดยสรุปผลการด้าเนินงานในปี ๒๕๕8 พบว่า ในการตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติการ
ประมงที่ดีส้าหรับการผลิตสัตว์น้้าที่ดี GAP และตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้้าขั้นปลอดภัย 
Safety Level จ้านวน 1,265 ตัวอย่าง การตรวจประเมินไม่พบสารในกลุ่ม Tetracycline กลุ่ม Nitrofurans 
และกลุ่มสารเคมีอ่ืนๆ เช่น Roxazone โดยใช้ชุด Screening test ผลตรวจไม่พบสารตกค้าง ทั้ง 1,265 ตัวอย่าง 
๔. กิจกรรมตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้้าจืด ภายใต้สังกัดส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด  
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายให้ตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวน้้าจืด
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดมหาสารคาม ด้าเนินการตรวจประเมิน ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8 โดยมี
คณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ ดังนี้ 
 ๑. นายพงศ์เทพ  จันทรชิต ต้าแหน่ง นักวิชาการประมงช้านาญการ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
 ๒. นายเรืองชัย  สมสินธ์  ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ผู้ตรวจประเมิน 
 ๓. นายอติราช  ไชยค้า  ต้าแหน่งนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ผู้ตรวจประเมิน
 การด้าเนินงาน จากการตรวจประเมินโรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดมหาสารคาม 
พบว่าผ่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และผลการตรวจตัวอย่างเนื้อสัตว์น้้า จ้านวน ๓ ตัวยา ได้แก่ Tetracycline, 
Oxolinic acid และ Chloramphenicol ไม่พบสารตกค้าง 
๕.  กิจกรรมตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ ด้าเนินการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้้าจากฟาร์มที่รับรองมาตรฐาน 
Safety Level และ GAP ในปี ๒๕๕8 และฟาร์มที่ไม่ได้รับการรับรอง โดยมีการกระจายตัวของฟาร์มตามพ้ืนที่
และช่วงระยะเวลาและเก็บตัวอย่างสัตว์น้้าส่งตรวจ ๑ ชนิดสาร ต่อ ๑ ตัวอย่างสัตว์น้้า ณ ห้องปฏิบัติการที่ตรวจ
การปนเปื้อนยาและสารเคมี ดังนี้  
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  ๕.๕.๑ ห้องปฏิบัติการ ของสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด/ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้า
จืดขอนแก่น เพ่ือตรวจสารตกค้างกลุ่ม Tetracycline OXolinic acid Chloramphenicol Nitrofurans และ 
Malachite green   
  ๕.๕.๒ ห้องปฏิบัติการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า  เพ่ือ
ตรวจสารตกค้างกลุ่ม Stilbenes, กลุ่มSteroids, กลุ่มNitroimidazoles, กลุ่มSulphonamide, กลุ่มChemical 
elements และกลุ่ม Fluoroquinelone (เช่น Enrofloxacin เป็นต้น)  
  ๕.๕.๓ ห้องปฏิบัติการสถาบันและพัฒนาทรัพยากรประมงน้้าจืด เพ่ือตรวจโลหะหนักกลุ่ม 
Organochlorine (เช่น DDT & Metabolite, Endosulfan, PCBs เป็นต้น) 
  ผลการด้าเนินด้าเนินการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP ประจ้าปี ๒๕๕8 
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ พบว่า ในการสุ่มเก็บตัวอย่าง มีส่งตรวจสารกลุ่มTetracycline, 
OXolinic acid Chloramphenicol ซึ่งส่งตรวจที่  ศพจ.ขอนแก่น ไม่พบสารตกค้าง กลุ่ม  Nitrofurans และ 
Malachite green ส่งตรวจที่ สวจ. ไม่พบสารตกค้างกลุ่มStilbenes, กลุ่ม Steroids, กลุ่ม Nitroimidazoles, 
กลุ่มSulphonamide, กลุ่ม Chemical elements และกลุ่ม Fluoroquinelone Organochlorine (เช่น DDT & 
Metabolite, Endosulfan, PCBs ส่งตรวจที่ กตส. และกลุ่มสิ่งแวดล้อม ไม่พบสารตกค้าง  
 

ตารางผลการด้าเนินงานตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP แยกตามชนิดยา  
ปีงบประมาณ 2558 

 
  

ชนิดสำรทีต่รวจ หน่วย แผน/ หมำยเหตุ
นับ ผล รวม ตค.57 พย.57 ธค.57 มค.58 กพ.58 มีค.58 เมย.58 พค.58 มิย.58 กค.58 สค.58 กย.58

Tetracycline group ตย.ยา แผน 78   -  -  19   13   -  12   6     11   11   -  6     -  
ผล 78   -  -  19   13   -  11   7     11   11   -  6     -  

Oxolinic acid ตย.ยา แผน 75   -  -  12   17   -  12   6     11   11   -  6     -  
ผล 75   -  -  12   17   -  12   6     11   11   -  6     -  

Fluoroquinolone (Enrofloxacine) ตย.ยา แผน 95   -  -  15   15   -  20   9     15   15   -  6     -  
ผล 95   -  -  15   15   -  19   10   15   15   -  6     -  

Chloramphenicol ตย.ยา แผน 94   -  -  15   19   -  15   9     15   15   -  6     -  
ผล 94   -  -  15   19   -  14   10   15   15   -  6     -  

Nitrofuran metabolites group ตย.ยา แผน 68   -  -  11   11   -  3     11   11   -  11   10   -  
ผล 68   -  -  11   11   -  3     11   11   -  11   10   -  

Malachite green group ตย.ยา แผน 84   -  -  11   11   -  10   20   11   -  11   10   -  
ผล 84   -  -  11   11   -  10   20   11   -  11   10   -  

Stilbenes ตย.ยา แผน 7     -  -  -  -  -  -  -  -  -  7     -  -  กตส.
ผล 7     -  -  -  -  -  -  -  -  -  7     -  -  

Steroids ตย.ยา แผน 7     -  -  -  -  -  -  -  -  -  7     -  -  กตส.
ผล 7     -  -  -  -  -  -  -  -  -  7     -  -  

Sulphonamide ตย.ยา แผน 7     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7     -  กตส.
ผล 7     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7     -  

Nitromidazoles ตย.ยา แผน -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  กตส.
ผล -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Chemical element ตย.ยา แผน 3     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3     -  กตส.
ผล 3     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3     -  

B2a ตย.ยา แผน 4     -  -  -  -  -  -  -  -  -  4     -  -  กตส.
ผล 4     -  -  -  -  -  -  -  -  -  4     -  -  

Organochlorine ตย.ยา แผน 1     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1     -  สทจ.
ผล -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Crystal violet (สีย้อม) ตย.ยา แผน -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  กตส.
ผล 1     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1     -  

รวม ตย.ยำ แผน 523 -  -  83   86   -  72   61   74   52   40   55   -  
ผล 523 -  -  83   86   -  69   64   74   52   40   55   -  

