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บันทึกจากผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท) 
 

 
 รายงานประจ าปี  2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท) จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมประมงและเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้เป็น
หลักฐานอ้างอิงในการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
 
 ความส าเร็จของผลงานในรอบปีงบประมาณ  2561 โดยภาพรวมสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ 
วางไว้ ซึ่งความส าเร็จนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจ ความคิดริเริ่ ม ความตั้งใจ ความอุตสาหะของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ที่ได้ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงานจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยอย่างดียิ่ง  รวมทั้งได้รับค าแนะน า  การสนับสนุน  
และการตรวจติดตามชี้แนะจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น  จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

                                     
             ( นายวรวิทย์  พรหมปากดี ) 
        ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 9 (ชัยนาท) 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ข - 

 

สารบัญ 
  

 หน้า 

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดชัยนาท 1 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท)  

    ประวัติความเป็นมา 4 

    ที่ตั้งและอาณาเขต 5 

    หน้าท่ีความรับผิดชอบ 5 

    ปลาประจ าหน่วยงาน 6 

    รายนามผู้ด ารงต าแหน่งหัวหนา้สถานีฯ  ผู้อ านวยการศูนย์วิจยัและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยนาท 
           และผู้อ านวยการศูนย์วิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท) 

7 

    โครงสร้างหน่วยงาน 8 

    อัตราก าลัง 8 

สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2561  

    1. งานธุรการ  11 

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลติการเกษตร 
โครงการ พัฒนาคณุภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน 
    2. กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

 
 

14 

โครงการ พัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
    3. กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

 
16 

โครงการ จดัระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน 
    4. กิจกรรม จัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน     

 
18 

โครงการ ส่งเสรมิเกษตรทฤษฎีใหม่ 
    5. กิจกรรม สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหมด่้านการประมง 

 
21 

โครงการ ส่งเสรมิเกษตรเชิงรุกด้านการประมง 
    6. กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง(Zoning by Aqri-map) 

 
23 

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลติ พัฒนาศักยภาพดา้นการประมง 
    7. กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 

 
25 

แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิการด าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

โครงการ ส่งเสรมิด าเนินงานอันเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ
กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ
    8. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 

 
 

26 

    9. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธ์ุปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สตัว์น้ าอ่ืนๆ เพื่อจ าหน่าย 29 

    10. งานบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยปีระมง 31 

 
 



 
- ค - 

 
 

 

ภาคผนวก  
    ตารางที่ 1  ข้อมูลแหล่งน้ าที่ด าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า  
                  กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า ประจ าปีงบประมาณ  2561   
    ตารางที่ 2  ข้อมูลแหล่งน้ าที่ด าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า  
                  โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย ประจ าปีงบประมาณ 2561  

 
 

 



 - 1 -  

จังหวัดชัยนาท 
 

ตราประจ าจังหวัดชัยนาท 
ประกอบด้วย : รูปธรรมจกัรรองรับด้วยพญาครุฑเบ้ืองหลังเป็นแม่น้้าและภูเขา 
รูปพระธรรมจักร  :  สัญลักษณ์รปูธรรมจักรที่ฝ่าพระหัตถ์ข้างขวา ของหลวงพ่อธรรมจักร
(พระพุทธรูปปางห้ามญาติ) ที่ประดิษฐานอยู่ ณ บรเิวณวัดธรรมามลูวรวิหาร(พระอารามหลวง) 
ตั้งอยู่บนไหลเ่ขาธรรมมามูล  ที่ชาวชัยนาทมีความศรัทธาเคารพนับถือ เป็นพระส าคญัประจ า
เมืองชัยนาท  
รูปพญาครฑุ  :  มีความหมายว่า “แม้แต่พญาครุฑศักดานภุาพก็ยังซาบซึ้ง ในพระธรรมจักรอัน
เป็นสัญลักษณ ์สูงสุดของพระศาสนา 

                                         แม่น้้าและภูเขา  :  เพื่อแสดงให้เห็นสภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดชัยนาท 
 

ธงประจ าจังหวัดชัยนาท 

 
ธงพื้นสีบานเย็น กลางมภีาพตราประจ าจังหวัด 

  

ดอกไม้และต้นไม้ประจ าจังหวัดชัยนาท 

 
ดอกชัยพฤกษ์ 

 
ต้นมะตูม 

ต้นชัยพฤกษ์ล าต้นสูง 15–25 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปร่ม  
แผ่กว้าง ใบประกอบขนนก รูปไข่แกมรูปรี ใต้ใบมีขน ออก
ดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มี 5 กลีบ สีชมพู โคนคอดเป็นก้าน
ดอกจ านวนมาก ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 

ต้นไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลกับประชาชนในจังหวัด
ชัยนาท  นับว่าเป็นไม้ผลชนิดแรกจากไม่กี่ชนิดของต้นไม้
ประจ าจังหวัดต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ให้ร่มเงา คนไทยถือว่า
มะตูมเป็นไม้มงคล  ตามความเช่ือโบราณ ควรปลูกไว้ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน  
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วิสัยทัศน์จังหวัดชัยนาท 
 

“เมืองเกษตรมาตรฐาน ย่านท่องเท่ียวเพ่ือการเรยีนรู ้ 
มุ่งสูส่ิง่แวดล้อมสมดลุและสงัคมเป็นสขุ” 

  

 

ค าขวัญประจ าจังหวัดชัยนาท 
 

 

“หลวงปู่ศขุลือชา    เขือ่นเจ้าพระยาลือชือ่  
นามระบอืสวนนก    สม้โอดกขาวแตงกวา” 

 

    

หลวงปูุศุขลือชา  หมายถึง พระครูวิมลคุณากร (ศุข) พระเกจิอาจารย์ช่ือดังเป็นที่เคารพสักการะของชาวชัยนาทและชาวไทย  
ทั่วประเทศว่าทรงวิทยาคุณสูงส่งในทุกๆ ด้าน  มีเมตตามหานิยมสูง อีกท้ังเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ  หมายถึง เขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนแห่งแรกของประเทศไทย เป็นเขื่อนทดน้ าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้
ประโยชน์กว้างขวางในด้านเกษตรกรรม  เศรษฐกจิ และการปูองกันอุทกภัย 

นามระบือสวนนก   หมายถึง สวนนกจังหวัดชัยนาท มีกรงนกท่ีใหญ่ที่สุดในเอเชียมีนกนานาชนิด มีหุ่นฟางนกจัดแสดงให้ชมตลอดปี 
เป็นสถานท่ีจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก 

ส้มโอดกขาวแตงกวา   หมายถึง ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ซึ่งเป็นส้มโอที่มีรสชาติดีที่สุด ตัวกุ้งใหญ่ มีต้นก าเนิด ที่อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ชาวบ้านได้น าส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาถวายพระองค์ท่าน เมื่อคราวที่
พระองค์เสด็จประพาสเมืองชัยนาท เมื่อปี 2449 ทรงตรัสชมว่า เป็นส้มโอที่อร่อยมาก จึงเป็นที่เลื่องลือ และขยายพันธุ์ไปปลูกกัน
แพร่หลายทั้งจังหวัด แม้จะได้น าไปปลูกที่จังหวัดอื่น จะไม่อร่อยเหมือนปลูกที่จังหวัดชัยนาท ด้วยเหตุที่ลักษณะของดินแตกต่างกัน 
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 ที่ต้ังและอาณาเขตจังหวัดชัยนาท  :  จังหวัดชัยนาท เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคกลางตอนบน ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งซ้ายของ
แม่น้ าเจ้าพระยาและเป็นตอนเหนือสุดของภาคกลาง บนเส้นรุ้งที่ 15 องศาเหนือ  และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออกสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง 16.854 เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ 195 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ          จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธาน ี
ทิศตะวันออก    จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสิงห์บุร ี
ทิศใต้             จังหวัดสิงห์บุร ี
ทิศตะวันตก     จังหวัดสุพรรณบรุแีละจังหวัดอุทัยธาน ี

 ขนาดและพืน้ที่  :  จังหวัดชัยนาทมีพ้ืนท่ีประมาณ 
2,469.746 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,543,591 ไร่            
หรือเท่ากับร้อยละ 15.5 ของพื้นที่ในภาคกลางตอนบน 

 ลักษณะภูมิประเทศ : จังหวัดชัยนาทลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าประมาณ ร้อยละ 99.1 ของพื้นที่
ทั้งหมดมีแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าน้อย ไหลผ่านพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกอ าเภอ นอกจากลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบแล้ว 
ยังมีเนินเขาเล็กๆ ขนาดประมาณ 1 - 3 กิโลเมตรทั่วไปท้ังจังหวัด 

 ลักษณะภูมิอากาศ : สภาพอากาศของจังหวัดชัยนาท แบ่งได้เป็น  3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง 
เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 21.5 - 39.6 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิ 
อยู่ระหว่าง 22.0 - 36.8 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง  
15.2 - 37.3 องศาเซลเซียส 

ทรัพยากรธรรมชาติ   : แหล่งน้ าตามธรรมชาติของจังหวัดชัยนาท คือ แม่น้ า
เจ้าพระยา  แม่น้ าท่าจีน  และแม่น้ าน้อย  แม่น้ า เจ้าพระยามีความยาว   
376 กิโลเมตร ต้นน้ ามาจากแม่น้ าปิง แม่น้ าวัง แม่น้ ายม และแม่น้ าน่าน ไหลมา
บรรจบกันที่จังหวัดนครสวรรค์ แล้วไหลผ่าน จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี 
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี 
กรุงเทพมหานคร และไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการ แม่น้ าเจ้าพระยา
ช่วงไหลผ่านจังหวัดชัยนาทมีความยาวประมาณ 84 กิโลเมตร ไหลผ่านอ าเภอ
มโนรมย์ อ าเภอวัดสิงห์ อ าเภอเมืองชัยนาท และอ าเภอสรรพยา แม่น้ าท่าจีน 

มีความยาว 115 กิโลเมตรต้นน้ าแยกมาจากแม่น้ าเจ้าพระยาที่ต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวัดสิงห์ และไหลผ่านอ าเภอหันคา ผ่านจังหวัด
สุพรรณ ไปลงอ่าวไทยท่ีจังหวัดสมุทรสาคร แม่น้ าน้อย มีความยาว 127 กิโลเมตรเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาเดิมต่อมามีการเปลี่ยนเส้นทาง
การไหลของน้ าโดยแยกที่ต าบลชัยนาท ไหลผ่านอ าเภอสรรคบุรี ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง ไปบรรจบกับแม่น้ าเจ้าพระยาที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา             

    

  ที่มาของข้อมูล/รูป :  ศูนย์วจิัยและพฒันาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวทิยาลัยขอนแก่น  
                            http://chainatbrand.blogspot.com/p/blog-page_28.html 

http://traffregion.otp.go.th/mis/Geography/geo_location.aspx?rid=02&pid=18&zid=0&tab=3
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ต้นปี  
พ.ศ. 2495 

กรมชลประทานได้เริ่มการก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ าเจ้าพระยา ที่หมู่บ้านบางกระเบื้อง ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2499 ให้ชื่อเขื่อนนี้ว่า “เขื่อนเจ้าพระยา” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงท าพิธีเปิด
เขื่อนเมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 เมื่อท าการปิดประตูระบายน้ า ท าให้น้ าเหนือเขื่อนมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นประโยชน์ในการ
ประมงอย่างมาก เนื่องจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ าเจ้าพระยาในครั้งนี้ไม่ได้ท าบันไดปลาโจน กรมประมงจึงได้มอบหมาย ให้กองบ ารุง
พันธุ์สัตว์น้ า จัดตั้งหน่วยประมง ที่บ้านพักรับรองของโครงการหัวงานเขื่อนเจ้าพระยา หลังที่ 10 บริเวณ หมู่ที่ 5 ต าบลบางหลวง 
อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อทดสอบว่า เขื่อนไม่เป็นอุปสรรคต่อการวางไข่ของปลา โดยมีนายอารี สิทธิมังค์ เป็นหัวหน้าหน่วย 

