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บันทึกผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 

รายงานประจ าปี 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวม
สรุปผลการปฏิบัติงานทุกงานหรือโครงการ ที่ได้รับมอบหมายจากกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด กรมประมง 
รวมทั้งภารกิจต่างๆ ที่สนับสนุนงานหรือกิจกรรมของ 14 จังหวัดภาคใต้  ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ 
1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ซึ่งส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ เพ่ือประโยชน์
แก่หน่วยงานราชการและผู้สนใจใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ  

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่ให้โอกาส ให้การสนับสนุนและค าแนะน า 
ขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนในศูนย์ฯ ที่ให้ความร่วมมือ ตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถจน
บรรลุเป้าหมาย และขอขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของ
ศูนย์ฯ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 
 
 
 
 

              (นายนพดล จินดาพันธ์) 
         ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี)  
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 

 
ประวัติ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) เดิมชื่อศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง               

น้ าจื ดสุ ราษฎร์ ธานี เกิดจากความร่ วมมือของรัฐบาลญี่ปุ่ นและรั ฐบาลไทย โดย เมื่ อวันที่  4-10             
พฤศจิกายน 2524 ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีไปเยือนประเทศญี่ปุ่นซึ่งในครั้งนั้น    
อธิบดีกรมประมง(น.ท. สว่าง เจริญผล รน) ได้ด าเนินการติดต่อขอความช่วยเหลือทางด้านการประมง        
จากรัฐบาลญี่ปุ่นเพ่ือให้ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 2 แห่ง ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี และสถานีประมงน้ าจืด 1 แห่ง ที่จังหวัดตรัง วันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2525 
รัฐบาลญี่ปุ่นส่งคณะท างานมาส ารวจ และกรมประมงได้จัดซื้อที่ดินในเขตต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน      
จ านวน 603 ไร่เศษวันที่  10-13 เมษายน 2525 คณะส ารวจออกแบบก่อสร้าง และวางศิลาฤกษ์โดย           
นายณรงค์ วงศ์วรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่  29 ตุลาคม 2525 รัฐบาลญี่ปุ่น   
ให้ความช่วยเหลือแก่กรมประมง 120 ล้านบาท รัฐบาลไทยสมทบอีก 40 ล้านบาท รวม 160 ล้านบาท       
ส่วนที่ เป็นของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น            
52.29 ล้านบาท และ รัฐบาลไทยสมทบอีก 15 ล้านบาท รวม 67.29 ล้านบาท การก่อสร้างเริ่มตั้งแต่มกราคม 
พ.ศ. 2526 แล้วเสร็จเมื่อเมษายน พ.ศ. 2527 ได้เริ่มด าเนินการผลิตพันธุ์ปลาครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2528 และท าพิธีเปิดศูนย์ฯ เป็นทางการโดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  และนายบรม ตันเถียร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2528 และถือเอาวันที่ 27-29 ตุลาคม 
ของทุกปี เป็นวันร่วมกันท าบุญในศูนย์ ฯ  และเมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2559 ศูนย์ฯได้ เปลี่ ยนชื่อเป็น              
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 

 
หน้าที่รับผิดชอบ 

 
1.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัยโครงสร้างของทรัพยากรสัตว์น้ าและติดตามการเปลี่ยนแปลง 
2.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัยประสิทธิภาพของเครื่องมือท าการประมงในแหล่งน้ าจืด 
3.  ติดตามประเมินผลกระทบต่อชนิด ความชุกชุม ผลผลิตทางการประมง และโครงสร้างประชากรสัตว์น้ า 
    อันเนื่องจากกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ า ภาวะโลกร้อน การปล่อยมลพิษลงแหล่งน้ า 
4.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกี่ยวข้องด้านการประมงน้ าจืด เพื่อเป็น 
    ข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนการจัดการประมงน้ าจืด 
5.  ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของแหล่งน้ าจืด 
6.  ส ารวจ และรวบรวมชนิดพันธุ์สัตว์และพืชน้ าจืด เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์นอกถ่ินที่อยู่อาศัย 
7.  ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าและระบบนิเวศแหล่งน้ าจืด รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ 
    ทรัพยากรประมงเพ่ือคงความหลากหลายทางชีวภาพ 
8.  ให้บริการทางวิชาการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรประมงน้ าจืด 
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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อัตราก าลังปี 2562 

ข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
นายนพดล จินดาพันธ์ 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธาน)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
     นางสาวสธุาทิพย์  ทิพย์วงศ์               นายอ าพร  ศักดิ์เศรษฐ                   นางสาววัฒนา  หนูนิล 
นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ   นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ       นักวิชาการประมงช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         นางราตรี  จินดาศักดิ์                              นางศุภรา  ไชยหาญ 
                    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                   เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
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ลูกจ้างประจ า 5 อัตรา  

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง บรรจุ 
1 นายชัดชะน้อย  หล้าแหล่ง พนักงานทั่วไป 3 พฤษภาคม  2531 
2 นายมงคล  แซ่โค้ว พนักงานทั่วไป 3 พฤษภาคม  2531 
3 นายประมวล  แป๊ะอุ้ย ช่างเครื่องยนต์ 18 มีนาคม   2534 
4 นายบุญมา  ระวิชัย พนักงานประมงพ้ืนฐาน 1 ตุลาคม  2534 
5 นายวัสสรรค์  ทองฉิม พนักงานทั่วไป 16 กรกฎาคม  2535 

  
ลูกจ้างประจ า (เงินทุนหมุนเวียน) 4 อัตรา 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง บรรจุ 
1 นางเรณ ู หล้าแหล่ง พนักงานการเงินและบัญชี 2 มีนาคม  2535 
2 นายธานี  บุญมาก พนักงานประมงพ้ืนฐาน 3 กุมภาพันธ์  2535 
3 นายดาวสวรรค์  ทองยุทธ์ พนักงานประมงพ้ืนฐาน 2 ตุลาคม  2538 
4 นายธวัชชัย  จรูญรักษ์ พนักงานขับรถยนต์ 4 ตุลาคม  2547 

 
พนักงานราชการ 21 อัตรา  
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เริ่มจ้าง 
1 นายธีรเดช  หานศุภิชน                    นักวิชาการประมง                      1 กรกฎาคม  2558 
2 นางสาววลี  พรหมสมบัต ิ นักวิชาการประมง 8 พฤษภาคม 2560 
3 นางสาวอนุสรา  แก่นทอง  นักวิชาการประมง 1 กรกฎาคม  2558 
4 นายวัชระ  คงวัดใหม่ เจ้าพนักงานประมง 5 มิถุนายน  2560 
5 นางวาสนา  รักษ์หนู เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 สิงหาคม  2548 
6 นายสุริยา  ดาวประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ประมง 1 สิงหาคม  2548 
7 นางสาวนาถยา  พุ่มพวง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 สิงหาคม  2548 
8 นายเสรี  มงคล พนักงานผู้ช่วยประมง 15 พฤศจิกายน  2548 
9 นายมานะ   แจ่มแจ้ง พนักงานผู้ช่วยประมง 1 สิงหาคม 2548 
10 นายวีรศักดิ์  ภาคกายสิทธิ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 15 พฤศจิกายน  2548 
11 นางสาวสุวรรณา  ปลอดภัย พนักงานผู้ช่วยประมง 20 สิงหาคม 2561 
12 นางสาววลัยลักษณ์  สามงามพุ่ม พนักงานผู้ช่วยประมง 28 พฤษภาคม  2550 
13 นายปรีชา  จิตจ านงค์ พนักงานผู้ช่วยประมง 28 พฤษภาคม  2550 
14 นายวิเชียร  เงินพวง พนักงานผู้ช่วยประมง 28 พฤษภาคม  2550 
15 นายสุรศักดิ์  ศรีสมบัติ พนักงานผู้ช่วยประมง 21 กรกฎาคม  2552 
16 นางไพบูลย์  ทองยุทธ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 1 ตุลาคม  2553 
17 นางสาวกมลวรรณ  ขินล่อง พนักงานผู้ช่วยประมง 21 สิงหาคม 2560*1 
 นายสิทธิกร  อินทมา พนักงานผู้ช่วยประมง 3 กันยายน  2561** 

18 นายวิชิต  เงินพวง พนักงานผู้ช่วยประมง 1 กันยายน 2556 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เริ่มจ้าง 
19 นางจรีพร  เขจรรักษ์  พนักงานผู้ช่วยประมง  10 เมษายน  2557 
20 นายภาราดร  เงินพวง พนักงานผู้ช่วยประมง 20 มิถุนายน 2561 

21 นายนิพนธ์  แตงสุข พนักงานผู้ช่วยประมง 11 พฤษภาคม  2558 
 
ลูกจ้างชั่วคราว (งบเงินทุนหมุนเวียน) 4 อัตรา 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เริ่มจ้าง 
1 นายรักศักดิ์  ส าเนียงหวาน คนงานประมง 16 มิถุนายน 2561 

2 นายศักดิ์ชัย  มณีนวล คนงานประมง 2 พฤศจิกายน  2552 
3 นายสิทธิกร  อินทมา คนงานประมง 16 สิงหาคม 2561*2 

4 นายสราวุธ  เสาวดี คนงานประมง 1 พฤษภาคม  2558 
 
ลูกจ้าง (งบจ้างเหมาบริการ) 3 อัตรา 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เริ่มจ้าง 
1 นายสุวัฒชัย  นครจินดา คนงาน 1 ตุลาคม  2556 
2 นายสมบัติ  ศรีสมบัติ ยามรักษาการณ์ 1 เมษายน  2557 
3 นายวรจักร  เกษแก้ว นักวิชาการประมง 

โครงการพัฒนาลุ่มน้ า        
ตาปี-พุมดวง 

1 ตุลาคม 2558 

    
 
หมายเหตุ : *1    ลาออกเมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2562  
    *2    ลาออกเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2562 
     **   บรรจุทดแทน 
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งานธุรการ 
งานการเงิน สรุปการเงินปีงบประมาณ 2562 
 

1. สรุปการเงินงบประมาณปี 2562 จัดสรรจากงบประมาณปกติของกรมประมง 
 

งาน/โครงการ หมวดรายจ่าย 
เงินที่ได้รับ 

(บาท) 
เงินเบิกจ่ายแล้ว

(บาท) 
เงินเบิกจ่ายแล้ว

(%) 
เงินคงเหลือ

(บาท) 

1. กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ ค่าจ้าง ฯ 3,788,566.17 3,788,566.17 100.00 0.00 
  ค่าประกันสังคม 185,588.00 185,588.00 100.00 0.00 

  รวม 3,974,154.17 3,974,154.17 100.00 0.00  

2. กิจกรรมพัฒนาและบริหารทรัพยากรสัตว์ ค่าตอบแทนฯ   1,788,690.00  1,788,676.69 100.00 13.31 
 น้ า ค่าสาธารณูปโภค      800,000.00  800,000.00 100.00 0.00 
  ค่าครุภัณฑ์ 2,275,000.00 2,275,000.00 100.00 0.00 