ปงีบประมำณ 2558
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ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ปี 2559 
 จากการด้าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ Food Safety ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕9 ที่ผ่านมาสามารถสรุปผลการด้าเนินงานโดยแยกเป็นกิจกรรม ได้ดังนี้ 
๑. กิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕9 ศูนย์ฯ ด้าเนินการกิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
จ้านวนรวมทั้งสิ้น 968 ฟาร์ม ประกอบด้วย 
  ๑.๑ ฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติการประมงที่ดีส้าหรับการผลิตสัตว์น้้า (GAP) รวม 32 ฟาร์ม 
แยกเป็นตรวจประเมินฟาร์มใหม่ 4 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ 14 ฟาร์ม และตรวจประเมินฟาร์มตรวจ
ติดตาม 14 ฟาร์ม  

โดยแยกเป็นรายละเอียดตามชนิดปลาดังนี้ 
- ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุปลานิล (กมป.) จ้านวน 14 ฟาร์ม  
- ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ปลาอื่นๆ จ้านวน 4 ฟาร์ม 
- ตรวจติดตามฟาร์มปลานิล (กมป.) จ้านวน 10 ฟาร์ม  
- ตรวจติดตามฟาร์มปลาอื่นๆ จ้านวน 4 ฟาร์ม 

  ๑.๒ ฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้้าขั้นปลอดภัย (Safety Level) รวม 936 ฟาร์ม       
แยกเป็น ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ 231 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ 436 ฟาร์ม และ ตรวจประเมินฟาร์ม
ตรวจติดตาม 269 ฟาร์ม  
๒. กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 

๒.๑ กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP   
 ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน้้าจืดที่จะเข้ารับรองมาตรฐาน GAP ศูนย์จะท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้า ๑๐๐% 
ของฟาร์มที่ตรวจประเมินทั้งหมดเพ่ือสงให้หน่วยงาน สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดและศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้้าจืดขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้้า ซึ่งจะท้าการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้าง โดยเลือกจากสารกลุ่ม Tetracycline, Oxolinic acid, Chloramphenicol, Nitrofurans 
และ Malachite green ผลการด้าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕9 พบว่า การส่งตรวจสารตกค้างฟาร์ม GAP   
ผลตรวจสารตกค้างผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดไม่พบสารตกค้าง โดยตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้า GAP จ้านวนทั้งสิ้น 18 ฟาร์ม แยกเป็น ฟาร์มต่ออายุต่อเนื่องปี 59 ปลาอ่ืนๆ จ้านวน 4 ฟาร์ม และ ฟาร์ม 
GAP ปลานิล(กมป.) จ้านวน 12 ฟาร์ม 

๒.๒ กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า Safety Level 
 ฟาร์มที่จะรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย จะท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้าส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงขอนแก่นและสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้้า ซึ่งจะท้าการ
ตรวจวิ เคราะห์ ส ารตกค้ าง โดย เลื อกจากสารกลุ่ ม  Tetracycline, Oxolinic acid, Chloramphenicol, 
Nitrofurans และ Malachite green  
  ผลการด้าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕9 พบว่า ในการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้า เพ่ือตรวจสาร
ตกค้างในเนื้อสัตว์น้้า Safety level จากการส่งตรวจสารตกค้างผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด โดยตรวจรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า Safety Level จ้านวนทั้งสิ้น 667 ฟาร์ม แยกเป็น ฟาร์มต่ออายุต่อเนื่องปี 59 
จ้านวน 436 ฟาร์ม และ ฟาร์มใหม่ จ้านวน 231 ฟาร์ม 
๓. กิจกรรมตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ ได้มอบให้ผู้ตรวจประเมินฟาร์ม
ด้าเนินการตรวจสอบ และสุ่มเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิต ที่ใช้ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เช่น ร้า อาหารเสริม 
อาหารส้าเร็จรูป เพ่ือตรวจสอบการปนเปื้อนยาและสารเคมี โดยใช้ชุด Screening test (ตรวจกลุ่ม Tetracycline 
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กลุ่ม Nitrofurans และกลุ่มสารเคมีอ่ืนๆ เช่น Roxazone) หากสงสัยให้ส่งตัวอย่างอาหารสัตว์น้้า/วัตถุดิบอาหาร/
ส่วนผสมล่วงหน้า ตรวจที่สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าจืด เพ่ือยืนยันผลวิเคราะห์ ประกอบด้วย 
 โดยสรุปผลการด้าเนินงานในปี ๒๕๕9 พบว่า ในการตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติการ
ประมงที่ดีส้าหรับการผลิตสัตว์น้้าที่ดี GAP และตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้้าขั้นปลอดภัย 
Safety Level จ้านวน 1,450 ตัวอย่าง การตรวจประเมินไม่พบสารในกลุ่ม Tetracycline กลุ่ม Nitrofurans 
และกลุ่มสารเคมีอ่ืนๆ เช่น Roxazone โดยใช้ชุด Screening test ผลตรวจไม่พบสารตกค้าง ทั้ง 1,450 ตัวอย่าง 
๔. กิจกรรมตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้้าจืด ภายใต้สังกัดส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด  
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายให้ตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวน้้าจืด
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดมหาสารคาม ด้าเนินการตรวจประเมิน ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9 โดยมี
คณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ ดังนี้ 
 ๑. นายนิพนธ์  จันทร์ประทัด ต้าแหน่ง นักวิชาการประมงช้านาญการ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
 ๒. นายเรืองชัย  สมสินธ์  ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ผู้ตรวจประเมิน 
 ๓. นายอติราช  ไชยค้า  ต้าแหน่งนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ผู้ตรวจประเมิน
 การด้าเนินงาน จากการตรวจประเมินโรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดมหาสารคาม 
พบว่าผ่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และผลการตรวจตัวอย่างเนื้อสัตว์น้้า จ้านวน ๓ ตัวยา ได้แก่ Tetracycline, 
Oxolinic acid และ Chloramphenicol ไม่พบสารตกค้าง 
๕.  กิจกรรมตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ ด้าเนินการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้้าจากฟาร์มที่ รับรองมาตรฐาน 
Safety Level และ GAP ในปี ๒๕๕9 และฟาร์มที่ไม่ได้รับการรับรอง ณ ห้องปฏิบัติการที่ตรวจการปนเปื้อนยา
และสารเคมี ดังนี้  
  ๕.๕.๑ ห้องปฏิบัติการ ของสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด/ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้า
จืดขอนแก่น เพ่ือตรวจสารตกค้างกลุ่ม Tetracycline OXolinic acid Chloramphenicol Nitrofurans และ 
Malachite green   
  ๕.๕.๒ ห้องปฏิบัติการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า เพ่ือ
ตรวจสารตกค้างกลุ่ม Stilbenes, กลุ่มSteroids, กลุ่มNitroimidazoles, กลุ่มSulphonamide, กลุ่มChemical 
elements และกลุ่ม Fluoroquinelone (เช่น Enrofloxacin เป็นต้น)  
  ๕.๕.๓ ห้องปฏิบัติการสถาบันและพัฒนาทรัพยากรประมงน้้าจืด เพ่ือตรวจโลหะหนักกลุ่ม 
Organochlorine (เช่น DDT & Metabolite, Endosulfan, PCBs เป็นต้น) 
  ผลการด้าเนินด้าเนินการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP ประจ้าปี ๒๕๕9 
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ  พบว่า ในการสุ่มเก็บตัวอย่าง มีส่งตรวจสารกลุ่มTetracycline, 
OXolinic acid Chloramphenicol ซึ่งส่งตรวจที่  ศพจ.ขอนแก่น ไม่พบสารตกค้าง กลุ่ม  Nitrofurans และ 
Malachite green ส่งตรวจที่ สวจ. ไม่พบสารตกค้างกลุ่มStilbenes, กลุ่ม Steroids, กลุ่ม Nitroimidazoles, 
กลุ่มSulphonamide, กลุ่ม Chemical elements และกลุ่ม Fluoroquinelone Organochlorine (เช่น DDT & 
Metabolite, Endosulfan, PCBs ส่งตรวจที่ กตส. และกลุ่มสิงแวดล้อม ไม่พบสารตกค้าง  
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ตารางผลการด้าเนินงานตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP แยกตามชนิดยา  
ปีงบประมาณ 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิดสำรทีต่รวจ หน่วย แผน/ หมำยเหตุ
นับ ผล รวม ตค.58 พย.58 ธค.58 มค.59 กพ.59 มีค.59 เมย.59 พค.59 มิย.59 กค.59 สค.59 กย.59