พ.ศ. 2502 กรมประมงได้รับงบประมาณก่อสร้างหน่วยงานและเปลีย่นให้หนว่ยงานนี้เป็น สถานีประมง ชื่อว่า “สถานีประมง (เจา้พระยา)” และ
แต่งต้ังให้ นายประสิทธิ ์เอกอุร ุเป็นหัวหน้าสถานีฯ 

พ.ศ. 2503 สถานีประมง(เจ้าพระยา) ได้ขยายงานและยังไม่มีพื้นที่ส าหรับสร้างสถานีฯ จึงได้ขอบ้านรับรองหลังที่ 18, 19 และ 20 ของ 
กรมชลประทานเพิ่มเติม มาเพื่อเป็นที่ท าการสถานีฯ และเป็นที่พักอาศัยของเจา้หน้าที ่

พ.ศ. 2505 เร่ิมด าเนินการขอสถานที่จากกรมชลประทาน เพื่อเตรียมและวางผังที่จะด าเนินการก่อสร้างสถานีฯ 
พ.ศ. 2506 ได้รับงบประมาณส าหรับสิ่งก่อสร้าง แต่ยังไม่ตกลงเรื่องสถานที่จากกรมชลประทาน 
พ.ศ. 2507 ได้สถานที่ก่อสร้างและเร่ิมก่อสร้างสถานีประมง ที่บริเวณส านักงานเกษตรและสหกรณ์ภาคกลาง หมู่ที่ 5 ต าบลบางหลวง  

อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีเน้ือที่ประมาณ 62 ไร่ 
พ.ศ. 2512 สถานีฯ ได้ขอที่ดินจากกรมชลประทานเพิ่มเติมอีก 14 ไร่ บริเวณส านักงานเกษตรและสหกรณ์ภาคกลาง  เพื่อขยายงานของสถานีฯ 

พ.ศ. 2518 กรมประมงได้รวมหน่วยงานพัฒนาประมงในเขตคันและคูน้ าเข้ากับสถานีฯ และได้รับมอบโอนพื้นที่จากหน่วยงานพัฒนาประมง 
ในเขตคันและคูน้ า ประมาณ 16 ไร่ 

พ.ศ. 2526 ได้ขอซ้ือที่ดินเอกชนบริเวณที่ติดกับสถานีฝั่งคลองบางตาด้วง หมูที่ 6 ต าบลชัยนาท อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท จ านวน 3 ไร่  
3 งาน 56 ตารางวา เพื่อขยายสถานีฯ 

พ.ศ. 2530 สถานีฯ ได้ขอใช้ประโยชน์พื้นที่จากกรมชลประทาน เพิ่มเติมอีก 3 ไร่ เพื่อเตรียมขยายงาน 
พ.ศ. 2537 สถานีฯ ได้งบประมาณจ านวน 26,619,506 บาท มาเพื่อด าเนินการกอ่สร้างปรับปรุงสถานีใหม่แล้วเสร็จในวันที ่9 กุมภาพันธ์ 2539 
พ.ศ. 2546 ตามการปรับโครงสร้างของกรมประมงได้รับการยกระดบัขึ้นเป็น ศูนยว์ิจยัและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยนาทโดยมีสถานปีระมงน้ าจืด

ภายในสังกัดจ านวน 1 สถานี คือ สถานปีระมงน้ าจืดจังหวัดอุทยัธานี 
พ.ศ. 2561    ตามการปรับโครงสร้างของกรมประมง การแบ่งหน่วยงานภายในภายใต้โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของ

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท) 
โดยรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี สระบุรี ลพบุรี และสิงห์บุรี มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 3 ศูนย์ฯ ภายในสังกัด คือ 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดอุทัยธานี 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสระบุรี  3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรี   

 
 

 
 
 

ภาพจาก : www.tnews.co.th 
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ที่ต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) 
 หมู่ที่ 5 ต าบลบางหลวง  อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์  17150  โทรศัพท์ /โทรสาร 0 5640 5060  
 E-mail : ifchainat@hotmail.com    Website : www4.fisheries.go.th/rfa-chainat 
 ปัจจุบันศูนย์ฯ มีเนื้อที่ทั้งหมด 98 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา พื้นที่ผิวน้ า 30 ไร่ พิกัด UTM  พิกัด x 6261552 พิกัด y 1675014 

 
ภาพถา่ยทางอากาศแสดงพื้นที่ทั้งหมดภายในศูนย์ฯ (ที่มา : Google earth) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 1. ตรวจสอบ  ควบคุม  ก ากับ  งานอ านวยการ  งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ   
งานบุคลากร  ควบคุมการใช้  การดูแลและบ ารุงรักษายานพาหนะ  งานการประชุม  และงานธุรการทัว่ไปของหน่วยงาน 
 2. วางแผน  พัฒนา  ติดตาม  รวบรวมข้อมูล  งานแผนงาน  และงบประมาณของหน่วยงาน 
 3. ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืด และพันธุไ์ม้น้ าจดืเพื่อน าเทคโนโลยมีาทดสอบขยาย
ผลภายใต้ข้อจ ากัดของสภาพพื้นที่จริง 
 5. วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืและพันธ์ุไม้น้ าจืดที่มคีวามส าคัญทางเศรษฐกิจและพันธ์ุสัตว์น้ าหายากหรือใกล้สญูพันธ์ุของ
แต่ละท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นสตัว์น้ าเศรษฐกิจ 
 6. ผลิตและขยายพันธ์ุสัตว์ และพนัธุ์ไม้น้ าจืดทีไ่ดร้ับการปรับปรุงพนัธุ์ท่ีหายากและใกล้สญูพันธ์ุ 
 7. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า พันธุ์ไม้น้ าจืดโดยเน้นชนิดพันธ์ุที่เหมาะสมกับแหล่งน้ าปิด  เพื่อเพ่ิมผลผลิตและความอดุม
สมบูรณ์ของสัตว์น้ าในแหล่งน้ าปิด 
 8. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัวน์้ า  และพันธ์ุไม้น้ าจืด และให้การสนับสนุนทางวิชาการ
กับหน่วยงานส่วนภูมภิาคในเรื่องการก ากับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าและพันธุไ์ม้น้ าจดื 
 9. ควบคุม ตรวจสอบ  และออกใบรับรองมาตรฐานฟารม์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ าสวยงามในพ้ืนที่
จังหวัดที่รับผดิชอบ 
 10. เฝูาระวังและปูองกันการเกิดโรคระบาดในสตัว์น้ าจืด 
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 12. รับผิดชอบครอบคลุมพื้นท่ี 5 จังหวัด  ประกอบด้วย  จังหวัดชัยนาท  อุทัยธานี  สระบุรี  ลพบุรี  และสิงห์บรุี  มี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดื 3  ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ าจืดอุทัยธานี  2. ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจดืสระบุรี  3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืสิงห์บุรี 
 

             

mailto:ifchainat@hotmail.com
http://www.google/
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ปลาประจ าหน่วยงาน 
 

ปลาแดง 

Phalacronotus  bleekeri (GÜnther,1864) 
      

 
  ปลาแดง (เนื้ออ่อน นางหรือนางแดง) (Whisker sheatfish)   เป็นปลาน้ าจืดของไทยจัดอยู่ในประเภทปลาเนื้ออ่อน 
(Siluridae) ล าตัวสีเงินวาวอมแดงเรื่อ ซึ่งมีรูปร่างลักษณะคล้ายคลงึกับปลาน้ าเงินล าตัวมสีีเงินเมื่อถูกแสงสว่างจะปรากฏประกายของ
สีน้ าเงิน  ที่แตกต่างกับปลาน้ าเงินอย่างเห็นได้ชัดคือบริเวณครีบก้นจะมีเส้นแถบสีด า 1 เส้น  ขนาดที่พบโดยทั่วไปปลาแดงจะมีขนาด
เล็กกว่าปลาน้ าเงิน ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน สามารถน ามาเพาะพันธุ์ได้โดยวิธีการฉีดฮอร์โมนผสมเทียมปลาแดงจัดเป็นปลา
กินเนื้อที่หากินในระดับกลางน้ าถึงผิวน้ า อาหารธรรมชาติได้แก่ ปลาขนาดเล็ก  กุ้ง  และแมลงต่างๆ ขนาดที่พบโดยทั่วไปมีความยาว
ประมาณ 25-30 เซนติ เมตร ในภาคกลางพบในแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าปุาสัก ภาคใต้พบในแม่น้ าตาปี  ส่ว นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบในแม่น้ าสายส าคัญๆ เช่น แม่น้ ามูล แม่น้ าสงคราม และในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 
 

 
การแยกเพศ :  ความแตกต่างระหว่างเพศภายนอกสังเกตได้ ดังนี้ 
เพศผู้  : ก้านครีบแข็งของครีบหูอนัแรก  เป็นหยักเมื่อใช้มือลูบรู้สึกสาก 
อวัยวะสืบพันธุ์มลีักษณะเป็นติ่งแหลมและเรียวยาว 
เพศเมีย : ก้านครีบแข็งของครีบหูอันแรกไม่หยักเมื่อลูบรู้สึกลื่น อวัยวะ
สืบพันธุ์มีลักษณะเป็นติ่งรี  ในช่วงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียมีส่วนท้องอูมเปุง 
ออกมาด้านข้างทั้งสองข้าง ผนังท้องบางและช่องเพศมีสีชมพูเรื่อ 

 
 
วิธีการเพาะพันธุ์   การเพาะพันธุ์โดยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์กระตุ้นการ
ตกของไข่และน้ าเช้ือ รีดไข่และน้ าเช้ือผสมเทียมแบบแห้งดัดแปลง(modified 
dry method) น าไข่ที่ผสมกับน้ าเช้ือแล้วโรยบนอุปกรณ์ฟักไข่ซึ่งเป็นตาข่าย
ไนล่อนขึงบนกรอบสี่เหลี่ยมวางในบ่อซีเมนต์ผิวตาข่ายจมห่างจากผิวน้ า
ประมาณ 0.5 เมตร ใช้ระบบน้ าไหลผ่านและให้อากาศตลอดเวลา ใช้เวลาฟัก
ออกเป็นตัวประมาณ 21-24 ช่ัวโมง ลูกปลาพัฒนาจนกระทั่งมีอวัยวะสมบูรณ์
เหมือนพ่อแม่เมื่ออายุ 35 วัน 
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รายนามผู้ด้ารงต้าแหน่งหัวหน้าสถานีฯ / ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยนาท 
 / ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) 

  
 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 

1 นายอารี  สิทธิมังค ์ หัวหน้าหน่วยประมง(เจ้าพระยา) พ.ศ. 2500 - 2502 

2 นายประสิทธ์ิ  เอกอุร ุ หัวหน้าสถานีประมง(เจ้าพระยา) พ.ศ. 2502 - 2515 

3 นายลิขิต  นุกูลรักษ์ หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2515 - 2521 

4 นายเจรญิ  ผานลิ  หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2521 - 2524 

5 นายอ านวย  แท่นทอง      หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2524 - 2529 

6 นายนิตย์  คูเจริญไพศาล  หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2529 - 2532 

7 นายสมหวัง  พิมลบตุร หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท    พ.ศ. 2532 - 2536 

8 นายรังสรรค์  ทรวงชมพันธ์ุ หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2536 - 2539 

9 นายสนธิพันธ์  ผาสุขด ี หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท / 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยนาท 

พ.ศ. 2539 - 2546 

10 นายสุรพงษ์  วิวัชรโกเศศ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยนาท พ.ศ. 2546 - 2550 

11 นายปฏิพัทธ์  อภิธนกุล ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยนาท พ.ศ. 2550 - 2553 

12 นายเกียรติคณุ  เจริญสวรรค ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยนาท พ.ศ. 2553 - 2555 

13 นายอรรณพ  อ่ิมศิลป ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยนาท 8 ต.ค. 55 - 11 มี.ค. 57 

14 นายองอาจ  ค าประเสริฐ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยนาท 11 มี.ค. 57 - 5 ก.พ. 58 

15 นายวรวิทย์  พรหมปากด ี
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยนาท / 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ าจดืเขต 9 (ชัยนาท) 

5 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน 
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โครงสร้างหน่วยงาน 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

อัตราก้าลังของข้าราชการและลูกจ้างท่ีปฏิบัติหน้าที่ ประจ้าปีงบประมาณ 2561 
 

ต าแหน่ง อัตราก าลัง 
(ต าแหน่ง) 

ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 1 

นักวิชาการประมงช านาญการ 1 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 1 

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 1 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 

ลูกจ้างประจ า 7 

พนักงานราชการ 19 

ลูกจ้างช่ัวคราว(เงินทุนหมุนเวียน) 2 

จ้างเหมาบริการ 2 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ าจดืสระบุร ี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ าจดืสิงห์บุร ี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมประมง 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดื 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 9 (ชัยนาท) 

 
งานอ านวยการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ าจดือุทัยธานี 
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รายช่ือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

ต าแหน่งเลขที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ กลุ่มงาน 

ข้าราชการ  จ านวน  5  อัตรา 

3200 นายวรวิทย์  พรหมปากด ี ผู้อ านวยการศูนย์ฯ วท.บ.(ประมง) ช านาญการพิเศษ 

1074 เรือเอกพิทักษ์  ทรัพย์อุดม นักวิชาการประมงช านาญการ วท.บ.(ประมง) ช านาญการ 

1073 นายชูชาติ  ผิวเผือก นักวิชาการประมงปฏิบัติการ วท.บ.(ประมง) ปฏิบัติการ 

1081 นายเอกราช  รุ่งรังษี เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ปวส.(ประมง) ช านาญงาน 

1085 นางสาวสุปราณี  อ่ าเกต ุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปวส.(บัญชี) ปฏิบัติงาน 

ลูกจ้างประจ า  จ านวน  7  อัตรา 

162 นางรัชนี  เสมาทอง พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ2 ป.6  

163 นายเติมศักดิ์  เตะ๊เปีย พนักงานขับรถยนต์ ส2 ม.6  

164 นายประดิษฐ์  คุ้มทรัพย ์ ช่างเครื่องยนต์ ช4 ปวท.(ประมง)  

165 นายถาวร  ก๋งจุ๋ย พนักงานขับรถยนต์ ส2 ป.6  

166 นางสาวมาลา  การสมมิตร ช่างไม้ ช4 ป.4  

167 นางสาวภิญญาภสัส์  โพธิ์เพ็ชร ์ พนักงานพิมพ์ ส4 ปวช.  

168 นางเมธินี  คุ้มทรัพย ์ ช่างไม้ ช4 ปวช.(นาฏศิลป์)  

พนักงานราชการ จ านวน 19 อัตรา 

468 นายพจน์พันธ์  ปั่นยวง พนักงานผู้ช่วยประมง ป.6 บริการ 

1363 นางสาวพรทิพย์  ศรีสงคราม นักวิชาการประมง วท.บ.(ประมง) บริหารทั่วไป 

1364 นายวรณสิร์  แก้วตีนแท่น นักวิชาการประมง วท.บ.(ประมง) บริหารทั่วไป 

1365 นางสาวพัทธ์นรี ธนภัทร์จารุพงษ์ นักวิชาการประมง วท.บ.(ประมง) บริหารทั่วไป 

1366 นางสาวนฤภร เสือใย นักวิชาการประมง วท.บ.(ประมง) บริหารทั่วไป 

4677 นายวีรภัทร พุ่มพระภา นักวิชาการประมง วทบ (ประมง) บริหารทั่วไป 

1367 นายภาณุพงษ์  บุญแก้ว เจ้าพนักงานประมง ปวส.(ประมง) เทคนิคท่ัวไป 

1368 นางสาวรสรินทร์  วงษ์วรรณ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวช.(คอมพิวเตอร์) บริการ 

1369 นายชัยพร  ชูแก้ว พนักงานผู้ช่วยประมง ม.3 บริการ 

1371 นายวีรยุทธ  นุชอยู่ พนักงานผู้ช่วยประมง ปวช. บริการ 

1372 นายณรงค์  ทองพานิช พนักงานผู้ช่วยประมง ม.3 บริการ 

1373 นายสมควร  จันทร์ทิม พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6 บริการ 

1374 นายนพพร  ปั่นยวง พนักงานผู้ช่วยประมง ม.3 บริการ 

1375 นายสยมชัย  จันทร์ทา พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6 บริการ 
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ต าแหน่งเลขที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ หมายเหต ุ

1376 นายสาโรจน์  ม่วงเงิน พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6 บริการ 

1377 นางอรปภา  รัตนวงศ ์ พนักงานผู้ช่วยประมง ปกศ.ต้น บริการ 

1378 นายวรวุฒ ิส าเภา พนักงานผู้ช่วยประมง ม.3 บริการ 

1379 นายภราดร  คุ่ยเจรญิ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6 บริการ 

1380 นายสุรสรรค์ พรมทอง พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6 
บริการ 

(เร่ิมจ้าง 1 ก.พ.61) 

     

ลูกจ้างช่ัวคราว(งานเงินทุนหมุนเวยีนในการผลิตพันธ์ุปลา พันธุ์กุ้ง และพันธ์ุสตัว์น้ าอ่ืนๆ)  จ านวน  2  อัตรา 

 นายยงยุทธ  อินทโชติ คนงานประมง ป.4  

 นายเอกลักษณ์ ดีเมือง คนงานประมง ม.3  

ลูกจ้างช่ัวคราว(จ้างเหมาบริการ)  จ านวน  2  อัตรา 

 นายมนตรี  เปรมสังข์ ยาม ม.3  

 นายกาจพล ศาสตราคุณากร ยาม ม.3  
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สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ  
ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

 
 
 

  
   
   
 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงินและบัญชี พัสดุ งานบุคคล ดูแลความเรียบร้อยสถานที่ราชการ
และเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้ การดูแลและบ ารุงรักษายานพาหนะ 

1. งานสารบรรณ 
 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท)  ได้ปฏิบัติงานสารบรรณเกี่ยวกับการรับ-ส่ง หนังสือ   
ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  จัดท ารายงาน เก็บรวบรวมหนังสือ เอกสารของทางราชการ  จัดส่งกรมประมง ส่วนราชการ ห้างร้าน
เอกชนที่เกี่ยวข้อง  การควบคุมแฟูมหนังสือราชการ การติดตามหนังสือราชการ  การตรวจรายช่ือลงเวลาการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการและลูกจ้าง  การจัดท างบเดือน  รวมทั้งรวบรวมการลาปุวย  ลากิจส่วนตัว  ลาหยุดพักผ่อนประจ าปีของข้าราชการและ
ลูกจ้าง การดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ส านักงาน เช่น  คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ควบคุมการรับ-จ่ายวัสดุส านักงาน  รายงานบัญชี
พัสดุและครุภัณฑ์  

 
ทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการ  ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

 

รายการ จ านวน 

ลงทะเบียนรบัหนังสือ 3,204  ครั้ง 

ลงทะเบียนส่งหนังสือ 1,052  ครั้ง 

ออกค าสั่งศูนย์ฯ 172  ครั้ง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. งานธุรการ 
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2. งานการเงินและบัญช ี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 9 (ชัยนาท) ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2561 และได้เบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี ้
 

ผลการจัดสรรเงินงบประมาณของงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ 2561       
                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

งาน/โครงการ 
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับ(บาท) ที่เบิกจ่าย(บาท) คงเหลือ(บาท) 

1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง(19021)  394,760.00   394,611.38   148.62  

       -  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ  393,260.00   393,171.38   88.62  

       -  กิจกรรมเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา  1,500.00   1,440.00   60.00  

2. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (19022)  114,000.00   113,883.00   117.00  

       -  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ  114,000.00   113,883.00   117.00  

3. กิจกรรมจดัระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน (19039)  14,500.00   14,444.00   56.00  

       -  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ  14,500.00   14,444.00   56.00  

4. กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ่
ด้านการประมง (19044) 

 248,650.00   248,530.30   119.70  

       -  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ  248,650.00   248,530.30   119.70  

5. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง 
    (Zoning by Aqri-map) (19046) 

 217,650.00   217,601.50   48.50  

       -  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ  217,650.00   217,601.50   48.50  

6. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจดัการทรัพยากรสัตว์น้ า(27005)  816,440.00   816,095.01   344.99  

       -  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ  816,440.00   816,095.01  344.99 

7. กิจกรรมสนับสนุนโครงการพระราชด าริ (โครงการฟื้นฟู  
    ทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย (38043) 

 245,000.00   244,962.90   37.10  

       -  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ  245,000.00   244,962.90   37.10  

8. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลติพันธ์ุปลา พันธุ์กุ้ง 
และพันธุ์สตัว์น้ าอื่นๆ เพื่อจ าหน่าย 

 559,300.00   353,319.30   205,980.70  

 - ค่าจ้าง  220,560.00   219,877.10   682.90  

       - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  278,740.00   133,442.20   145,297.80  

       - ค่าสาธารณูปโภค  60,000.00  -  60,000.00  

9. กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ (26010) 3,556,072.00   3,555,931.00   141.00  

       - ค่าจ้าง (น้ าจืด) 3,234,680.00   3,234,680.00  - 

       - ค่าจ้าง (พระราชด าริ)  168,800.00   168,720.00   80.00  

       - ประกันสังคม (น้ าจืด)  144,092.00   144,092.00   -    

       - ประกันสังคม (พระราชด าริ)  8,500.00   8,439.00   61.00  
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3. ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

  การใช้จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภคของศูนย์ฯ ประกอบไปด้วยค่าพลังงานไฟฟูา ค่าโทรศัพท์และ 
ค่าไปรษณีย์ ไม่มีค่าน้ าประปา  เนื่องจากไม่อยู่ในเขตของการประปา อาศัยการใช้น้ าบาดาลของหน่วยงานเอง  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค  

ประจ้าปีงบประมาณ 2561 
 

                                                                                                    หน่วย : บาท 

เดือน ค่าไฟฟูา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย ์ ค่า internet 

ตุลาคม 2560 40,106.13 585.29 818.00 1,262.60 

พฤศจิกายน 2560 36,055.85 289.97 951.00 1,262.60 

ธันวาคม 2560 38,211.53 514.67 576.00 1,262.60 

มกราคม 2561 34,861.67 960.86 666.00 1,262.60 

กุมภาพันธ ์2561 34,502.27 1,240.00 1,223.00 1,262.60 

มีนาคม 2561 43,745.54 630.23 1,653.00 1,262.60 

เมษายน 2561 41,293.17 671.96 627.00 1,262.60 

พฤษภาคม 2561 45,505.08 456.89 1,218.00 1,262.60 

มิถุนายน 2561 43,938.44 444.05 772.00 1,262.60 

กรกฎาคม 2561 42,152.03 444.05 670.00 1,262.60 

สิงหาคม 2561 37,355.27 273.92 649.00 1,262.60 

กันยายน 2561 35,496.54 328.49 651.00 1,262.60 

รวม 473,223.52 6,840.38 10,474.00 15,151.20 
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แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร 
โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
 
 ในปัจจุบันผู้น าเข้าสินค้าเกษตรได้ใช้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเป็นข้อต่อรองทางการค้า เช่น คุณภาพผลิตภัณฑ์  
ที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง การเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย ฯลฯ ซึ่งจะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง กอปรกับตั้งแต่ปี 2547 รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร   

กรมประมงจึงมีมาตรการในการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปราศจากยาปฏิชีวนะในกลุ่ ม
คลอแรมฟินิคอลและไนโตฟูแรนต์ตกค้าง  และฟาร์มจะต้องมีระบบการเพาะเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัยโดยกรมประมงท าการตรวจและ
รับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงท่ีดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิให้ฟารม์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
ที่มีในปัจจุบันให้เข้าสู่ระบบการปฏิบัติทางการประมงที่ดี (GAP) 

 
 

แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

1. จ้านวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน ฟาร์ม 354 354 

1.1 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายตุ่อเนื่องในปี 61 Safety level ฟาร์ม 259 255 

1.2 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายตุ่อเนื่องในปี 61 GAP สัตว์น้ าอื่นๆ ฟาร์ม 5 3 

1.3 ฟาร์มใหม่ Safety level ฟาร์ม 25 28 

1.4 ฟาร์มใหม่ GAP ปลาน้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม - 2 

1.5 ตรวจประเมินฟารม์ใหม่ GAP สัตว์น้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม - 1 