  รวม 4,863,690.00 4,863,676.69 100.00 13.31 

3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมง ค่าตอบแทนฯ 198,810.00 198,808.07 100.00 1.93 

  รวม 198,810.00 198,808.07 100.00 1.93 

4. โครงการพระราชด าริฯ ค่าตอบแทนฯ 178,000.00 177,999.96 100.00 0.04 

  รวม 178,000.00 177,999.96 100.00 0.04 

5.กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการ ค่าตอบแทนฯ 370,733.00 370,708.34 99.99 24.66 

การผลิตสินค้าประมง รวม 370,733.00 370,708.34 99.99 24.66 

6.กิจกรรมสนับสนุนโครงการ ค่าตอบแทนฯ 473,780.00 473,774.88 100.00 5.12 

เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง รวม 473,780.00 473,774.88 100.00 5.12 

7. วิจัยและพัฒนาการประมง ค่าตอบแทนฯ 50,000.00 49,996.90 99.99 3.10 

รวม 50,000.00 49,996.90 99.99 3.10 

8. โครงการบรรเทาอุทกภยันครศรีธรรมราช งบลงทุน 332,500.00 332,498.26 100.00 1.74 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 
จ.นครศรีธรรมราช 

รวม 332,500.00 332,498.26 100.00 1.74 

9. โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรกัษา งบลงทุน 1,200,000.00 1,199,996.14 100.00 3.86 

ระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ าชลประทาน รวม 1,200,000.00 1,199,996.14 100.00 3.86 

รวมทั งสิ น 11,641,667.17 11,641,613.41 100.00 53.76 

 
2. สรุปเงินนอกงบประมาณ ปี 2562 จัดสรรจากเงินทุนหมุนเวียนกรมประมง 

 

งาน/โครงการ หมวดรายจ่าย 
เงินที่ได้รับ 

(บาท) 
เงินเบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
เงินเบิกจ่ายแล้ว 

(%) 
เงินคงเหลือ 

(บาท) 

เงินทุนหมุนเวียนฯ งบบุคลากร 1,335,120.00 1,325,930.00 99.31 9,190.00 

งบด าเนินการ 1,643,900.00 958,038.28 58.28 685,861.72 

รวมทั งสิ น 2,979,020.00 2,283,968.28 76.67 695,051.72 
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3. งบประมาณท่ีใช้จ่ายในปี 2562 
 

งาน/โครงการ หมวดรายจ่าย 
เงินที่ได้รับ 

(บาท) 
เงินเบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
เงินเบิกจ่ายแล้ว 

(%) 
เงินคงเหลือ 

(บาท) 

รวมงบประมาณทั้งหมด งบประมาณปกต ิ 11,641,667.17 11,641,613.41 100.00 53.76 

เงินทุนหมุนเวียน 2,979,020.00 2,283,968.28 76.67 695,051.72 

รวมทั้งสิ้น 14,620,687.17 13,925,581.69 95.25 695,105.48 

 
งานสารบรรณ ด าเนินงานธุรการและงานสารบรรณในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
 

ที ่ งานที่ปฏิบัติ ปี 2561 หน่วยวัด 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ลงทะเบียนหนังสือรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงทะเบียนหนังสือส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
ลงทะเบียนหนังสือรับเอกสารภายใน 
ค าสั่งศูนย์ฯ 
หนังสือรับรอง 
ทะเบียนหนังสือแจกจ่ายเอกสารให้กลุ่ม/ฝ่าย   
ข้อตกลงการท าสัญญาจ้างเหมา 

2,293 
  863 
2,332 

97 
39 

2,610    
9 

ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 

 

งานพัสดุ สรุปผลการด าเนินงานพัสดุในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
 

งานที่ปฏิบัติ จ านวน หน่วยวัด 
สั่งซื้อ/จ้างพัสดุ 
จัดท าใบส าคัญ 

418 
447 

ครั้ง 
ชุด 

 
ครุภัณฑ์ สรุปการจัดซื้อครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
 

งาน/โครงการ 
 

หมวดรายจ่าย เงินที่ได้รับ (บาท) เงินเบิกจ่ายแล้ว
(บาท) 

เงินเบิกจ่ายแล้ว
(%) 

เงินคงเหลือ
(บาท) 

1. กิจกรรมพัฒนาและบริหารทรัพยากรสัตว์ ค่าครุภัณฑ์ 2,275,000.00 2,275,000.00 100.00 - 

น้ า  รวม 2,275,000.00 2,275,000.00 100.00 - 
2. ครุภัณฑ์จากหน่วยงานในกรมประมง ค่าครุภัณฑ์ 70,210.00 70,210.00 100.00 - 
 รวม 70,210.00 70,210.00 100.00 - 

รวมทั งสิ น 2,345,210.00 2,345,210.00 100.00 - 
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รายละเอียดการจัดซื อครุภัณฑ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดเขต ๕ (สุราษฎร์ธานี) มีดังนี  
1.  ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน ในปี 2562 เพ่ือเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ปฏิบัติงานในราชการ  

จ านวน 3 รายการ ดังรายละเอียด  

วันเดือนปีที ่
ซื อ/ได้มา 

เลขทะเบียนครุภัณฑ ์ รายการครุภัณฑ์ จ านวน (เงิน) หมายเหตุ 

19/10/61 62-125-21020010001-
36001-001 

เครื่องตัดหญ้า  คุณลักษณะ: เครือ่ง
ตัดหญา้สะพายไหล่ ชนิด: ข้อแข็ง 
ยี่ห้อ; ฮุสวาน่า รุ่น : 143RII  
หมายเลขเครื่อง - 
ผลิตภณัฑ์ประเทศ: สวีเดน 

9,500.00  

24/10/61 62-125-14010050022-
316001-001 

เครื่องสูบน้ า คณุลักษณะ:ขนาด 2 นิ้ว
ชนิด: แบบจุ่ม 
ยี่ห้อ; MITSUBIHSI  
รุ่น : SSP-4055  
หมายเลขเครื่อง - 
ผลิตภณัฑ์ประเทศ :Thailand 

8,000.00  

24/10/2561 62-125-14010140005-
316001-001 

เครื่องสูบน้ า คณุลักษณะ:- 
ชนิด: ตาห่าง ความยาว 25 เมตร 
ยี่ห้อ; - รุ่น : -  
ผลิตภณัฑ์ประเทศ :Thailand 

8,500.00  

  2. ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน ในปี 2562 เพ่ือปรับปรุงคันดินป้องกันน้ าท่วม  จ านวน 1 รายการ 
ดังรายละเอียด 

วันเดือนปีที ่
ซื อ/ได้มา 

หมายเลขรหัส
สิ่งก่อสร้าง 

รายการครุภัณฑ์ จ านวน (เงิน) หมายเหตุ 

22/02/2562 62-125-27230020001-
316001-001 

    ปรับปรุงคันดินป้องกันน้ าท่วม   2,249,000.00  

  3. ครุภัณฑ์ที่ได้รับการตัดโอนครุภัณฑ์จากหน่วยงานในกรมประมง ในปี 2562 เพ่ือไว้ใช้ประโยชน์ใน
ราชการ จ านวน 3 รายการ  ดังรายละเอียด 

วันเดือนปีที ่
ซื อ/ได้มา 

หมายเลขรหัส
ครุภัณฑ์ 

รายการครุภัณฑ์ จ านวน (เงิน) หมายเหตุ 

03/12/2561 01-103-00376-99 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 16,000 บี.ที.ยู. 
ยี่ห้อ: UNIMASTER 

23,000.00 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าประมง      
สุราษฎร์ธานี  

03/12/2561 01-103-00490-99 เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 16,000 
บี.ที.ยู., ยี่ห้อ: CENTRAL AIRหมายเลข
เครื่อง:16601577 

44,000.00 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าประมง     
สุราษฎร์ธาน ี

22/12/2561 01-045-00017-00 ฉากก้ันห้องแบบครึ่งกระจกขนาด 
1.00*1.30 เมตร  

3,210.00 กองประมงต่างประเทศ 
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กิจกรรมพัฒนาและบริหารทรัพยากรสัตว์น  างบประมาณปี 2562 
 ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณจ านวน 4,863,690.00 บาท ใช้จ่าย  4,863,676.69 บาท เบิกจ่าย 100.00 % 

คงเหลือเงิน 13.31 บาท เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ าทั้งสิ้นจ านวน 12,071,000 ล้านตัว สามารถผลิตได้ 13,477,300
ล้านตัว กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ามีกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม และ 1 โครงการ คือ 
  1.1 กิจกรรมผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ า 
  1.2 กิจกรรมวิเคราะห์คุณภาพน้ าและโรคสัตว์น้ า  
  1.3 กิจกรรมประเมินผลจับสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงการประมงในแหล่งน้ าจืดตัวแทนภาคใต้ (CPUE) 
  1.4 กิจกรรมการประเมินปริมาณผลจับสัตว์น้ าจากการท าประมงในแหล่งน้ า (Log book) 
  1.5 กิจกรรมบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 

1.6 โครงการหมอสีคางด า 
   1.1 ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น  าปี 2562 ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าลงสู่แหล่งน้ าที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ 5 
จังหวัดได้แก่ สุราษฎร์ธานี พังงา ชุมพร กระบี่ และระนอง คือ 
 

ชนิดสัตว์น  า แผน (พันตัว) ผล (พันตัว) 

กุ้งก้ามกราม 4,000 5,110 
ปลาตะเพียนขาว 2,800 1,776 
ปลาตะเพียนทอง 200 270 
ปลานิล 20 7.1 
ปลาบ้า 5,000 6,210.2 
ปลาสวาย 11 4 
ปลาไทย 40 100 

รวม 12,071.00 13,477.30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สัดส่วนจ านวนชนิดสัตว์น  าที่ผลติ 

กุ้งก้ามกราม
37.92%

ปลาตะเพียนขาว
13.18%ปลาตะเพียนทอง

2.00%

ปลานิล
0.05%

ปลาบ้า
46.08%

ปลาสวาย
0.03%

ปลาไทย
0.74%
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กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น  าเพื่อเพิ่มผลผลิต ปีงบประมาณ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  1.2 กิจกรรมวิเคราะห์คุณภาพน  าและโรคสัตว์น  า ปีงบประมาณ 2562 วิเคราะห์คุณภาพน้ าและ
โรคสัตว์น้ าให้กับเกษตรกรและภายในศูนย์ ฯ 
 

จ านวนตัวอย่าง (หน่วยนับเป็นตัวอย่าง) 
วิเคราะห์คุณภาพน้ า 786 
วิเคราะห์น้ าทิ้ง 12 
ตรวจโรคสัตว์น้ า 600 