Tetracycline group ตย.ยา แผน 97   -  -  17   10   15   15    10   10   10   10   -  -  ศพจ.ขอนแกน่
ผล 97   -  -  16   9     7      -  31   12   13   9      -  

Oxolinic acid ตย.ยา แผน 94   -  -  10   14   15   15    10   10   10   10   -  -  ศพจ.ขอนแกน่
ผล 94   -  -  10   12   7      -  30   12   15   8      -  

Fluoroquinolone ตย.ยา แผน 93   -  -  10   11   15   17    10   10   10   10   -  -  ศพจ.ขอนแกน่
ผล 93   -  -  10   9     7      23    -  11   11   13   9      -  

Chloramphenicol ตย.ยา แผน 93   -  -  10   13   15   15    10   10   10   10   -  -  ศพจ.ขอนแกน่
ผล 93   -  -  10   11   7      21    -  10   11   15   8      -  

Nitrofuran metabolites group ตย.ยา แผน 135 -  -  15   15   15   17    15   15   15   10   18   -  ศพจ.สุพรรณบรีุ
ผล 135 -  -  13   12   10   -   -  23   26   39   11   -  

Malachite green group ตย.ยา แผน 138 -  -  15   15   15   20    15   15   15   10   18   -  ศพจ.สุพรรณบรีุ
ผล 138 -  -  13   12   9      -   -  34   25   33   12   -  

Stilbenes ตย.ยา แผน 7      -  -  -  -  -  -   -  -  -  7     -  -  กตส.
ผล 8      -  -  -  -  -  8      -  -  -  -  -  -  

Steroids ตย.ยา แผน 7      -  -  -  -  -  -   -  -  -  7     -  -  กตส.
ผล 7      -  -  -  -  -  7      -  -  -  -  -  -  

Sulphonamide ตย.ยา แผน 7      -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  7      -  กตส.
ผล 7      -  -  -  -  -  7      -  -  -  -  -  -  

Nitromidazoles ตย.ยา แผน -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  กตส.
ผล -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  

Chemical element ตย.ยา แผน 3      -  -  -  -  -  -   -  -  -  3     -  -  กตส.
ผล 3      -  -  -  -  -  3      -  -  -  -  -  -  

B2a ตย.ยา แผน 7      -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  7      -  กตส.
ผล 7      -  -  -  -  -  7      -  -  -  -  -  -  

B2b ตย.ยา แผน 1      -  -  -  -  -  -   -  -  -  1     -  -  กตส.
ผล 1      -  -  -  -  -  1      -  -  -  -  -  -  

Crystal violet (สีย้อม) ตย.ยา แผน 1      -  -  -  -  -  -   -  -  -  1     -  -  กตส.
ผล 1      -  -  -  -  -  1      -  -  -  -  -  -  

Amoxicillin ตย.ยา แผน 1      -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  1      -  กตส.
ผล 1      -  -  -  -  -  1      -  -  -  -  -  -  

Organochlorine ตย.ยา แผน 1      -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  1      -  สทจ.
ผล 1      -  -  -  -  -  1      -  -  -  -  -  -  

รวม ตย.ยำ แผน 685 -  -  77   78   90   99    70   70   70   79   52   -  
ผล 686 -  -  72   65   47   80    -  139 97   128 57   -  

ปงีบประมำณ 2559
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กิจกรรมที่  5  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง  
 

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง มุ่งเน้นให้บริการความรู้เทคโนโลยีด้านการ
ประมง และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประสบการณ์จากบุคลากรภาครัฐและปราชญ์
ชาวบ้าน โดยเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ โดยจัดอบรมตามหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่และวัตถุประสงค์ของเกษตรกรในพ้ืนที่  
 ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์ฯ ไม่มีกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร เนื่องจากการฝึกอบรมด้าเนินการโดย
ส้านักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ ส่วนปีงบประมาณ 2559 การฝึกอบรมด้าเนินการโดยศูนย์ฯ ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 
 

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ปีงบประมาณ  ๒๕๕9 
 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมประมงให้จัดตั้งศูนย์

เรียนรู้ด้านการประมง เพ่ือให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และขยายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการประมง 
โดยศูนย์ฯได้ด้าเนินการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงและจัดหลักสูตรในการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร      
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านทฤษฎีและหลักการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน
การฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบให้แก่เกษตรกรในระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้แล้วยังได้จัดให้มี
การเดินทางไปศึกษาและดูงานฟาร์มเกษตรกรที่ด้าเนินงานประสบความส้าเร็จในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เพ่ือเป็น
การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และน้าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
มาใช้ในการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคลและพ้ืนที่ที่ตนเองมี ให้มีชีวิ ตความเป็นอยู่ที่
พอเพียงและยั่งยืนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  จัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 

 2.  เป็นศูนย์เครือข่ายให้บริการความรู้เทคโนโลยีด้านการประมงในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 3.  เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสบการณ์ทั้งบุคลากรภาครัฐ 
    และปราชญ์ชาวบ้าน 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย (คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้าฝึกการอบรม) 
 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง จ้านวน 40 คน ในพ้ืนที่ จังหวัดชัยภูมิ 
 

4. หัวข้อและเนื อหาการฝึกอบรม 
4.1 ภาคทฤษฎี       - หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- การเลือกสถานที่ / รูปแบบการเลี้ยง  / การป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้้า 
- การจัดการคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยขั้นพ้ืนฐานในการเพาะเลี้ยง    
  ระบบ GAP, COC  
- การวางแผนการผลิต การตลาด และการจัดการผลผลิต 
- การเพาะและอนุบาลสัตว์น้้าจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

    - การจัดท้าบัญชีฟาร์ม 
 4.2 ภาคปฏิบัติ  - การเพาะพันธุ์สัตว์น้้าจืดที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ 
 4.3 ทัศนศึกษาดูงาน - การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 

5. ระยะเวลาการฝึกอบรม     จ้านวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2558         
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ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2558 
 

 
    ลงทะเบียนและรับเอกสาร ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 

 

  
เกษตรกรรับฟังการบรรยายในภาคทฤษฎีในหัวข้อต่างๆ 

 