1.6 ตรวจติดตามฟารม์เดมิ ฟาร์ม 64 64 

1.6.1 ฟาร์ม SL ฟาร์ม 57 57 

1.6.2  ฟาร์ม GAP จระเข ้ ฟาร์ม 2 2 

1.6.3  ฟาร์ม GAP สัตว์น้ าจดือื่นๆ ฟาร์ม 5 5 

1.7 ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหน่วยงาน ฟาร์ม 1 1 

2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ฟาร์ม - 353 

2.1 รับรองฟารม์เดมิที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 Safety level ฟาร์ม - 255 

2.2 รับรองฟารม์เดมิที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 GAP ปลาน้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม - 3 

2.3 รับรองฟารม์ใหม่ Safety level ฟาร์ม - 28 

         2.4 รับรองฟาร์มใหม่ GAP ปลาน้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม - 2 

     2.5 รับรองฟารม์ใหม่ GAP สตัว์น้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม - 1 

2. กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
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แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
ประจ้าปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

2.6 ผลรับรองฟารม์ตรวจติดตามฟาร์มเดมิ ฟาร์ม - 64 

2.6.1 ฟาร์ม Safety level ฟาร์ม - 57 

2.6.2 ฟาร์ม GAP ปลาน้ าจดือื่นๆ ฟาร์ม - 5 

2.6.3 ฟาร์ม GAP จระเข้ ฟาร์ม - 2 

3. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้าจากแหล่งเพาะเลี้ยง 
(รายงานเฉพาะหน่วยงานห้องปฏิบัติการ) 

ตัวอย่าง 530 531 

3.1 จ านวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ ์ ตัวอย่าง - 531 

3.2 จ านวนตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ตัวอย่าง - - 
 

รูปกิจกรรมการด้าเนินงาน 
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

 
 

     
 

     
 

     
 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท) เข้าตรวจประเมินระบบการเลีย้งสัตว์น้ าให้ถูกสุขอนามยัและ
รับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าตามมาตรฐานการปฏิบตัิทางการประมงท่ีดี โดยมีการตรวจสภาพแวดลอ้มของฟาร์ม ตรวจสอบ

คุณภาพน้ าในบ่อรวมถึงคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าท่ีใช้ส าหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คณุภาพอาหาร 
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แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร 
โครงการ พัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
 
 เนื่องด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farmer โดยมี Smart Officer 
เป็นเพื่อนคู่คิด ซึ่ง Smart Farmer คือ เกษตรกรที่มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพ
สินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีค วามภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร  
จากสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ประสบความส าเร็จด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปัญหาต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ าสูง การเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปและการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ าท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด   

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ซึ่งเป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมประมงจึงสนอง
นโยบายในการด าเนินโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง Smart Farmer โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้
เกษตรกรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการประมงตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิต สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะ
การประกอบอาชีพ ของแต่ละบุคคลให้ความส าคัญในการใช้องค์ความรู้และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีการน าเทคโนโลยี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ เพื่อให้เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร และสามารถพึ่งตนเองได้ 
อย่างยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้เกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ท้ังด้านการผลิต การแปรรูป และ

การตลาด 
2. เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยง  

สัตว์น้ าจืดตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อพัฒนาการเกษตรกรใหเ้ป็นเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืด 

 
แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

ประจ้าปีงบประมาณ 2561  
 

กิจกรรม/งานท่ีจะท า หน่วยนับ แผน ผล 

เสรมิสร้างความรูเ้พื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

      1.  ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่  Smart Farmer  ครั้งท่ี 1 ราย 150 150 

      2.  ฝกึอบรม/ให้ความรู ้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งท่ี 2 ราย 15 15 

 
 
 
 
 

3. กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
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รูปกิจกรรมการด้าเนินงาน 
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

 

     
 

     
 

     
 

     
 

กิจกรรมการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ครั้งท่ี 1/2 พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  
ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารว่มกิจกรรมไดร้ับการพัฒนาใหเ้ป็นเกษตรกรต้นแบบ 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูด้้านการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืด ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร 
โครงการ พัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
 
 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2552 เรื่องมาตรการปูองกัน ควบคุม และก าจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นระบุว่า 
Cherax Quadricarinatus (Von Martens) กุ้งเครย์ฟิชออสเตรเลีย และ Procambarus clarkii Girard กุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน อยู่ใน
ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรปูองกัน ควบคุมและก าจัดของประเทศไทย รายการ 2 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน และได้
ก าหนดมาตรการให้หน่วยงานด าเนินการตามมาตรการที่ 2 ปูองกัน เฝูาระวัง และติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ดังนี ้  
  1. ให้ส ารวจ ตรวจสอบ และติดตามการแพร่กระจายชองชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกรานใน รายการ 2 หาก
พบว่ามีการแพร่ระบาด ให้ด าเนินการควบคุม หรือก าจัดจากพื้นท่ีแพร่ระบาดและแจ้งหน่วยประสานงานกลาง 
  2. ไม่ส่งเสริมการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในรายการ 1, 2 และ 3 รวมทั้งการขยายพันธุ์ ขยายถิ่นที่
เพาะเลี้ยง/เพาะปลูก และแจกจ่ายพันธุ์ หากมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) พร้อมจัดท าแผน การเฝูาระวังและปูองกันการแพร่ระบาดเสนอ 
 โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน หมายถึง (1) ชนิดพันธุ์ที่มีหลักฐานว่ามีการรุกรานใน  
ถิ่นอื่น ท่ีเข้ามานประเทศไทยแล้ว และสามารถตั้งถิ่นฐาน มีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ จากการส ารวจและเฝูาสังเกตการพบว่า
อาจแพร่ระบาดหากมีปัจจัยเกื้อหนุนหรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (2) ชนิด
พันธุ์ต่างถ่ินท่ีเคยรุกรานในอดีต ซึ่งสามารถควบคุมดูแลได้แล้ว 
 จากข้อมูลการศึกษาเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ าพื้นเมืองในต่างประเทศพบว่ ามีรายงานการรุกรานของ 
กุ้งเครย์ฟิช (Cherax Quadricarinatus) ในประเทศสิงคโปร์ (Ahyong and Yeo, 2007; Belle and Yeo, 2010) ในประเทศอิตาลี 
(Barbaresi et al., 2004, Marzano et al., 2007) และในประเทศเม็กซิโก (Bortolini et al., 2007) ส่วนกุ้งเครย์ฟิช 
(Procambarus clarkii) มีรายงานการพบในบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียน (Scalici et al., 2010) และผลกระทบที่
เกิดจากการรุกรานของกุ้งเครย์ฟิช มีรายงานการศึกษาผลกระทบของระดับน้ าในทะเลสาบท่ีเพิ่มขึ้น ความหลากหลายของพืชมากขึ้น 
ท าให้สภาพที่อยู่อาศัยดีขึ้น ส่งผลให้ประชากรกุ้งเครย์ฟิชมีจ านวนเพิ่มขึ้น (Krzywosz et al., 2009) นอกจากนี้พบว่ากุ้งเครย์ฟิช 
มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อปลาแซลมอน และปลาเทราท์สีน้ าตาลพบว่ากุ้งเครย์ฟิชจะท าร้ายปลาที่มีขนาด 95 มิลลิเมตรที่เข้ามาใน
อาณาเขตและกินไข่ปลาเป็นอาหาร เนื่องจากปลาแซลมอนในธรรมชาติจะวางไข่กับพื้นดิน (Peay et al., 2009) และในการทดลอง
ของ Crawford et al., (2006) พบว่าบริเวณที่พบกุ้งเครย์ฟิชปริมาณสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังลดลง 
 ส าหรับประเทศไทยมีรายงานพบในอ่างเก็บน้ าพระปรง จ.สระแก้ว (Chinnawat and Ratcha, 2013) และ มีรายงาการ
แพร่กระจายของ Cherax Quadricarinatus บริเวณอ่างเก็บน้ าแถบจังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ กาญจนบุรี สระแก้ว และเชียงใหม่ 
ส่วน Procambarus clarkii พบบริเวณแม่น้ าแควใหญ่ และแม่น้ าแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังมีผู้ตกกุ้งเครย์ฟิช  

(ไม่ทราบชนิด) ได้ที่แม่น้ าแม่กลอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (www.siamensis.org) สรุปได้ว่ากุ้งเครย์ฟิชสามารถอยู่อาศัย
ในแหล่งน้ าธรรมชาติของไทยได้ และอาจมีแนวโน้มที่จะรุกรานสัตว์น้ าพ้ืนเมือง 
 นอกจากนี้ โรคที่พบในกุ้งเครย์ฟิช จัดเป็นโรคระบาดที่อยู่มรระบบของ OIE โดยโรคกุ้งก้านแดง (โรคเครฟิชเพลก หรือ 
Crayfish Plague) เป็นโรคที่ต้องติดตามเฝูาระวัง เนื่องจากโรคเครฟิชเพลก (Crayfish Plague) จัดว่าเป็นโรคระบาดที่อยู่ใน 
ระบบการก ากับคุมขององค์การโรคระบาดสตัว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE (องค์การนี้ภาอังกฤษจะใช้ค าว่า World Organization for 
Animal Health) และเป็นชนิดโรคที่อยู่ภายใต้การควบคุม ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 โรคนี้เกิดจากเช้ือ 

4. กิจกรรม จัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน     

http://www.siamensis.org/
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อัลฟาโนมัยซีสแอสตาชี (Alphanomyces astaci) ที่มีลักษณะเส้นใยคล้ายเช้ือรา พบการระบาด หรือ การก่อโรคในสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังจ าพววกกุ้งเครย์ฟิชน้ าจืดทุกชนิด ท่ีมีถิ่นก าเนิดในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย ตามบัญชีรายชื่อสัตว์น้ าและ
โรค สัตว์ที่มีความเสี่ยงเป็นพาหะของโรคตามเง่ือนไขการน าเข้าสัตว์น้ าของประเทศแคนนาดา ที่จะต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพ  
สัตว์น้ าแนบ พบว่า กุ้งเครย์ฟิชทั้ง Cherax Quadricarinatus และProcambarus clarkii มีความเสี่ยงท่ีสามารถเป็นพาหะของโรค 
Crayfish Plague และ White spot disease เพื่อปูองกันปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงก าหนด 
ให้กิจการเพาะเลี้ยงกุ้งก้านแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุมตามกฎกระทรวง ก าหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม พ.ศ.2559 เมื่อ  
วันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติส าหรับการก ากับดูแลกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมแต่ละประเภท  
 2. เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม มีความรู้ความเข้าใจถึงมาตรการและแนวทางในการก ากับดูแล
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมอย่างทั่วถึง 
 3. เพื่อตรวจติดตามเฝูาระวังฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ให้ด าเนินการได้ตามประกาศก าหนด 
 
 

แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน     
ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

ให้ความรู้ผูป้ระกอบกิจการการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าควบคุมถึง
มาตรการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

ราย 10 10 
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รูปกิจกรรมการด้าเนินงาน 
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ลงพื้นที่พบเกษตรกรที่ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม(กุ้งเครย์ฟิช) เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจถึงมาตรการและแนวทางในการก ากับดูแลกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคมุ 

รวมถึงการเข้าตรวจตดิตามเฝูาระวังการเพาะเลี้ยงควบคุม(กุ้งเครยฟ์ิช) ให้ด าเนินการไดต้ามที่ประกาศก าหนด 
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แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร 
โครงการ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 
 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดให้จัดท าโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยจึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นโดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อ าเภอรวมทั้งสิ้น 70,000 รายได้น้อมน าหลักทฤษฎี
ใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และภูมิสังคมภายใต้กรอบแนวคิดที่เน้นและให้
ความส าคัญกับการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งหวังเพื่อ
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกษตรกรน าเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื้ นที่การเกษตร
ของตนเองเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินและน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
และช่วยให้เกิดความสมดุลกับสภาพแวดล้อม 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช และเพื่อร าลึกในพระมหากรณุาธิคณุอันหาที่สดุมิได้ที่
ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
 2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรน าแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนท่ีของเกษตรกร 
 3. เพื่อให้เกษตรกรมีคณุภาพชีวิตดีขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือนมีรายได้เสรมิและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 
แผน/ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน  ผล  หมายเหต ุ