 
  1.3 กิจกรรมประเมินผลจับสัตว์น  าต่อหน่วยลงแรงการประมงในแหล่งน  าจืดตัวแทนภาคใต้  
ปีงบประมาณ 2562 

การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ  กรมประมงได้ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จ
และตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ตามการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM) โดยก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพคือ
การประเมินปริมาณผลจับสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงประมง (Catch per unit effort; CPUE) เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 1 จากการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในพ้ืนที่แหล่งน้ าจืดทั่วประเทศ  ศูนย์ฯ ประเมินปริมาณ
ผลจับสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงประมงในแหล่งน้ าจืดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือเป็นตัวแทนประเมินผลผลิตของ
แหล่งน้ าจืดภาคใต้ โดยแม่น้ าตาปีเป็นตัวแทนของแหล่งน้ าเปิดขนาดใหญ่ และอ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชชประภาเป็น
ตัวแทนของแหล่งน้ าปิดขนาดใหญ่ของภาคใต้ 
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  วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือประเมินปริมาณความชุกชุมและความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์น้ า 
2. เพ่ือประเมินโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของประชากรสัตว์น้ า 
3. เพ่ือประเมินขนาดของการแพร่กระจายของทรัพยากรสัตว์น้ า 

 แผนปฏิบัติงานส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ส ารวจ 4 ครั้ง  
   1. ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการและจุดส ารวจในแม่น้ าตาปี 4 จุดส ารวจ และเข่ือนรัชชประภา 4 จุดส ารวจ  
  2. ด าเนินการขออนุญาตท าการประมง เพ่ือประโยชน์ ทางวิชาการ ด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา 
ประกอบด้วย ข่ายขนาด 20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร ตามล าดับ 
  3. สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าตามแผนการปฏิบัติงานส ารวจเก็บตัวอย่างที่ก าหนดในแต่ละแหล่งน้ า โดยใช้
เครื่องมือข่ายขนาด 6 ช่องตา วางจุดละ 3 ซ้ า ทิ้งไว้ค้างคืน 12 ชั่วโมง  
  4. น าตัวอย่างสัตว์น้ าที่สุ่มได้ ชั่งน้ าหนักและวัดความยาว เก็บข้อมูลไว้เพ่ือประเมินความหลากหลาย 
โครงสร้างประชากรและการแพร่กระจายของสัตว์น้ า  
  1.3.1 การประเมินผลจับสัตว์น  าในแม่น  าตาปี 

แม่น้ าตาปี  มีต้นก าเนิดจากภูเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช  มีความยาว 232  กิโลเมตร ความกว้าง
เฉลี่ย 100 เมตร  ความลึกเฉลี่ย 1-4 เมตร บริเวณท่ีลึกที่สุดประมาณ 6-7 เมตร ไหลผ่านอ าเภอฉวาง ทุ่งใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ าเภอพระแสง เวียงสระ บ้านนาสาร เคียนซา พุนพิน โดยไหลออกสู่อ่าวไทย    
ที่อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ลักษณะของแม่น้ าตาปีแบ่งออกเป็น 3 ตอน 4 จุดส ารวจ คือ  
ตอนล่าง ตั้งแต่อ าเภอพุนพินถึงอ าเภอเมือง น้ ามีคุณภาพเสื่อมโทรม โดยเฉพาะปากแม่น้ าตาปี ในช่วง

ฤดูแล้งที่น้ ามีปริมาณน้อย เป็นจุดส ารวจที่ 1 คือ บ้านคลองน้อย  ต.คลองน้อย อ.เมือง จ. สุราษฏร์ธานี 
ตอนกลาง อ าเภอเคียนซา มีการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลอินทรีย์สารมากขึ้นเมื่อไหลผ่านพ้ืนที่ชุมชน  

เป็นจุดส ารวจที่ 2 คือ บ้านอ ารัตน์  ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ. สุราษฏร์ธานี และจุดส ารวจที่ 3 คือ บ้านมอเก็ต     
ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ. สุราษฏร์ธานี 

ตอนบน อ าเภอพระแสง ส่วนบริเวณต้นน้ าเป็นน้ าสะอาด เป็นจุดส ารวจที่ 4 คือ บ้านหัวท่า ต.พระ
แสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดส ารวจในแม่น้ าตาปี 

1 

2 

3 

4 

N 
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  ผลการประเมินผลจับสัตว์น  าในแม่น  าตาปี ปีงบประมาณ 2562 
พบว่าความชุกชุมของปลาที่จับได้ด้วยข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืนที่ขนาดช่องตา 40 มิลลิเมตร เฉลี่ย

จับได้มากที่สุด 697.34 กรัม และมีการแพร่กระจายบริเวณอ าเภอเมือง  จับได้เฉลี่ยมากที่สุด 496.03 กรัม 
โดยผลจับในปี 2562 เฉลี่ย 404.03 กรัม เปรียบเทียบผลจับปี 2561 มีค่าเฉลี่ย 362.62 กรัม พบว่ามีผลจับ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.42 

 
 1.3.2 การประเมินผลจับสัตว์น  าในเขื่อนรัชชประภา ปีงบประมาณ 2562 

อ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชชประภาเป็นอ่างเก็บน้ าที่มีพ้ืนที่มากที่สุดในภาคใต้ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ
เขาสก  สร้างขึ้นปิดกั้นล าน้ าคลองแสง ต าบลเขาพัง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นเขื่อน
เอนกประสงค์ขนาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ า  จากลักษณะดังกล่าวท าให้แบ่งอ่าง
เก็บน้ าออกเป็น 3 บริเวณ  4 จุดส ารวจ  

ตอนล่างของอ่างเก็บน้ าติดกับหน้าสันเขื่อน ระดับน้ ามีความลึกเฉลี่ยมาก มีเกาะไม่มากนัก เป็นเขตท่ีมี
การตัดต้นไม้บริเวณรอบแนวขอบอ่างทั้งหมด โดยพ้ืนที่ในบริเวณนี้กรมประมงประกาศให้เป็นที่รักษาพืชพันธุ์ 
เป็นจุดส ารวจที่ 1 คือ คลองมุย (หน้าสันเขื่อน)  

ตอนกลางของอ่างเก็บน้ า พ้ืนที่มีความสลับซับซ้อนด้วยเกาะที่เป็นพ้ืนที่ราบและเกาะที่เป็นหน้าผา
หินปูน สลับแนวต้นไม้ริมอ่าง เป็นจุดส ารวจที่ 2 คือ คลองแปะ และจุดส ารวจที่ 3 คือ คลองหยี  

ตอนบนของอ่างเก็บน้ า พ้ืนที่โดยรอบเป็นเขตต้นน้ าล าธารที่มีแนวคลอง และคดเคี้ยว เป็นจุดส ารวจ  
ที่ 4 คือ คลองเอก  

ลักษณะทางกายภาพของอ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชชประภา ลักษณะเป็นเขื่อนหินแกนดินเหนียวสูง 94 
เมตร ความยาว 761 เมตร มีความจุ 5,638.8 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่อ่ างเก็บน้ า 185 ตารางกิโลเมตร          
(115, 769 ไร่)  ปริมาตรน้ าเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ 2,598 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดส ารวจ 
ขนาดช่องตาข่าย (มิลลิเมตร) เฉลี่ย เฉลี่ย ร้อยละ 

20 30 40 55 70 90 2562 2561 เพิ่มขึ น/ลดลง 
อ.พระแสง 161.25 723.40 337.12 678.67 351.00 40.07 381.92 228.14 67.40 
อ.บ้านนาสาร 521.82 757.67 593.60 420.13 250.59 117.41 443.54 334.40 32.64 
อ.เคียนซา 261.01 375.60 661.64 289.77 110.97 68.74 294.62 411.92 -28.48 
อ.เมือง 187.82 571.17 1197.00 818.25 167.99 33.95 496.03 476.01 4.21 
ผลจับเฉลี่ย 282.97 606.96 697.34 551.70 220.14 65.04 404.03 362.62 11.42 
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 ผลการประเมินผลจับสัตว์น  าในอ่างเก็บน  าเขื่อนรัชชประภาในปี 2562 

พบว่าความชุกชุมของสัตว์น้ าที่จับได้ด้วยข่ายขนาด 100 ตารางเมตรต่อคืน ที่ขนาดช่องตา 40 
มิลลิเมตร เฉลี่ยจับได้มากที่สุด 2,245.85 กรัม และมีการแพร่กระจายบริเวณคลองแปะ เฉลี่ยจับได้มากที่สุด 
1,917.27 กรัม โดยผลจับในปี 2562 จับได้เฉลี่ย 952.03 กรัม เปรียบเทียบผลจับปี 2561 มีค่าเฉลี่ย 979.61 
กรัม ผลจับลดลงร้อยละ 2.82 

จุดส ารวจ 
ขนาดช่องตาข่าย (มิลลิเมตร) เฉลี่ย เฉลี่ย ร้อยละ 

20 30 40 55 70 90 2562 2561 เพิ่มขึ น/ลดลง 
คลองมุย 210.83 1,227.26 1,149.54 860.72 434.65 100.60 663.93 367.08 80.87 
คลองแปะ 945.16 2,510.77 5,283.60 1,809.86 687.92 266.29 1,917.27 2,213.20 -13.37 
คลองหยี 37.09 531.56 1316.70 696.34 197.14 128.19 484.50 436.63 10.96 
คลองเอก 369.30 703.40 1,233.54 1,359.20 650.53 138.65 742.44 901.54 -17.65 
ผลจับเฉลี่ย 390.59 1,243.25 2,245.85 1,181.53 492.56 158.43 952.03 979.61 -2.82 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดส ารวจในอ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชชประภา 
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กิจกรรมประเมินผลจับสัตว์น  าต่อหน่วยลงแรงการประมงในแม่น  าตาปีและอ่างเก็บน  าเขื่อนรัชชประภา 
ปีงบประมาณ 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.4 กิจกรรมการประเมินปริมาณผลจับสัตว์น  าจากการท าประมงในแหล่งน  า (Log book) 
  การส้ารวจสภาวะทางการประมงในแหล่งน ้า เพ่ือทราบถึงข้อมูลในการท้าการประมง การตลาด 
รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจของชาวประมง ซึ่งเป็นข้อมูลขั นต้นที่มีความส้าคัญส้าหรับการใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการแหล่งน ้าให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ น เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงแหล่งน ้าที่มีอาชีพท้าการ
ประมง และวิธีการท้าประมงเป็นองค์ประกอบส้าคัญ การวางแผนการศึกษาด้านสภาวะทางการประมงจึงต้อง
มีการด้าเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด เพื่อน้าไปใช้ประโยชน์
ในการหามาตรการอนุรักษ์ และเพ่ิมผลผลิตของแหล่งน ้าต่อไป 
  โดยความต้องการทราบข้อมูลนั นใช้เครื่องมือในการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์ เพ่ือทราบถึงข้อมูลทั่วไป
ด้านสภาวะสังคม และเศรษฐกิจ สภาวะการท้าการประมง และเครื่องมือประมง ปัญหาและอุปสรรคในการท้า
การประมง 
  การด้าเนินงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี  
  1. การประเมินผลจับจากข้อมูลจากสมุดปูม (log book) โดยวางสมุดปูมให้แก่แพผู้รับซื อสัตว์น ้าและ
ชาวประมงที่เป็นตัวแทนรอบๆ แหล่งน ้า โดยสมุดปูมจะประกอบด้วยข้อมูลที่บันทึกประกอบด้วย ชื่อผู้รับชื อ
วันที่รับซื อ สถานที่ท้าประมง ชนิดและจ้านวนน ้าหนัก ข้อมูลที่ได้น้ามาประเมินผลจับทั งหมด (total catch) 
และประเมินค่า MSY ของแหล่งน ้าต่อไป  
  2. การสัมภาษณ์สภาวะการประมง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากชาวประมง และผู้น้าชุมชนที่ตั งและ
การใช้ประโยชน์บริเวณรอบๆ พื นที่แหล่งน ้า โดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ชาวประมง ผู้น้าชุมชนเพ่ือทราบ
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จ้านวนชาวประมงที่ท้าการประมงในแหล่งน ้าทั งหมด ผลจับรายวันเฉลี่ย รายได้ ช่วงเวลาท้าประมง เครื่องมือ
ประมง โดยข้อมูลจะแบ่งเป็นช่วงเวลาก่อนมีมาตรการจัดการและหลังจากการด้าเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมง แล้วน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สรุปผลความส้าเร็จของโครงการ ปัญหา อุปสรรค และไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานในปีต่อไป 