    
เกษตรกรฝึกปฏิบัติภายในศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง  

สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแบบง่าย  
 

 
ศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรกรตัวอย่าง  

ฟาร์มนายบุญหลอด  หวังครอบกลาง ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
และฟาร์มนายประสิทธิ์  ขึ้นภูเขียว ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ
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รายชื่อเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ปีงบประมาณ  ๒๕๕9 
 

ล้าดับ ช่ือ-สกุล เลขบัตรประชาชน 
ท่ีอยู่ ผลการทดสอบ 

เลขท่ี หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ก่อน หลัง 
1 นายประจวบ  นาห่อม 3360400305498 77/1 10 บ้านหัน เกษตรสมบูรณ ์ ชัยภูมิ 10 17 
2 นายสุรเช  เข็มอินทร์ 3301900162123 59/1 10 บ้านหัน เกษตรสมบูรณ ์ ชัยภูมิ 16 17 
3 นายนาวิน  ลาภทวี 5360400038321 238 1 หนองข่า เกษตรสมบูรณ ์ ชัยภูมิ 16 20 
4 ว่าท่ี ร.ต.วิศิษฐ์  นามวิจิตร 1360500137680 165 4 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ ์ ชัยภูมิ 16 18 
5 นายสงวนศักดิ์  ศรีราษฎร์ 3360400764255 229 14 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ ์ ชัยภูมิ 15 19 
6 นายเสกสรรค์  จอสูงเนิน 3369900149612 53 5 ช่องสามหมอ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 15 19 
7 นายอดุลย์  หงษ์ประเสริฐ 3360300258242 207 8 ช่องสามหมอ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 10 16 
8 นายชมภู  พงษ์สระพัง 3360300249839 80 1 ช่องสามหมอ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 12 18 
9 นายตะวัน  สง่าแดน 3360300139855 102 15 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 14 17 

10 นายโกวิท  เพิ่มยินดี 3360300154064 164 15 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 14 18 
11 นายโชคอนันต์  พันธมุย 3361000953655 39 6 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 15 19 
12 นายชาญชัย  สวงโท 3360600457658 110 8 หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ 15 18 
13 นายไพฑูรย์  พรามจร 3360600472363 104 6 หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ 10 19 

14 นางพิศมัย   แซ่เง่า 3360600923055 96/1 12 บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ 13 18 

15 นายไพโรจน์  พันธวนิช 3360900298962 84 19 ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ 17 19 

16 นายสมธยา  ทนโนนแดง 3360200206216 181 8 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ 16 17 

17 นายทองสุข  ดาชัย 3360200074646 124 16 บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ 12 14 
18 นายคมสันต์  ชื่นสบาย 3360200246986 204 1 ชีบน บ้านเขว้า ชัยภูมิ 16 17 
19 นายบุญมา   โภคา 3360200460635 281 5 ชีบน บ้านเขว้า ชัยภูมิ 15 18 
20 นายอภิชัย   อ้อชัยภูมิ 3360200376421 133 12 ชีบน บ้านเขว้า ชัยภูมิ 14 16 
21 นายบัญชา  โชคบัณฑิต 3361100236017 7 3 บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ 11 17 
22 นายพินิจ  พงษ์สระพัง 3361100250648 115 9 สระพัง บ้านแท่น ชัยภูมิ 15 18 
23 นายวันทา   พลภูงาม 3361100241975 77 7 สระพัง บ้านแท่น ชัยภูมิ 14 16 
24 นายกิตติพงศ์  เจ็กสูงเนิน 3361100155301 17 14 สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ 14 15 
25 นายภูพิงค์   พรพมภิภักดิ์ 3430100205306 114 14 สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ 15 18 
26 นายบุญช่วย  จิตไมตรี 3361000052950 51 4 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ 12 15 
27 นายจรัส   จิตรมั่น 5361090017667 145 12 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ 10 14 
28 นายบุญกอง   เจริญศักดิ์ 3400600547605 55 4 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ 9 17 
29 นายจุน   เชื่อมมะรัง 3360600292403 55/3 2 รังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ 16 17 
30 นายพนม  ส่วนบุญ 3360600115285 94 2 รังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ 14 17 
31 นายบุญจันทร์   ดงทอง 3360100544993 76 10 กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 13 17 
32 นายวิเชียร  หาญมรรคา 3360100515608 4/5 16 กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 14 15 
33 นายบุญเลิศ  รฤไทยสง 3360100241559 14 5 หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 14 15 
34 นายชานนท์  ชนูนันท์ 3409900916701 72 7 โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ 14 16 
35 นายประมวล  ตรีเมืองสอง 3361200412321 259 10 โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ 12 13 
36 นางสมถวิล  โยตา 3360500838331 35/1 4 ถ้้าวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 13 20 
37 นางสุดอาลัย  ผลวิลัย 3360500440931 1 7 ถ้้าวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 13 19 
38 นายสมคิด  ภูสังข์ 3360500604438 100 10 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 15 17 
39 นายกองศรี  พลเดชา 3360500654427 75 10 กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 11 14 
40 นายบุญกวย  สินนอก 3360500075273 172 1 วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 15 18 
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กิจกรรมที่  6  โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงปลานิลเพื่อการส่งออก 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นถึงความส้าคัญและศักยภาพการผลิตปลานิลของเกษตรกรไทย      
มีแนวโน้มการตลาดที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและต่างประเทศ จึงมอบหมายให้กรมประมง
จัดท้ายุทธศาสตร์การพัฒนาปลานิล พ.ศ. 2553 – 2557 ขึ้น และด้าเนินการต่อเนื่องมาถึงปีงบประมาณ 2558 
โดยให้ความส้าคัญกับทุกปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาปลานิล 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือให้การผลิตสินค้าปลานิลมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
2. เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือชมรม 

เพ่ือให้การผลิตปลานิลได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนองสินค้าปลานิล 
3. เพ่ือสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าปลานิล 
4. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการขยายตลาดต่างประเทศ 

เป้าหมาย : 
1. ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลมีความพร้อมเตรียมเข้าสู่มาตรฐานปฏิบัติทางประมงท่ีดี จ้านวน 432 ฟาร์ม 
2. ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลมีความพร้อมเตรียมเข้าสู่มาตรฐาน Safety Level จ้านวน 1,200 ฟาร์ม 
3. มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล จ้านวน 50 กลุ่ม 
4. มีศูนย์กระจายลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพ จ้านวน 6 แห่ง 

 

แผน – ผลการด าเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2558 มีดังนี  
 

1. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
1.1 คัดเลือกฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลภายในจังหวัด โดยคัดเลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลรายย่อยที่ยังไม่ได้

รับมาตรฐานอาหารปลอดภัยใดๆ หรือเคยได้รับแต่ขาดการต่อทะเบียนฟาร์ม จ้านวน 20 ฟาร์ม ดังนี้ 
 

