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บันทึกจากผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท) 
 
 

 รายงานประจ าปี  2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท) จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมประมงและเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้เป็น
หลักฐานอ้างอิงในการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
 
 ความส าเร็จของผลงานในรอบปีงบประมาณ  2562 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) 
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จังหวัดชัยนาท 

 

 

วิสัยทศัน์จังหวัดชัยนาท 
“เมืองเกษตรมาตรฐาน ยา่นท่องเท่ียวเพ่ือการเรยีนรู ้ 

มุ่งสู่ส่ิงแวดล้อมสมดุลและสังคมเปน็สุข” 

 

 

ค าขวัญประจ าจังหวัดชัยนาท 
 

“หลวงปู่ศขุลือชา    เขือ่นเจา้พระยาลือชื่อ  
นามระบือสวนนก    ส้มโอดกขาวแตงกวา” 
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 ที่ต้ังและอาณาเขตจังหวัดชัยนาท  :  จังหวัดชัยนาท เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคกลางตอนบน ตั้งอยูํบริเวณริมฝั่งซ๎ายของ
แมํน้้าเจ๎าพระยาและเป็นตอนเหนือสุดของภาคกลาง บนเส๎นรุ๎งที่ 15 องศาเหนือ  และเส๎นแวงที่ 100 องศาตะวันออกสูงจาก
ระดับน้้าทะเลปานกลาง 16.854 เมตร หํางจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ 195 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดตําง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ          จังหวัดนครสวรรค๑และจังหวัดอุทัยธาน ี
ทิศตะวันออก    จังหวัดนครสวรรค๑และจังหวัดสิงห๑บุร ี
ทิศใต๎             จังหวัดสิงห๑บุร ี
ทิศตะวันตก     จังหวัดสุพรรณบรุแีละจังหวัดอุทัยธาน ี

 ขนาดและพืน้ที่  :  จังหวัดชัยนาทมีพ้ืนท่ีประมาณ 
2,469.746 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,543,591 ไรํ            
หรือเทํากับร๎อยละ 15.5 ของพื้นที่ในภาคกลางตอนบน 

 ลักษณะภูมิประเทศ : จังหวัดชัยนาทลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุํมแมํน้้าประมาณ ร๎อยละ 99.1 ของพื้นที่
ทั้งหมดมีแมํน้้าเจ๎าพระยา แมํน้้าทําจีน แมํน้้าน๎อย ไหลผํานพื้นที่ตํางๆ ทั่วทุกอ้าเภอ นอกจากลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบแล๎ว 
ยังมีเนินเขาเล็กๆ ขนาดประมาณ 1 - 3 กิโลเมตรทั่วไปท้ังจังหวัด 

 ลักษณะภูมิอากาศ : สภาพอากาศของจังหวัดชัยนาท แบํงได๎เป็น  3 ฤดู คือ ฤดูร๎อนเริ่มตั้งแตํเดือนมีนาคม ถึง 
เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิอยูํระหวําง 21.5 - 39.6 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มตั้งแตํเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิ 
อยูํระหวําง 22.0 - 36.8 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวเริ่มตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ๑ อุณหภูมิอยูํระหวําง  
15.2 - 37.3 องศาเซลเซียส 

ทรัพยากรธรรมชาติ   : แหลํงน้้าตามธรรมชาติของจังหวัดชัยนาท คือ แมํน้้า
เจ๎าพระยา  แมํน้้ าทําจีน  และแมํน้้าน๎อย  แมํน้้ า เจ๎าพระยามีความยาว   
376 กิโลเมตร ต๎นน้้ามาจากแมํน้้าปิง แมํน้้าวัง แมํน้้ายม และแมํน้้านําน ไหลมา
บรรจบกันที่จังหวัดนครสวรรค๑ แล๎วไหลผําน จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห๑บุรี 
จังหวัดอํางทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี 
กรุงเทพมหานคร และไหลลงสูํอําวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการ แมํน้้าเจ๎าพระยา
ชํวงไหลผํานจังหวัดชัยนาทมีความยาวประมาณ 84 กิโลเมตร ไหลผํานอ้าเภอ
มโนรมย๑ อ้าเภอวัดสิงห๑ อ้าเภอเมืองชัยนาท และอ้าเภอสรรพยา แมํน้้าทําจีน 

มีความยาว 115 กิโลเมตรต๎นน้้าแยกมาจากแมํน้้าเจ๎าพระยาที่ต้าบลมะขามเฒํา อ้าเภอวัดสิงห๑ และไหลผํานอ้าเภอหันคา ผํานจังหวัด
สุพรรณ ไปลงอําวไทยท่ีจังหวัดสมุทรสาคร แมํน้้าน๎อย มีความยาว 127 กิโลเมตรเป็นแมํน้้าเจ๎าพระยาเดิมตํอมามีการเปลี่ยนเส๎นทาง
การไหลของน้้าโดยแยกที่ต้าบลชัยนาท ไหลผํานอ้าเภอสรรคบุรี ผํานจังหวัดสิงห๑บุรี จังหวัดอํางทอง ไปบรรจบกับแมํน้้าเจ๎าพระยาที่
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
http://chainatbrand.blogspot.com/p/blog-page_28.html
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ต๎นปี  
พ.ศ. 2495 

กรมชลประทานได๎เริ่มการกํอสร๎างเขื่อนกั้นแมํน้้าเจ๎าพระยา ที่หมูํบ๎านบางกระเบื้อง ต้าบลบางหลวง อ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
กํอสร๎างแล๎วเสร็จในปี พ.ศ.2499 ให๎ชื่อเขื่อนนี้วํา “เขื่อนเจ๎าพระยา” พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงท้าพิธีเปิด
เขื่อนเมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2500 เมื่อท้าการปิดประตูระบายน้้า ท้าให๎น้้าเหนือเขื่อนมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นประโยชน๑ในการ
ประมงอยํางมาก เนื่องจากการสร๎างเขื่อนกั้นแมํน้้าเจ๎าพระยาในครั้งนี้ไมํได๎ท้าบันไดปลาโจน กรมประมงจึงได๎มอบหมาย ให๎กองบ้ารุง
พันธุ๑สัตว๑น้้า จัดตั้งหนํวยประมง ที่บ๎านพักรับรองของโครงการหัวงานเขื่อนเจ๎าพระยา  หลังที่ 10 บริเวณ หมูํที่ 5 ต้าบลบางหลวง 
อ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อทดสอบวํา เขื่อนไมํเป็นอุปสรรคตํอการวางไขํของปลา โดยมีนายอารี สิทธิมังค๑ เป็นหัวหน๎าหนํวย 

พ.ศ. 2502 กรมประมงได๎รับงบประมาณกํอสร๎างหนํวยงานและเปลีย่นให๎หนวํยงานนี้เป็น สถานีประมง ชื่อวํา “สถานีประมง (เจา๎พระยา)” และ
แตํงต้ังให๎ นายประสิทธิ ์เอกอุร ุเป็นหัวหน๎าสถานีฯ 

พ.ศ. 2503 สถานีประมง(เจ๎าพระยา) ได๎ขยายงานและยังไมํมีพื้นที่ส้าหรับสร๎างสถานีฯ จึงได๎ขอบ๎านรับรองหลังที่ 18, 19 และ 20 ของ 
กรมชลประทานเพิ่มเติม มาเพื่อเป็นที่ทา้การสถานีฯ และเป็นที่พักอาศัยของเจา๎หน๎าที ่

พ.ศ. 2505 เร่ิมด้าเนนิการขอสถานที่จากกรมชลประทาน เพื่อเตรียมและวางผังที่จะด้าเนินการกํอสร๎างสถานีฯ 
พ.ศ. 2506 ได๎รับงบประมาณส้าหรับสิ่งกํอสร๎าง แตํยังไมํตกลงเรื่องสถานที่จากกรมชลประทาน 
พ.ศ. 2507 ได๎สถานที่กํอสร๎างและเร่ิมกํอสร๎างสถานีประมง ที่บริเวณส้านักงานเกษตรและสหกรณ๑ภาคกลาง หมูํที่ 5 ต้าบลบางหลวง  

อ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีเน้ือที่ประมาณ 62 ไรํ 
พ.ศ. 2512 สถานีฯ ได๎ขอที่ดินจากกรมชลประทานเพิ่มเติมอีก 14 ไรํ บริเวณส้านักงานเกษตรและสหกรณ๑ภาคกลาง  เพื่อขยายงานของสถานีฯ 

พ.ศ. 2518 กรมประมงได๎รวมหนํวยงานพัฒนาประมงในเขตคันและคูน้้าเข๎ากับสถานีฯ และได๎รับมอบโอนพื้นที่จากหนํวยงานพัฒนาประมง 
ในเขตคันและคูน้้า ประมาณ 16 ไรํ 

พ.ศ. 2526 ได๎ขอซ้ือที่ดินเอกชนบริเวณที่ติดกับสถานีฝั่งคลองบางตาด๎วง หมูที่ 6 ต้าบลชัยนาท อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท จา้นวน 3 ไรํ  
3 งาน 56 ตารางวา เพื่อขยายสถานีฯ 

พ.ศ. 2530 สถานีฯ ได๎ขอใช๎ประโยชน๑พื้นที่จากกรมชลประทาน เพิ่มเติมอีก 3 ไรํ เพื่อเตรียมขยายงาน 
พ.ศ. 2537 สถานีฯ ได๎งบประมาณจ้านวน 26,619,506 บาท มาเพื่อด้าเนินการกอํสร๎างปรับปรุงสถานีใหมํแล๎วเสร็จในวันที ่9 กุมภาพันธ๑ 2539 
พ.ศ. 2546 ตามการปรับโครงสร๎างของกรมประมงได๎รับการยกระดบัขึ้นเป็น ศูนย๑วิจยัและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยนาทโดยมีสถานปีระมงน้้าจืด

ภายในสังกัดจา้นวน 1 สถานี คือ สถานปีระมงน้้าจืดจังหวัดอุทยัธานี 
พ.ศ. 2561    ตามการปรับโครงสร๎างของกรมประมง การแบํงหนํวยงานภายในภายใต๎โครงสร๎างการแบํงงานภายในและหน๎าที่ความรับผิดชอบของ

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด เปลี่ยนชื่อหนํวยงานเป็น ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) 
โดยรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด๎วย จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี สระบุรี ลพบุรี และสิงห๑บุรี มีศูนย๑วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว๑น้้าจืด 3 ศูนย๑ฯ ภายในสังกัด คือ 1. ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดอุทัยธานี 2. ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว๑น้้าจืดสระบุรี  3. ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว๑น้้าจืดสิงห๑บุรี   

 
 

 

ภาพจาก : www.tnews.co.th 
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ที่ต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) 
 หมูํที่ 5 ต้าบลบางหลวง  อ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย๑  17150  โทรศัพท๑ /โทรสาร 0 5640 5060  
 E-mail : ifchainat@hotmail.com    Website : www4.fisheries.go.th/rfa-chainat 
 ปัจจุบันศูนย๑ฯ มีเนื้อที่ทั้งหมด 98 ไรํ 3 งาน 56 ตารางวา พื้นที่ผิวน้้า 30 ไรํ พิกัด UTM  พิกัด x 6261552 พิกัด y 1675014 

 
ภาพถา่ยทางอากาศแสดงพื้นที่ทั้งหมดภายในศูนย์ฯ (ที่มา : Google earth) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 1. ตรวจสอบ  ควบคุม  ก้ากับ  งานอ้านวยการ  งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ   
งานบุคลากร  ควบคุมการใช๎  การดูแลและบ้ารุงรักษายานพาหนะ  งานการประชุม  และงานธุรการทัว่ไปของหนํวยงาน 
 2. วางแผน  พัฒนา  ติดตาม  รวบรวมข๎อมูล  งานแผนงาน  และงบประมาณของหนํวยงาน 
 3. ประสานงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข๎องหรือท่ีได๎รับมอบหมาย 
 4. ศึกษา  ค๎นคว๎า  วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว๑น้า้จืด และพันธุ๑ไม๎น้้าจดืเพื่อน้าเทคโนโลยมีาทดสอบขยาย
ผลภายใต๎ข๎อจ้ากัดของสภาพพื้นที่จริง 
 5. วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจดืและพันธุ๑ไม๎น้้าจืดที่มคีวามสา้คัญทางเศรษฐกิจและพันธุ๑สัตว๑น้้าหายากหรือใกล๎สญูพันธุ๑ของ
แตํละท๎องถิ่นเพื่อพัฒนาให๎เป็นสตัว๑น้้าเศรษฐกิจ 
 6. ผลิตและขยายพันธุ๑สัตว๑ และพนัธุ๑ไม๎น้้าจืดทีไ่ดร๎ับการปรับปรุงพนัธุ๑ท่ีหายากและใกล๎สญูพันธุ๑ 
 7. ผลิตและปลํอยพันธุ๑สัตว๑น้้า พันธุ๑ไม๎น้้าจืดโดยเน๎นชนิดพันธุ๑ที่เหมาะสมกับแหลํงน้้าปิด  เพื่อเพ่ิมผลผลิตและความอดุม
สมบูรณ๑ของสัตว๑น้้าในแหลํงน้้าปิด 
 8. ให๎บริการทางวิชาการและถํายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว๑น้้า  และพันธุ๑ไม๎น้้าจืด และให๎การสนับสนุนทางวิชาการ
กับหนํวยงานสํวนภูมภิาคในเรื่องการก้ากับดูแลด๎านการเพาะเลี้ยงสตัว๑น้้าและพันธุ๑ไม๎น้้าจดื 
 9. ควบคุม ตรวจสอบ  และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร๑มเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  และมาตรฐานผลผลิตสัตว๑น้้าสวยงามในพ้ืนท่ี
จังหวัดที่รับผดิชอบ 
 10. เฝูาระวังและปูองกันการเกิดโรคระบาดในสตัว๑น้้าจืด 
 11. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข๎องหรือท่ีได๎รับมอบหมาย 
 12. รับผิดชอบครอบคลุมพื้นท่ี 5 จังหวัด  ประกอบด๎วย  จังหวัดชัยนาท  อุทัยธานี  สระบุรี  ลพบุรี  และสิงห๑บรุี  มี
ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจดื 3  ศูนย๑ ได๎แกํ 1. ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดอุทัยธานี  2. ศูนย๑วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว๑น้้าจดืสระบุรี  3. ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจดืสิงห๑บุรี 
 