สนับสนุนพันธุ์สตัว์น้ า  
เกษตรกรรายใหมป่ี 2561 

ราย 623 623 
 

สนับสนุนพันธุ์สตัว์น้ า  
เกษตรกรรายเก่าปี 2560 

 
ราย 717 675 

เกษตรกรทีม่ีความประสงคไ์มร่ับ 
พันธุ์ปลาจ านวน 42 ราย ทางศูนย์ฯ ได้
น าพันธุ์ปลาของเกษตรกรปล่อยลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 

5. กิจกรรม สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
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ภาพกิจกรรมการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้า 
กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง  ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

 

    
 

   
 

          
 

   
 

                            
 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท) จัดเตรียมพันธุ์สัตวน์้ าเพื่อสนับสนุนให้กับเกษตรกร จังหวัดชัยนาท ที่เขา้ร่วมโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ด้านการประมง โดยร่วมกับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเกษตรกร ทั้งนี้เพื่อเป็นหนึ่งทางเลือกในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการท า

มาหากจิการประกอบอาชพีให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวติให้กับตนเองและครอบครัว 
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แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร 
โครงการ ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง 
 
 โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Aqri-Map) เป็นหนึ่งในโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตาม
แผนที่การเกษตรเชิงรุก ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญตามนโยบาย 15 เรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สืบเนื่องมาจากรัฐบาลมี
นโยบายบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม หรือ “เกษตรโซนนิ่ง” ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ด าเนนิ
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเข้าสู่กิจกรรมด้านอื่นๆ โดยให้เหมาะสมกับพื้นที่ และเพื่อเป็นการสนับสนุนข้อมูลให้เกษตรกรใช้
ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี  ซึ่งในปีงบประมาณ 2561  กรมประมงได้ร่วมด าเนินการโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้าน
การประมง(Zoning by Aqri-Map) ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลติภาคเกษตร โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้าน
การประมง ในพื้นที่ 46 จังหวัดทั่วประเทศ  ในการนี้กรมประมงจึงมีแนวคิดที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่ไม่
เหมาะสมกับการท านาข้าว เพื่อทดลองปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ า เสนอให้เป็นทางเลือกแก่เกษตรกร จังหวัดชัยนาท  
มีพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว จ านวน 48,000 ไร่ มีการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่เกษตรเชิงรุก เริ่มด าเนินการ 
ตั้งแต่ปี 2560 โดยมีสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยนาท เป็นเจ้าภาพหลัก ในปี 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวน 67 ราย  
ซึ่งเป็นเกษตรกรที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยนาท สนับสนุนการขุดสระน้ านอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวเป็นเกษตรผสมผสานในปี 2560  
 

วัตถุประสงค ์ 
 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ลดพื้นท่ีปลูกข้าวในพ้ืนท่ี S3 และ N 
 2. ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มผีลผลิตสตัว์น้ าไมน่้อยกว่า 50 กิโลกรัม/ไร/่ปี  
 3. เกษตรกรมรีายได้เพิม่ขึ้นและมคีุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากการปรบัเปลี่ยนการผลิต 
 

แผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Aqri-Map) 
ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุป์ลากินพืช จ านวน 3,200 ตัว/ราย  
อาหารปลา 1 กระสอบ/ราย  ปูนขาว 10 ก.ก. /ราย  

ราย 67 67 

2. ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลีย้งสัตว์น้ า  3 ครั้ง/ราย ครั้ง 201 201 

3. ประเมินผลผลติสตัว์น้ าหลังเสรจ็สิ้นโครงการฯ 1 ครั้ง/ราย ราย 67 67 

 
 

6. กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง(Zoning by Aqri-Map) 
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ภาพกิจกรรมการด้าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Aqri-Map) ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

 

      

    
 

           
 

 กิจกรรมการมอบปัจจยัการผลติ ให้กับเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง(Zoning by Aqri-Map)  
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดจีากประมงอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บา้น  ร่วมติดต่อประสานงานนัดหมายเกษตรกร  

 

     
 

     
 

         
กิจกรรมให้ค าแนะน า ถ่ายทอดใหค้วามรู้ด้านการเลี้ยงสตัว์น้ าก่อนและหลังมอบพันธุ์สัตว์น้ าก่อนและหลังมอบพันธุ์สัตว์น้ า  

และกิจกรรมตรวจประเมินผลผลิตสัตว์น้ าหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ 
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แผนงาน พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 
 
 ปัจจุบันแหล่งน้ าธรรมชาติส่วนใหญ่เสื่อมโทรมลงมาก  ท าให้มีความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอาศัยและแพร่ขยายพันธุ์
ของสัตว์น้ าลดลง  การเพิ่มของจ านวนประชากรท าให้สัตว์น้ าถูกจับมาบริโภคเป็นจ านวนมากจนไม่สามารถแพร่ขยายพันธุ์เองใน
ธรรมชาติได้เพียงพอ  เพื่อบรรเทาปัญหาการลดลงของจ านวนพันธุ์สัตว์น้ าในธรรมชาติลดน้อยลง  จึงได้หาแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิต
สัตว์น้ าให้มากขึ้น  โดยการส ารวจแหล่งน้ าและผลิตพันธุ์สัตว์น้ าน าไปปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติ แจกจ่ายให้กับส่วนราชการอื่นๆ  
แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในโครงการต่างๆ เป็นการเพิ่มผลผลิตการประมงและเพิ่มความสมบูรณ์ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ า  

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อผลิตพันธ์ุสัตว์น้ าจืดชนิดต่างๆน าไปปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าท่ีมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้เป็นแหล่ง
ผลิตอาหารโปรตีนของประชาชน 

 2. เพื่อผลิตพันธ์ุสัตว์น้ าจืดชนิดต่างๆ แจกจ่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ า ส่วนราชการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพและเหลือไว้บริโภค 

 

แผน/ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า 
ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

 
 

 

ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ า 
หน่วย
นับ 

แผนผลิต ผลปล่อย 

รวม ตัว 8,800,000 10,029,000 

1. ปลาตะเพยีนขาว ตัว 3,100,000 4,490,000 

2. ปลายี่สกเทศ ตัว 2,500,000 1,476,000 

3. ปลาตะเพยีนทอง ตัว 800,000 2,355,000 

4. ปลากระแห ตัว 800,000 1,170,000 

5. ปลาสร้อยขาว ตัว 200,000 70,000 

6. ปลานิล ตัว 900,000 70,000 

7. ปลาสวาย ตัว 300,000 120,000 

8. ปลากาด า ตัว 200,000 200,000 

9. ปลานิลแดง ตัว - 23,000 

10. ปลาหมอไทย ตัว - 55,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

7. กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น  า 

     แสดงสัดส่วนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าชนิดต่างๆ 
กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  ประจ าปีงบประมาณ 2561 

แสดงผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ในรอบปีงบประมาณ 2561 
กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
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แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ ส่งเสริมด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 
 ระหว่างปีพุทธศักราช 2533 – 2534 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตร 
วัดไชยวัฒนารามและโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงสนพระราชหฤทัยพระนิพนธ์บทแห่เรือชมปลาของเจ้าฟูา  
ธรรมาธิเบศร์มาก ในระหว่างที่ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปล่อยปลาในแหล่งน้ าต่างๆ ทรงสดับรายงานจากรมประมงเกี่ยวกับ  
โครงการพัฒนาอาชีพของกรมประมงหลายโครงการ ซึ่งใช้พันธุ์ปลาต่างประเทศเป็นหลัก เช่น ปลาจีนจากประเทศจีน ปลายี่สกเทศ 
ปลาหมอเทศ ปลากระโห้เทศ ปลานวลจันทร์เทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาจากประเทศอินเดีย ทรงสงสัยและมีพระราชปรารภเป็นค าถาม
ว่า “ปลาไทยหายไหนหมด” จึงมีพระราชด าริ “ให้กรมประมงฟื้นฟูปลาไทยกลับมา มีจ านวนมากขึ้น และอนุรักษ์ปลาหายากไว้  
กรมประมงรับสนองพระราชด าริถือเป็นโครงการหลัก และยึดถือว่าถ้าปล่อยลงในแหล่งน้ าธรรมชาติต้องเป็นปลาไทยเท่านั้น ถ้าเป็น
ปลาต่างประเทศต้องมีการเจรญิเติบโตเร็ว เลี้ยงง่าย ออกลูกหลานได้เองซึ่งเหมาะส าหรับคนยากจนในการน ามารับประทาน และขาย 
ให้ปล่อยในแหล่งน้ า เช่น บึง บ่อน้ าท่ีสร้างขึ้นมารวมถึงแม่น้ าล าคลอง   
 

 การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรในประเทศ  ส่งผลให้ความต้องการและการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าเพิ่มปริมาณมากขึ้นไปด้วย  
โดยเฉพาะทรัพยากรสัตว์น้ าท่ีน าไปผลิตเป็นอาหารโปรตีนส าหรับใช้บริโภค  ผลผลิตสัตว์น้ าในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงเป็นอย่างมาก  
ประกอบกับราษฎรที่ประกอบอาชีพด้านการประมงได้ท าการประมงท่ีผิดวิธี  และมากเกินก าลังการผลิตของธรรมชาติ  แหล่งประมง
เสื่อมโทรมลง  เพื่อลดปัญหาต่างๆ ดังกล่าว จึงต้องมีการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าขึ้นมาทดแทนในแหล่งน้ าธรรมชาติ  และปลูกจิตส านึกให้
ราษฎรมีความรักหวงแหนอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าของพื้นที่หมู่บ้านหรือพ้ืนท่ีใกล้เคียง  
 

วัตถุประสงค์   
 1.  เพื่อเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
 2.  เพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่ราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง 
 3.  เพื่อให้ราษฎรในชมุชนได้มสีว่นร่วมในการปล่อยพันธุส์ัตว์น้ าและมจีิตส านึกในการหวงแหนรักษาอนุรกัษ์ทรัพยากรประมง 
 

แผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย  
ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

 

 
 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 

ชนิดพันธ์ุสตัว์น้ า 
หน่วย 
นับ 

แผนผลิต ผลปล่อย 

รวม ตัว 1,500,000 1,506,000 
1. ปลาตะเพยีนทอง ตัว 550,000 395,000 
2. ปลากระแห ตัว 350,000 516,000 
3. ปลาสร้อยขาว ตัว 250,000 100,000 
4. ปลาสวาย ตัว 200,000 130,000 
5. ปลากาด า ตัว 80,000 215,000 
6. ปลาตะโกก ตัว 45,000 150,000 
7. ปลาแดง /ปลาน้ าเงิน/ปลาม้า ตัว 25,000 - 

8. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น  าจืดของไทย 

แสดงสัดส่วนการปล่อยพันธุ์สัตวน์้ าชนดิต่างๆ 
 โครงการฟืน้ฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตวน์้ าจืดของไทย 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้้า  
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าและโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย 

ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 9 (ชัยนาท) จัดเตรียมพันธุ์สัตว์น้ าให้กับจังหวดัชัยนาท และหน่วยงานราชการ
ภายในจังหวัดชัยนาท เพื่อให้ประชาชนท่ีมาร่วมงานวันส าคัญต่างๆ ปล่อยในแหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล 

และเพื่อทดแทนทรัพยากรสตัว์น้ าในธรรมชาติ เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้กับประชาชน  
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ภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้้า  

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าและโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย 
ประจ้าปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 9 (ชัยนาท) มอบพันธุ์สัตว์น้ าให้กับหน่วยงานราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
เพื่อน าไปปล่อยในแหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์ โดยให้ประชาชนบรเิวณใกล้เคียงมีส่วนร่วมในการปลอ่ยพันธุ์สัตว์น้ า  

เพื่อสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้รกัษ์และหวงแหนทรัพยากรสตัว์น้ า 
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 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธ์ุปลา พันธุ์กุ้ง และสัตว์น้ าอื่นๆ เป็นโครงการที่กรมประมงได้จัดสรรเงินแก่ศูนย์ฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเ งินทุนหมุนเวียน ในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ ง  และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ  
พ.ศ. 2523 เพื่อน ามาใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียน ในการจัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าผลิตพันธุ์สัตว์น้ าและจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรใน 
ราคาที่กรมประมงก าหนด  
 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อผลิตพันธ์ุสตัว์น้ าจืดที่คณุภาพดี จ าหน่ายให้เกษตรกรในราคาถูก  
2. เพื่อส่งเสรมิอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า เป็นการเพิ่มรายได้ใหก้ับเกษตรกร 
3. เป็นการควบคุมราคาสัตว์น้ า 
 