ที ่ ช่ือผู้ประกอบการ หมู ่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
1 นายตี ๋  เขียววัฒนะ 9 กะฮาด เนินสง่า ชัยภูม ิ
2 นายชวน  ภักชัยภูม ิ 5 บ้านค่าย เมือง ชัยภูม ิ
3 นายแดง  หมั่นธรรม 12 บ้านค่าย เมือง ชัยภูม ิ
4 นางจ้าลอง  คงประโยชน ์ 12 บ้านค่าย เมือง ชัยภูม ิ
5 นายเดชา  วงมาเกษ 6 กะฮาด เนินสง่า ชัยภูม ิ
6 นางกรรณิกา  รอดชัยภูม ิ 4 กะฮาด เนินสง่า ชัยภูม ิ
7 นายสวัสดิ ์ ละหานนอก 3 ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูม ิ
8 นายจันทร ์ ทวีฤทธิ ์ 5 บ้านค่าย เมือง ชัยภูม ิ
9 นางสมบัต ิ ฤทธิ์ก้าลัง 4 บ้านค่าย เมือง ชัยภูม ิ

10 นางบังอร  ศิริบุตร 12 บ้านค่าย เมือง ชัยภูม ิ
11 นายทองใบ  จุมพลพงษ ์ 3 หนองบัวบาน จัตุรสั ชัยภูม ิ
12 นางมณ ี ภักดิ์ชัยภมู ิ 7 กะฮาด เนินสง่า ชัยภูม ิ
13 นายช่ืน  ขวัญกลาง 7 บ้านค่าย เมือง ชัยภูม ิ
14 นางนฤมล  ภัทรวล ี 7 กะฮาด เนินสง่า ชัยภูม ิ
15 นายนิคม  สุขประเสริฐ 1 โนนสะอาด คอนสวรรค ์ ชัยภูม ิ
16 นายไหล  หมวดชัยภมู ิ 5 กะฮาด เนินสง่า ชัยภูม ิ
17 นายประสิทธ์ิ  ตะกิ่มนอก 5 กะฮาด จัตุรสั ชัยภูม ิ
18 นางตรีปภสั  บือขุนทด 12 บ้านค่าย เมือง ชัยภูม ิ
19 นางญาศิตา  แท่นนอก 5 กะฮาด เนินสง่า ชัยภูม ิ
20 นางสิริรตัน ์ จันทสอ 5 กะฮาด เนินสง่า ชัยภูม ิ
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1.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย  
โดยเข้าส่งเสริมไม่น้อยกว่า 5 ราย/3 ครั้ง/1 เดือน เจ้าหน้าที่โครงการฯ  ได้ด้าเนินการเข้าไปส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย  

1.3 จัดอบรม/ศึกษาดูงาน ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก จ้านวน 20 ราย (ดูงานฟาร์มเพาะเลี้ยง
ปลานิลที่ได้มาตรฐานภายในจังหวัด ด้าเนินการระหว่าง ม.ค.- เม.ย.58) โดยดูงานที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลของ
นายบุญหลอด หวังครอบกลาง เลขที่ 20 หมู่ 11 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ซึ่งได้รับมาตรฐาน GAP เมื่อวันที่ 
26 มีนาคม 2558 

1.4 คัดเลือกฟาร์มอนุบาลย่อยในพ้ืนที่การเลี้ยง จ้านวน 1 ฟาร์ม คือฟาร์มของนายยงยุทธ ศรีแก้ว ที่อยู่
ฟาร์ม.250 หมู ่3 บ้านหนองบัวรอง อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130  

1.5 สนับสนุนลูกพันธุ์ปลานิล ขนาด 2 -3 เซนติเมตร ให้กับฟาร์มอนุบาลที่ได้รับคัดเลือก จ้านวน 
20,000 ตัว โดยประสานกับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ เพ่ือสนับสนุนลูกพันธุ์ปลานิลให้กับฟาร์ม
ของนายยงยุทธ ศรีแก้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 
2. กิจกรรมตรวจรับรองฟาร์มเลี้ยงปลานิลเพ่ือให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 

2.1 รับใบยื่นค้าขอรับรองการเพาะเลี้ยงปลานิล ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ จ้านวน 20 ราย (ด้าเนินการระหว่าง ม.ค.-พ.ค.58) โดยด้าเนินการตั้งแต่เดือน ม.ค. – เม.ย. 2558 

2.2 ส่งรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย เจ้าหน้าที่
โครงการฯ ได้ด้าเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2558 

2.3 ส่งผลการตรวจสารตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้้า (ด้าเนินการระหว่าง ม.ค. - ก.ย.58) เจ้าหน้าที่
โครงการฯ ประสานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ในการส่งตัวอย่างสัตว์น้้าเพ่ือตรวจหาสารตกค้าง ซึ่งได้รับผลตรวจใน
เดือนสิงหาคม 2558 โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง 
 

ที ่ ชื่อเจ้าของฟาร์ม ทะเบียนฟาร์ม ทีต่ั งฟาร์ม ขอรบัรอง หมายเหต ุ 
1 นายสวัสดิ ์ ละหานนอก 3601030023 ม. 3 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภมูิ SL   
2 นายไหล  หมวดชัยภมู ิ 3601010280 ม. 5 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภมูิ SL   
3 นางสิริรตัน ์ จันทสอ 3601001750 ม. 5 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภมูิ SL   
4 นางมณ ี ภักดิ์ชัยภมู ิ 3601010281 ม. 7 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภมูิ SL   
5 นายตี ๋  เขียววัฒนะ 3601047478 ม. 9 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภมูิ SL   
6 นายเดชา  วงมาเกษ 3601047479 ม. 9 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภมูิ SL   
7 นางสมบัต ิ ฤทธิ์ก้าลัง 3601000002 ม. 4 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ SL   
8 นายชวน  ภักชัยภูม ิ 3601021925 ม. 5 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ SL   
9 นายช่ืน  ขวัญกลาง 3601021922 ม. 7 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ SL   

10 นายแดง  หมั่นธรรม 3601021874 ม. 12 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภมูิ SL   
11 นางบังอร  ศิริบุตร 3601021918 ม. 12 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภมูิ SL   
12 นางตรีปภสั  บือขุนทด 3601021864 ม.12 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภมูิ SL   
13 นายทองใบ  จุมพลพงษ ์ 3601013659 ม. 3 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูม ิ SL   
14 นายจันทร ์ ทวีฤทธิ์ 3601047510 ม. 5 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ SL   
15 นายประสิทธิ์  ตะกิ่มนอก 3601001790 ม. 5 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภมูิ SL 

 16 นางนฤมล  ภัทรวล ี 3601048513 ม. 7 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภมูิ SL   
17 นางจ้าลอง  คงประโยชน์ 3601021869 ม. 12 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภมูิ GAP  
18 นางกรรณิกา  รอดชัยภูมิ 3601029470 ม. 4 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภมูิ GAP  
19 นางญาศิตา  แท่นนอก 3601042206 ม. 5 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภมูิ GAP  
20 นายนิคม  สุขประเสริฐ 3601006528 ม. 1 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ GAP   
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3. กิจกรรมการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยและพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง 
3.1 จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรรายย่อยหรือพัฒนากลุ่มเกษตรกรเดิมให้เข้มแข็ง จ้านวน 1 กลุ่ม (ด้าเนินการ