             

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

ปลาแดง 
Phalacronotus  bleekeri (GÜnther,1864) 

 
 
 ปลาแดง (เนื้ออ่อน นางหรือนางแดง) (Whisker sheatfish)  เป็นปลาน้้าจืดของไทยจัดอยูํในประเภทปลาเนื้ออํอน 
(Siluridae) ล้าตัวสีเงินวาวอมแดงเรื่อ ซึ่งมีรูปรํางลักษณะคล๎ายคลงึกับปลาน้้าเงินล้าตัวมสีีเงินเมื่อถูกแสงสวํางจะปรากฏประกายของ
สีน้้าเงนิ  ท่ีแตกตํางกับปลาน้้าเงินอยํางเห็นได๎ชัดคือบริเวณครีบก๎นจะมีเส๎นแถบสีด้า 1 เส๎น  ขนาดที่พบโดยทั่วไปปลาแดงจะมีขนาด
เล็กกวําปลาน้้าเงิน ในชํวงเดือนสิงหาคม - กันยายน สามารถน้ามาเพาะพันธุ๑ได๎โดยวิธีการฉีดฮอร๑โมนผสมเทียมปลาแดงจัดเป็นปลา
กินเนื้อที่หากินในระดับกลางน้้าถึงผิวน้้า อาหารธรรมชาติได๎แกํ ปลาขนาดเล็ก  ก๎ุง  และแมลงตํางๆ ขนาดที่พบโดยทั่วไปมีความยาว
ประมาณ 25-30 เซนติ เมตร ในภาคกลางพบในแมํน้้าเจ๎าพระยาและแมํน้้าปุาสัก ภาคใต๎พบในแมํน้้ าตาปี  สํวนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบในแมํน้้าสายส้าคัญๆ เชํน แมํน้้ามูล แมํน้้าสงคราม และในอํางเก็บน้้าเขื่อนอุบลรัตน๑ 

      
การแยกเพศ : ความแตกตํางระหวํางเพศภายนอกสังเกตได๎ ดังนี้ 
เพศผู้  :  ก๎านครีบแข็งของครีบหูอันแรก  เป็นหยักเมื่อใช๎มือลูบรู๎สึกสาก อวัยวะสืบพันธุ๑มี
ลักษณะเป็นติ่งแหลมและเรียวยาว 
เพศเมีย :  ก๎านครีบแข็งของครีบหูอันแรกไมํหยักเมื่อลูบรู๎สึกลื่น อวัยวะสืบพันธุ๑มีลักษณะ
เป็นติ่งรี  ในชํวงฤดูผสมพันธุ๑เพศเมียมีสํวนท๎องอูมเปุง ออกมาด๎านข๎างทั้งสองข๎าง ผนังท๎อง
บางและชํองเพศมีสีชมพูเรื่อ 

 
 วิธีการเพาะพันธุ์  :  การเพาะพันธุ๑โดยการฉีดฮอร๑โมนสังเคราะห๑กระตุ๎นการตกของ
ไขํและน้้าเช้ือ รีดไขํและน้้าเชื้อผสมเทียมแบบแห๎งดัดแปลง(modified dry method) น้าไขํที่
ผสมกับน้้าเช้ือแล๎วโรยบนอุปกรณ๑ฟักไขํซึ่งเป็นตาขํายไนลํอนขึงบนกรอบสี่เหลี่ยมวางในบํอ
ซีเมนต๑ผิวตาขํายจมหํางจากผิวน้้าประมาณ 0.5 เมตรใช๎ระบบน้้าไหลผํานและให๎อากาศ
ตลอดเวลา ใช๎เวลาฟักออกเป็นตัวประมาณ 21-24 ช่ัวโมง ลูกปลาพัฒนาจนกระทั่งมีอวัยวะ
สมบูรณ๑เหมือนพํอแมํเมื่ออายุ 35 วัน 
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รายนามผู้ด้ารงต้าแหน่งหัวหน้าสถานีฯ / ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยนาท 
 / ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) 

  

ล าดับ
ที ่

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 

1 นายอารี  สิทธิมังค๑ หัวหน๎าหนํวยประมง(เจ๎าพระยา) พ.ศ. 2500 - 2502 

2 นายประสิทธ์ิ  เอกอุร ุ หัวหน๎าสถานีประมง(เจ๎าพระยา) พ.ศ. 2502 - 2515 

3 นายลิขิต  นุกูลรักษ๑ หัวหน๎าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2515 - 2521 

4 นายเจรญิ  ผานลิ  หัวหน๎าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2521 - 2524 

5 นายอ้านวย  แทํนทอง      หัวหน๎าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2524 - 2529 

6 นายนิตย๑  คูเจริญไพศาล  หัวหน๎าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2529 - 2532 

7 นายสมหวัง  พิมลบตุร หัวหน๎าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท    พ.ศ. 2532 - 2536 

8 นายรังสรรค๑  ทรวงชมพันธุ๑ หัวหน๎าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2536 - 2539 

9 นายสนธิพันธ๑  ผาสุขด ี หัวหน๎าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท / 
ผู๎อ้านวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยนาท 

พ.ศ. 2539 - 2546 

10 นายสุรพงษ๑  วิวัชรโกเศศ ผู๎อ้านวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยนาท พ.ศ. 2546 - 2550 

11 นายปฏิพัทธ๑  อภิธนกุล ผู๎อ้านวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยนาท พ.ศ. 2550 - 2553 

12 นายเกียรติคณุ  เจริญสวรรค๑ ผู๎อ้านวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยนาท พ.ศ. 2553 - 2555 

13 นายอรรณพ  อ่ิมศิลป ์ ผู๎อ้านวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยนาท 8 ต.ค. 55 - 11 มี.ค. 57 

14 นายองอาจ  ค้าประเสริฐ ผู๎อ้านวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยนาท 11 มี.ค. 57 - 5 ก.พ. 58 

15 นายวรวิทย๑  พรหมปากด ี
ผู๎อ้านวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยนาท / 
ผู๎อ้านวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
สัตว๑น้้าจดืเขต 9 (ชัยนาท) 

5 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน 
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โครงสร้างหน่วยงาน 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

อัตราก้าลังของข้าราชการและลูกจ้างท่ีปฏิบัติหน้าที่ ประจ้าปีงบประมาณ 2562 
 

ต้าแหนํง อัตราก้าลัง 
(ต้าแหนํง) 

ผู๎อ้านวยการศูนย๑ฯ 1 

นักวิชาการประมงช้านาญการ 1 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 1 

เจ๎าพนักงานประมงช้านาญงาน 1 

เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 

ลูกจ๎างประจ้า 6 

พนักงานราชการ 19 

ลูกจ๎างช่ัวคราว(เงินทุนหมุนเวียน) 2 

จ๎างเหมาบริการ 1 

ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
สัตว๑น้้าจดืสระบุร ี

ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
สัตว๑น้้าจดืสิงห๑บุร ี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมประมง 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจดื 

ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจดืเขต 9 (ชัยนาท) 

 
งานอ้านวยการ 

ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
สัตว๑น้้าจดือุทัยธานี 
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รายช่ือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

ต้าแหนํงเลขที ่ ช่ือ-สกุล ต้าแหนํง คุณวุฒิ กลุํมงาน 

ข๎าราชการ  จ้านวน  5  อัตรา 

3200 นายวรวิทย๑  พรหมปากด ี ผู๎อ้านวยการศูนย๑ฯ วท.บ.(ประมง) ช้านาญการพิเศษ 

1074 เรือเอกพิทักษ๑  ทรัพย๑อุดม นักวิชาการประมงช้านาญการ วท.บ.(ประมง) ช้านาญการ 

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

1081 นายเอกราช  รุํงรังษี เจ๎าพนักงานประมงช้านาญงาน ปวส.(ประมง) ช้านาญงาน 

1085 นางสาวสุปราณี  อ่้าเกต ุ เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปวส.(บัญชี) ปฏิบัติงาน 

ลูกจ๎างประจ้า  จ้านวน  6  อัตรา 

162 นางรัชน ี เสมาทอง พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ2 ป.6  

163 นายเติมศักดิ์  เต๏ะเปีย พนักงานขับรถยนต๑ ส2 ม.6  

164 นายประดิษฐ๑  คุ๎มทรัพย๑ ชํางเครื่องยนต๑ ช4 ปวท.(ประมง)  

165 นายถาวร  ก๐งจุ๐ย พนักงานขับรถยนต๑ ส2 ป.6  

167 นางสาวภิญญาภสัส๑  โพธิ์เพ็ชร๑ พนักงานพิมพ๑ ส4 ปวช.  

168 นางเมธินี  คุ๎มทรัพย๑ ชํางไม๎ ช4 ปวช.(นาฏศิลป์)  

พนักงานราชการ จ้านวน 19 อัตรา 

468 นายพจน๑พันธ๑  ปั่นยวง พนักงานผู๎ชํวยประมง ป.6 บริการ 

1363 นางสาวพรทิพย๑  ศรีสงคราม นักวิชาการประมง วท.บ.(ประมง) บริหารทั่วไป 

1364 นายวรณสิร๑  แก๎วตีนแทํน นักวิชาการประมง วท.บ.(ประมง) บริหารทั่วไป 

1365 นางสาวพัทธ๑นรี ธนภัทร๑จารุพงษ๑ นักวิชาการประมง วท.บ.(ประมง) บริหารทั่วไป 

1366 นางสาวนฤภร เสือใย นักวิชาการประมง วท.บ.(ประมง) บริหารทั่วไป 
4677 นายวีรภัทร พํุมพระภา นักวิชาการประมง วท.บ. (ประมง) บริหารทั่วไป 

ลาออก 30 มิ.ย.62 
 นางสาวรัชนีพร ศรีชุม นักวิชาการประมง วท.บ. (ประมง) บริหารทั่วไป  

เริ่มจ๎าง 3 ก.ย.63 

1367 นายภาณุพงษ๑  บุญแก๎ว เจ๎าพนักงานประมง ปวส.(ประมง) เทคนิคท่ัวไป 

1368 นางสาวรสรินทร๑  วงษ๑วรรณ เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ ปวช.(คอมพิวเตอร๑) บริการ 

1369 นายชัยพร  ชูแก๎ว พนักงานผู๎ชํวยประมง ม.3 บริการ 

1371 นายวีรยุทธ  นุชอยูํ พนักงานผู๎ชํวยประมง ปวช. บริการ 

1372 นายณรงค๑  ทองพานิช พนักงานผู๎ชํวยประมง ม.3 บริการ 

1373 นายสมควร  จันทร๑ทิม พนักงานผู๎ชํวยประมง ม.6 บริการ 
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ต้าแหนํงเลขที ่ ช่ือ-สกุล ต้าแหนํง คุณวุฒิ หมายเหต ุ

1374 นายนพพร  ปั่นยวง พนักงานผู๎ชํวยประมง ม.3 บริการ 

1375 นายสยมชัย  จันทร๑ทา พนักงานผู๎ชํวยประมง ม.6 บริการ 

1376 นายสาโรจน๑  มํวงเงิน พนักงานผู๎ชํวยประมง ม.6 บริการ 

1377 นางอรปภา  รัตนวงศ๑ พนักงานผู๎ชํวยประมง ปกศ.ต๎น บริการ 

1378 นายวรวุฒิ ส้าเภา พนักงานผู๎ชํวยประมง ม.3 บริการ 

1379 นายภราดร  คุํยเจรญิ พนักงานผู๎ชํวยประมง ม.6 บริการ 

1380 นายสุรสรรค๑ พรมทอง พนักงานผู๎ชํวยประมง ม.6 บริการ 

     

ลูกจ๎างช่ัวคราว(งานเงินทุนหมุนเวยีนในการผลิตพันธุ๑ปลา พันธุ๑ก๎ุง และพันธุ๑สตัว๑น้้าอื่นๆ)  จ้านวน  2  อัตรา 

 นายยงยุทธ  อินทโชติ คนงานประมง ป.4  

 นายเอกลักษณ๑ ดีเมือง คนงานประมง ม.3  

ลูกจ๎างช่ัวคราว(จ๎างเหมาบริการ)  จ้านวน  1  อัตรา 

 นายมนตรี  เปรมสังข๑ ยาม ม.3  
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สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ  

ประจ้าปีงบประมาณ 2562 
 
 
 

  
   
   
 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงินและบัญชี พัสดุ งานบุคคล ดูแลความเรียบร๎อยสถานที่ราชการ
และเวรยามรักษาการณ๑ ควบคุมการใช๎ การดูแลและบ้ารุงรักษายานพาหนะ 

1. งานสารบรรณ 
 

 ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)  ได๎ปฏิบัติงานสารบรรณเกี่ยวกับการรับ-สํง หนังสือ   
รํางโต๎ตอบหนังสือราชการ  จัดท้ารายงาน เก็บรวบรวมหนังสือ เอกสารของทางราชการ  จัดสํงกรมประมง สํวนราชการ ห๎างร๎าน
เอกชนที่เกี่ยวข๎อง  การควบคุมแฟูมหนังสือราชการ การติดตามหนังสือราชการ  การตรวจรายช่ือลงเวลาการปฏิบัติราชการข อง
ข๎าราชการและลูกจ๎าง  การจัดท้างบเดือน  รวมทั้งรวบรวมการลาปุวย  ลากิจสํวนตัว  ลาหยุดพักผํอนประจ้าปีของข๎าราชการและ
ลูกจ๎าง การดูแลเครื่องมือเครื่องใช๎ส้านักงาน เชํน  คอมพิวเตอร๑ เครื่องพิมพ๑ดีด ควบคุมการรับ-จํายวัสดุส้านักงาน  รายงานบัญชี
พัสดุและครุภัณฑ๑  