ผลการปฏิบัติงาน งานเงินทุนหมนุเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุก์ุ้งและพันธุส์ัตว์น้้าอื่นๆ เพ่ือจ้าหน่าย 
ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

 

ชนิด ขนาด 
ราคา 
(บาท) 

จ านวนปลา 
 (ตัว) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

    ปลาตะเพียนขาว 2-3 ซ.ม. 0.1  151,400   15,140.00  

    ปลาตะเพียนขาว 3-5 ซ.ม. 0.2  15,950   3,190.00  

    ปลาตะเพียนขาว 2-3 ซ.ม. 0.2  85,600   17,120.00  

    ปลาตะเพียนขาว 3-5 ซ.ม. 0.25  2,100   525.00  

    ปลาตะเพียนขาว 5-7 ซ.ม. 0.35  21,900   7,665.00  

    ปลาตะเพียนทอง 2-3 ซ.ม. 0.2  34,100   6,820.00  

    ปลาตะเพียนทอง 3-5 ซ.ม. 0.3  5,000   1,500.00  

    ปลานิล 2-3 ซ.ม. 0.1  29,500   2,950.00  

    ปลานิล 2-3 ซ.ม. 0.15  11,000   1,650.00  

    ปลานิล 3-5 ซ.ม. 0.2  40,700   8,140.00  

    ปลานิล 5-7 ซ.ม. 0.3  23,000   6,900.00  

    ปลานิลแดงแปลงเพศ 2-3 ซ.ม. 0.4  31,650   12,660.00  

    ปลานิลแดงแปลงเพศ 3-5 ซ.ม. 0.6  3,100   1,860.00  

    ปลานิลแดง 2-3 ซ.ม. 0.2  70,500   14,100.00  

    ปลานิลแดง 3-5 ซ.ม. 0.4  11,350   4,540.00  

    ปลานวลจันทร์เทศคดัพันธ์ุ 2-3 ซ.ม. 0.12  15,600   1,872.00  

9. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น  า
อื่นๆ เพื่อจ าหน่าย 
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ผลการปฏิบัติงาน งานเงินทุนหมนุเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุก์ุ้งและพันธุส์ัตว์น้้าอื่นๆ เพ่ือจ้าหน่าย 
ประจ้าปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

 

ชนิด ขนาด 
ราคา 
(บาท) 

จ านวนปลา  
(ตัว) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

    ปลาสวาย 3-5 ซ.ม. 0.4 45,400 18,160.00 

    ปลาสวาย 5-7 ซ.ม. 0.6 5,600 3,360.00 

    ปลาสวาย 5-7 ซ.ม. 1 6,000 6,000.00 

    ปลายี่สกเทศ 2-3 ซ.ม. 0.1 5,500 550.00 

    ปลายี่สกเทศ 2-3 ซ.ม. 0.2 71,400 14,280.00 

    ปลายี่สกเทศ 3-5 ซ.ม. 0.2 23,550 4,710.00 

    ปลายี่สกเทศ 3-5 ซ.ม. 0.25 2,200 550.00 

    ปลายี่สกเทศ 5-7 ซ.ม. 0.3 3,000 900.00 

    ปลายี่สกเทศ 5-7 ซ.ม. 0.5 400 200.00 

    ปลาตะโกก 2-3 ซ.ม. 0.5 11,500 5,750.00 

    ปลากาด า 3-5 ซ.ม. 0.2 11,100 2,220.00 

    ปลากาด า 2-3 ซ.ม. 0.25 10,000 2,500.00 

    กบ อายุ 30 วัน 1 181,700 181,700.00 

    กบ อายุ 45 วัน 1.5 9,160 13,740.00 

รวมท้ังสิ้น  938,960   361,252.00  
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท) นอกจากท าการวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด การ
เพาะพันธ์ุสัตว์น้ าจืดเพื่อปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติภายในจังหวัดชัยนาทแล้ว  ศูนย์ฯ ยังให้บริการค าแนะน าในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
การวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ าเพื่อการประมง  การตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ าเบื้องต้นให้กับประชาชนท่ีขอรับบริการ  และเปิดโอกาส
ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาดูงานการเพาะพันธุ์สัตว์น้ าจืดภายในศูนย์ฯ ได้  ตลอดจนเป็น
หน่วยงานที่ให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรด้านประมงให้กับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ในปีงบประมาณ 2561  
มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกฯ จาก 5 สถาบันการศึกษา จ านวน 15 คน ดังนี ้

 

สถานศึกษาท่ีส่งนกัศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านประมง 
ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

 

สถานศึกษา  ระยะเวลาฝึกงาน ช่ือ - สกุล 

1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยอีุทัยธานี สถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตร ภาคเหนือ  
ระดับชั้น ปวส.1  
แผนกวิชาสัตวศาสตร์  สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
 

1 มีนาคม 2561  
ถึง 30 เมษายน 2561 

1.นายณัฐพงศ์ ชุมสูงเนิน 
2. นายอภิวัฒน์ ยันบัวบาน 
3. นางสาวพัชร แปูนงาม 

2. วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 
ระดับชั้น ปวส.2  
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 

28 พฤษภาคม 2561  
ถึง 28 กันยายน 2561 

1. นางสาวชลิสา วันด ี

3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหารลาดกระบัง 
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 

30 พฤษภาคม 2561  
ถึง 26 กรกฎาคม 2561 

1. นางสาวกัญชริกา พิลาแพง 
2. นางสาวพิชวีร์ ทรัพย์อินทร์ 
3. นางสาวรัชนก แซ่ลิ้ม 

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

1 มิถุนายน 2561 
ถึง 31 กรกฎาคม 2561 

1. นายธีรเทพ สุขมา 
2. นายวรพงศ์ บุญปั้น 
3. นางสาวชนัญญา เลศิหงิม 
4. นายธีร์ วนิชสิทธางกูร 
 

5. มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 
 

4 มิถุนายน 2561  
ถึง 18 กรกฎาคม 2561 

1. นายติรคณุ พูพานทอง 
2. นางสาวศุถนิดา สุวินิจจติ 
3. นายปฏิพัทธ์ จันทร์ค า 
4. นางสาววิยะดา โมทะนา 

 

10. งานบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประมง 



 - 32 -  

ภาพกิจกรรมงานบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประมง ประจ้าปีงบประมาณ 2561 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

    
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท) มโีอกาสต้อนรับคณะนักเรียน-นักศึกษา เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกรมประมง 
และประชาชนทัว่ไป ที่มีความสนใจศกึษาเกี่ยวกับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า เขา้ศึกษาดูงานด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดภายในศูนย์ฯ 

และเจ้าหนา้ที่ของศูนย์ฯ ออกหนว่ยบริการให้ความรู้ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ตรวจวัดคุณภาพน้ า  
จัดนิทรรศการร่วมกับโครงการต่างๆ ของจังหวัดชัยนาท และตามโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะห์ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาคผนวก 
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รวม

1 แม่น้ํา เจา้พระยา 3 บ้านกล้วย เมือง ชยันาท 12 ส.ค. 61 85,000 70,000 40,000 40,000 40,000 275,000 นายวสันต์ โพธิสม สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านกล้วย

แม่น้ํา เจา้พระยา มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชยันาท 28 พ.ย. 60 100,000 100,000 200,000 นายชชูาติ  ผิวเผือก ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดเขต 9 (ชัยนาท)

แม่น้ํา เจา้พระยา เขื่อนเรียงหิน ชยันาท เมือง ชยันาท 13 ต.ค. 60 150,000 150,000 300,000 นายประสิทธ์ ทองกรณ์ สํานักงานประมงจงัหวัดชยันาท

แม่น้ํา เจา้พระยา วัดปากคลองมะขามเฒ่า มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชยันาท 21 ต.ค. 60 30,000 30,000 นางอาภรณ์ บุญสงค์ สํานักงานประมงจงัหวัดชัยนาท(ประมงอําเภอวัดสิงห)์

แม่น้ํา เจา้พระยา วัดปากคลองมะขามเฒ่า มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชยันาท 21 ต.ค. 60 30,000 40,000 70,000 นายชชูาติ  ผิวเผือก ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดเขต 9 (ชัยนาท)

แม่น้ํา เจา้พระยา(เขื่อนเจา้พระยา) บางหลวง สรรพยา ชยันาท 8 ก.พ. 61 100,000 50,000 100,000 50,000 50,000 350,000 นายวินัย สามัคคี สํานักงานชลประทานที่ 12

แม่น้ํา เจา้พระยา(เขื่อนเจา้พระยา) 4 บางหลวง สรรพยา ชยันาท 16 ก.ค. 61 50,000 50,000 50,000 150,000 นายวินัย สามัคคี สํานักงานชลประทานที่ 12

แม่น้ํา เจา้พระยา(เขื่อนเจา้พระยา) 4 บางหลวง สรรพยา ชยันาท 24 ก.ค. 61 50,000 100,000 150,000 นายฉตัรชยั สิทธิการ กรมเจา้ท่า

แม่น้ํา เจา้พระยา(เขื่อนเจา้พระยา) 4 บางหลวง สรรพยา ชยันาท 28 ก.ค. 61 30,000 30,000 นายเชดิ จนัทร์ศรี สํานักงานชลประทานที่ 12

แม่น้ํา เจา้พระยา(เขื่อนเรียงหิน) ในเมือง เมือง ชยันาท 5 ธ.ค. 60 620,000 420,000 30,000 1,070,000 นายประสิทธ์ ทองกรณ์ สํานักงานประมงจงัหวัดชยันาท

แม่น้ํา เจา้พระยา(เขื่อนเรียงหิน) ในเมือง เมือง ชยันาท 5 ธ.ค. 60 200,000 380,000 580,000 นายประสิทธ์ ทองกรณ์ สํานักงานประมงจังหวัดชัยนาท(ประมงอําเภอเมือง)

แม่น้ํา เจา้พระยา(เขื่อนเรียงหิน) ในเมือง เมือง ชยันาท 28 ก.ค. 61 100,000 200,000 100,000 400,000 นายชยัชนะ ลําใยนิยม สํานักงานประมงจงัหวัดชยันาท

แม่น้ํา เจา้พระยา(เขื่อนเรียงหิน) ในเมือง เมือง ชยันาท 12 ส.ค. 61 200,000 200,000 400,000 นายชยัชนะ ลําใยนิยม สํานักงานประมงจงัหวัดชยันาท

แม่น้ํา เจา้พระยา(โครงส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าโบสถ)์ วังไกเ่ถื่อน หันคา ชยันาท 1 พ.ค. 61 100,000 100,000 200,000 นายนิรุต นาคสังข์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าโบสถ์

แม่น้ํา เจา้พระยา(วัดท่าชยั) 3 ท่าชยั เมือง ชยันาท 28 ส.ค. 61 150,000 15,000 20,000 15,000 30,000 230,000 นายเสกสรรพ ์จิ๋วรี สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 

แม่น้ํา เจา้พระยา(หน้าวัดธรรมามูลวรวิหาร) เขาท่าพระ เมือง ชยันาท 27 เม.ย. 61 80,000 80,000 40,000 200,000 นายจอมพล สงวนศักด์ิ สํานักงานคุมประพฤติจงัหวัดชยันาท

แม่น้ํา เจา้พระยา(หน้าวัดบรมธาตุวรวิหาร) บ้านกล้วย เมือง ชยันาท 20 เม.ย. 61 70,000 50,000 80,000 200,000 นายศิวพนัธ์ ศิริสายณัห์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดัชัยนาท

แม่น้ํา เจา้พระยา(หน้าวัดพรวน) บ้านกล้วย เมือง ชยันาท 13 เม.ย. 61 30,000 20,000 50,000 นายสมศักด์ิ แสงโป๋ สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านกล้วย