ระหว่าง ม.ค. – ส.ค. 58) ศูนย์ฯ ได้พัฒนากลุ่มเกษตรกรเดิม คือ กลุ่มเกษตรกรผู้จ้าหน่ายสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้้าต้าบลกะฮาด ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555  เพ่ือให้กลุ่มฯ เกิดความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน มีการจัดประชุมทุกๆ 2 เดือน เพ่ือแลกเปลี่ยนปัญหาและระดมความคิดในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน แจ้งรายรับรายจ่ายความเคลื่อนไหวของบัญชีให้สมาชิกทราบ ซึ่งรายได้หลักของกลุ่มฯ มาจากการให้เช่า
อวนลากปลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ฯ เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยให้สิทธิ์สมาชิกจ่ายค่าเช่าในอัตรา  
วันละ 100 บาท ส่วนบุคคลภายนอกเช่าในอัตราวันละ 200 บาท อีกส่วนมาจากการกู้ยืมเงินค่าหุ้น (หุ้นละ 
300 บาท) ให้สมาชิกภายในกลุ่มกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่้าร้อยละ 1 บาทต่อเดือน สมาชิกภายในกลุ่มฯ พอใจผลการ
ด้าเนินการเป็นอย่างยิ่ง มีเกษตรกรให้ความสนใจขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพ่ิมในปี 2558 จากเดิมมีสมาชิก     14 
ราย เพ่ิมเป็น 16 ราย และมีการเพ่ิมหุ้นของสมาชิกจากเดิม จ้านวน 43 หุ้น เพ่ิมเป็น 53 หุ้น รายชื่อสมาชิกใน
ปัจจุบัน มีดังนี้ 

 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ 
1 นางคะนึง  เจียมพิริยะกุล 122 ม.5   ต.กะฮาด  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูม ิ
2 นายสะอาด  พรมโชต ิ 16 ม.4  ต.กะฮาด  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูม ิ
3 นางสมพร  พิณนอก 49 ม.5 ต.กะฮาด  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูม ิ
4 นางสุภาวด ี พรมโชต ิ 86 ม.4 ต.กะฮาด  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูม ิ
5 นายบุญม ี หมั่นสกุล 129 ม.5 ต.กะฮาด  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูม ิ
6 นายบรรทม  มีเค้า 99/2 ม.5  ต.กะฮาด  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูม ิ
7 นายบรรเทิง  มีเค้า 59/1 ม.5  ต.กะฮาด  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูม ิ
8 นายเชาว์  มีเค้า 44 ม.5 ต.กะฮาด  อ.เนินสง่า จ.ชัยภูม ิ
9 นางกรรณิกา  รอดชัยภูม ิ 69 ม.4 ต.กะฮาด  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูม ิ

10 นายนรินทร ์ หมั่นธรรม 51/1 ม.5 ต.กะฮาด  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูม ิ
11 นางอุบล  ระกานอก 59/1 ม.5 ต.กะฮาด  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูม ิ
12 นางสาวอัมพร  ปลั่งกลาง 68 ม.5 ต.กะฮาด  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูม ิ
13 นายประสิทธ์ิ  ตะกิ่มนอก 50 ม.5 ต.กะฮาด  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูม ิ
14 นางสาวส้ารวย  หมั่นธรรม 51/1 ม.5 ต.กะฮาด  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูม ิ
15 นายญาศิตา  แท่นนอก 189 ม.5 ต.กะฮาด  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูม ิ
16 นางสิริรตัน ์ จันทสอ  ม.5 ต.กะฮาด  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูม ิ

 

3.2 รวบรวม/ส้ารวจปริมาณผลผลิตปลานิลจากฟาร์มเลี้ยง สถานการณ์การเลี้ยง ปริมาณการจ้าหน่ายลูก
พันธุ์ปลานิลของแหล่งเพาะพันธุ์ปลานิลในจังหวัด และรวบรวม/ส้ารวจข้อมูลราคาปลานิลในจังหวัด ราคาหน้า
ฟาร์ม และราคาตลาด รายงานผลตามแบบฟอร์มเดือนละ 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ด้าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว 
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กิจกรรมที่  7  โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 

          ปลานิลเป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศสูง หลายประเทศส่งเสริมให้มีการ
ผลิตปลานิลเพ่ือการส่งออก จึงมีการแข่งขันอย่างสูงในตลาดการค้าปลานิล 
           เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ บางแห่งไม่มีแหล่งลูกพันธุ์ต้องซื้อจากพ้ืนที่ห่างไกล    
เป็นอุปสรรคส้าคัญในการพัฒนาระบบการเลี้ยงหรือการเพ่ิมก้าลังการผลิตให้สูงขึ้น ดังนั้นเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปลานิลเป็นรูปธรรม ลดความเสี่ยง  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้
เกษตรกร เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสินค้าประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด จึงได้
มุ่งเน้นการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล ในพ้ืนที่ที่ก้าหนดให้เป็นเขตเกษตรเศรษฐกิจ
ส้าหรับสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ (ปลานิล) เพ่ือให้เกษตรกรมีวิธีการจัดการที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงปลานิลให้มี
ประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่้า 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทฺธิภาพของเกษตรกรให้ผลิตปลานิลคุณภาพดีในพ้ืนที่เขตที่เหมาะสม 
2. เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิตปลานิล 

 

แผน – ผลการด าเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2558 มีดังนี  
1. กิจกรรมพัฒนาศูนย์ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพ  

                             
 

 

 

 

กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพ 

รายละเอียดการด้าเนนิงานจัดตัง้และพัฒนาศนูย์ผลิตลูกพนัธุ์ปลานลิคุณภาพ 
1.ใช้พ่อแม่พันธุ์ปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา โดยใช้สายพนัธุ์ที่ได้รับการสนบัสนุนจากสถาบันวิจยัและพัฒนาพนัธุกรรม
สัตว์น้า้ทดแทนพ่อแม่พันธุ์เดิม 
2.ปรับปรุงอาคารโรงเพาะฟักไข่ปลานิลเพื่อป้องกันฝนและแสงแดดและชว่ยในการควบคุมอุณหภูมิระบบน้า้ในโรง
เพาะฟัก 
3.ขุดลอกท้าความสะอาดบ่อดินที่ใช้ในการเพาะพนัธุป์ลานิล 
    - บ่อดินที่ใช้ในการกางกระชงัเพาะผสมพันธุป์ลานลิ 
    - บ่อดินที่ใช้ในการกางกระชงัอนุบาลลูกปลานิล 
4.ปรับปรุงทา้ความสะอาดวสัดอุุปกรณ์ที่ใช้ในระบบโรงเพาะฟกัไข่ปลานิล 
5.ติดตั้งเคร่ืองปั๊มลมเพื่อเพิ่มอากาศในน้้าในระบบโรงเพาะฟัก 
6.ปลูกพืชในบ่อกรองน้้าเพื่อช่วยดูดซับของเสียจากระบบโรงเพาะฟัก 
7.ปรับปรุงทา้ความสะอาดบ่อคอนกรีตและบริเวณที่ใช้ในการอัดบรรจุพันธุ์ปลานิลก่อนสง่มอบให้เกษตรกร 
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2. กิจกรรมผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพ แจกจ่ายลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศให้เกษตรกร จ้านวน 66 ราย 
รายละ 6,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 396,000 ตัว โดนด้าเนินการสนับสนุนดังนี้ 
- เดือนเมษายน 2558 จ้านวน 90,000 ตวั 
- เดือนพฤษภาคม 2558 จ้านวน 102,000 ตัว 
- เดือนมิถุนายน 2558 จ้านวน 102,000 ตัว 
- เดือนกรกฎาคม 2558 จ้านวน 102,000 ตัว 