 
ทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการ  ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

 

รายการ จ้านวน 

ลงทะเบียนรบัหนังสือ 2,776 ครั้ง 

ลงทะเบียนสํงหนังสือ 857 ครั้ง 

ออกค้าสั่งศูนย๑ฯ  168 ครั้ง 

 
 
 
 
 

 
 

1. งานธุรการ 



 - 11 -  

2. งานการเงินและบัญช ี

 ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจดืเขต 9 (ชัยนาท) ได๎รับการจัดสรรงบประมาณประจ้าปี 2562  และได๎เบิก
จํายเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตํางๆ ตามรายละเอียดดังนี ้
 

ผลการจัดสรรเงินงบประมาณของงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ 2562       
                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

งาน/โครงการ 
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได๎รับ(บาท) ที่เบิกจําย(บาท) คงเหลือ(บาท) 

1. กิจกรรมพัฒนาคณุภาพสินค๎าประมงสูมําตรฐาน  (17021)    

 - คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ   246,100.00   246,083.31  16.69 

 - คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ (เฝาูระวัง)  1,500.00   1,470.00  30.00 

2. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสูํ Smart Farmer  (17022)    

 - คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ   122,400.00   122,080.00  320.00 

3. กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสตัว๑น้้าแบบมสีํวนรํวม (17034)    

 - คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ   95,000.00   94,890.60  109.40 

4. กิจกรรมสํงเสริมและบริหารจดัการการผลติสินค๎าประมง (17039)    

 - คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ    34,000.00   33,860.00   140.00  

 - คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ  (ปลาสวยงาม)  50,000.00   49,989.60   10.40  

5. กิจกรรมระบบสํงเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญํ (17041)    

 - คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ    16,160.00   16,032.00   128.00  

6. กิจกรรมสํงเสริมเกษตรเชิงรุกดา๎นการประมง (17046)    

 - คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ    62,100.00   62,084.00   16.00  

7. กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย๑ (17057)    

 - คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ    22,500.00   22,320.00   180.00  

8. กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหมดํ๎านการประมง (17057)    

 - คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ    272,410.00   272,400.00   10.00  

9. กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (40043)    

 - คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ    245,000.00   244,950.30   49.70  

10. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว๑น้้า (30005)           

 - คําตอบแทนใช๎สอยและวัสด ุ  436,680.00   436,661.80   18.20  

 - คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ (ปลํอยพันธุ๑ปลา)  140,000.00   140,000.00  - 

 - คําสาธารณปูโภค  483,000.00   475,999.27  7,000.73 
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ผลการจัดสรรเงินงบประมาณของงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)       
 

งาน/โครงการ 
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได๎รับ(บาท) ที่เบิกจําย(บาท) คงเหลือ(บาท) 

11. กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด๎านการประมง (29010)    

 - คําจ๎าง (น้้าจืด)  3,450,026.75   3,450,026.75  - 

 - คําจ๎าง (พระราชด้าริ)  175,560.00   175,560.00  - 

 - ประกันสังคม (น้้าจืด)  158,727.00   158,727.00  - 

 - ประกันสังคม (พระราชด้าริ)  8,784.00   8,784.00  - 

รวม  6,002,287.75   5,994,416.63   7,871.12  

12. กิจกรรมเงินทุนหมุนเวยีนฯ (07005)    

 - คําจ๎าง  208,560.00   208,560.00  - 

 - คําครองชีพ  12,000.00   12,000.00  - 

 - คําตอบแทนใช๎สอยและวัสด ุ  263,540.00   160,720.70   102,819.30  

 - คําสาธารณปูโภค  60,000.00   6,476.76   53,523.24  

รวม  544,100.00   387,757.46   156,342.54  

3. ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

  การใช๎จํายงบประมาณคําสาธารณูปโภคของศูนย๑ฯ ประกอบไปด๎วยคําพลังงานไฟฟูา คําโทรศัพท๑และ  
คําไปรษณีย๑  ไมํมีคําน้้าประปา เนื่องจากไมํอยูํในเขตของการประปา อาศัยการใช๎น้้าบาดาลของหนํวยงานเอง  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ประจ้าปีงบประมาณ 2562 
 

                                                                                                    หนํวย : บาท 
เดือน คําไฟฟูา คําโทรศัพท๑ คําไปรษณีย๑ คํา internet 

ตุลาคม 2561     33,351.51  331.70 979.00       1,262.60  
พฤศจิกายน 2561     32,309.28  232.19 600.00       1,262.60  
ธันวาคม 2561     32,804.23  253.06 410.00       1,262.60  
มกราคม 2562     32,313.63  293.18 375.00       1,262.60  
กุมภาพันธ๑ 2562     33,220.81  286.76 630.00       1,262.60  
มีนาคม 2562     36,160.63  289.97 471.00       1,262.60  
เมษายน 2562     36,476.76  190.46 286.00       1,262.60  
พฤษภาคม 2562     38,238.12  267.50 246.00       1,262.60  
มิถุนายน 2562     33,196.47  245.30 603.00       1,262.60  
กรกฎาคม 2562     36,444.25  403.93 707.00       1,262.60  
สิงหาคม 2562     37,053.35  485.78 833.00       1,262.60  
กันยายน 2562     38,323.41  697.64 539.00       1,262.60  

รวม 419,892.45 3,977.47 6,679.00      15,151.20 



 - 13 -  

 
 

แผนงาน    บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
โครงการ    ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค๎าเกษตร 
กิจกรรม    พัฒนาคุณภาพสินค๎าเกษตรสูํมาตรฐาน 
 

ตามโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากฟาร๑มสูํผู๎บริโภค  หนํวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ ซึ่ง
ประกอบด๎วย กรมประมง กรมปศุสัตว๑ และกรมวิชาการเกษตร รํวมมือ การยกระดับมาตรฐาน การบริหารจัดการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ การตลาด รวมถึงการยกระดับมาตรฐานเพื่อการสํงออกโดยเน๎นให๎การสนับสนุนแกํผู๎ประกอบการตั้งแตํระดับฟาร๑ม ผู๎ผลิต
อาหาร ผู๎แปรรูป ธุรกิจการขนสํง และการจ้าหนํายไปจนถึงผู๎สํงออก ทั้ งนี้เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารทั้งระบบให๎ถูก
สุขอนามัยและด๎านมาตรฐานสากลตั้งแตํผู๎ผลิตในระดับฟาร๑มจนถึงผู๎บริโภค จะกํอให๎เกิดประโยชน๑แกํผู๎ประกอบการที่เกี่ยวข๎องทั้ง
ระบบและจะเป็นการพัฒนาธุรกิจการประมงให๎ก๎าวหน๎าไปอยําง รวดเร็วกวําท่ีเป็นอยูํในปัจจุบัน   
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อสํงเสริมให๎ฟาร๑มเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดในปัจจุบันให๎เข๎าสูํระบบการรับรองคณุภาพสินค๎าตามโครงการอาหารปลอดภยั 
(Food Safety) ทั้งในระดับ Safety Level และระดับ Good Aquaculture Practice (GAP) 
 

แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

 

กิจกรรม หนํวยนับ แผน ผล 

1. จ้านวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน ฟาร์ม 308 308 

1.1 ฟาร๑มเดิมที่ตํออายตุํอเนื่องในปี 62 Safety level ฟาร๑ม 100 100 

1.2 ฟาร๑มเดิมที่ตํออายตุํอเนื่องในปี 62 GAP ปลาน้้าจืดอื่นๆ ฟาร๑ม 2 2 

1.3 ฟาร๑มใหมํ ปี 62    Safety level ฟาร๑ม 18 18 

1.4 ฟาร๑มใหมํ ปี 62    GAP ปลาน้้าจืดอื่นๆ ฟาร๑ม 2 2 

1.5 ตรวจติดตามฟาร๑มเดมิที่ไดร๎ับรองในปี  2560-2561 ฟาร๑ม 185 185 

1.5.1 ฟาร๑ม SL ฟาร๑ม 172 172 

1.5.2 ฟาร๑ม GAP ปลาน้้าจดือื่นๆ ฟาร๑ม 9 9 

1.5.3 ฟาร๑ม GAP จระเข๎ ฟาร๑ม 2 2 

1.5.4 ฟาร๑ม GAP สัตว๑น้้าจดือื่นๆ ฟาร๑ม 1 1 

1.5.5 ฟาร๑ม GAP กุ๎งก๎ามแดงหรือกุ๎งเครย๑ฟิช ฟาร๑ม 1 1 

1.6 ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหนํวยงาน ฟาร๑ม 1 1 

 
 

2. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
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แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
ประจ้าปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 

 

กิจกรรม หนํวยนับ แผน ผล 

2. การรับรองมาตรฐานฟาร์ม ฟาร์ม 120 120 

2.1 การรับรองมาตรฐานฟาร๑มเดมิที่ตํออายุตํอเนื่องในปี 62 Safety level ฟาร๑ม - 100 

2.2 การรับรองมาตรฐานฟาร๑มใหมํ  ปี 62  Safety level ฟาร๑ม - 18 

         2.3 การรับรองมาตรฐานฟาร๑มใหมํ  ปี 62  GAP ปลาน้้าจดือื่นๆ ฟาร๑ม - 2 

3. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้าจากแหล่งเพาะเลี้ยง 
(กิจกรรมตรวจประเมินฟาร์ม) 

ตัวอย่าง 462 462 

3.1 จ้านวนตัวอยํางที่ผํานเกณฑ๑ ตัวอยําง - 462 

3.2 จ้านวนตัวอยํางที่ไมํผํานเกณฑ๑ ตัวอยําง - - 

 
รูปกิจกรรมการด้าเนินงาน 

กจิกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 
 

     
 

     
 

     
กิจกรรมการเข๎าตรวจประเมินมาตรฐานสัตว๑น้า้  
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รูปกิจกรรมการด้าเนินงาน 
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

(ตํอ) 

     
 

     
 

กิจกรรมการเข๎าตรวจประเมินมาตรฐานสัตว๑น้า้ 

 

     
 

     
          

กิจกรรมตรวจโรงเพาะฟักของศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว๑น้้าจืดสระบุรี 
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แผนงาน    บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
โครงการ    พัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
  
 ปัจจุบันเกษตรกรไทยยังประสบปัญหา โดยเฉพาะเรื่องการผลิตที่ให๎ผลผลิต คุณภาพ และมาตรฐานที่ยังไมํดีพอ ท้าให๎
เกษตรกรมีรายได๎อัตราเฉลี่ยคํอนข๎างต่้าเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆ สาเหตุหลักเนื่องจากเกษตรกรไมํมีความรู๎เพียงพอ ส้าหรับวาง
แผนการผลิต การบริหารจัดการการผลผลิตและการตลาด การวิเคราะห๑ต๎นทุนผลตอบแทน เป็นต๎น ดังนั้นการเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับเกษตรกรไทยให๎สามารถพึ่งพาตนเองได๎ สามารถใช๎เทคโนโลยีผสมผสานกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร ท่ีมีความรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อม และสังคม  
 
วัตถุประสงค ์
      1. เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด 
      2. เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับการพัฒนาให๎เป็นเกษตรกรต๎นแบบเพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      3. เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับการพัฒนาตนเองสูํความเป็น Smart Farmer 
 
กลุ่มเป้าหมาย  
 เกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดที่เข๎ารํวมโครงการพัฒนาเกษตรกรสูํ Smart Farmer ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ทั้ง 8 อ้าเภอ 
จ้านวน 150 ราย   
 

แผน/ผล การปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
ประจ้าปีงบประมาณ 2562  

 

กิจกรรม/งานท่ีจะท้า หนํวยนับ แผน ผล 

เสรมิสร๎างความรูเ๎พื่อพัฒนาเกษตรกรสูํ Smart Farmer 

      1.  อบรม/ถํายทอดความรู๎ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู ํSmart Farmer   ราย 150 150 

      2.  เพิ่มพูนองค๑ความรู๎ เพื่อพฒันาเกษตรกรสู ํSmart Farmer  
(เกษตรกรไมผํํานการเพิ่มพูนองค๑ความรู๎ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสูํ Smart 
Farmer เพียง 22 ราย) 

ราย 60 22 

      3. ติดตามและประเมินผล(สวํนภูมิภาค) ราย 75 75 
 

 
 
 
 

3. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
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ภาพกิจกรรมการด้าเนินงาน 
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

 

         

     
 

     
 

     
 

กิจกรรมการฝึกอบรม/ถํายทอดความรู๎ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสูํ Smart Farmer  จ้านวน 150 ราย 
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ภาพกิจกรรมการด้าเนินงาน 
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

(ตํอ) 
 

    
 

     
 

     
 

เจ๎าหน๎าท่ีศูนย๑วิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ลงพ้ืนท่ีเข๎าตรวจติดตามประเมนิผลและเพิ่มพูนองค๑ความรู๎ 
เพื่อพัฒนาเกษตรกรสูํ Smart Farmer 
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แผนงาน    บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
โครงการ    ธนาคารสินค๎าเกษตร 

 

        กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ก้าหนดนโยบายด๎านการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร  กรมประมงตอบสนองตํอนโยบาย
ดังกลําวของกระทรวงฯ จึงด้าเนินโครงการธนาคารสินค๎าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว๑น้้าแบบมีสํวนรํวม) โดยอาศัยแหลํงน้้า
ในชุมชนเป็นศูนย๑กลางในการบริหารจัดการรวมถึงการขอความรํวมมือจากชุมชน โดยเปูาหมายในการด้าเนินการของโครงการฯปี 
2562 มีท้ังหมด 60 แหลํงน้้า แบํงเป็นการด้าเนินการในแหลํงน้้าใหมํจ้านวน 20 แหลํงน้้า การติดตามการด้าเนินงานโครงการเพื่อให๎
เกิดความตํอเนื่องในแหลํงน้้าเกําปี 2561 จ้านวน 20 แหลํงน้้า และแหลํงน้้าเกําปี 2560 จ้านวน 20 แหลํงน้้า  
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให๎ราษฎรในชุมชนเปูาหมายของโครงการมผีลผลติสตัว๑น้้าเพยีงพอตํอการบริโภค สามารถสร๎างรายได๎และลดรายจําย