 
 
 
 
 



15 

 

ผลการด าเนินงานกิจกรรมการประเมินปริมาณผลจับสัตว์น  าจากการท าประมงในแหล่งน  า (Log book) อ่างเก็บน  าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ 2562 

 
ล าดับ กิจกรรม หน่วยนับ  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.  

1 Logbook จากชาวประมง จ านวน (ราย) 3 2 3 2 2 2 2 1 1 0 1 3 
2 Logbook จากท่าขึ้นปลา จ านวน (แพ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 แบบสัมภาษณ์ชาวประมง จ านวน (ราย) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
4 สัดส่วนผลจับจากท่าข้ึนปลา จ านวน (แพ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

  1.5 กิจกรรมบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 
   โครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น  าประจ าถิ่นและสัตว์น  าหายากใกล้สูญพันธุ์ 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
1. รวบรวมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น  าพื นถิ่น    
   1.1 รวบรวมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพื้นถ่ิน   ครั้ง 14 42 
   1.2 รวบรวมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพื้นถ่ิน ชนิด 10 57 
   1.3 จ านวนพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพื้นถ่ินที่รวบรวม ตัว 350 1,047 
2. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น  าพื นถิ่น    
   2.1 ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ าพื้นถิ่น ครั้ง 3 4 
   2.2 ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ าพื้นถิ่น ตัว 10,050 40,050 
   2.3 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าพื้นถิ่น ตัว 10,050 40,050 
3. เก็บตัวอย่างสัตว์น  าเพื่อเข้าธนาคาร DNA และห้องเก็บตัวอย่าง  

สัตว์น  าอ้างอิง 
   

   3.1 จ านวนตัวอย่างที่ส่งเข้าห้องเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าอ้างอิง    
        3.1.1 จ านวนชนิด ชนิด 4 4 
        3.1.2 จ านวนตัวอย่าง ตัว 8 8 
   3.2 เก็บตัวอย่างสัตว์น้ าเพื่อเข้าธนาคาร DNA    
        3.2.1 จ านวนชนิด ชนิด 6 7 
        3.2.2 จ านวนตัวอย่าง ตัว 60 130 

 

  ผลการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น  าพื นถิ่น ประจ าปี 2562 

ชนิด แผน (ตัว) ผล (ตัว) 

กาด า 5,000 10,000 

ตะพัด 50 50 

สร้อยนกเขา 5,000 0 

ซ่า 0 30,000 

รวม 10,050 40,050 
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ผลการรวบรวมชนิดสัตว์น  าท้องถิ่น โดยใช้ไซ ข่าย เบ็ด ในแม่น  าตาปี ประจ าปี 2562 

ล าดับ ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร์ จ านวน (ตัว) 

1 กุ้งกะต่อม Macrobrachium equidens 1 
2 กุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii 149 
3 ปลากดคัง  Mystus wyckioides 2 
4 ปลากดหม้อ Hemibagrus wyckii 2 
5 ปลากดหัวโม่ง Arius maculatus 30 
6 ปลากดเหลือง1 Hemibagrus filamentus 31 
7 ปลากดเหลือง2 Hemibagrus nemurus 17 
8 ปลากดเหลือง3 Hemibagrus spilopterus 2 
9 ปลากดอุก Cephalocassis borneensis 9 
10 ปลากระดี่นาง Trichopodus microlepis 1 
11 ปลากระทิง Mastacembelus armatus 8 
12 ปลากระทิงไฟ Mastacembelus erythrotaenia 5 
13 ปลากระบอกด า Liza subviridis 1 
14 ปลากระเบนขาว Himantura signifer 2 
15 ปลากระมัง  Puntioplites proctozysron 21 
16 ปลากระสูบขีด Hampala macrolepidota  12 
17 ปลากระแห  Barbonymus schwanenfeldii 58 
18 ปลากราย Chitara ornata  2 
19 ปลากะทิ Cyclocheilichthys heteronema 3 
20 ปลากาด า Morulius chrysophekadion 4 
21 ปลาแขยงนวล Mystus wolffii 47 
22 ปลาแขยงใบข้าว Mystus singaringan 14 
23 ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ Doryichthys boaja  2 
24 ปลาช่อน Channa striata 1 
25 ปลาซ่า Dangila kuhli 79 
26 ปลาซิวควาย Rasbora tornieri  1 
27 ปลาดุกอุย Clarias macrocephalus 1 
28 ปลาแดง Kryptopterus bleekeri 2 
29 ปลาตะกรับ Scatophagus argus 2 
30 ปลาตะพาก Hypsibarbus wetmorei 4 



18 
 

ล าดับ ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร์ จ านวน (ตัว) 

31 ปลาตะเพียนขาว Puntius gonionotus 1 
32 ปลาตะเพียนทอง Barbonymus altus 8 
33 ปลาตามิน Amblyrhynchichthys truncatus 2 
34 ปลาท่องเที่ยว Parapocryptes serperaster 1 
35 ปลาบ้า Leptobarbus hoevenii 2 
36 ปลาบู่จาก Golssogobius giuris 2 
37 ปลาบู่ทราย Oxyeleotris marmorata 34 
38 ปลาปักเป้าจุด Tetraodon leiurus 8 
39 ปลาปีกไก่ Kryptopterus spp. 3 
40 ปลาแป้นเขี้ยว Gazza minuta 1 
41 ปลาพรหมหัวเหม็น Osteochilus melanopleurus 34 
42 ปลามูด Gyrinocheilus pennocki 1 
43 ปลาร่องไม้ตับเล็ก Osteochilus microcephalus 15 
44 ปลาร่องไม้ตับใหญ่  Osteochilus waandersii 1 
45 ปลาแรด Osphronemus guramy Lacepede 1 
46 ปลาลิ้นหมาน้ าจืด Brachirus panoides 42 
47 ปลาสร้อยเกล็ดถี่ Thynnichthys thynnoides  2 
48 ปลาสร้อยดอกบัว Lobocheilos melanotaenia 2 
49 ปลาสร้อยนกเขา  Osteochilus vittatus 54 
50 ปลาสลาด Notopterus notopterus 2 
51 ปลาเสือพ่นน้ า Toxotes chatareus 1 
52 ปลาไส้ตันตาขาว Cyclocheilicthys  armatus 58 
53 ปลาไส้ตันตาแดง Cyclocheilicthys  apogon 10 
54 ปลาหนามหลัง Mystacoleucus marginatus 1 
55 ปลาหมอช้างเหยียบ Pristolepis fasciata 7 
56 ปลาหมอไทย Anabas testudineus 1 
57 ปลาหางบ่วง Barbichthys laevis 1 

รวม 808 
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ผลการรวบรวมชนิดสัตว์น  าต่างถิ่นโดยใช้ไซ ข่าย เบ็ด ในแม่น  าตาปี ประจ าปี 2562 

ล าดับ ชนิดสัตว์น  า ชื่อวิทยาศาสตร์ จ านวน (ตัว) 
1 ปลาซักเกอร์ Hypostomus plecostomus 5 
2 ปลาดุกอุยเทศ Clarias macrocephalus X Clarias gariepinus  1 
3 ปลานิล Oreochromis niloticus 233 

รวม 239 
 

รูปภาพปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น  าประจ าถิ่นและสัตว์น  าหายากใกล้สูญพันธุ์    
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  1.6 โครงการประเมินความชุกชุม และรณรงค์ก าจัดปลาหมอคางด าในแม่น  าสวีและคลองสาขา 

          วัตถุประสงค์  
เพ่ือศึกษาปริมาณความชุกชุมและขอบเขตการแพร่กระจายของประชากรปลาหมอคางด าในแหล่งน้ า

ธรรมชาติรวมทั้งสภาพพ้ืนที่แหล่งอาศัยที่มีความเหมาะสมของการแพร่กระจายประชากรปลาหมอคางด า 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2562 เก็บข้อมูลจ านวน 3 ครั้ง  

  วิธีด าเนินการ 
  ก าหนดจุดส ารวจในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร โดยสุ่มตัวอย่างท้ังหมด 3 จุดส ารวจ รายละเอียดดังนี้ 
  จุดส ารวจที่ 1 แม่น้ าสวี กว้าง  51.0 เมตร, ลึก 2.5 เมตร, ความเค็มได้  7 ppt                    
  จุดส ารวจที่ 2 คลองเข้ม กว้าง  12.0 เมตร, ลึก 2.0 เมตร, ความเค็มได้  18 ppt อยู่ห่างจากจุดที่ 1 
ประมาณ 4.6 กิโลเมตร เป็นคลองสาขาของแม่น้ าสวี   
  จุดส ารวจที่ 3 คลองชุม กว้าง  16.0 เมตร, ลึก 2.0 เมตร, ความเค็มได้  17 ppt อยู่ห่างจากจุดที่ 2 
ประมาณ 2.4 กิโลเมตร เป็นคลองสาขาของแม่น้ าสวี  
  ส ารวจและรวบรวมข้อมูลตัวอย่างปลาด้วยชุดเครื่องมือข่ายขนาดต่างกัน 4 ช่องตา (20,30,40 
และ 55 มิลลิเมตร) ตามล าดับ 
  น าตัวอย่างปลาที่รวบรวมได้จากชุดเครื่องมือข่าย มาจ าแนกชนิด ชั่งน้ าหนักและวัดขนาดความยาว
ปลารายตัว วัดขนาดปลาหมอสีคางด าที่ได้ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่แสดงจุดส ารวจในแม่น้ าสวี และคลองสาขา 
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ผลการประเมินความชุกชุมปลาหมอสีคางด าในแม่น  าสวีและคลองสาขา 
 