แม่น้ํา เจา้พระยาหน้าโรงไฟฟา้เขื่อนเจา้พระยา บางหลวง สรรพยา ชยันาท 31 พ.ค. 61 50,000 50,000 นายวิศรุต สุภี การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2 แม่น้ํา ท่าจนี มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชยันาท 17 ก.ย. 61 300,000 200,000 500,000 นางบังอร  โชติพว่ง สํานักงานประมงจงัหวัดชยันาท

แม่น้ํา ท่าจนี สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชยันาท 10 ส.ค. 61 75,000 50,000 60,000 60,000 70,000 315,000 นายศุภชยั หลังเอนิ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าโบสถ์

แม่น้ํา ท่าจนี หันคา ชยันาท 15 พ.ค. 61 150,000 100,000 250,000 นายชยัชนะ ลําใยนิยม สํานักงานประมงจงัหวัดชยันาท

3 แม่น้ํา น้อย 11 บางขดุ สรรคบุรี ชยันาท 25 ก.ค. 61 100,000 100,000 นายเนตร สมหวัง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านร่องใหญ่ ต.บางขุด

แม่น้ํา น้อย แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชยันาท 28 ก.ค. 61 10,000 10,000 พระครูกติติโสภากร วัดเจริญสุข

แม่น้ํา น้อย(วัดหลวงพอ่ขาว) 3 ชยันาท เมือง ชยันาท 5 ธ.ค. 60 20,000 20,000 40,000 พระครูอดุมรัตนวิมล ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดเขต 9 (ชัยนาท)

4 คลอง บรมธาตุ 1 ซ้าย เลียบถนนสิงห์บุรี-ชยันาท สรรพยา ชยันาท 28 ก.ค. 61 30,000 40,000 30,000 100,000 นายสมบัติ สิงห์วิเลิศ สํานักงานเทศบาลตําบลโพธิพ์ทิักษ์

5 คลอง ลัด 8 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชยันาท 10 ก.ค. 61 10,000 10,000 20,000 นายปราโมทย ์แร่เพชร สํานักงานประมงจงัหวดัชัยนาท(ประมงอําเภอหนัคา)

6 คลอง วัดใหม่วงเดือน 3 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชยันาท 29 พ.ค. 61 5,000 5,000 10,000 นายบุญโชติ ใจแสน วัดใหม่วงเดือน

7 บึง กระจบั หันคา หันคา ชยันาท 28 ก.ค. 61 30,000 30,000 40,000 100,000 นายไชพฒัน์ เขม็ทอง สํานักงานเทศบาลตําบลหันคา

8 บึง กระจบัใหญ่ 5 หันคา หันคา ชยันาท 6 มี.ค. 61 50,000 50,000 100,000 นายชชูาติ  ผิวเผือก ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ตารางที่ 1  ขอ้มลูแหล่งน้ําที่ดําเนินการปล่อยพันธุ์สัตวน์้ํา กจิกรรมพัฒนาและบริหารจดัการทรัพยากรสัตวน์้ํา ประจาํปีงบประมาณ 2561

              ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ําจดื เขต 9 (ชยันาท)

ชื่อแหล่งน้ําที่ปล่อย

สถานที่ต้ังแหล่งน้ํา/ที่อยู่ วันที่ปล่อย

ลําดับที่

   ชนิดและจํานวนสัตว์น้ํา (หน่วย : ตัว)

ชื่อหน่วยงานชื่อผู้รับพนัธุสั์ตว์น้ํา
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9 บึง คลองมอญ 4 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชยันาท 4 ต.ค. 60 10,000 10,000 10,000 30,000 นายสรรเสริญ อาชวีะ ผู้ใหญบ่้านหมู่ 4 ต.มะขามเฒ่า

บึง คลองมอญ 4 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชยันาท 12 ส.ค. 61 35,000 100,000 50,000 185,000 นายชาญวิทย ์สงขํา องค์การบริหารส่วนตําบลมะขามเฒ่า

10 บึง เทศบาลตําบลคุ้งสําเภา 4 คุ้งสําเภา มโนรมย์ ชยันาท 24 เม.ย. 61 30,000 20,000 50,000 นายชชูพี จอนพงษ์ สํานักงานเทศบาลตําบลคุ้งสําเภา

11 บึง ประจํารัง หาดท่าเสา เมือง ชยันาท 26 ก.ค. 61 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 นายจเด็จ ท้วมเอื้อ สํานักงานเทศบาลตําบลหาดท่าเสา

12 บึง สําเภา 9 ธรรมามูล เมือง ชยันาท 20 มี.ค. 61 50,000 50,000 100,000 นายชชูาติ  ผิวเผือก ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดเขต 9 (ชัยนาท)

13 บึง หล่ัน 4 ท่าฉนวน มโนรมย์ ชยันาท 24 พ.ค. 61 2,000 10,000 12,000 นายวสันต์ มั่นเศรษฐย์ สํานักงานประมงจงัหวัดชยันาท

14 สระ ตาเล็ก 2 ไร่พฒันา มโนรมย์ ชยันาท 15 มี.ค. 61 30,000 20,000 50,000 นายสรวุฒิ โตจนี องค์การบริหารส่วนตําบลไร่พฒันา

15 สระ หลวง 2 หนองบัว วัดสิงห์ ชยันาท 3 ต.ค. 60 10,000 10,000 20,000 นายขวัญเมือง โห้วงศ์ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

16 หนอง อเีชง็ 1 วังหมัน วัดสิงห์ ชยันาท 26 ก.ค. 61 20,000 20,000 40,000 นายต่อศักด์ิ ทองนิโรจน์ อําเภอวัดสิงห์

17 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.กะบกเต้ีย กะบกเต้ีย เนินขาม ชยันาท 16 ม.ค. 61 10,000 10,000 5,000 25,000 นางสาวรัตนาวดี อนิทรมณี สํานักงานประมงจงัหวัดชัยนาท(ประมงอําเภอเนินขาม)

18 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ บ้านหนองเด่น 5 สุขเดือนห้า เนินขาม ชยันาท 24 ม.ค. 61 200,000 50,000 100,000 350,000 นายวีรศักด์ิ กติติวโรดม สํานักงานประมงจงัหวัดชัยนาท(ประมงอําเภอเนินขาม)

19 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.ท่าฉนวน ท่าฉนวน มโนรมย์ ชยันาท 4 ต.ค. 60 10,000 10,000 นายสิทธิศํกด์ิ ชลพะวิรุฬห์ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าฉนวน

20 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.มโนรมย์ มโนรมย์ มโนรมย์ ชยันาท 27 มี.ค. 61 30,000 40,000 70,000 นายชนะชยั ลําใยน้อม สํานักงานประมงจงัหวัดชยันาท

21 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.ไร่พฒันา ไร่พฒันา มโนรมย์ ชยันาท 1 ก.พ. 61 5,000 5,000 นายเจริญ เพง็น้อย องค์การบริหารส่วนตําบลไร่พฒันา

22 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.ศิลาดาน 2 ศิลาดาน มโนรมย์ ชยันาท 22 ส.ค. 61 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 นายต่อศักด์ิ ทองนิโรจน์ สํานักงานประมงจงัหวัดชยันาท

23 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ มโนรมย์ ชยันาท 12 ส.ค. 61 10,000 20,000 30,000 60,000 นายกฤตย สุขเสง่ียม อําเภอมโนรมย์

24 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.ธรรมามูล 6 ธรรมามูล เมือง ชยันาท 21 มี.ค. 61 30,000 30,000 60,000 นายวสันต์ มั่นเศรษฐย์ สํานักงานประมงจงัหวัดชยันาท

25 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.หาดท่าเสา 3,4,5หาดท่าเสา เมือง ชยันาท 5 มิ.ย. 61 60,000 60,000 นายพสิิษฐ์ วัสธูป สํานักงานเทศบาลตําบลหาดท่าเสา

26 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.บ่อแร่ 4 บ่อแร่ วัดสิงห์ ชยันาท 26 ม.ค. 61 30,000 30,000 นายณัฐพล เกษประทุม สํานักงานประมงจงัหวัดชัยนาท(ประมงอําเภอวัดสิงห)์

27 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.วังหมัน 3 วังหมัน วัดสิงห์ ชยันาท 26 ม.ค. 61 40,000 40,000 นายคมสัน แชสุ่ภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลวังหมัน

28 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชยันาท 21 ธ.ค. 60 40,000 40,000 นายชยัฤทธิ ์ปิ่นทอง สํานักงานประมงจงัหวัดชัยนาท(ประมงอําเภอวัดสิงห)์

29 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.หนองขุ่น 8 หนองขุ่น วัดสิงห์ ชยันาท 22 มี.ค. 61 30,000 30,000 10,000 70,000 นายต่อศักด์ิ ทองนิโรจน์ สํานักงานประมงจงัหวัดชัยนาท(ประมงอําเภอวัดสิงห)์

30 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.หนองขุ่น 2 หนองขุ่น วัดสิงห์ ชยันาท 22 มี.ค. 61 30,000 30,000 10,000 70,000 นายอมร อนิป่วน สํานักงานประมงจงัหวัดชัยนาท(ประมงอําเภอวัดสิงห)์

31 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.หนองขุ่น 1 หนองขุ่น วัดสิงห์ ชยันาท 23 พ.ค. 61 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 นางวชิรญาณ์ จริะพัฒน์โภคิน สํานักงานประมงจงัหวัดชยันาท

32 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.หนองน้อย หนองน้อย วัดสิงห์ ชยันาท 12 ส.ค. 61 5,000 5,000 10,000 สถานตํีารวจภธูรหนองนอ้ย สถานีตํารวจภูธรหนองน้อย

33 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ 3 หนองบัว วัดสิงห์ ชยันาท 23 พ.ย. 60 20,000 20,000 นายต่อศักด์ิ ทองนิโรจน์ สํานักงานประมงจงัหวัดชยันาท

34 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ 1 หนองบัว วัดสิงห์ ชยันาท 21 ธ.ค. 60 20,000 20,000 นายจรัส ฉายเชดิ สํานักงานประมงจงัหวัดชัยนาท(ประมงอําเภอวัดสิงห)์

35 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ 3 หนองบัว วัดสิงห์ ชยันาท 21 ธ.ค. 60 20,000 20,000 นายต่อศักด์ิ ทองนิโรจน์ สํานักงานประมงจงัหวัดชัยนาท(ประมงอําเภอวัดสิงห)์

36 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.บางขดุ 1 บางขดุ สรรคบุรี ชยันาท 20 มิ.ย. 61 50,000 50,000 นายสันติภาพ ศรีแกว้ สํานักงานประมงจงัหวัดชยันาท

37 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.บางขดุ 11 บางขดุ สรรคบุรี ชยันาท 25 ก.ค. 61 5,000 5,000 10,000 นายเนตร สมหวัง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านร่องใหญ่ ต.บางขุด

38 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.โพงาม 1 โพงาม สรรคบุรี ชยันาท 12 ส.ค. 61 50,000 50,000 50,000 150,000 สํานักงานพฒันาชุมชนอําเภอสรรคบรีุ สํานักงานพฒันาชมุชนอําเภอสรรคบุรี

ชื่อหน่วยงานชื่อผู้รับพนัธุสั์ตว์น้ํา

ตารางที่ 1  ขอ้มลูแหล่งน้ําที่ดําเนินการปล่อยพันธุ์สัตวน์้ํา กจิกรรมพัฒนาและบริหารจดัการทรัพยากรสัตวน์้ํา ประจาํปีงบประมาณ 2561

              ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ําจดื เขต 9 (ชยันาท) (ต่อ)

ลําดับที่ ชื่อแหล่งน้ําที่ปล่อย

สถานที่ต้ังแหล่งน้ํา/ที่อยู่ วันที่ปล่อย    ชนิดและจํานวนสัตว์น้ํา (หน่วย : ตัว)
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39 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ อ.สรรคบุรี สรรคบุรี ชยันาท 4 เม.ย. 61 2,000 8,000 10,000 นายชชูาติ  ผิวเผือก ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดเขต 9 (ชัยนาท)

40 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.เขาแกว้ เขาแกว้ สรรพยา ชยันาท 19 ก.ค. 61 10,000 10,000 20,000 นางบังอร  โชติพว่ง สํานักงานประมงจงัหวัดชัยนาท(ประมงอําเภอสรรพยา)