ในครัวเรือน 
2. เพื่อให๎ชุมชนมีความรู๎ด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจดื และสามารถบริหารจดัการแหลํงน้้าในชุมชนในการเพิ่มผลผลติสตัว๑น้้า

จืด และเป็นธนาคารผลผลิตสัตว๑น้า้แบบมีสํวนรํวม 
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพด๎านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าและการบรหิารแหลํงน้้าชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลติสัตว๑น้้าจืดและการ

ท้างานรํวมกับชุมชน เพื่อให๎เกิดการพัฒนาด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้า้จืดอยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยนื 
 

แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้้าแบบมีส่วนร่วม 
ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

 

โครงการ/กิจกรรม หนํวย 
การด้าเนินงาน 

หมายเหต ุ
แผน ผล 

- สุํมชั่งวัดลูกปลา  กํอนปลํอยอนุบาลหรือเลี้ยงเพื่อ
จ้าหนํายเป็นรายได๎เข๎าธนาคารฯ 

คร ั้ง 1 - 
ไมํมผีลการสุมํชั่งวัดลูกปลา  กํอน
และหลัง เนื่องจากคณะกรรมการ
ธนาคารบริหารแหลํงน้้าสาธารณะ  
ไมํมีแผนในการสุํมชั่งวัดลูกปลา 

- สุํมชั่งวัดลูกปลา  หลังอนุบาลหรอืเลี้ยงเพื่อจ้าหนํายเป็น
รายได๎เข๎าธนาคารฯ 

ครั้ง 1 - 

 - ผลติและปลํอยพันธุ๑สัตว๑น้้า(เม.ย.)เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว๑
น้้าในแหลํงน้้าชุมชนเปูาหมาย 

ตัว 80,000 80,000 
3 ชนิด ได๎แกํ ปลาตะเพียนขาว  

ปลายีส่กเทศ และปลานลิ 

- ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว๑น้้า (มิ.ย.1 ครั้ง ,  
ส.ค.1ครั้ง) 

ครั้ง 2 2 
 

- ประเมินผลผลติสตัว๑น้้าและมูลคาํสัตว๑น้้าท่ีจับใช๎
ประโยชน๑ (ก.ย.) (ในปีงบฯ 2562 ยังไมํมีการจับผลผลิต) 

ครั้ง 1 - 
ในปีงบฯ 62 ยังไมํมีการจับผลผลติ 

- จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงาน  โครงการฯ ประจ้าป ี ฉบับ 1 1  

 
 

4. กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าแบบมสส่วนร่วม 
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ภาพกิจกรรมการด้าเนินงาน 
กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้้าแบบมีส่วนร่วม ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

    
 

    
 

ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจดืเขต 9 (ชัยนาท) ได๎เข๎ารวํมกิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสตัว๑น้้าแบบมสีํวนรํวม 
ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 1) รํวมประชุมกับคณะกรรมการธนาคารบรหิารแหลํงน้้าสาธารณะ ชุมชนบ๎านซับปลากระป๋อง 

อ้าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท พืน้ท่ี 40 ไรํ เพื่อช้ีแจงรายละเอียดโครงการฯ หน๎าที่ความรับผิดชอบของศูนย๑ฯ  
 

   
 

 

   
 

2) กิจกรรมตรวจวัดคณุภาพน้้า มคีวามเหมาะสมตํอการเลีย้งสัตว๑น้า้  3) กิจกรรมการท้าฟาง/หญ๎าหมักซึ่งเป็นอาหารโดยตรงที่ใช๎
เลี้ยงปลาและยังชํวยให๎เกิดอาหารธรรมชาติ เชํน ไรแดง โรติเฟอร๑ หนอนแดง เป็นต๎น 
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ภาพกิจกรรมการด้าเนินงาน 
กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้้าแบบมีส่วนร่วม ประจ้าปีงบประมาณ 2562 (ตํอ) 

   
 

   
 

  4) ผลิตและปลํอยพันธุ๑สตัว๑น้้า จา้นวน 80,000 ตัว 3 ชนิด ได๎แกํ ปลาตะเพียนขาว ปลานลิ และปลายี่สกเทศ  

        

     
 

     
 

5) กิจกรรมการประเมินการเจรญิเติบโตของสตัว๑น้้าท่ีปลํอยในแหลํงน้้าชุมชนบ๎านซับปลากระป๋อง อ้าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท  
ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางด๎วยเครื่องมือขําย โดยมคีณะกรรมการแหลํงน้้าและตัวแทนชุมชนรํวมกับเจ๎าหน๎าที่ศูนย๑ฯ  

และประมงอ้าเภอหันคา เข๎ารํวมประเมินฯ 

 



 - 22 -  

 
 
 
 

แผนงาน    บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
โครงการ    พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค๎าประมง 
กิจกรรม    สํงเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค๎าประมง 
 
 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2552 เรื่องมาตรการปูองกัน ควบคุม และก้าจัดชนิดพันธุ๑ตํางถิ่นระบุวํา 
Cherax Quadricarinatus (Von Martens) กุ๎งเครย๑ฟิชออสเตรเลีย และ Procambarus clarkii Girard กุ๎งเครย๑ฟิชอเมริกัน อยูํใน
ทะเบียนชนิดพันธุ๑ตํางถิ่นที่ควรปูองกัน ควบคุมและก้าจัดของประเทศไทย รายการ 2 ชนิดพันธุ๑ตํางถิ่นที่มีแนวโน๎มรุกราน และได๎
ก้าหนดมาตรการให๎หนํวยงานด้าเนินการตามมาตรการที่ 2 ปูองกัน เฝูาระวัง และติดตามชนิดพันธุ๑ตํางถิ่น ก้าหนดแนวทางปฏิบัติ
ดังนี ้  
 1. ให๎ส้ารวจ ตรวจสอบ และติดตามการแพรํกระจายชองชนิดพันธุ๑ตํางถิ่นที่มีแนวโน๎มรุกรานใน รายการ 2 หากพบวํามีการ
แพรํระบาด ให๎ด้าเนินการควบคุม หรือก้าจัดจากพ้ืนท่ีแพรํระบาดและแจ๎งหนํวยประสานงานกลาง 
 2. ไมํสํงเสริมการแพรํกระจายของชนิดพันธุ๑ตํางถิ่นในรายการ 1, 2 และ 3 รวมทั้งการขยายพันธุ๑ ขยายถิ่นที่เพาะเลี้ยง/
เพาะปลูก และแจกจํายพันธุ๑ หากมีวัตถุประสงค๑เพื่อสํงเสริมเศรษฐกิจให๎ขออนุญาตตํอคณะกรรมการอนุรักษ๑และใช๎ประโยชน๑ความ
หลากหลายทางชีวภาพแหํงชาติ (กอช.) พร๎อมจัดท้าแผน การเฝูาระวังและปูองกันการแพรํระบาดเสนอ 
 โดยหลักเกณฑ๑ในการพิจารณาชนิดพันธุ๑ตํางถิ่นที่มีแนวโน๎มรุกราน หมายถึง (1) ชนิดพันธุ๑ที่มีหลักฐานวํามีการรุกรานใน  
ถิ่นอื่น ท่ีเข๎ามานประเทศไทยแล๎ว และสามารถตั้งถิ่นฐาน มีการแพรํกระจายได๎ในธรรมชาติ จากการส้ารวจและเฝูาสังเกตการพบวํา
อาจแพรํระบาดหากมีปัจจัยเกื้อหนุนหรือสภาพแวดล๎อมเปลี่ยนแปลง ท้าให๎เกิดผลกระทบตํอความหลากหลายทางชีวภาพ (2) ชนิด
พันธุ๑ตํางถ่ินท่ีเคยรุกรานในอดีต ซึ่งสามารถควบคุมดูแลได๎แล๎ว 
 จากข๎อมูลการศึกษาเรื่องผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและสัตว๑น้้าพื้นเมืองในตํางประเทศพบวํามีรายงานการรุกรานของ  
กุ๎งเครย๑ฟิช (Cherax Quadricarinatus) ในประเทศสิงคโปร๑ (Ahyong and Yeo, 2007; Belle and Yeo, 2010) ในประเทศอิตาลี 
(Barbaresi et al., 2004, Marzano et al., 2007) และในประเทศเม็กซิโก (Bortolini et al., 2007) สํวนกุ๎งเครย๑ฟิช 
(Procambarus clarkii) มีรายงานการพบในบริเวณพื้นที่อนุรักษ๑ชายฝั่งเมดิเตอร๑เรเนียน (Scalici et al., 2010) และผลกระทบที่
เกิดจากการรุกรานของกุ๎งเครย๑ฟิช มีรายงานการศึกษาผลกระทบของระดับน้้าในทะเลสาบท่ีเพิ่มขึ้น ความหลากหลายของพืชมากขึ้น 
ท้าให๎สภาพที่อยูํอาศัยดีขึ้น สํงผลให๎ประชากรกุ๎งเครย๑ฟิชมีจ้านวนเพิ่มขึ้น (Krzywosz et al., 2009) นอกจากนี้พบวํากุ๎งเครย๑ฟิช 
มีความสัมพันธ๑เชิงลบตํอปลาแซลมอน และปลาเทราท๑สีน้้าตาลพบวํากุ๎งเครย๑ฟิชจะท้าร๎ายปลาที่มีขนาด 95 มิลลิเมตรที่เข๎ามาใน
อาณาเขตและกินไขํปลาเป็นอาหาร เนื่องจากปลาแซลมอนในธรรมชาติจะวางไขํกับพื้นดิน (Peay et al., 2009) และในการทดลอง
ของ Crawford et al., (2006) พบวําบริเวณที่พบกุ๎งเครย๑ฟิชปริมาณสัตว๑ที่ไมํมีกระดูกสันหลังลดลง 
 ส้าหรับประเทศไทยมีรายงานพบในอํางเก็บน้้าพระปรง จ.สระแก๎ว (Chinnawat and Ratcha, 2013) และ มีรายงาการ
แพรํกระจายของ Cherax Quadricarinatus บริเวณอํางเก็บน้้าแถบจังหวัดบุรีรัมย๑ ศรีสะเกษ กาญจนบุรี สระแก๎ว และเชียงใหมํ 
สํวน Procambarus clarkii พบบริเวณแมํน้้าแควใหญํ และแมํน้้าแควน๎อย จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังมีผู๎ตกกุ๎งเครย๑ฟิช  

(ไมํทราบชนิด) ได๎ที่แมํน้้าแมํกลอง อ้าเภอทํามํวง จังหวัดกาญจนบุรี (www.siamensis.org) สรุปได๎วํากุ๎งเครย๑ฟิชสามารถอยูํ

อาศัยในแหลํงน้้าธรรมชาติของไทยได๎ และอาจมีแนวโน๎มที่จะรุกรานสัตว๑น้้าพ้ืนเมือง 

5. กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง การก้ากับ ดูแลและควบคุม
การเพาะเลส ยงสัตว์น ้าควบคุม 

http://www.siamensis.org/
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 นอกจากนี้ โรคที่พบในกุ๎งเครย๑ฟิช จัดเป็นโรคระบาดที่อยูํมรระบบของ OIE โดยโรคกุ๎งก๎านแดง (โรคเครฟิชเพลก หรือ 
Crayfish Plague) เป็นโรคที่ต๎องติดตามเฝูาระวัง เนื่องจากโรคเครฟิชเพลก (Crayfish Plague) จัดวําเป็นโรคระบาดที่อยูํใน 
ระบบการก้ากับคุมขององค๑การโรคระบาดสตัว๑ระหวํางประเทศ หรือ OIE (องค๑การนี้ภาอังกฤษจะใช๎ค้าวํา World Organization for 
Animal Health) และเป็นชนิดโรคที่อยูํภายใต๎การควบคุม ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว๑ พ.ศ.2558 โรคนี้เกิดจากเช้ือ  
อัลฟาโนมัยซีสแอสตาชี (Alphanomyces astaci) ที่มีลักษณะเส๎นใยคล๎ายเช้ือรา พบการระบาด หรือ การกํอโรคในสัตว๑ไมํมีกระดูก
สันหลังจ้าพววกกุ๎งเครย๑ฟิชน้้าจืดทุกชนิด ท่ีมีถิ่นก้าเนิดในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย ตามบัญชีรายชื่อสัตว๑น้้าและ
โรค สัตว๑ที่มีความเสี่ยงเป็นพาหะของโรคตามเง่ือนไขการน้าเข๎าสัตว๑น้้าของประเทศแคนนาดา ที่จะ ต๎องมีหนังสือรับรองสุขภาพ 
สัตว๑น้้าแนบ พบวํา กุ๎งเครย๑ฟิชทั้ง Cherax Quadricarinatus และProcambarus clarkii มีความเสี่ยงท่ีสามารถเป็นพาหะของโรค 
Crayfish Plague และ White spot disease เพื่อปูองกันปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑จึงก้าหนด 
ให๎กิจการเพาะเลี้ยงกุ๎งก๎านแดงหรือกุ๎งเครย๑ฟิช (Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า
ควบคุมตามกฎกระทรวง ก้าหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าให๎เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุม พ.ศ.2559 เมื่อ  
วันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให๎เจ๎าหน๎าท่ีผู๎ปฏิบัติงานในพื้นที่ มีความรู๎ความเข๎าใจถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติส้าหรับการก้ากับดูแลกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุมแตํละประเภท  
 2. เพื่อให๎ผู๎ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุม มีความรู๎ความเข๎าใจถึงมาตรการและแนวทางในการก้ากับดูแล
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุมอยํางทั่วถึง 
 3. เพื่อตรวจติดตามเฝูาระวังฟาร๑มเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุม ให๎ด้าเนินการได๎ตามประกาศก้าหนด 
 