ครั งที ่ แม่น  าสวี คลองเข้ม คลองชุม 
1 7 2 5 
2 6 1 2 
3 5 0 0 

รวม (ตัว) 18 3 7 
 
   สรุปผล 
  วันที่ส ารวจน้ ามีความโปร่งแสงสูง พบปลาหมอคางด าว่ายรวมฝูงอยู่แต่ไม่ติดข่ายส ารวจ 
  ปัญหาและอุปสรรค 
  1. ปลามีการปรับตัว พบว่ามีปลาว่ายน้ าแต่ไม่เข้ามาติดข่าย ควรเลือกจับโดยการหาฝูงปลาแล้ว      
วางข่าย 
  2. การสุ่มเก็บตัวอย่างถูกจ ากัดช่วงเวลา การขึ้น-ลงของระดับน้ าทะเล (วางข่ายตอนน้ าลงต่ าสุดจึงจับ
ปลาได้ดี)  
 

งานประเมินความชุกชุม ปลาหมอคางด าในแม่น  าสวีและคลองสาขา 
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กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงงบประมาณปี 2562 
  หลักการและเหตุผล 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด ได้รับมอบหมายจากกรมประมง
ให้ด าเนินโครงการความปลอดภัยด้านอาหารประมง เนื่องจากในขณะนั้นสินค้าที่ส่ งออกไปจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศประสบปัญหาเรื่องยาและสารเคมีตกค้าง จากนั้นในปี พ.ศ. 2547 กรมประมงได้จัดท ามาตรฐาน
ขั้นปลอดภัยส าหรับการผลิตสัตว์น้ าจืดขึ้นเพื่อรองรับเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพื่อการยังชีพซึ่ง
เป็นการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรให้พัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานที่สูงต่อไป และประกาศใช้“ระเบียบกรม
ประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย พ.ศ. 2547” และ “ระเบียบกรมประมงว่าด้วย
การออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีส าหรับสัตว์น้ า (จี เอ พี) พ.ศ. 2548”และได้ยกเลิกระเบียบกรม
ประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีส าหรับสัตว์น้ า (จี เอ พี) พ.ศ. 2548 แล้วได้
ประกาศใช้ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีส าหรับสัตว์น้ า(จี เอ พี) พ.ศ. 
2553 มาจนถึงปัจจุบัน 
 วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการ
ผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย พ.ศ. 2547 และระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมง   
ที่ดีส าหรับสัตว์น้ า (จี เอ พี) พ.ศ. 2553 
 2.2 เพ่ือให้ได้สัตว์น้ าที่ปลอดภัยจากการใช้ยาและสารเคมี 

ผลการด าเนินงาน 
  ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณจ านวน  198,810.00 บาท ใช้จ่าย  198,808.07 บาท เบิกจ่าย 100.00 %
คงเหลือเงิน 1.93 บาท เพ่ือด าเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง และออกใบรับรอง
ให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 
 

 แผนและผลการด าเดินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ปีงบประมาณ 2562 

 

กิจกรรม หนว่ยนบั แผน ผล คิดเปน็ร้อยละ หมายเหต ุ
1. จ านวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมิน ฟาร์ม 203 208 102.46 - 
 1.1 ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 2562 ฟาร์ม 60 34 56.66 - 

- Safety level ฟาร์ม 50 30 60 ** 
- GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม 7 3 42.85 *** 
- GAP ปลาน้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม 3 1 33.33 ** 

 1.2 ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ปี 2562  ฟาร์ม 48 56 116.66 - 
- Safety level ฟาร์ม 40 49 122.5 - 
- GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม 3 3 100 - 
- GAP ปลาน้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม 5 4 80 * 

 1.3 ตรวจติดตามฟาร์มเดิมที่ได้รับรองในปี 2560-2561 ฟาร์ม 92 115 125 - 
- Safety Level) ฟาร์ม 80 109 136.25 - 
- GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม 2 4 200 - 
- GAP ปลาน้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม 10 2 20 *** 
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*       เกษตรกรบางราย ยังไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อก้าหนดของมาตรฐาน ศูนย์ฯ จึงไมส่ามารถด้าเนนิการ   
         ตรวจรับรองมาตรฐานฟารม์ได้   
**     เอกสารทะเบยีนฟาร์มของเกษตรกรหมดอาย ุศูนยฯ์ จึงไมส่ามารถด้าเนินการตรวจรบัรองมาตรฐาน  
         ฟาร์มได ้
***    เกษตรกรเป้าหมายบางรายหยุดด้าเนินกิจการช่ัวคราว ศูนย์ฯ จึงไม่สามารถดา้เนินการตรวจรับรอง  
         มาตรฐานฟาร์มได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม หนว่ยนบั แผน ผล คิดเปน็ร้อยละ หมายเหต ุ
2. จ านวนฟาร์มที่ได้การรับรองมาตรฐาน ฟาร์ม - 196 - - 
2.1 การรับรองมาตรฐานฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่อง ฟาร์ม - 31 - - 
     - รับรองฟาร์ม  Safety Level ฟาร์ม - 30 - - 
     - GAP ปลาน้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม - 1 - - 
2.2 การรับรองมาตรฐานฟาร์มใหม่ ปี 2562 ฟาร์ม - 53 - - 

- Safety Level  ฟาร์ม - 49 - - 
- GAP ปลาน้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม - 4 - - 

2.3 การับรองฟาร์ม/คงสภาพการรับรองของฟาร์มตวจติด
ตาม (ฟาร์มเดิมที่ได้รับรองปี 2560-2561) 

ฟาร์ม - 111 - - 

- Safety Level ฟาร์ม - 109 - - 
- GAP ปลาน้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม - 2 - - 

3. ฟาร์มปี 2560,2561 ท่ียกเลิก/ที่ยกระดับ ฟาร์ม - 8 - - 
- Safety Level (ยกเลิก/ยกระดับมาเป็น GAP) ฟาร์ม - 8 - - 

4. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี ยง  ตัวอย่าง - 333 - - 
- ผลตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ตัวอย่าง - 340 - - 
- จ านวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ ตัวอย่าง - 340 - - 

5. ตรวจประเมินฟาร์ม สอ.4 ฟาร์ม 1 1 100 - 
6.ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหน่วยงาน ฟาร์ม 2 2 100 - 
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แผนและผลการเก็บตัวอย่างสัตว์น  าเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้าง ปีงบประมาณ 2562 
 

 
*      มีการแจ้งขอสลับปรับเปลี่ยนตัวอย่างยาที่ตรวจจากห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเครื่องตรวจวิเคราะห์เสีย  
         อยู่ระหว่างซ่อมแซม 
 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ปีงบประมาณ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ชนิดสารที่ตรวจ หน่วยนับ แผน ผล คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
- Tetracycline group ตัวอย่างยา 19 19 100 - 
- Oxolinic acid ตัวอย่างยา 19 20 105.26 - 
- Fluoroquinolone ตัวอย่างยา 19 18 94.73 * 
- Chloramphenicol ตัวอย่างยา 18 18 100 - 
- Nitrofuran metabolites group ตัวอย่างยา 12 12 100 - 
- Malachite green group ตัวอย่างยา 13 13 100 - 
- Stibenes ตัวอย่างยา 1 1 100 - 
- Steroids ตัวอย่างยา 1 1 100 - 
- Sulphonamide ตัวอย่างยา 1 1 100 - 
- Chemical element ตัวอย่างยา 1 1 100 - 
- B2a ตัวอย่างยา 1 1 100 - 
- B2b ตัวอย่างยา 1 1 100 - 
- Crystal violet (สีย้อม) ตัวอย่างยา 1 1 100 - 

รวม  107 107 100  
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 กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ งบประมาณปี 2562 
  ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณ จ านวน  178,000.00 บาท ใช้จ่าย  177,999.96 บาท เบิกจ่าย  100.00 % 
คงเหลือเงิน 0.04 บาท เพ่ือด าเนินกิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
ปีงบประมาณ 2562 แผนผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืด 10 ชนิด จ านวน 1,000,000 ล้านตัว สามารถผลิตได้     
14 ชนิด จ านวน 1,049,500 ล้านตัว สัตว์น้ า 4 ชนิดที่ผลิตเพ่ิมและปล่อยคือ ปลาเค้าด า ปลาซ่า  ปลาร่องไม้
ตับใหญ่ และปลาหมอตาล  

กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย ปีงบประมาณ 2562 คือ 
 

ชนิดสัตว์น  า   แผน (พันตัว)  ผล (พันตัว) 

กุ้งก้ามกราม 500.00 200.00 
ปลากดเหลือง 10.00 37.00 
ปลาแก้มช้ า 20.00 1.00 
ปลาแขยงนวล 40.00 22.00 
ปลาเค้าด า   1.30 
ปลาจีด 10.00 12.00 
ปลาชะโอน 10.00 10.00 
ปลาซ่า   42.00 
ปลาดุกอุย 10.00 111.00 
ปลาตะเพียนทอง 100.00 200.00 
ปลาบ้า 200.00 276.00 
ปลาร่องไม้ตับใหญ่   18.50 
ปลาหมอตาล   13.70 
ปลาหมอไทย 100.00 105.00 

รวม 1,000.00 1,049.50 
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สัดส่วนพันธุ์ปลาและสัตว์น  าจืดกจิกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 

กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ปีงบประมาณ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กุ้งก้ามกราม
19.06%

ปลากดเหลือง
3.53%

ปลาแก้มช  า
0.10%

ปลาแขยงนวล
2.10%

ปลาเค้าด า
0.12%

ปลาจีด
1.14%

ปลาชะโอน
0.95%

ปลาซ่า
4.00%

ปลาดุกอุย
10.58%

ปลาตะเพียนทอง
19.06%

ปลาบ้า
26.30%

ปลาร่องไม้ตับ
ใหญ่

1.76%
ปลาหมอตาล

1.31% ปลาหมอไทย
10.00%
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กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง งบประมาณปี 2562 
ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณจ านวน 370,733.00 บาท ใช้จ่าย  370,708.34 บาท เบิกจ่าย 99.99 % 