41 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.บางหลวง 3 บางหลวง สรรพยา ชยันาท 26 เม.ย. 61 30,000 20,000 50,000 นางสาวเบ็ญไพรินทร์ สวา่งวงศ์ สํานักงานประมงจงัหวัดชยันาท

42 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.บางหลวง 3 บางหลวง สรรพยา ชยันาท 26 เม.ย. 61 50,000 50,000 นางวชิรญาณ์ จริะพัฒน์โภคิน สํานักงานประมงจงัหวัดชยันาท

43 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.โพนางดําตก 1 โพนางดําตก สรรพยา ชยันาท 22 ก.พ. 61 20,000 6,000 10,000 36,000 นางบังอร  โชติพว่ง สํานักงานประมงจงัหวัดชัยนาท(ประมงอําเภอสรรพยา)

44 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.โพนางดําออก โพนางดําออก สรรพยา ชยันาท 23 ส.ค. 61 5,000 5,000 10,000 5,000 25,000 นางบังอร  โชติพว่ง สํานักงานประมงจงัหวัดชัยนาท(ประมงอําเภอสรรพยา)

45 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.เจา้พระยา 4 สรรพยา สรรพยา ชยันาท 12 ส.ค. 61 80,000 20,000 40,000 40,000 20,000 200,000 นายประกจิ นิลกําแพง สํานักงานเทศบาลตําบลเจา้พระยา

46 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.สรรพยา สรรพยา สรรพยา ชยันาท 6 ก.ย. 61 10,000 10,000 20,000 นางบังอร  โชติพว่ง สํานักงานประมงจงัหวัดชัยนาท(ประมงอําเภอสรรพยา)

47 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.หาดอาษา 6 หาดอาษา สรรพยา ชยันาท 27 มิ.ย. 61 50,000 50,000 นายสันติภาพ ศรีแกว้ สํานักงานประมงจงัหวัดชัยนาท(ประมงอําเภอสรรพยา)

48 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.กดุจอก 1 กดุจอก หนองมะโมง ชยันาท 25 ก.ค. 61 10,000 10,000 20,000 นางบังอร  โชติพว่ง สํานักงานประมงจงัหวัดชัยนาท(ประมงอําเภอสรรพยา)

49 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ บ.หนองไม้แกน่ 7 สะพานหิน หนองมะโมง ชยันาท 3 ต.ค. 60 10,000 10,000 นายบุญส่ง สิงห์ทอง อําเภอหนองมะโมง

50 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.หนองมะโมง หนองมะโมง หนองมะโมง ชยันาท 16 ม.ค. 61 25,000 25,000 นางบังอร  โชติพว่ง สํานักงานประมงจังหวัดชัยนาท(ประมงอําเภอหนองมะโมง)

51 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.เด่นใหญ่ 7,10,11เด่นใหญ่ หันคา ชยันาท 4 ต.ค. 60 30,000 30,000 นายวินัย วุน่คง ผู้ใหญบ่้านหมู่ 7,10,11

52 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.เด่นใหญ่ เด่นใหญ่ หันคา ชยันาท 22 ก.พ. 61 30,000 30,000 10,000 30,000 100,000 นางสาวจารุรินทร์ กลุทนันท์ สํานักงานประมงจงัหวัดชยันาท

53 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.ไพรนกยงู 1 ไพรนกยงู หันคา ชยันาท 20 ส.ค. 61 5,000 5,000 2,000 12,000 นายขนุทอง กลัยา ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดเขต 9 (ชัยนาท)

54 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ ต.สามง่ามท่าโบสถ์ 3 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชยันาท 12 ส.ค. 61 10,000 10,000 20,000 นายบุญโชติ ใจแสน วัดใหม่วงเดือน

55 บ่อ ม.ราชภัฎจนัทรเกษม-ชยันาท แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชยันาท 1 พ.ย. 60 3,000 3,000 มหาวิทยาลัยราชภฎัจันทรเกษม-ชัยนาท มหาวิทยาลัยราชภัฎจนัทรเกษม-ชยันาท

56 บ่อ โรงเรียนบ้านเนินไผ่ มโนรมย์ ชยันาท 24 ม.ค. 61 5,000 5,000 นางสาวชนัญธิดา วรรณชาติ ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดเขต 9 (ชัยนาท)

57 บ่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 เมือง ชยันาท 26 ก.ค. 61 5,000 5,000 10,000 นายพพิฒัน์พงศ์ ท้าวยศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46

บ่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 เมือง ชยันาท 27 ก.พ. 61 5,000 5,000 นายปิยพงษ์ สามัคคี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46

58 บ่อ โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 4 หาดอาษา สรรพยา ชยันาท 26 ม.ค. 61 5,000 5,000 นายปฏิพทัธ์ ไม้ลําดวน ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดเขต 9 (ชัยนาท)

59 บ่อ โรงเรียนวัดอนิทาราม 2 ตลุก สรรพยา ชยันาท 24 พ.ค. 61 30,000 20,000 50,000 นางบังอร  โชติพว่ง สํานักงานประมงจงัหวัดชยันาท

60 บ่อ วัดคุ้งตาล 7 ตลุก สรรพยา ชยันาท 1 ก.พ. 61 10,000 10,000 นายสุวิน เสมแยม้ วัดคุ้งตาล

61 บ่อ วัดเทพหิรัญ หันคา ชยันาท 26 ม.ค. 61 20,000 20,000 40,000 นายยงยทุธ เจริญยิ่ง ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดเขต 9 (ชัยนาท)

62 บ่อ วัดไพรนกยงู ไพรนกยงู หันคา ชยันาท 21 ก.พ. 61 20,000 10,000 10,000 10,000 50,000 นางวชิรญาณ์ จริะพัฒน์โภคิน สํานักงานประมงจงัหวัดชยันาท

63 บ่อ ศูนยก์ารเรียนรู้เกษตร ตําบลห้วยกรด ห้วยกรด สรรคบุรี ชยันาท 17 พ.ค. 61 3,000 3,000 6,000 นายวรวุฒิ สําเภา สํานักงานเทศบาลตําบลห้วยกรด

64 บ่อ ศูนยเ์รียนรู้ฯ สถานีตํารวจภูธรเมืองชยันาท วัดโคก มโนรมย์ ชยันาท 22 พ.ค. 61 5,000 5,000 10,000 นายปัญญา จนัเพญ็ทรัพย์ สถานีตํารวจภูธรเมืองชยันาท

65 บ่อ ศูนยว์ิจยัพชืไร่ชยันาท บางหลวง สรรพยา ชยันาท 29 ม.ค. 61 10,000 10,000 20,000 นายสมศักด์ิ พึง่กนั ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดเขต 9 (ชัยนาท)

66 บ่อ โรงเรียนบ้านวังทอง โพธิป์ระสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 26 ม.ค. 61 5,000 5,000 นายธวัชชยั รอดเล้ียง ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดเขต 9 (ชัยนาท)

67 แหล่งน้ํา สาธารณะประโยชน์ บ้านเขาดินแดง 10 สุขสําราญ ตากฟา้ นครสวรรค์ 7 มิ.ย. 61 50,000 50,000 นายหาญ พลูบุญ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค

68 ทุ่ง บางกุ้ง พระนครศรีอยุธยา 26 ก.ย. 61 300,000 200,000 200,000 700,000 นายชชูาติ  ผิวเผือก กองวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ําจืด

4,470,000 1,476,000 2,375,000 50,000 120,000 1,120,000 140,000 55,000 200,000 23,000 10,029,000 

ตารางที่ 1  ขอ้มลูแหล่งน้ําที่ดําเนินการปล่อยพันธุ์สัตวน์้ํา กจิกรรมพัฒนาและบริหารจดัการทรัพยากรสัตวน์้ํา ประจาํปีงบประมาณ 2561

              ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ําจดื เขต 9 (ชยันาท) (ต่อ)

ลําดับที่ ชื่อแหล่งน้ําที่ปล่อย

สถานที่ต้ังแหล่งน้ํา/ที่อยู่ วันที่ปล่อย    ชนิดและจํานวนสัตว์น้ํา (หน่วย : ตัว)

ชื่อผู้รับพนัธุสั์ตว์น้ํา ชื่อหน่วยงาน

รวม



     จาํนวนสัตว์น้าํทีป่ล่อย (หน่วย : ตัว)
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รวม
1 แม่น้ํา เจ้าพระยา มะขามเฒ่า วดัสิงห์ ชัยนาท 28 พ.ย. 60 55,000 55,000 นายชูชาติ ผิวเผือก ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจดืเขต 9 (ชยันาท)

แม่น้ํา เจ้าพระยา (เขื่อนเรียงหิน) ในเมือง เมือง ชัยนาท 5 ธ.ค. 60 50,000 36,000 86,000 นายชูชาติ ผิวเผือก ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจดืเขต 9 (ชยันาท)

แม่น้ํา เจ้าพระยา(เขื่อนเจ้าพระยา) บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 24 ก.ค. 61 100,000 100,000 50,000 250,000 นายฉัตรชัย สิทธกิาร กรมเจ้าท่า

แม่น้ํา เจ้าพระยา(เขื่อนเจ้าพระยา) 4 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 28 ก.ค. 61 100,000 30,000 30,000 160,000 สํานักงานชลประทานที่ 12 สํานักงานชลประทานที่ 12

แม่น้ํา เจ้าพระยา(เขื่อนเรียงหิน) ในเมือง เมือง ชัยนาท 28 ก.ค. 61 100,000 100,000 สํานักงานประมงจงัหวัดชยันาท สํานักงานประมงจังหวดัชัยนาท

แม่น้ํา เจ้าพระยา(เขื่อนเรียงหิน) ในเมือง เมือง ชัยนาท 12 ส.ค. 61 40,000 30,000 30,000 100,000 นายชัยชนะ ลําใยนิยม สํานักงานประมงจังหวดัชัยนาท

แม่น้ํา เจ้าพระยา(โครงส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าโบสถ์) วงัไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท 1 พ.ค. 61 50,000 50,000 นายนิรุต นาคสังข์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าโบสถ์

แม่น้ํา เจ้าพระยาหน้าโรงไฟฟา้เขื่อนเจ้าพระยา บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 31 พ.ค. 61 60,000 50,000 110,000 นายวศิรุต สุภี การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2 แม่น้ํา ท่าจีน หันคา ชัยนาท 15 พ.ค. 61 100,000 100,000 นายชัยชนะ ลําใยนิยม สํานักงานประมงจังหวดัชัยนาท

แม่น้ํา ท่าจีน สามง่ามทา่โบสถ์ หันคา ชัยนาท 1 ม.ิย. 61 50,000 50,000 นางสาวพจนา แจ้งอรุณ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าโบสถ์

แม่น้ํา ท่าจีน สามง่ามทา่โบสถ์ หันคา ชัยนาท 13 ม.ิย. 61 100,000 100,000 100,000 300,000 นางสาวพจนา แจ้งอรุณ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าโบสถ์

3 แม่น้ํา น้อย แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 28 ก.ค. 61 10,000 5,000 15,000 พระครูกิตติโสภากร วดัเจริญสุข

4 บึง คลองมอญ 4 มะขามเฒ่า วดัสิงห์ ชัยนาท 12 ส.ค. 61 30,000 30,000 นายชูชาติ ผิวเผือก ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจดืเขต 9 (ชยันาท)

5 บึง ประจํารัง หาดท่าเสา เมือง ชัยนาท 26 ก.ค. 61 50,000 50,000 100,000 นายจเด็จ ท้วมเอือ้ สํานักงานเทศบาลตําบลหาดท่าเสา

395,000 516,000 100,000 130,000 215,000 150,000 1,506,000 

ชือ่หน่วยงาน

รวม

ตารางที่ 2  ข้อมลูแหล่งน้ําที่ดําเนนิการปล่อยพนัธุสั์ตว์น้ํา โครงการฟื้นฟทูรัพยากรพนัธุป์ลาและสัตว์น้ําจืดของไทย ประจําปงีบประมาณ 2561

              ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืด เขต 9 (ชัยนาท)

ลําดับที่ ชือ่แหล่งน้าํทีป่ล่อย

สถานทีต้ั่งแหล่งน้าํ/ทีอ่ยู่ วันทีป่ล่อย

ชือ่ผู้รับพนัธุสั์ตว์น้าํ