เป้าหมายโครงการ ปีที่ 2/2562 
 1. จัดประชุมช้ีแจงให๎มีความรู๎ในเรื่องมาตรการและแนวทางการก้ากับดูแลกิจการการเพาะเลี้ยงสั ตว๑น้้าควบคุมแตํละ
ประเภทท้ังของเดิมและที่ประกาศเพิ่มเติมให๎กับเจ๎าหน๎าท่ี จ้านวน 12 ครั้ง ณ ศูนย๑เขตของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า
จืด (ผู๎เข๎าประชุมจาก ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด ศูนย๑วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด และส้านักงานประมงจังหวัดใน
พื้นที่ หนํวยงานละ 2 คน) 
 2. ผู๎ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุม (กุ๎งเครย๑ฟิช) ได๎รับการชี้แจงถึงมาตรการในการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุม
รวมทั้งทราบแนวทางการปฏิบัติของเจ๎าหน๎าที่ และได๎รับการตรวจสอบวําด้าเนินการได๎ตามประกาศก้าหนด (20 เปอร๑เซ็นต๑ ของ
จ้านวนท่ีจดแจ๎ง) 
 3. ฟาร๑มเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุม (กุ๎งเครย๑ฟิช) 50 เปอร๑เซ็นต๑ของจังหวัดที่มีผู๎แจ๎งประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุม 
ได๎รับการตรวจติดตามเฝูาระวังให๎ด้าเนินการได๎ตามประกาศก้าหนด จังหวัดละ 25 เปอร๑เซ็นต๑ของจ้านวนผู๎แจ๎งประกอบกิจการการ
เลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุม 
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แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง การก้ากับ  
ดูแลและควบคุมการเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าควบคุม ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

 

กิจกรรม หนํวยนับ แผน ผล 

1. ติดตาม เฝูาระวัง การเพาะเลีย้งสัตว๑น้้าควบคุม ให๎
ด้าเนินการไดต๎ามประกาศก้าหนด 

ราย 10 10 

2. เฝูาระวัง คณุภาพน้้าท้ิงในพื้นที่ท่ีมีการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า
ควบคุม (ทุกประเภท) 

ราย 12 12 

 
ภาพกิจกรรมการด้าเนินงาน 

กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง การก้ากับ ดูแลและควบคุม 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

 

   
   

     
 

เจ๎าหน๎าท่ีศูนย๑วิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ลงพ้ืนท่ีพบเกษตรกรที่ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า
ควบคุม(ก๎ุงเครย๑ฟิช) เพื่อตรวจติดตามเฝูาระวังการเพาะเลีย้งควบคุม(กุ๎งเครย๑ฟิช) ให๎ด้าเนินการไดต๎ามที่ประกาศก้าหนด  
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แผนงาน   บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
โครงการ   บริหารจัดการการผลิตสินค๎าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Aqri-Map) 
 

 ประเทศไทยเป็นประเทศผู๎ผลิตข๎าวเป็นอันดับต๎นๆ ของโลก ด๎วยลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยนั้นเหมาะสมเป็น
อยํางยิ่งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท้านาข๎าวและการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวตํางๆ แตํด๎วยการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท้าลายลงไปเป็นอยํางมาก น้ามาสูํการเสียสมดุล ปัญหาราคาผลผลิตที่ตกต่้ากลับยิ่ง
ตอกย้้าวําบัดนี้ การท้านาข๎าวหรือการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวนั้น มิใชํอาชีพที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับทุกๆ คน ทุกๆ 
พื้นที่เสมอไป ดังนั้นประเทศไทยจึงต๎องมองหาทางเลือกอื่นๆ มาใช๎เพื่อทดแทนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการท้านาข๎าว หรือการ
เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยรัฐบาลมีนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Aqri-Map) เป็นนโยบายที่มีเปูาหมายเพื่อแก๎ปัญหา
ในภาคการเกษตรไทย โดยการใช๎แนวทางการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด๎วยการพิจารณาถึงความเมาะสมของสภาพพื้นที่กับชนิด
ของพืชผลทางการเกษตรที่จะปลูกวําสอดคล๎องเหมาะสมกันหรือไมํ หากไมํเหมาะสมจะสามารถเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพได๎
อยํางไร หนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องก็จะเข๎ามาชํวยเสนอแนวทางเลือกใหมํๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ตํอไป 
 โดยในปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข๎าวเข๎าสูํกิจกรรมด๎านอ่ืนๆ ให๎เหมาะสมกับพื้นที่ และเพื่อ
เป็นการสนับสนุนข๎อมูลให๎เกษตรกรใช๎ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี ด๎วยเหตุนี้ กรมประมง ซึ่งเป็นหนํวยงานที่สํงเสริมให๎มี
การเลี้ยงสัตว๑น้้าในพ้ืนท่ีๆ เหมาะสม และสร๎างอาชีพสร๎างรายได๎จากการเลี้ยงสัตว๑น้้า อีกทั้งได๎มีสํวนรํวมในการจัดท้าฐานข๎อมูลพื้นที่
ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว๑น้้า ตามนโยบายเกษตรโซนนิ่ง (Zoning by Aqri-Map) กรมประมงจงมีแนวคิดที่จะถํายทอดเทคโนโลยี
การเลี้ยงสัตว๑น้้าในพ้ืนท่ีไมํเหมาะสมกับการท้านาข๎าวเพื่อทดลองปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นการเลี้ยงสัตว๑น้้า และสามารถพัฒนาเป็นจุด
สาธิตด๎านการเลี้ยงสัตว๑น้้าให๎แกํเกษตรกรในชุมชนได๎อยํางตํอเนื่องตํอไป 
 จงัหวัดชัยนาท มีพื้นที่ไมํเหมาะสมตํอการปลูกข๎าว จ้านวน 48,000 ไรํ มีการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่เกษตร
เชิงรุก(Zoning by Aqri-Map) เริ่มด้าเนินการตั้งแตํปี 2560 โดยมีสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยนาท เป็นเจ๎าภาพหลัก ในปี 2562 มี
เกษตรกรเข๎ารํวมโครงการจ้านวน 23 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยนาท สนับสนุนการขุดสระน้้านอกเขต
ชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก๑เมตร ให๎กับเกษตรกรในพื้นที่ไมํเหมาะสมตํอการปลูกข๎าวเป็นเกษตรผสมผสานในปี 2561  
 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อสํงเสรมิเกษตรกรในพื้นที่ไมํเหมาะสมในการปลูกข๎าวหรือพืชเศรษฐกิจเชิงเดีย่วปรับเปลี่ยนกิจกรรมสูํการเลี้ยงสัตว๑น้้า 
2. เพื่อสํงเสรมิกิจกรรมการเลี้ยงสตัว๑น้้าให๎เป็นทางเลือกแกํเกษตรกรให๎มีสตัว๑น้้าบรโิภคลดรายจําย สร๎างรายได๎ในครัวเรือน  

 

แผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร 
เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก(Aqri-Map)  ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

 

กิจกรรม หนํวยนับ แผน ผล 

1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ๑ปลากินพืช จ้านวน 3,200 ตัว/ราย  
อาหารปลา 1 กระสอบ/ราย  ปูนขาว 10 ก.ก. /ราย  

ราย 23 23 

2. ให๎ค้าแนะน้า ถํายทอดให๎ความรู๎ด๎านการเลีย้งสัตว๑น้้า  2 ครั้ง/ราย ครั้ง 46 46 

3. ประเมินผลผลติสตัว๑น้้าหลังเสรจ็สิ้นโครงการฯ 1 ครั้ง/ราย ราย 23 23 

 

6. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง(Zoning by Aqri map) 
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ภาพกิจกรรมการด้าเนินงาน 
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Aqri-Map) 

ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

 

       
 

        
 

        
 

     
   

 1) เจ๎าหน๎าท่ีศูนย๑ฯ น้าปัจจัยการผลิตมอบให๎กับเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการบริหารจัดการการผลิตสนิค๎าเกษตรตามแผนท่ีเกษตร 
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Aqri-Map) ประจ้าปีงบประมาณ 2562 จ้านวน 23 ราย ได๎แกํพันธุ๑ปลากินพืช จ้านวน 3,200 ตัว/ราย  

อาหารปลา 1 กระสอบ/ราย ปูนขาว 10 ก.ก. /ราย  ทั้งนี้ได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากประมงอ้าเภอ ก้านัน ผู๎ใหญํบ๎าน  
รํวมติดตํอประสานงานนัดหมายเกษตรกร 
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ภาพกิจกรรมการด้าเนินงาน 
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Aqri-Map) 

ประจ้าปีงบประมาณ 2562 (ตํอ) 

 

   
 

   
 

       
 

   
 

2) กิจกรรมให๎ค้าแนะน้า ถํายทอดให๎ความรู๎ด๎านการเลี้ยงสตัว๑น้้า ให๎กับเกษตรกรทีเ่ข๎ารํวมโครงการฯ (Aqri-Map) การท้าฟางหมัก
เพื่อชํวยให๎เกิดอาหารธรรมชาติ เชํน ไรแดง หนอนแดง เป็นต๎น และเป็นอาหารของปลากินพืชโดยตรง เพื่อลดต๎นทุน  

พร๎อมท้ังตรวจวัดคณุภาพน้้ากํอนมอบพันธุ๑สัตว๑น้้า โดยเจ๎าหน๎าท่ีศูนย๑ฯ รํวมกับประมงอ้าเภอหันคา 
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ภาพกิจกรรมการด้าเนินงาน 
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Aqri-Map) 

ประจ้าปีงบประมาณ 2562 (ตํอ) 

  

     
 

          

               
 
       

 3) เจ๎าหน๎าท่ีศูนย๑ฯ พร๎อมด๎วยประมงอ้าเภอหันคา เข๎าตรวจติดตามและประเมินผลผลิตสัตว๑น้้าหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ (Aqri-Map)  
โดยการสอบถามพดูคุย ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงปลา พบวํามีเกษตรกรจ้านวน 10 รายบํอน้้าแห๎งปลาตายหมด เป็นผลมาจาก
ในชํวงเดือนพฤษภาคมเป็นต๎นมาฝนท้ิงชํวงนานท้าให๎ขาดแคลนน้้าในการท้าเกษตร จึงมคีวามจ้าเป็นต๎องสูบน้้าเพื่อใช๎ในการท้าไรํนา 

สํวนเกษตรกรรายอื่นๆ ยังเลี้ยงปลาอยูํได๎เพราะไมไํดส๎ูบน้้าแตํปริมาณน้้าในบํอมีแนวโน๎มลดลง  
และยังไมํได๎จับผลผลิตๆ บํอประมาณ 30 - 150 กิโลกรัม อัตราการรอด 9.4-46.9 % 
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แผนงาน    บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
โครงการ    พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

 

 รัฐบาลได๎วางเปูาหมายส้าคัญในการพัฒนาประเทศไว๎ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา แล๎ว 
ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งในการพัฒนาได๎เน๎นหลักการให๎คนเป็นศูนย๑กลางในการพัฒนา เพื่อน้าประเทศ
ไทยให๎พ๎นจาก “กับดักประเทศรายได๎ปานกลาง” และความไมํสมดุลในการพัฒนาและความเหลื่อมล้้าของความมั่งคั่ง สูํประเทศไทย 
4.0 โดยภาคการเกษตรเป็นภาคสํวนหนึ่งที่มีความส้าคัญในการผลักดันให๎ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้นกระทรวง
เกษตรและสหกรณ๑จึงได๎มีการก้าหนดยุทธศาสตร๑พัฒนาการเกษตรในชํวง 5 ปี และ 20 ปี ที่สอดรับกับยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 โดยมุํงการแก๎ไขจุดอํอนและเสรมิจุดแข็งให๎เอื้อตํอการพัฒนาภาคเกษตรระยะยาว 
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน๑ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยังยืน” โดยมีแนวทางไปสูํเปูาหมายด๎วย 5 ยุทศา
สตร๑หลัก คือ 1) สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค๎า 
3) เพิ่มความสามารถในการแขํงขันภาคเกษตรด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4) การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและยั่งยืน 5) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ได๎ให๎ความส้าคัญกับการพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานสินค๎าเกษตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของภาคการเกษตร อีกทั้งมุํงเน๎นการสํงเสริมการท้า
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน อาทิ เกษตรอินทรีย๑ เกษตรทฤษฎีใหมํ เพื่อมุํงไปสูํวิสัยน๑ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากร
การเกษตรยั่งยืน” 
 การสํงเสริมและพัฒนาการผลิตสินค๎าสัตว๑น้้าให๎เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ เป็นสํวนส้าคัญในการสร๎างมูลคําเพิ่ม
ให๎กับสินค๎าสัตว๑น้้าของไทย และเพิ่มชํองทางในการแขํงขันทางการค๎า ซึ่งเป็นการผลักดันให๎ไปสูํเปูาหมาย “ประเทศไทยเป็นผู๎น้าใน
ระดับภูมิภาค ด๎าน การผลิต การบริโภค การสินค๎า และการบริการ เกษตรอินทรีย๑ ท่ีมีความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”
อีกทั้งในปัจจุบันผู๎บริโภคได๎ให๎ความสา้คัญกับการบริโภคอาหารแบบคลนี มีความปลอดภัย และสินค๎าท่ีผลิตตามมาตรฐานอินทรีย๑ ซึ่ง
ผลผลิตสัตว๑น้้าที่ได๎รับการรับรองตามมาตรฐานอินทรีย๑ยังมีอยูํคํอนข๎างน๎อย และอยูํในวงจ้ากัด ดังนั้น จึ งมีความจ้าเป็นที่ต๎องขยาย 
และสร๎างแหลํงผลิตสัตว๑น้้าท่ีด้าเนินการผลติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ ให๎มีเพิ่มมากขึ้น อีกท้ังการสํงเสริมและพัฒนาเกษตรกรให๎มี
การด้าเนินการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าสอดคล๎องเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ นับวําเป็นแกํนหลังหนึ่งที่จะท้าให๎เกษตรกรมี ความ
ยั่งยืน และยังเป็นการรักษาสมดุลสิ่งแวดล๎อมได๎อีกทางหนึ่งด๎วย 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เกษตรกรมีความรู๎ด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑เพิ่มมากขึ้น 
 2. เพิ่มแหลํงผลิตผลผลิตสัตว๑น้้าจืดอินทรีย๑ 
 3. เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพการเกษตรให๎แกํเกษตรกร 