คงเหลือเงิน 24.66 บาท กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง มีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม 
คือ 
  1.1 กิจกรรมการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลจับสัตว์น้ า (MSY) 
  1.2 กิจกรรมการติดตามประเมินผลมาตรการสืบเนื่องมาจากออกประกาศกรมประมง (น้ าแดง) 
  1.3 กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมงน้ าจืดโดยชุมชนประมงมีส่วนร่วม 
     
  1.1 กิจกรรมการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลจับสัตว์น  า (MSY) 
  หลักการและเหตุผล 
  ทรัพยากรสัตว์น้ าถือเป็นทรัพยากรที่ทุกคนมีสิทธิใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่มีใครมีสิทธิเด็ดขาดใน  
การใช้ แต่ถ้ามีการท าการประมงมากเกินไปจนถึงระดับที่ท าลายทรัพยากรสัตว์น้ าจนไม่อาจจะขยายพันธุ์ได้อีก 
ต่อไป ผลผลิตสัตว์น้ าก็จะลดน้อยถอยลง ถึงแม้ว่าสามารถเกิดใหม่ทดแทนส่วนที่ถูกใช้ไปได้ภายใต้เวลาและ  
สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมก็ตาม การจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าก็ยังเป็นเป้าหมายที่ถูกน ามาใช้ เ พ่ือ                           
หวังผลประโยชน์ ในระยะยาวเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะ
ที่กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดได้ตั้งขึ้นมาตามโครงสร้างกรมประมงในปี พ.ศ. 2559 มีภารกิจหลักคือ 
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าและระบบนิเวศในแหล่งน้ าจืด รวมทั้งการประเมินระบบ 
นิเวศแหล่งน้ าจืด สภาวะการท าการประมง เศรษฐกิจ และสังคมชาวประมง พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 
การประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน การติดตามประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ า  
และการประมงน้ าจืดเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ าอย่าง
ยั่งยืน   มีหน้าที่หลักในการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าและระบบนิเวศในแหล่งน้ าจืดให้คงความหลากหลายทาง  
ชีวภาพประกอบกับพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560 มาตรา 12 ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าอยู่ในภาวะที่เหมาะสมและ 
สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดภายใต้แนวทางการรักษาสมดุล 
ของระบบนิเวศและหลักการป้องกันล่วงหน้า ตลอดจนเพ่ือรักษาหรือฟ้ืนฟูระดับทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ใน
ระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดของสัตว์น้ าที่สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยมีการป้องกันและ 
ขจัดการท าการประมงที่เกินศักยการผลิตและขีดความสามารถในการท าการประมงส่วนเกินเพ่ือควบคุมมิให้ 
การท าการประมงมีผลบั่นทอนความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ าเพ่ือแก้ปัญหาความมั่นคงของอาชีพท าการ 
ประมงและชุมชนที่เก่ียวข้องที่ได้รับผลกระทบจากผลผลิตของสัตว์น้ าที่ลดลง 
  ดังนั้น การประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ าจืดด้วยการประเมินค่าผลผลิตสูงสุดที่  
ยั่งยืน (Maximum Sustainable Yield; MSY) จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ 
พ้ืนฐานเพ่ือให้ค าแนะน าในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ ามีชีวิตได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพราะทรัพยากร 
สัตว์น้ ามีชีวิตนั้นเป็นทรัพยากรที่มีปริมาณจ ากัด แต่สามารถที่จะเพ่ิมจ านวนขึ้นมาใหม่เพ่ือทดแทนส่วนที่ 
สูญเสียไปได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า การประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ าเป็นการแสวงหาระดับการใช้ประโยชน์ที่ 
เอ้ืออ านวยให้ผลผลิตสูงสุดในเชิงน้ าหนักจากการท าประมงในระยะยาว ส่วนการที่ใช้ค าว่า “ในระยะยาว” 
เพราะแม้ว่าเราสามารถจะได้ผลผลิตสูงในปีใดปีหนึ่ง โดยการเพ่ิมระดับการลงแรงประมงโดยฉับพลันในปีนั้น ๆ 
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แต่หลังจากนั้นผลผลิตจะลดต่ าลงเป็นเวลาหลายปีต่อเนื่องกันเนื่องจากทรัพยากรสัตว์น้ าถูกจับมากเกินไป โดย
ปกติแล้วเราจะไม่ตั้งเป้าหมายที่ผลผลิตสูงเพียงปีเดียว แต่ควรมียุทธศาสตร์ทางการประมงที่จะท าให้ได้ผลผลิต 
สูงหลาย ๆ ปีต่อเนื่องกันอย่างยั่งยืน 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือประเมินค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) ของปลาแต่ละชนิด (single specie) ที่เป็นตัวแทน 
ในแต่ละแหล่งน้ ารวม 18 แหล่งน้ า 
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ผลการด าเนินงานกิจกรรมการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลจับสัตว์น  า (MSY) อ่างเก็บน  าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 

 

ล าดับที่ ชนิดปลา หน่วยนับ  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.  

1 กระแห จ านวน (ตัว) 216 300 233 274 292 300 125 300 230 123 243 293 
2 กระมัง จ านวน (ตัว) 300 300 300 300 300 300 76 300 17 154 175 300 
3 หมอช้างเหยียบ จ านวน (ตัว) 112 266 41 153 87 60 35 104 8 21 11 86 
4 กระสูบขีด จ านวน (ตัว) 128 26 68 41 20 29 40 59 2 41 5 48 
5 สลาด จ านวน (ตัว) 230 300 128 300 14 162 112 67 0 6 10 300 
6 สร้อยนกเขา จ านวน (ตัว) 300 104 55 300 9 130 175 300 1 234 4 101 
7 ซ่า จ านวน (ตัว) 158 0 53 178 117 18 101 0 0 165 1 6 
8 กดเหลือง จ านวน (ตัว) 21 41 19 46 8 27 11 5 0 11 11 1 
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กิจกรรมการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลจับสัตว์น  า (MSY) อ่างเก็บน  าเขื่อนรัชชประภา             
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 
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  1.2 กิจกรรมการติดตามประเมินผลมาตรการสืบเนื่องมาจากออกประกาศกรมประมง (น  าแดง) 
  พื นที่ด าเนินงาน : อ.พระแสง อ.บ้านนาสาร  อ.บ้านตาขุน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี   
  วิธีการด าเนินงาน  
  รวบรวมตัวอย่างปลาในพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือการศึกษาฤดูผสมพันธุ์วางไข่ ในแม่น้ าตาปี คลองพุมดวง 
คัดเลือกเฉพาะปลาเพศเมียที่ขนาดใหญ่พิจารณาแล้วว่าเป็นปลาที่มีไข่ ปลาแต่ละชนิดเก็บตัวอย่างอย่างน้อย 
30 ตัวอย่าง น าแม่ปลาที่ได้ไปชั่งน้ าหนักที่ระดับความละเอียดทศนิยม 1 ต าแหน่ง มีหน่วยเป็นกรัม วัดความ
ยาวเหยียดมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมรายตัว ถ่ายรูปปลาที่เปิดช่องท้องแล้ว จากนั้นจ าแนกพัฒนาการของอวัยวะ
สืบพันธุ์เป็น 5 ระยะ ชั่งน้ าหนักอวัยวะสืบพันธุ์ที่ระดับความละเอียดทศนิยม 2 ต าแหน่ง มีหน่วยเป็นกรัม 
ค านวณหาค่าดชันีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ (GSI) ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลา (Kn) 
  ผลการด าเนินงานประเมินผลมาตรการสืบเนื่องมาจากการออกประกาศกรมประมงฯ(ฤดูน  าแดง) 
ปีงบประมาณ 2562 

ล าดับ ชนิดปลา  จ านวน (ตัว)  
1  กดเหลือง  17 
2  แขยงนวล  384 
3  แขยงใบข้าว  18 
4  ขาไก่  31 
5  ปีกไก่  10 
6  กระมัง  126 
7  กระแห  71 
8  ตะเพียนทอง  127 
9  สร้อยนกเขา  242 
10  ไส้ตันตาแดง  20 
11  กดหัวโม่ง  20 
12  กระทิงไฟ  9 
13  ซ่า  512 
14  ร่องไม้ตับใหญ่  10 
15  สร้อยเกล็ดถี่  31 
16  ไส้ตันตาขาว  11 

รวม 1,639 
  
  ปัญหาอุปสรรค : ไม่สามารถเก็บตัวอย่างปลา โดยการซื้อจากท่าข้ึนปลาและจากชาวประมง ได้ทั้ง 12 
เดือนในรอบป ี
  แนวทางแก้ไข : ออกรวบรวมตัวอย่างปลาในแหล่งน้ าเองร่วมกับการซื้อจากท่าขึ้นปลาและ
ชาวประมง 
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การปฏิบัติงานติดตามประเมินผลมาตรการสืบเนื่องมาจากการออกประกาศกรมประมง (ฤดูน  าแดง) 
ปีงบประมาณ 2562 
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  1.3 กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมงน  าจืดโดยชุมชนประมงมีส่วนร่วม 
  โครงการเสริมสร้างผลผลิตสัตว์น  าในพื นที่ลุ่มน  าส าคัญของประเทศไทยด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟัก
แบบเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
  หน่วยด าเนินงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 
  พื นที่ด าเนินงาน   หนองอ่างทอง (หนองหมี) ชุมชนบ้านโคกม่วง ม.2 ต.สินปุน อ.พระแสง               
จ.สุราษฎร์ธานี 
  ปัญหาของชุมชน 
   1. ราคาผลผลิตตกต่ า 
   2. ปัญหาน้ าเสียจากโรงงาน 
   3. ปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ าลดลง 
   4. ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
  5. ปัญหาสัตว์น้ าขาดแหล่งวางไข่และเลี้ยงตัววัยอ่อน 
  6. ปัญหาหนี้สิน 
  7. ปัญหายาเสพติด 
  8. ปัญหาคนว่างงาน 
  9. ปัญหาขาดองค์ความรู้/การส่งเสริมด้านตลาดสินค้าเกษตร 
   ซึ่งพบว่ามีท้ังประเด็นปัญหาที่หน่วยงานกรมประมงสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบูรณาการ
ร่วมแก้ไขปัญหาได้ และอยู่นอกเหนือความสามารถที่หน่วยงานกรมประมงสามารถด าเนินการได้  
   ส าหรับในปีงบประมาณ 2562  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 
พิจารณาด าเนินงานร่วมกับชุมชนในการบูรณาการแก้ไขปัญหาในประเด็นทรัพยากรสัตว์น้ าลดลง และสัตว์น้ า
ขาดแหล่งวางไข่และเลี้ยงตัววัยอ่อน 
  วิธีการด าเนินงาน  
   1. เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าโดยชุดเพาะพันธุ์ปลาแบบเคลื่อนที่  (Mobile Hatchery) ภายในถัง
เพาะฟักจ านวน 6 ถัง  
   2. สร้างแหล่งเลี้ยงตัวพ่อแม่พันธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกับชุมชนในการบูรณาการแก้ไข
ปัญหาในประเด็นทรัพยากรสัตว์น้ าลดลง และสัตว์น้ าขาดแหล่งวางไข่และเลี้ยงตัววัยอ่อน 
   3. ด าเนินงานโดยใช้แบบสัมภาษณ์ประเมินความพึงพอใจและการมี ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโครงการจัดการทรัพยากรประมงน้ าจืดโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

  แผนการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน 
ปี 2562 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- เตรียมความพร้อมของพ้ืนที่ (หนองอ่างทอง)          
ความพร้อมชุมชนในการด าเนินกิจกรรมเพ่ิม
ผลผลิตสัตว์น้ าโดยชุดเพาะพันธุ์ปลาแบบเคลื่อนที่ 
และสร้างแหล่งเลี้ยงตัวพ่อแม่พันธุ์ 

       

       
       
       

 - ด าเนินงานเพาะพันธุ์ปลาโดยชุดเพาะพันธุ์ปลา
แบบเคลื่อนที่ และให้ความรู้แก่ชุมชน 

       

- สร้างแหล่งเลี้ยงตัวพ่อแม่พันธุ์ และให้ความรู้แก่
ชุมชน 

       

- ติดตาม รายงาน และสรุปผล        

  
  ผลการด าเนินงาน 
  จ านวนลูกปลาที่ได้จากการเพาะพันธุ์ปลาด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile Hatcher) 
ในระหว่าง วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 โดยมีเป้าหมายปล่อยปลาลงสู่หนองอ่างทอง จ านวน 2,000,000 ตัว        
ผลปรากฏว่า ได้พันธุ์ปลาตะเพียนขาว จ านวน 13,600 ตัว และพันธุ์ปลาบ้า จ านวน 802,400 ตัว พันธุ์ปลา  ที่
ได้จากการเพาะพันธุ์ด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) ทั้งหมดจ านวน 938,400 ตัว 
ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ 1,061,600 ตัวเนื่องจากปัญหาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ในปฏิบัติงานในครั้งนี้ท าให้
ไข่ปลาฟักออกเป็นตัวร้อยละ 25.59 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนลูกปลาที่ได้จากการเพาะพันธุ์ปลาด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile    

Hatchery) ในระหว่าง วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 

ถังท่ี  ชนิดปลา  ไข่ (ฟอง)   จ านวน (ตัว)   อัตราฟัก (%)  
1 ปลาตะพียนขาว    236,640              -                 -    
2 ปลาตะพียนขาว    856,800         24,480             2.86  
3 ปลาตะพียนขาว    546,720         32,640             5.97  
4 ปลาตะพียนขาว    742,560         78,880           10.62  
5 ปลาบ้า    693,600       312,800           45.10  
6 ปลาบ้า    590,240       489,600           82.95  

รวมทั งหมด  3,666,658       938,400           25.59  
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  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) ได้เพ่ิมประชากรปลาในหนองอ่างทองโดย
ปล่อยปลาขนาด 2-3 เซนติ เมตร  ตั้ งแต่ เดือนตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562 จ านวน 413,300 ตัว               
ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 จ านวนลูกปลาที่ปล่อยหนองอ่างทอง ขนาด 2-3 เซนติเมตร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – มิถุนายน 

2562 
ล าดับที่ ชนิดปลา จ านวน (ตัว) 

1 ปลาหมอตาล 3,000 
2 ปลาตะเพียนขาว 254,000 
3 ปลาบ้า 74,000 
4 ปลาซ่า 22,000 
5 ปลาเค้าด า 300 
6 ปลาหมอไทย 50,000 
7 ปลาชะโอน 10,000 

รวม 413,300 
 
  ผลการด าเนินงานโดยใช้แบบสัมภาษณ์ประเมินความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
โครงการจัดการทรัพยากรประมงน้ าจืดโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยการสัมภาษณ์ชาวชุมชนบ้านโคกมะม่วง ม.2 
ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี จ านวน 31 ราย พบว่าชาวชุมชนบ้านโคกมะม่วงส่วนใหญ่  พึงพอใจต่อ
การด าเนินกิจกรรมต่อการเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม 
  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  1. งบประมาณท่ีจัดสรรมามีน้อยเกินไป   
  2. ควรเพิ่มชนิดพันธุ์ปลาให้มากขึ้น  
  3. ควรจัดการสภาพของแหล่งน้ าให้มีการถ่ายเทน้ าเข้า-ออกได้และก าจัดวัชพืชเพ่ือให้ปลาหายใจได้ดี  
  4. เป็นโครงการที่ดีควรด าเนินการต่อเนื่อง 
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การปฏิบัติงานกิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมงน  าจืดโดยชุมชนประมงมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2562 
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กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
หลักการและเหตุผล 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดให้จัดท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เ พ่ือถวายแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมี
ต่อปวงชนชาวไทย ภายใต้กรอบแนวคิดที่เน้นและให้ความส าคัญกับการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งหวังสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้
เกษตรกรน าเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพ้ืนที่การเกษตรของตนเองเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินและน้ า
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดการลดรายจ่าย มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ และให้เกิดความชุ่มชื้นกับ
สภาพแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
  2. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรน าแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรใน
พ้ืนที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนที่ของเกษตรกร 
  3. เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม 

ผลการด าเนินงาน 
  ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณจ านวน 473,780.00 บาท ใช้จ่าย  473,774.88 บาท เบิกจ่าย 100.00 % 
คงเหลือเงิน 5.12 บาท เพ่ือด าเนินกิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมงปีงบประมาณ 2562  
แผนผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจ านวน 1,982,640 ตัว ผลิตได้จ านวน 2,059,480 ตัว  
 

  ตารางแสดงแผนการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือแจกจ่ายให้เกษตรกรในพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

พันธุ์สัตว์น  า รายเก่า61 (ตัว) รายใหม่62 (ตัว) รวม (ตัว) 
กระบี่          251,500 438,480     689,980 
ระนอง 96,000 185,640 281,640 
สุราษฎร์ธานี 378,500 632,520 1,011,020 
รวม (ตัว) 726,000 1,256,640 1,982,640 

 

  ตารางแสดงจ านวนเกษตรกรรายเก่าและรายใหม่ที่ได้รับพันธุ์สัตว์น้ าในพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัด
กระบี่ จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

เกษตรกร รายเก่า61 (ตัว) รายใหม่62 (ตัว) รวม (ราย) 
กระบี่          503 522     1,025 
ระนอง 192 221 413 
สุราษฎร์ธานี 757 753 1,510 
รวม (ราย) 1,452              1,496 2,948 
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  ตารางแสดงผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือแจกจ่ายให้เกษตรกรในพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ชนิด จ านวน (ตัว) ร้อยละ 
ตะเพียนขาว 639,180 31.04 
นิล     201,280    9.77 
นิลแดง 12,380 0.60 
บ้า 1,065,860 51.75 
ไน 69,380 3.37 
ยี่สกเทศ      71,400    3.47 
รวม 2,059,480 100 

 
 

 
กิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 
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โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กรมชลประทานมีโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและช่วยบรรเทาปัญหา     
น้ าท่วมตัวเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งมาจากคลองท่าดี ก่อนจะไหลไปลงคลองต่างๆ และออกทะเลที่คลองท่าซัก
และคลองท่าเรือ แต่ทั้ง 2 คลองนี้ระบายน้ าได้น้อยจึงท าให้เกิดอุทกภัยทุกปี กรมชลประทานจึงมีแนวคิดที่จะ
ผันน้ าส่วนเกินออกสู่ทะเลให้มากขึ้น โดยการสร้างคลองระบายน้ าอ้อมตัวเมืองนครศรีธรรมราชลงสู่ทะเลอ่าว
ไทย ผ่านพ้ืนที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอพระพรหม และอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
  ในการนี้กรมชลประทานจึงได้ด าเนินตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่อาจจะได้รับจากการ
ด าเนินการของโครงการ 
  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  เพ่ือบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าออกนอกตัวเมือง
และเพ่ือเป็นการเก็บกักน้ าต้นทุนเพ่ือกิจกรรมการใช้น้ าในด้านต่าง ๆ ในฤดูแล้ง นอกจากนี้เพ่ือติดตาม
ผลกระทบด้านนิเวศทางน้ าและทรัพยากรประมงประกอบด้วยประชากรปลา แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ 
สัตว์หน้าดิน ซึ่งคาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างและการด าเนินโครงการ 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด เขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 
  งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 332,500 บาท 
  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
  วิธีการด าเนินการ  
  พื นที่และสถานีเก็บตัวอย่าง  
  ด าเนินการติดตามผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางน้ าและทรัพยากรประมง โดยมีสถานีเก็บตัวอย่างที่
ก าหนดรวม 5 สถานี ดังนี้  

สถานีที่ 1 บริเวณสะพานท่าใหญ่ อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สถานีที่ 2 บริเวณอ่างเก็บน้ าคลองหยวด อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สถานีที่ 3 บริเวณฝายกั้นน้ ามะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สถานีที่ 4 บริเวณสะพานข้ามคลองท่าซัก อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  สถานีที่ 5 บริเวณสะพานข้ามคลองปากนคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ภาพที่ 1 บริเวณสถานีเก็บตัวอย่างด้านนิเวศทางน้ าและทรัพยากรประมง  (แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์  

สัตว์หน้าดิน และปลา) ในแหล่งน้ าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

2.บริเวณอ่างเก็บน  าคลองหยวด อ าเภอพรหมคีรี 1.บริเวณสะพานท่าใหญ่ อ าเภอลานสกา 

3.บริเวณฝายกั นน  ามะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง 4.บริเวณสะพานข้ามคลองท่าซัก อ าเภอเมือง 

5.บริเวณสะพานข้ามคลองปากนคร อ าเภอเมือง 
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ผลการด าเนินการ 
   งานติดตามด้านนิเวศแหล่งน  า 
  1. แพลงก์ตอนพืช 
    1.1 ชนิดของแพลงก์ตอนพืช 
    ส ารวจพบทั้งหมดจ านวน 77 สกุล พบมากในเดือนมิถุนายน จ านวน 59 สกุล และ
จุดส ารวจที่พบมากที่สุดคือ สถานีเก็บตัวอย่างที่ 1 (สะพานท่าใหญ่)  จ านวน 48 สกุล   
   1.2 ปริมาณความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช 
    ปริมาณแพลงก์ตอนเฉลี่ย 4,789 หน่วยต่อลิตร โดยพบมากที่สุดเดือนสิงหาคม 
จ านวน 5,050 หน่วยต่อลิตร จุดที่พบมากที่สุดคือ คือ สถานีเก็บตัวอย่างที่ 2 (คลองหยวด) เฉลี่ย 8,179 หน่วย
ต่อลิตร 
  2. แพลงก์ตอนสัตว์ 
   2.1 ชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ 