 

รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกในการแจกลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพ จ้านวน 66 ราย 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
1 นายบรรจบ รวดชัยภมู ิ 34 นายสะอาด  พรมโชต ิ
2 นางมานพ  ทรัพย์มาก 35 นางคนึง  เจียมพริิยะกลุ 
3 นางธนารักษ์  ทวีจิตต์ 36 นางสาวส้ารวย  หมั่นธรรม 
4 นายสะออน  พริกจ้ารูญ 37 นางอุบล  ระกานอก 
5 นางกิมลี ้ พริกจ้ารญู 38 นายก้าหนด  พริกจ้ารูญ 
6 นางระนอง  ศรีไตรภพ 39 นายบรรทม  มีเค้า 
7 นางอุรา  ไต้สันเทียะ 40 นายประนอม  โพธิ์นอก 
8 นายณรงค ์ ผลวิเศษ 41 นายสวัสดิ ์ ละหานนอก 
9 นายสนม  นวลใย 42 นายแก้ว  ช่องศรี 

10 นางเรียม  โพธิ์นอก 43 นางบังอร  ศิริบุตร 
11 นายวิราช  คงสัมพันธ์ 44 นายนิคม  สุขประเสริฐ 
12 นายหนูเอียง  ฐานหมั้น 45 นางภรันยา  สุขนิล 
13 นายอ้านวย  มาตรสงคราม 46 นางครองไผ ่ ทวีทรัพย ์
14 นางบุญทิวา  อาจวิชิต 47 นางสาคร  ทวีเงิน 
15 นางสนิท  นวลใย 48 นายวิชัย  ปลายชัยภูม ิ
16 นางกรรณิกา  รอดชัยภูม ิ 49 นางจันหอม  ตอพล 
17 นายจ้าลอง  จงเจนกลาง 50 นายกองแพง  นิมมา 
18 นายอุดิษฐ์  มาฆะเซ็นต ์ 51 นายบุญหลอด  หวังครอบกลาง 
19 นางประนอม  โพธิ์นอก 52 นายสมบญุ  ขจรวงศ ์
20 นางรวงทิพย ์ ชอบมาก 53 นายมานพ  งอกข้าวนก 
21 นางสาวล้าภ ู พยอมสันเทียะ 54 นายนรินทร ์ หมั่นธรรม 
22 นายคูณ  พยอมสันเทียะ 55 นางสมบัต ิ ฤทธิ์ก้าลัง 
23 นายเดชา  วงมาเกษ 56 นางสมพร  พิณนอก 
24 นายชวน  ภักดิ์ชัยภูม ิ 57 นายช่ืน  ขวัญกลาง 
25 นายตี ๋ เขียววัฒนะ 58 นางนฤมล  ภัทรวล ี
26 นายแดง  หมั่นธรรม 59 นางตรีปภสั  บือขุนทด 
27 นางจ้าลอง  คงประโยชน ์ 60 นายส้ารวย  หาญนอก 
28 นายธนพล  ดีหมื่นไวย 61 นายจันทร ์ ทวีฤทธิ ์
29 นายนัด  โพธิ์นอก 62 นายไหล หมวดชัยภูม ิ
30 นายปฐม  หาญนอก 63 นายทองใบ  จุมพลพงษ ์
31 นายอนงค ์ แย้มทอง 64 นางมณ ี ภักดิ์ชัยภมู ิ
32 นายฮง  ตากิ่มนอก 65 นางศิริรัตน ์ จันทสอ 

33 นางสุภาวด ี พรมโชต ิ 66 นางญาศิตา  แท่นนอก 
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กิจกรรมส่งเกษตรกรศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี ยงปลานิล จ านวน 3 ราย ดังนี  
1. นายบุญหลอด หวังครอบกลาง 
2. นายมานพ งอกข้าวนก 
3. นายสมบุญ  ขจรวงศ์ 

ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านวังม่วง อ.โนนสูง และ บ้านดอนเปล้า อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปลานิล 

ให้ค้าแนะน้าและแจกคู่มือการเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการผลิตเลี้ยงปลานิล  ด้าเนินการใน
เดือนกรกฎาคม 2558 จ้านวน 30 ราย และเดือนสิงหาคม 2558 จ้านวน 36 ราย 
การด้าเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ไดค้ัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมในโครงการฯ จ้านวน 66 ราย ดังรายชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
1 นางธัญชนก  ฉันทนิ 34 นางนงค์นุช  วาทโยธา 
2 นายเสมอ  จันทร์เรือง 35 นายพลรตัน์  พงษ์จันทร์ 
3 นางปราณี  จันทร์เรือง 36 นางสาวผิน  มาภักด ี
4 น.ส.ล้าพันธ์  ชาติพุทรา 37 นางสมควร วรรณกจิ 
5 นางเดือน  ภูมิโคกรักษ์ 38 นายกล่อม   ปานกลาง 
6 นางสมโภช  วิชัยโย 39 นายอดุลย ์  งอกนาวัง 
7 นางมุชิตรา  ศรีสุนทร 40  นายอุทัย  เนียนสันเทียะ 
8 นางต้อย  สายสินรัมย ์ 41 น.ส.สายรุ้ง  ทองประสิทธ์ิ 
9 นางแสงอรุณ  พริกจ้ารูญ 42 น.ส.ประยูร  เดือดสันเทียะ 

10 นายประเสริฐ  อุตช ี 43 นายรอง   ทวีจิตต์ 
11 นายไกรพล  เสาโกมุท 44 นายศุภชัย  บุญปราการ 
12 นายวุฒิชัย  สมนาแซง 45 นายสนธยา  วงษ์นันท์ 
13 นางสาวอรวรรณ  อาวะรณุ 46 นางจ้าป ี ทาหนองแหวง 
14 นายบุญชู  แสงสว่าง 47 นายชลิต  วงศ์นันท์ 
15 นางสวัสดิ์  ศรดีาวฤกษ์ 48 นายชาญชัย  นกชัยภูม ิ
16 น.ส.ดาวรุ่ง  บุญคง 49 นายประสิทธ์ิ   นพวรรณ 
17 นางเมธินี  ทวีทรัพย์ 50 นายทศพล บุญปราการ 
18 นายสมคดิ  ครองตาเนิน 51 นางวารุณ ี สิงห์ชัย 
19 นายอานันทร์  ทะมาด ี 52 นายอนันต ์ ตอพล 
20 นายสมจติร  สเุรนรัมย์ 53 นางตรึงจิตร  ตอพล  
21 นายประจวบ  ตลอดไธสง 54 นายจักรพงษ์  อาจวิชิต 
22 นายทองม้วน  ผดุงชนม์ 55 นายกาญจน ์ สังฆมณ ี
23 นางมาลัย  แย้มทอง 56 นางเลี่ยมรอง  พรมรักษ์ 
24 นายบุญโฮม  ถาวรชาต ิ 57 นางค้าบ่อ  เพิ่มศร ี
25 นายสุรศักดิ์  สุวรรณ์ประทีป 58 นายวิโรจน ์ สุขุม 
26 นางทองจันทร์  ชัยจ้ารัส 59 นายบุญพิสิษฐ ์ ธรรมกุล 
27 นายสังข์ทอง  หงษ์ทอง 60 นายพิเชษฐ์ เย็นใจ 
28 นางสมร  กุสันเทียะ 61 นางอาทิตยา  จารุจิตเกษม 
29 นายระยอง  ทองสาย 62 นายอุดม  จ้าปาวงษ ์
30 นายวายุ  โหล่คา้ 63 นายส้าล ี คงโสรส 
31 นายบุญ  หมั่นธรรม 64 นายบริบูรณ ์ เนาว์นันท์ 
32 นางบุญเทือง  พรมมาก 65 นายวิลัน  มาสิงห ์
33 นายจ้าเนียร  ทานอก 66 นายเหรยีญ อบมา 
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กิจกรรมผลิตลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศแจกจ่ายให้เกษตรกรในโครงการ ผลการด าเนินงาน ดังนี  