 
 
 
 
 

7. กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรสย์ 
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แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมเกษตรอินทรีย ์
ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

 

กิจกรรม หนํวยนับ แผน  ผล  หมายเหต ุ

1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ราย/ไร ํ 5 / 194.5 /15,000 5 / 194.5 /15,000  

สํงเสริมการเลีย้งสัตว๑น้้าในบํอดิน ราย/ไร/ํตัว 2 / 26.5 / 6,000 2 /26.5 / 6,000  

สํงเสริมการเลีย้งสัตว๑น้้าในนาข๎าว ราย/ไร/ํตัว 3/168/9,000 3/168/9,000  

2. สร๎างเสริมองค๑ความรู๎ด๎านการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าอินทรีย๑แกํเกษตรกร 

ราย 5 5  

 
 

ภาพกิจกรรมการด้าเนินงาน 
กิจกรรมเกษตรอินทรีย ์ ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

 

     
 

     
 

เจ๎าหน๎าท่ีศูนย๑วิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) รํวมกับส้านักงานประมงจังหวัดชัยนาทน้าลูกพันธุ๑สตัว๑น้้ามอบ
ให๎เกษตรกร เพื่อสํงเสริมเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว๑น้้าในบํอดินและนาข๎าวท่ีท้าเกษตรแบบอินทรีย๑ พร๎อมทัง้ให๎ความรู๎ด๎านการเพาะเลี้ยง

สัตว๑น้้าอินทรีย๑แกเํกษตรกรที่เข๎ารวํมโครงการฯ ด๎วย 
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แผนงาน    บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
โครงการ    พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ด้าเนนิแผนงานหรือโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน 9 ประการ ซึ่งมีวาระงานท่ีเกี่ยวข๎องกับกระทรวงฯ 3 ประการ ดังนี้ 
   1. คนไทยไมํทิ้งกัน (เกษตรกรผูม๎ีรายได๎น๎อย ท่ีลงทะเบียนเพื่อสวัสดกิารแหํงรัฐ)  
  2. ชุมชนอยูํดีมีสุข (พัฒนารายไดแ๎ละอาชีพเกษตรกร)   
  3. ทราบกลไกการบริหารราชการ(ให๎ความรู๎แกํเกษตรกร เกีย่วกับกลไกการบริหารราชการ งบประมาณ สรา๎ง
การรับรู๎และมีสํวนรํวมของประชาชนทุกข้ันตอน) 
 โดยกรมประมงได๎ด้าเนินการและรับผิดชอบในโครงการฯ รํวมกับหนํวยงานตํางๆ ในสังกัดของกระทรวงฯ ซึ่งกิจกรรมหลัก
ของโครงการที่ต๎องด้าเนินการ มีดังน้ี 
  1. การอบรมให๎ความรู๎เกษตรกร 
  2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให๎แกํเกษตรกร 
  3. การบริการจัดการและการติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร 
  4. การประชาสัมพันธ๑และสร๎างการรับรู๎ให๎เกษตรกร 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เกษตรกรสามารถท้าการผลิตได๎ด๎วยตนเองและเป็นแบบหลักการที่เข๎าใจน้าไปประยุกต๑ใช๎อยํางงําย เพื่อให๎มีผลผลิตไว๎
บริโภคในครัวเรือนและลดคําใช๎จําย 
 2. ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคและแบํงปัน สามารถน้าไปจ้าหนํายสร๎างเป็นรายได๎เสริมให๎กับตนเองและครอบครัว 
 3. เกษตรกรสามารถท้าการผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายขั้นหรือขยายพื้นท่ี และสามารถเพิ่มผลผลิตได๎ในท่ีสุด 
 4. เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองเพื่อไปสูํแปลงเกษตรทฤษฎีใหมํแบบเต็มรูปแบบ 
 

แผน/ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

 

กิจกรรม หนํวยนับ แผน  ผล  หมายเหต ุ

สนับสนุนพันธุ๑สตัว๑น้้า  
เกษตรกรรายใหมปํี 2562 

ราย 448 417 
เกษตรกรไมํประสงค๑รับพันธุ๑ปลา 
ปี 2562 จ้านวน 31 ราย ราย
เกําปี 2561 จ้านวน 134 ราย 
ศูนย๑น้าพันธุ๑ปลาที่ผลิตให๎
เกษตรกรปลํอยลงสูํแหลํงน้้า
สาธารณะประโยชน๑ 

สนับสนุนพันธุ๑สตัว๑น้้า  
เกษตรกรรายเกําปี 2561 

ราย 623 489 

8. กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎสใหม่ด้านการประมง 
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ภาพกิจกรรมการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้า 
กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง  ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

 

  
 

     
 

     
 

     
 

ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจดืเขต9 (ชัยนาท) จัดเตรียมพันธุ๑สัตว๑น้้า ให๎หนํวยงานราชการที่เป็นเจ๎าภาพหลัก 
น้าพันธุ๑สัตว๑น้้าไปแจกให๎กับเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมํด๎านการประมง ท้ังนี้เพื่อเป็นหนึ่งทางเลือกในการ

ปรับเปลีย่นแนวคิดและรูปแบบในการท้ามาหากิน การประกอบอาชีพให๎มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง โดยสามารถลดรายจําย  
เพิ่มรายได๎และพัฒนาคณุภาพชีวิตให๎กับตนเองและครอบครัว 
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แผนงาน    พื้นฐานด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
ผลผลิต     พัฒนาศักยภาพด๎านการประมง 
 

 ปัจจุบันแหลํงน้้าธรรมชาติสํวนใหญํเสื่อมโทรมลงมาก  ท้าให๎มีความเหมาะสมตํอการเป็นแหลํงอาศัยและแพรํขยายพันธุ๑
ของสัตว๑น้้าลดลง  การเพิ่มของจ้านวนประชากรท้าให๎สัตว๑น้้าถูกจับมาบริโภคเป็นจ้านวนมากจนไมํสามารถแพรํขยายพันธุ๑เองใน
ธรรมชาติได๎เพียงพอ  เพื่อบรรเทาปัญหาการลดลงของจ้านวนพันธุ๑สัตว๑น้้าในธรรมชาติลดน๎อยลง  จึงได๎หาแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิต
สัตว๑น้้าให๎มากขึ้น  โดยการส้ารวจแหลํงน้้าและผลิตพันธุ๑สัตว๑น้้าน้าไปปลํอยในแหลํงน้้าธรรมชาติ แจกจํายให๎กับสํวนราชการอื่นๆ  
แจกจํายให๎กับเกษตรกรในโครงการตํางๆ เป็นการเพิ่มผลผลิตการประมงและเพิ่มความสมบูรณ๑ทรัพยากรประมงในแหลํงน้้า  

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อผลิตพันธุ๑สัตว๑น้้าจืดชนิดตํางๆ น้าไปปลํอยในแหลํงน้้าธรรมชาติและแหลํงน้้าที่มีการใช๎ประโยชน๑รํวมกัน ให๎เป็น
แหลํงผลิตอาหารโปรตีนของประชาชน 

 2. เพื่อผลิตพันธุ๑สัตว๑น้้าจืดชนิดตํางๆ แจกจํายให๎เกษตรกรผู๎เลี้ยงสัตว๑น้้า สํวนราชการตํางๆ เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพและเหลือไว๎บริโภค 

 

แผน/ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า 
ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

 
 

 

 

 

ชนิดพันธุ๑สัตว๑น้้า หนํวยนับ แผนผลิต ผลปลํอย 

รวม ตัว 5,300,000 5,320,000 

1. ปลาตะเพยีนขาว ตัว 2,550,000 2,962,000 

2. ปลาตะเพยีนทอง ตัว 1,150,000 930,000 

3. ปลากระแห ตัว 1,100,000 560,000 

4. ปลาสร๎อยขาว ตัว 100,000 - 

5. ปลาสวาย ตัว 300,000 70,000 

6. ปลากาด้า ตัว 100,000 170,000 

7. ปลานิล ตัว - 9,500 

8. กบนา ตัว - 1,500 

9.ปลายี่สกเทศ ตัว - 617,000 

9. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น ้า 
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แผนงาน    ยุทธศาสตร๑สร๎างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้้าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
โครงการ    สํงเสริมการด้าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
กิจกรรม    สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
 

 ระหวํางปีพุทธศักราช 2533 – 2534 สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด้าเนินทอดพระเนตร 
วัดไชยวัฒนารามและโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงสนพระราชหฤทัยพระนิพนธ๑บทแหํเรือชมปลาของเจ๎าฟูา  
ธรรมาธิเบศร๑มาก ในระหวํางที่ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปลํอยปลาในแหลํงน้้าตํางๆ ทรงสดับรายงานจากรมประมงเกี่ยวกับ  
โครงการพัฒนาอาชีพของกรมประมงหลายโครงการ ซึ่งใช๎พันธุ๑ปลาตํางประเทศเป็นหลัก เชํน ปลาจีนจากประเทศจีน ปลายี่สกเทศ 
ปลาหมอเทศ ปลากระโห๎เทศ ปลานวลจันทร๑เทศ ซึ่งสํวนใหญํเป็นปลาจากประเทศอินเดีย ทรงสงสัยและมีพระราชปรารภเป็นค้าถาม
วํา “ปลาไทยหายไหนหมด” จึงมีพระราชด้าริ “ให๎กรมประมงฟื้นฟูปลาไทยกลับมา มีจ้านวนมากขึ้น และอนุรักษ๑ปลาหายากไว๎  
กรมประมงรับสนองพระราชด้าริถือเป็นโครงการหลัก และยึดถือวําถ๎าปลํอยลงในแหลํงน้้าธรรมชาติต๎องเป็นปลาไทยเทํานั้น ถ๎าเป็น
ปลาตํางประเทศต๎องมีการเจรญิเติบโตเร็ว เลี้ยงงําย ออกลูกหลานได๎เองซึ่งเหมาะส้าหรับคนยากจนในการน้ามารับประทาน และขาย 
ให๎ปลํอยในแหลํงน้้า เชํน บึง บํอน้้าท่ีสร๎างขึ้นมารวมถึงแมํน้้าล้าคลอง   
 

 การเพิ่มขึ้นของจ้านวนประชากรในประเทศ  สํงผลให๎ความต๎องการและการใช๎ทรัพยากรสัตว๑น้้าเพิ่มปริมาณมากขึ้นไปด๎วย  
โดยเฉพาะทรัพยากรสัตว๑น้้าท่ีน้าไปผลิตเป็นอาหารโปรตีนส้าหรับใช๎บริโภค  ผลผลิตสัตว๑น้้าในปัจจุบันมีแนวโน๎มลดลงเป็นอยํางมาก  
ประกอบกับราษฎรที่ประกอบอาชีพด๎านการประมงได๎ท้าการประมงท่ีผิดวิธี  และมากเกินก้าลังการผลิตของธรรมชาติ  แหลํงประมง
เสื่อมโทรมลง  เพื่อลดปัญหาตํางๆ ดังกลําว จึงต๎องมีการผลิตพันธุ๑สัตว๑น้้าขึ้นมาทดแทนในแหลํงน้้าธรรมชาติ  และปลูกจิตส้านึกให๎
ราษฎรมีความรักหวงแหนอนุรักษ๑ทรัพยากรสัตว๑น้้าของพื้นที่หมูํบ๎านหรือพ้ืนท่ีใกล๎เคียง  
 

วัตถุประสงค์   
1.  เพื่อเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงในแหลํงน้้าธรรมชาติ 
2.  เพื่อสร๎างแหลํงอาหารโปรตีนประเภทปลาให๎แกํราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล๎เคียง 
3.  เพื่อให๎ราษฎรในชุมชนได๎มสีํวนรํวมในการปลํอยพันธุ๑สัตว๑น้้าและมีจิตส้านึกในการหวงแหนรักษาอนุรักษ๑ทรัพยากรประมง 
 

 

แผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย  
ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

 

 
 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 

ชนิดพันธุ๑สัตว๑น้้า หนํวยนับ แผนผลิต ผลปลํอย 

รวม ตัว 1,500,000 1,545,000 
1. ปลาตะเพยีนทอง ตัว 550,000 685,000 
2. ปลากระแห ตัว 350,000 570,000 
3. ปลาสร๎อยขาว ตัว 250,000 - 
4. ปลาสวาย ตัว 200,000 - 
5. ปลากาด้า ตัว 45,000 90,000 
6. ปลาตะโกก ตัว 80,000 200,000 

7. ปลาแดง /ปลาน้้าเงิน/ปลาม๎า ตัว 25,000 - 

10. โครงการฟื้นฟูทรพัยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น ้าจืดของไทย 
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รูปกิจกรรมการด้าเนินงาน 
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าและโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย 

ประจ้าปีงบประมาณ 2562 
   

    
 

    
 

    
 

          
      

ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจดืเขต 9 (ชัยนาท) จัดเตรยีมพันธุ๑สัตว๑น้้าให๎กับจังหวดัชัยนาท และหนํวยงานราชการ
ภายในจังหวัดชัยนาท รํวมกิจกรรมในวันส้าคัญตํางๆ เพื่อปลํอยในแหลํงน้้าสาธารณะประโยชน๑ ถวายเป็นพระราชกุศล 

และเพื่อทดแทนทรัพยากรสตัว๑น้้าในธรรมชาติ เป็นแหลํงผลิตอาหารโปรตีนให๎กับประชาชน  
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รูปกิจกรรมการด้าเนินงาน 
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าและโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย 

ประจ้าปีงบประมาณ 2562  (ตํอ) 
 

    
 

   
  

    
 

   
ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจดืเขต 9 (ชัยนาท) มอบพันธุ๑สัตว๑น้้าให๎กับโรงเรียน เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎และฝึกวิชาชีพด๎าน

การเลีย้งสัตว๑น้้าและเพื่อเป็นอาหารกลางวันให๎กับนักเรยีน รวมถึงหนํวยงานราชการ ก้านัน ผู๎ใหญํบา๎น  
เพื่อน้าไปปลํอยในแหลํงน้้าสาธารณะประโยชน๑ โดยให๎ประชาชนบรเิวณใกล๎เคียงมีสํวนรํวมในการปลอํยพันธุ๑สัตว๑น้้า  

เพื่อสร๎างจิตส้านึกและปลูกฝังให๎รกัษ๑และหวงแหนทรัพยากรสตัว๑น้้า 
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 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ๑ปลา พันธุ๑ก๎ุง และสัตว๑น้้าอื่นๆ เป็นโครงการที่กรมประมงได๎จัดสรรเงินแกํศูนย๑ฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑วําด๎วยเ งินทุนหมุนเวียน ในการผลิตพันธุ๑ปลา พันธุ๑กุ๎ ง  และพันธุ๑สัตว๑น้้ าอื่นๆ  
พ.ศ. 2523 เพื่อน้ามาใช๎จํายเป็นทุนหมุนเวียน ในการจัดหาพํอแมํพันธุ๑สัตว๑น้้าผลิตพันธุ๑สัตว๑น้้าและจ้าหนํายให๎แกํเกษตรกรใน  
ราคาที่กรมประมงก้าหนด  
 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อผลิตพันธุ๑สตัว๑น้้าจืดที่คณุภาพดี จ้าหนํายให๎เกษตรกรในราคาถูก  
2. เพื่อสํงเสรมิอาชีพด๎านการเพาะเลี้ยงสตัว๑น้้า เป็นการเพิ่มรายได๎ใหก๎ับเกษตรกร 
3. เป็นการควบคุมราคาสัตว๑น้้า 
 

ผลการปฏิบัติงาน งานเงินทุนหมนุเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุก์ุ้งและพันธุส์ัตว์น้้าอื่นๆ เพ่ือจ้าหน่าย 
ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

 

ชนิด ขนาด 
ราคา 
(บาท) 

จ้านวนปลา 
 (ตวั) 

จ้านวนเงิน 
(บาท) 

ปลานิล 2-3 ซ.ม. 0.15 234,500 35,175 

ปลานิล 3-5 ซ.ม. 0.2 50,925 10,185 

ปลานิล 5-7 ซ.ม. 0.3 6,600 1,980 

ปลานิลแดง 2-3 ซ.ม. 0.2 234,150 46,830 

ปลานิลแดง 3-5 ซ.ม. 0.4 36,500 14,600 

ปลาสวาย 2-3 ซ.ม. 0.2 17,700 3,540 

ปลาสวาย 3-5 ซ.ม. 0.4 7,900 3,160 

ปลาสวาย 5-7 ซ.ม. 1 9,500 9,500 

ปลายีส่กเทศ 2-3 ซ.ม. 0.2 130,800 26,160 

ปลายีส่กเทศ 3-5 ซ.ม. 0.25 23,900 5,975 

ปลายีส่กเทศ 5-7 ซ.ม. 0.5 700 350 

ปลากาด้า 2-3 ซ.ม. 0.25 1,500 375 

กบ อายุ 15 วัน 0.5 600 300 

กบ อายุ 30 วัน 1 235,750 235,750 

กบ อายุ 45 วัน 1.5 4,400 6,600 

รวมท้ังสิ้น   1,429,925  488,725  

 

 

11. งานเงินทุนหมุนเวสยนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น ้าอื่นๆ เพ่ือจ้าหน่าย 
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ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) นอกจากท้าการวิจัยด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด การ
เพาะพันธุ๑สัตว๑น้้าจืดเพื่อปลํอยในแหลํงน้้าธรรมชาติภายในจังหวัดชัยนาทแล๎ว  ศูนย๑ฯ ยังให๎บริการค้าแนะน้าในการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  
การวิเคราะห๑คุณสมบัติของน้้าเพื่อการประมง  การตรวจวิเคราะห๑โรคสัตว๑น้้าเบื้องต๎นให๎กับประชาชนท่ีขอรับบริการ  และเปิดโอกาส
ให๎นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสามารถเข๎ามาศึกษาดูงานการเพาะพันธุ๑สัตว๑ น้้าจืดภายในศูนย๑ฯ ได๎  ตลอดจนเป็น
หนํวยงานที่ให๎การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพเกษตรด๎านประมงให๎กับนักศึกษาจากสถาบันตํางๆ ในปีงบประมาณ 2562  
มีนักศึกษาเข๎ารับการฝึกฯ จาก 3 สถาบันการศึกษา จ้านวน 12 คน ดังนี ้

 

สถานศึกษาท่ีส่งนกัศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านประมง 
ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

 

สถานศึกษา  ระยะเวลาฝึกงาน ช่ือ - สกุล 

1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยอีุทัยธานี  
ระดับชั้น ปวส.2 
สาขาสตัวศาสตร๑   
 

11 มีนาคม 2562  
ถึง 30 เมษายน 2562 

1. นางสาวรัชดาภรณ๑ สัตยบตุร  
2. นางสาวอารีรัตน๑  สระแก๎ว 
3. นายธีรภัทร วงษ๑เวทเทวันท๑ 

2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชัียนาท 
ระดับชั้น ปวช.2 

18 มีนาคม 2562  
ถึง 16 พฤษภาคม 2562 

1. นายสิทธิโชค มีคุณ 
2. นางสาวกนกวรรณ เกิดอินทร๑ 
3. นายจักรพันธ๑ ประภาสะวตั 
4. นางสาวณัฐรุจา  อินทร๑บญุ 
5. นายธีรยุทธ  นุชอยูํ 
6. นายพิพัฒน๑  เสานํวม 
7. นางสาวสุทธิดา ภูชะว ี

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอตุสาหกรรม
เกษตร 
ระดับ ปริญญาตร ี

29 เมษายน 2562 
ถึง 14 มิถุนายน 2562 

1. นางสาวณัฐพร  สวํางหล๎า 
2. นางสาวนันท๑ณภสั แจํมจันทร๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. งานบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยสประมง 
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ภาพกิจกรรมงานบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประมง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 
 

   
 

   
 
 

   
 

   
 

 

ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว๑น้า้จืดเขต 9 (ชัยนาท) มโีอกาสต๎อนรับคณะนักเรียน-นักศึกษา เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการตํางๆ ของกรมประมง 
และประชาชนทัว่ไป ที่มีความสนใจศกึษาเกี่ยวกับการเพาะเล้ียงสัตว๑น้้า เขา๎ศึกษาดูงานด๎านการเพาะเล้ียงสัตว๑น้้าจืดภายในศูนย๑ฯ 

และเจ๎าหนา๎ที่ของศูนย๑ฯ ออกหนวํยบริการให๎ความรู๎ด๎านการเพาะเล้ียงสัตว๑น้้า ตรวจวัดคุณภาพน้้า  
จัดนิทรรศการรํวมกับโครงการตํางๆ ของจังหวัดชัยนาท และตามโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะห๑ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาคผนวก 
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1 แมน่้ า เจา้พระยา คุ้งส าเภา มโนรมย์ ชัยนาท 6 ส.ค. 62 100 100 200 นายชูชาติ ผิวเผือก ศูนย์วจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

แมน่้ า เจา้พระยา ในเมอืง เมอืง ชัยนาท 23 เม.ย. 62 100 50 150 นายศิวพันธ์ ศิริสายนัห์ ศาลเยาวชนและครอบครัว จงัหวัดชัยนาท

แมน่้ า เจา้พระยา ในเมอืง เมอืง ชัยนาท 18 ม.ิย. 62 10 10 นางกนกพร อนันตรักษ์ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดชัยนาท

แมน่้ า เจา้พระยา 1 เขาแกว้ สรรพยา ชัยนาท 16 พ.ค. 62 50 30 80 นายสุเมธ คงฤทธิ์ อ าเภอสรรพยา

แมน่้ า เจา้พระยา 11 ตลุก สรรพยา ชัยนาท 28 ก.ค. 62 50 30 20 100 นายเสรี ดีเมอืง หมู1่1 ต าบลตลุก

แมน่้ า เจา้พระยา ในเมอืง เมอืง ชัยนาท 7 ม.ีค. 62 30 20 50 นายชูชาติ ผิวเผือก ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดืเขต 9(ชยันาท)

แมน่้ า เจา้พระยา (เขือ่นเจา้พระยา) บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 24 ม.ิย. 62 100 100 นางพูลทิพย ์ตุลานนท์ ส านักงานชลประทานที ่12

แมน่้ า เจา้พระยา (เขือ่นเรียงหนิ) ในเมอืง เมอืง ชัยนาท 13 ต.ค. 61 100 100 100 300 นายสันติภาพ ศรีแกว้ ส านักงานประมงจงัหวัดชัยนาท

แมน่้ า เจา้พระยา (เขือ่นเรียงหนิ) ในเมอืง เมอืง ชัยนาท 5 ธ.ค. 61 100 100 50 50 300 นายสันติภาพ ศรีแกว้ ส านักงานประมงจงัหวัดชัยนาท

แมน่้ า เจา้พระยา (เขือ่นเรียงหนิ) ในเมอืง เมอืง ชัยนาท 9 ธ.ค. 61 150 100 50 100 20 420 นายสันติภาพ ศรีแกว้ ส านักงานประมงจงัหวัดชัยนาท

แมน่้ า เจา้พระยา (เขือ่นเรียงหนิ) ในเมอืง เมอืง ชัยนาท 3 ม.ิย. 62 50 50 100 นายสันติภาพ ศรีแกว้ ส านักงานประมงจงัหวัดชัยนาท

แมน่้ า เจา้พระยา (เขือ่นเรียงหนิ) ในเมอืง เมอืง ชัยนาท 28 ก.ค. 62 80 80 นายสันติภาพ ศรีแกว้ ส านักงานประมงจงัหวัดชัยนาท

2 แมน่้ า น้อย 10 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 19 ม.ิย. 62 50 50 นายสันติภาพ ศรีแกว้ ส านักงานประมงจงัหวัดชัยนาท

แมน่้ า น้อย 5 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 15 ส.ค. 62 100 100 200 นายกฤษฎา ศรีฉ่ า ศูนย์วจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

3 คลอง มะขามเฒ่า 11 บ้านเชี่ยน หนัคา ชัยนาท 26 ม.ค. 62 20 30 50 นายชูชาติ ผิวเผือก ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดืเขต 9(ชยันาท)

4 คลอง อโศก 3 สามง่ามท่าโบสถ์ หนัคา ชัยนาท 19 ก.พ. 62 10 10 20 พระครูประดิษฐ์ชยากร วัดใหมว่งเดือน

5 บึง กระจบัใหญ่ 5 หนัคา หนัคา ชัยนาท 21 พ.ย. 61 250 250 นายยนัต์ นาคแจง้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนัคา

6 บึง คลองมอญ 4,1 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท 27 ก.ค. 62 50 50 นายชาญวิทย ์สงข า องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเฒ่า

7 บึง ประจ ารัง หาดท่าเสา เมอืง ชัยนาท 27 ก.ค. 62 70 70 นายไพโรจน์ นาคสนิท ส านักงานเทศบาลต าบลหาดท่าเสา

8 บึง ละหานบัว 10 วังไกเ่ถือ่น หนัคา ชัยนาท 19 ก.ย. 62 100 100 200 นายชูชาติ ผิวเผือก ศูนย์วจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

9 บึง ใหญ่ 5 วังไกเ่ถือ่น หนัคา ชัยนาท 17 ก.ย. 62 100 100 200 นายสันติภาพ ศรีแกว้ ส านักงานประมงจงัหวัดชัยนาท

10 ล าน้ า ท้ายน้ า 10 ตลุก สรรพยา ชัยนาท 27 ส.ค. 62 100 100 200 นายณรงค์ สนกนั อ าเภอสรรพยา

11 หนอง ป่าน 5 เสือโฮก เมอืง ชัยนาท 23 ส.ค. 62 50 80 130 นายสวัสด์ิ แสงปาน ศูนย์วจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

12 หนอง อรพิน 5 โพนางด าตก สรรพยา ชัยนาท 26 ก.พ. 62 10 10 10 30 นางบังอร โชติพ่วง ส านักงานประมงอ าเภอสรรพยา

13 แหล่งน้ า ล าบ่ง 1 โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท 28 ก.ค. 62 30 100 130 นายพงศ์รัตน์ ยนัต์บัวเงิน ส านักงานเทศบาลต าบลโพธิ์งาม

14 แหล่งน้ า สาธรณะประโยชน์ บ้านหวัยซุง 4 บ้านเชี่ยน หนัคา ชัยนาท 20 ก.พ. 62 30 5 30 65 นายปราโมทย ์แร่เพ็ชร จงัหวัดชัยนาท

15 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ ต.คุ้งส าเภา 4 คุ้งส าเภา มโนรมย์ ชัยนาท 17 ก.ย. 62 5 5 นายสันติภาพ ศรีแกว้ ส านักงานประมงจงัหวัดชัยนาท

ชื่อหน่วยงานชื่อผู้รับพันธุ์สัตว์น้ า

ตารางที่ 1  ข้อมลูแหล่งน้ าที่ด าเนนิการปล่อยพนัธุสั์ตว์น้ า กจิกรรมพฒันาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า ประจ าปงีบประมาณ 2562

              ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด เขต 9 (ชัยนาท)