- เดือนกุมภาพันธ์ 2559 จ้านวนลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ 78,000 ตวั (เกษตรกรจ้านวน 13 ราย) 
- เดือนมีนาคม 2559 จ้านวนลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ 78,000 ตัว (เกษตรกรจ้านวน 13 ราย) 
- เดือนเมษายน 2559 จ้านวนลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ 42,000 ตัว (เกษตรกรจ้านวน 7 ราย) 
- เดือนพฤษภาคม 2559 จ้านวนลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ 24,000 ตวั (เกษตรกรจ้านวน 4 ราย) 
- เดือนมิถุนายน 2559 จ้านวนลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ 174,000 ตวั (เกษตรกรจ้านวน 29 ราย) 

 

       
  สนับสนุนพันธุ์ปลานิลแปลงเพศแก่เกษตรกรในเดือน มิถุนายน 2559 

 
เก็บข้อมูลต้นทุนการเลี ยงปลานิลของเกษตรกรก่อนการด าเนินงานโครงการฯ จ านวน 66 ราย 
ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2558 
 

        
  
2. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการเลี ยง 
- ให้ค้าแนะน้าการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรก่อนเลี้ยง จ้านวน 66 ราย ก่อนการเลี้ยงแต่ละรุ่น ควรมี
การตากบ่อและก้าจัดศัตรูปลา หว่านปูนขาว สร้างแหล่งอาหารธรรมชาติเพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตด้านอาหาร 
ผลการด้าเนินงานดังนี้ 

เดือนพฤศจิกายน 2558 จ้านวน 6 ราย 
เดือนธันวาคม 2558 จ้านวน 15 ราย 
เดือนมกราคม 2559 จ้านวน 15 ราย 
เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 จ้านวน 15 ราย 
เดือนมีนาคม 2559 จ้านวน 15 ราย 
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- ให้ค้าแนะน้าการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรระหว่างการเลี้ยง  จ้านวน 66 ราย ควรใช้น้้าหมัก
จุลินทรีย์ หรือ EM ประมาณ 30-50 ลิตรต่อ 1 ไร่ สาดให้ทั่วบ่ออย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือควบคุมคุณภาพ
น้้าในบ่อเลี้ยงให้มีคุณภาพท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้้า ผลการด้าเนินงานดังนี้ 
เดือนเมษายน 2559 จ้านวน 11 ราย 

เดือนพฤษภาคม 2559 จ้านวน 11 ราย 
เดือนมิถุนายน 2559 จ้านวน 11 ราย 
เดือนกรกฎาคม 2559 จ้านวน 11 ราย 
เดือนสิงหาคม 2559 จ้านวน 11 ราย 
เดือนกันยายน 2559 จ้านวน 11 ราย 

- สนับสนุนปัจจัยการผลิตฟาร์มตัวอย่างด้านการเลี้ยงและแนวทางการลดต้นทุน ด้าเนินงานในเดือนมกราคม 
2559 โดยสนับสนุนฟาร์ม นายบุญหลอด หวังครอบกลาง ที่ตั้ง หมู่ 11 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เลขทะเบียน
ฟาร์ม 3601011031 ได้รับมาตรฐานฟาร์ม GAP ป 2559 ปัจจัยที่สนับสนุน จ้านวน 2 รายการ คือ                                                             

1. ปูนขาว จ้านวน 400 กิโลกรัม  
2. อาหารปลาดุกกลาง จ้านวน 9 กระสอบ                            

แนวทางลดตนทุน 
นายบุญหลอด  หวังครอบกลาง ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประกวดเกษตรกรตัวอย่างของจังหวัดชัยภูมิ        
ในระดับเขต ซึ่งโดดเดนเรื่องท้าการเกษตรแบบผสมผสานและเป็นจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า โดยมีวิธีการ
จัดการภายในฟาร์ม ดังนี้                                                                                                                            
- มีการก้าจัดศัตรูปลาและหว่านปูนขาว ตากบอก่อนปล่อยลูกพันธุ์ปลาในแตล่ะรุ่น                        
- ท้าน้้าเขียว เพ่ือเพ่ิมอาหารธรรมชาติ                                                                      
- มีการอนุบาลลูกปลาก่อนปล่อยเลี้ยง เพื่อเพ่ิมอัตราการรอด                                             
- ลดอัตราการปล่อยจาก 3,000 ตัว/ไร ่เหลือประมาณ 1,500-2,000 ตัว                                 
- ใช้ร้าที่ไดจ้ากโรงสีของตนเองแขวนเสริมให้ปลากิน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต                       
- ใช้น้้าหมักจุลินทริย์สาดอย่างสม่้าเสมออย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อปรับสภาพน้้าให้ดีอยู่เสมอ   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  หว่านปูนขาวและตากบ่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          บ่ออนุบาล 
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                                                                  น้้าหมักจุลินทรีย์ใช้สาดบ่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            แขวนร้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
                                                                 

สนับสนุนปัจจัยการผลติ 

- เก็บข้อมูลต้นทุนการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรหลังเข้าโครงการฯ ปีงบประมาณ 2558 ผลการด้าเนินงาน ดังนี้ 
เดือนมกราคม 2559 จ้านวน 1 ราย 
เดือนมิถุนายน 2559 จ้านวน 20 ราย 
เดือนกรกฎาคม 2559 จ้านวน 45 ราย 

- แจกจ่ายคู่มือ/ให้ค้าแนะน้าการเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล  จ้านวน 66 เล่ม            
ด้าเนินการแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
 
Website ศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงน  าจืดชัยภมู ิ
 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ครบทุกด้าน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ จึง จัดท้า 
Website โดยใช้โดเมนของศูนย์ฯ คือ www.fisheries.go.ht/sf-chaiyaphum/web2 มีจุดประสงค์เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ข่าวสารด้านประมง การจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุและ
ครุภัณฑ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปที่ใช้ Internet เข้ามาศึกษาหาความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด และให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ 
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