ชื่อแหล่งน้ าทีป่ล่อย

สถานทีต้ั่งแหล่งน้ า/ทีอ่ยู่ วันทีป่ล่อย

ล าดับที่

   ชนิดและจ านวนสัตว์น้ า (หน่วย : พันตัว)
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16 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ ต.ชัยนาท 5 ชัยนาท เมอืง ชัยนาท 20 ม.ีค. 62 50 50 100 นายภริูภทัร คงข า ส านักงานประมงจงัหวัดชัยนาท

17 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ ต.เด่นใหญ่ 6 เด่นใหญ่ หนัคา ชัยนาท 23 ส.ค. 62 50 100 150 นายวินัย อุน่คง องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นใหญ่

18 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ ต.เด่นใหญ่ 7 เด่นใหญ่ หนัคา ชัยนาท 23 ส.ค. 62 20 30 50 นายสมบุญ บุญจนัทร์ บ้านสระแกว้ หมู ่7

19 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ ต.เด่นใหญ่ 11 เด่นใหญ่ หนัคา ชัยนาท 27 ส.ค. 62 20 30 50 นายสมชัย เชียงสิน บ้านหนองแก

20 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ ต.ตลุก 8 ตลุก สรรพยา ชัยนาท 24 เม.ย. 62 80 80 นายชูชาติ ผิวเผือก ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดืเขต 9(ชยันาท)

21 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ ต.ท่าฉนวน 3 ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท 27 ส.ค. 62 50 50 นายสันติภาพ ศรีแกว้ ส านักงานประมงจงัหวัดชัยนาท

22 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ ต.เนินขาม 1 เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 23 ม.ค. 62 50 50 นายสันติภาพ ศรีแกว้ ส านักงานประมงจงัหวัดชัยนาท

23 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ ต.บางหลวง 5 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 12 ก.ย. 62 50 50 นางบังอร โชติพ่วง ส านักงานประมงจงัหวัดชัยนาท

24 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ ต.บ้านกล้วย 3 บ้านกล้วย เมอืง ชัยนาท 13 เม.ย. 62 10 10 นายผดุงศักด์ิ ศรีน้อย ส านักงานเทสบาลต าบลบ้านกล้วย

25 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ ต.โพนางด าตก 4 โพนางด าตก สรรพยา ชัยนาท 22 ส.ค. 62 50 50 100 นางบังอร โชติพ่วง ส านักงานประมงจงัหวัดชัยนาท

26 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ ต.โพนางด าออก 1 โพนางด าออก สรรพยา ชัยนาท 10 ม.ค. 62 50 50 นางบังอร โชติพ่วง ส านักงานประมงจงัหวัดชัยนาท

27 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ ต.โพนางด าออก โพนางด าออก สรรพยา ชัยนาท 13 ม.ิย. 62 10 10 20 นางบังอร โชติพ่วง อ าเภอสรรพยา

28 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ ต.มะขามเฒ่า 4 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท 22 พ.ค. 62 50 50 นายสุเมธ คงฤทธิ์ ส านักงานประมงจงัหวัดชัยนาท

29 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ ต.สรรพยา 4 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท 10 พ.ค. 62 50 50 100 นางบังอร โชติพ่วง อ าเภอสรรพยา

30 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ ต.สรรพยา 1 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท 28 ก.ค. 62 50 50 100 นายนิรัญ ศรีเฉลียว ส านักงานเทศบาลต าบลเจา้พระยา

31 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ ต.สามง่ามท่าโบสถ์ 3 สามง่ามท่าโบสถ์ หนัคา ชัยนาท 28 ก.ค. 62 50 30 20 100 นายบุญโชติ ใจแสน วัดใหมว่งเดือน

32 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ ต.สุขเดือนหา้ 4 สุขเดือนหา้ เนินขาม ชัยนาท 18 เม.ย. 62 50 50 100 นายโกมล ภารภกัดิ ส านักงานประมงอ าเภอหนัคา

33 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ ต.หนองมะโมง 1 หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 23 ก.ค. 62 40 40 นายสันติภาพ ศรีแกว้ จงัหวัดชัยนาท

34 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ ต.หว้ยกรด 9 หว้ยกรด สรรคบุรี ชัยนาท 26 ก.ค. 62 70 30 100 นายสันติภาพ ศรีแกว้ ส านักงานเทศบาลต าบลหว้ยกรด

35 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ ต.หางน้ าสาคร หางน้ าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 16 พ.ค. 62 50 50 นายสันติภาพ ศรีแกว้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยลยชัยนาท

36 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ ต.หาดอาษา 8 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท 14 ม.ีค. 62 50 50 100 นางบังอร โชติพ่วง อ าเภอสรรพยา

37 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ บ้านสวนล าใย 2 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 14 ก.พ. 62 20 5 10 35 นางบังอร โชติพ่วง ส านักงานประมงจงัหวัดชัยนาท

38 บ่อ แปลงทดลองโครงการทฤษฎใีหม่ 2 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 9 ต.ค. 61 5 5 10 นายสุรศักด์ิ ทองสุข โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษามโนรมย์

39 บ่อ โรงเรียนบ้านเกา่ 15 กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท 12 ส.ค. 62 1 1 1 3 นายคมสัน คนองเดช โรงเรียนบ้านเกา่

40 บ่อ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆป์ระชานุทิศ) 3 สุขเดือนหา้ เนินขาม ชัยนาท 23 พ.ค. 62 1 1 นางสาววรันทิพย ์ใจแสน โรงเรียนบ้านวังคอไห

41 บ่อ โรงเรียนไผ่โพธิ์ทอง ท่าชัย เมอืง ชัยนาท 15 ส.ค. 62 1 1 1 1 4 นายเจษฎา จ าบุญ โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง

42 บ่อ โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง ท่าชัย เมอืง ชัยนาท 17 พ.ค. 62 1 1 นายเจษฎา จ าบุญ โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง

ตารางที่ 1  ข้อมลูแหล่งน้ าที่ด าเนนิการปล่อยพนัธุสั์ตว์น้ า กจิกรรมพฒันาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า ประจ าปงีบประมาณ 2562

              ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด เขต 9 (ชัยนาท) (ต่อ)

ล าดับที่ ชื่อแหล่งน้ าทีป่ล่อย

สถานทีต้ั่งแหล่งน้ า/ทีอ่ยู่ วันทีป่ล่อย    ชนิดและจ านวนสัตว์น้ า (หน่วย : พันตัว)

ชื่อผู้รับพันธุ์สัตว์น้ า ชื่อหน่วยงาน
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43 บ่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชีัยนาท 3 หางน้ าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 16 ก.ย. 62 3 3 นายชนะกจิ แสงอรุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยลยชัยนาท

44 บ่อ วัดดอนตะไล้ บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 18 ต.ค. 61 5 5 พระสมหุส์มศักด์ิ ทีปชมโม วัดดอนตะไล้

45 บ่อ วัดใหมว่งเดือน สามง่ามท่าโบสถ์ หนัคา ชัยนาท 18 พ.ค. 62 40 40 นายบุญโชติ ใจแสน วัดใหมว่งเดือน

46 บ่อ วัดใหมว่งเดือน 3 สามง่ามท่าโบสถ์ หนัคา ชัยนาท 16 ก.ค. 62 30 30 นายบุญโชติ ใจแสน วัดใหมว่งเดือน

47 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน์ ต.ตาคลี ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 6 ส.ค. 62 30 20 50 นายอนันตชัย ทวิชาชาติ สถานีวิทยกุระจายเสียงทหารอากาศ 04 ตาคลี

48 บ่อ หน่วยพัฒนาการเคล่ือนที ่15 1 หว้ยคต หว้ยคต อทุัยธานี 19 ก.ค. 62 90 10 100 จ่าสิบเอกจรัณย ์วิเชียรวรรณ หน่วยพัฒนาการเคล่ือนที่ 15 ส านักงานพัฒนาภาค 1

2,962 930 617 70 560 10 170 2 5,320 รวม

ตารางที่ 1  ข้อมลูแหล่งน้ าที่ด าเนนิการปล่อยพนัธุสั์ตว์น้ า กจิกรรมพฒันาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า ประจ าปงีบประมาณ 2562

              ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด เขต 9 (ชัยนาท) (ต่อ)

ล าดับที่ ชื่อแหล่งน้ าทีป่ล่อย

สถานทีต้ั่งแหล่งน้ า/ทีอ่ยู่ วันทีป่ล่อย    ชนิดและจ านวนสัตว์น้ า (หน่วย : พันตัว)

ชื่อผู้รับพันธุ์สัตว์น้ า ชื่อหน่วยงาน



(หนว่ย : ตัว)
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 ต
ะเ

พยี
นท

อง

 ก
ระ

แห

 ก
าด

 า

 ต
ะโ

กก

รวม
1 แมน่้ า เจา้พระยา(หนา้เขือ่นเรียงหนิ) ในเมอืง เมอืง ชยันาท 9 ธ.ค. 61 40,000 50,000 90,000 นายสันติภาพ ศรีแกว้ ส านกังานประมงจงัหวดัชยันาท

แมน่้ า เจา้พระยา (เขือ่นเรียงหนิ) ในเมอืง เมอืง ชยันาท 3 ม.ิย. 62 50,000 50,000 100,000 นายสันติภาพ ศรีแกว้ ส านกังานประมงจงัหวดัชยันาท

แมน่้ า เจา้พระยา (เขือ่นเรียงหนิ) ในเมอืง เมอืง ชยันาท 28 ก.ค. 62 60,000 60,000 120,000 นายสันติภาพ ศรีแกว้ ส านกังานประมงจงัหวดัชยันาท

แมน่้ า เจา้พระยา(หนา้เขือ่นเรียงหนิ) ในเมอืง เมอืง ชยันาท 12 ส.ค. 62 100,000 100,000 200,000 นายสันติภาพ ศรีแกว้ ส านกังานประมงจงัหวดัชยันาท

แมน่้ า เจา้พระยา 1 เขาแกว้ สรรพยา ชยันาท 16 พ.ค. 62 20,000 20,000 นายสุเมธ คงฤทธิ์ อ าเภอสรรพยา

แมน่้ า เจา้พระยา (เขือ่นเจา้พระยา) บางหลวง สรรพยา ชยันาท 24 ม.ิย. 62 50,000 50,000 100,000 นางพลูทพิย ์ตุลานนท์ ส านกังานชลประทานที ่12

2 แมน่้ า นอ้ย 10 แพรกศรีราชา สรรคบรีุ ชยันาท 19 ม.ิย. 62 100,000 50,000 150,000 นายสันติภาพ ศรีแกว้ ส านกังานประมงจงัหวดัชยันาท

3 บงึ ประจ ารัง หาดทา่เสา เมอืง ชยันาท 27 ก.ค. 62 30,000 30,000 นายไพโรจน ์นาคสนทิ ส านกังานเทศบาลต าบลหาดทา่เสา

4 บงึ กระจบัใหญ่ 5 หนัคา เมอืง ชยันาท 12 ส.ค. 62 80,000 80,000 นายธนนต์ นาคแพร องค์การบริหารส่วนต าบลหนัคา

5 บงึ คลองมอญ 4,1 มะขามเฒ่า วดัสิงห์ ชยันาท 27 ก.ค. 62 50,000 20,000 70,000 นายชาญวทิย ์สงข า องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเฒ่า

6 แหล่งน้ า ล าบง่ 1 โพงาม สรรคบรีุ ชยันาท 28 ก.ค. 62 70,000 70,000 นายพงศ์รัตน ์ยนัต์บวัเงิน ส านกังานเทศบาลต าบลโพธิง์าม

7 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน ์ต.หางน้ าสาคร หางน้ าสาคร มโนรมย์ ชยันาท 16 พ.ค. 62 50,000 50,000 นายสันติภาพ ศรีแกว้ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชียันาท

8 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน ์ต.มะขามเฒ่า 4 มะขามเฒ่า วดัสิงห์ ชยันาท 22 พ.ค. 62 30,000 20,000 50,000 นายสุเมธ คงฤทธิ์ ส านกังานประมงจงัหวดัชยันาท

9 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน ์ต.สรรพยา 4 สรรพยา สรรพยา ชยันาท 10 พ.ค. 62 100,000 100,000 นายสันติภาพ ศรีแกว้ ส านกังานประมงจงัหวดัชยันาท

แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน ์ต.สรรพยา 4 สรรพยา สรรพยา ชยันาท 12 ส.ค. 62 80,000 50,000 130,000 นายนรัิญ ศรีเฉลียว ส านกังานเทศบาลต าบลเจา้พระยา

10 แหล่งน้ า สาธารณะประโยชน ์ต.หนองมะโมง 1 หนองมะโมง หนองมะโมง ชยันาท 23 ก.ค. 62 20,000 20,000 นายสันติภาพ ศรีแกว้ จงัหวดัชยันาท

11 วดั โพธิง์าม 4 บางหลวง สรรพยา ชยันาท 22 พ.ย. 61 55,000 55,000 นายวญิชญา ประชมุทรัพย์ วดัโพธิง์าม

12 บอ่ วดัใหมว่งเดือน สามง่ามท่าโบสถ์ หนัคา ชยันาท 18 พ.ค. 62 40,000 40,000 นายบญุโชติ ใจแสน วดัใหมว่งเดือน

บอ่ วดัใหมว่งเดือน 3 สามง่ามท่าโบสถ์ หนัคา ชยันาท 16 ก.ค. 62 20,000 50,000 70,000 นายบญุโชติ ใจแสน วดัใหมว่งเดือน

685,000 570,000 90,000 200,000 1,545,000 

ชื่อหนว่ยงาน

รวม

ตารางที่ 2  ขอ้มูลแหล่งน้ าที่ด าเนินการปล่อยพนัธุ์สัตว์น้ า โครงการฟื้นฟทูรัพยากรพนัธุ์ปลาและสัตว์น้ าจดืของไทย ประจ าปีงบประมาณ 2562

              ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดื เขต 9 (ชยันาท)

ล าดับที่ ชื่อแหล่งน้ าที่ปล่อย

สถานที่ต้ังแหล่งน้ า/ที่อยู่ วันที่ปล่อย

ชื่อผู้รับพนัธุสั์ตว์น้ า