   ส ารวจพบทั้งหมดจ านวน 36 สกุล 1 กลุ่ม พบมากในเดือนมีนาคม และเดือน
สิงหาคม จ านวน 20 สกุล 1 กลุ่ม และจุดส ารวจที่พบมากที่สุดคือ สถานีเก็บตัวอย่างท่ี 2 (คลองหยวด) จ านวน         
18 สกุล 1 กลุ่ม 
   2.2 ปริมาณความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์  
     ปริมาณแพลงก์ตอนเฉลี่ย 134 ตัวต่อลิตร โดยพบมากที่สุดเดือนสิงหาคม จ านวน 
296 ตัวต่อลิตร จุดที่พบมากที่สุดคือ สถานีเก็บตัวอย่างที่ 5 (คลองปากนคร)  เฉลี่ย 182 ตัวต่อลิตร 
  3. สัตว์หน้าดิน 
   3.1 ชนิดของสัตว์หน้าดิน 

   ส ารวจพบทั้งหมดจ านวน 16 วงศ์ พบมากที่สุดเดือนมกราคม จ านวน 12 วงศ์        
จุดส ารวจที่พบมากที่สุด คือ สถานีเก็บตัวอย่างที่ 4 (คลองท่าซัก) จ านวน 12 วงศ ์
   3.2 ปริมาณความชุกชุมของสัตว์หน้าดิน  
     ปริมาณสัตว์หน้าดินเฉลี่ย 448 ตัวต่อตารางเมตร โดยพบมากที่สุดเดือนมิถุนายน 
จ านวน 590 ตัวต่อตารางเมตร จุดที่พบมากที่สุดคือ สถานีเก็บตัวอย่างที่ 4 (สะพานคลองท่าซัก) เฉลี่ย       
904 ตัวต่อตารางเมตร 
  งานติดตามด้านทรัพยากรประมง 
   ผลการศึกษาชนิดและปริมาณความชุกชุมสัม พัทธ์ โดยน้ าหนัก ใน พ้ืนที่ จั งหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 5 สถานี พบว่า ชนิดของปลาที่พบจากการส ารวจทั้งหมดพบ 76 ชนิด พบมากที่สุด
เดือนมิถุนายน จ านวน 43 ชนิด จุดที่พบมากที่สุดคือ สถานีเก็บตัวอย่างที่ 4 (สะพานคลองท่าซัก) จ านวน 49 
ชนิด ส่วนปริมาณความชุกชุมสัมพัทธ์โดยน้ าหนัก พบว่ามีค่าเฉลี่ย 240.30 กรัม/พื้นที่ข่าย 100 ม2/คืน โดยพบ
ปริมาณมากในเดือนมกราคม เฉลี่ย 301.49 กรัม/พ้ืนที่ข่าย100 ม2/คืน และจุดส ารวจที่พบมากที่สุดคือ    
สถานีเก็บตัวอย่างที่ 4 (สะพานคลองท่าซัก) เฉลี่ย 643.81 กรัม/พื้นท่ีข่าย100 ม2/คืน 
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   ผลการศึกษาโครงสร้างประชากรปลาโดยจ าแนกผลจับด้วยข่าย 6 ขนาดช่องตา ในพ้ืนที่          
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 5 สถานี พบว่า ข่ายขนาด 40 มิลลิเมตร มีผลจับได้มากที่สุดเฉลี่ย 413.15 
กรัม/พ้ืนที่ข่าย100 ม2/คืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 30, 70, 20, 55 และ 90 มิลลิเมตร มีผลจับเฉลี่ย 
389.93, 169.36, 167.20, 166.61 และ 135.55 กรัม/พื้นท่ีข่าย100 ม2/คืน แสดงว่าโครงสร้างของปลา     ใน
แม่น้ าของทั้ง 5 สถานีที่ส ารวจ มีสัดส่วนของขนาดเล็กและขนาดกลางมากกว่าขนาดใหญ่ 
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ตารางท่ี 1  สกุล ปริมาณความชุกชุมเฉลี่ย (หน่วย/ลิตร) และองค์ประกอบสกุลเด่นของแพลงก์ตอนพืชที่พบจากการส ารวจโครงการบรรเทาอุทกภัยนครศรีธรรมราช     
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 สถานี ในเดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน และสิงหาคม 2562 

สถานีที ่1 สะพานทา่ใหญ่ สถานีที ่2 อ่างเก็บน า้คลองหยวด สถานีที ่3 ฝายกั นน า้มะม่วงสองต้น สถานีที ่4 สะพานคลองทา่ซัก สถานีที ่5 สะพานคลองปากนคร สกุลทีพ่บรวม/ปรมิาณเฉลี่ย
จ ำนวนชนิด 17 27 14 20 22 45
ปริมำณ 1,969 4,058 6,975 717 2,611 3,266
ชนิดเด่น        1 Synedra sp.(73.46%) Aulacoseira sp.(80.82%) Synedra sp.(70.46%) Synedra sp.(35.82%) Skeletonema sp.(87.91%)

2 Aulacoseira sp.(12.73%) Synedra sp.(7.65%) Surirella sp.(21.62%) Phacus spp.(21.00%) Synedra sp.(3.84%)
3 Surirella sp.(6.98%) Scenedesmus spp.(4.20%) Cosmarium sp.(4.81%) Aulacoseira sp.(18.61%) Euglena sp.(3.21%)
4 Navicula sp.(3.72%) Pandorina sp.(3.88%) Aulacoseira sp.(2.13%) Euglena sp.(16.98%) Gyrosigma sp.(2.65%)
5 Cosmarium sp.(3.11%) Coelastrum sp.(3.45%) Navicula sp.(0.97%) Strombomonas sp.(7.58%) Aulacoseira sp.(2.39%)

จ ำนวนชนิด 29 35 20 20 16 55
ปริมำณ 1,582 4,331 1,188 761 213 1,615
ชนิดเด่น        1 Synedra sp.(47.66%) Dinobryon sp.(30.16%) Synedra sp.(52.28%) Scenedesmus spp.(38.45%) Nitzschia sp.(28.70%)

2 Eudorina sp.(34.88%) Gyrosigma sp.(24.90%) Surirella sp.(32.98%) Crucigeniella sp.(29.55%) Aulacoseira sp.(28.56%)
3 Gyrosigma sp.(7.32%) Euglena sp.(21.46%) Cosmarium sp.(6.70%) Synedra sp.(17.84%) Synedra sp.(22.00%)
4 Mougeotiopsis sp.(5.98%) Eudorina sp.(14.50%) Gyrosigma sp.(4.02%) Merismopedia sp.(8.69%) Chaetoceros sp.(12.41%)
5 Euglena sp.(4.15%) Pandorina sp.(8.98%) Melosira spp.(4.02%) Pediastrum spp.(5.46%) Gyrosigma sp.(8.32%)

จ ำนวนชนิด 27 28 25 30 20 59
ปริมำณ 1,788 15,022 705 6,101 1,636 5,050
ชนิดเด่น        1 Ceratium sp.(34.68%) Anabaena sp.(54.19%) Synedra sp.(38.10%) Scenedesmus spp.(30.66%) Chaetoceros sp.(56.96%)

2 Anabaena sp.(33.55%) Eudorina sp.(33.37%) Surirella sp.(28.10%) Actinastrum sp.(29.46%) Centritractus sp.(26.82%)
3 Euglena spp.(13.61%) Ceratium sp.(8.51%) Mougeotiopsis sp.(20.00%) Phacus spp.(14.36%) Surirella sp.(6.47%)
4 Eudorina sp.(9.21%) Euglena spp.(3.02%) Aulacoseira sp.(7.14%) Tetraedron sp.(13.09%) Peridinium sp.(5.57%)
5 Synedra sp.(8.91%) Phacus spp.(0.91%) Nitzschia sp.(6.67%) Pandorina sp.(12.43%) Protoperidinium sp.(4.18%)

จ ำนวนชนิด 21 23 20 25 18 57
ปริมำณ 1,553 9,306 568 20,163 14,537 9,226
ชนิดเด่น        1 Synedra sp.(37.70%) Euglena spp.(55.63%) Synedra sp.(36.22%) Anabaena sp.(46.01%) Lauderia sp.(61.07%)

2 Mougeotiopsis sp.(31.94%)Anabaena sp.(33.85%) Scenedesmus spp.(26.77%) Scenedesmus spp.(35.99%) Cyclotella sp.(23.77%)
3 Anabaena sp.(22.22%) Staurastrum sp.(4.28%) Surirella sp.(18.11%) Micractinium sp.(7.95%) Achnanthes sp.(6.77%)
4 Melosira spp.(4.17%) Eudorina sp.(3.68%) Staurastrum sp.(11.02%) Actinastrum sp.(5.16%) Dinophysis sp.(4.91%)
5 Hyalotheca sp.(3.97%) Aulacoseira sp.(2.55%) Navicula sp.(7.87%) Aulacoseira sp.(4.89%) Craticula sp.(3.48%)

48 42 40 41 40 77
1,723 8,179 2,359 6,936 4,749 4,789

มกรำคม

สกุลทีพ่บรวม
ปรมิาณเฉลี่ย (หน่วยต่อลิตร)

แพลงก์ตอนพืช

มีนำคม

มิถนุำยน

สิงหำคม
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ตารางท่ี 2  สกุล ปริมาณความชุกชุมเฉลี่ย (ตัว/ลิตร) และองค์ประกอบสกุลเด่นของแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบจากการส ารวจโครงการบรรเทาอุทกภัยนครศรีธรรมราช            
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 สถานี ในเดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน และสิงหาคม 256

สถานีที ่1 สะพานทา่ใหญ่ สถานีที ่2 อ่างเก็บน า้คลองหยวด สถานีที ่3 ฝายกั นน า้มะม่วงสองต้น สถานีที ่4 สะพานคลองทา่ซัก สถานีที ่5 สะพานคลองปากนคร สกุล/กลุ่มรวม/ปรมิาณเฉลี่ย
จ้านวนสกุล 4 11 สกุล 1 กลุ่ม 5 สกุล 1 กลุ่ม 7 สกุล 1 กลุ่ม 4 สกุล 1 กลุ่ม 19 สกุล 1 กลุ่ม
ปรมิาณ 17 113 7 8 30 35
สกุลเด่น        1 Bosminopsis sp.(74.33%) Ploesoma sp.(48.39%) Brachionus sp.(50.00%) Bosminopsis sp.(54.77%) Nauplius (70.47%)

2 Arcella sp.(20.09%) Bosminopsis sp.(39.89%) Arcella sp.(25.00%) Nauplius (18.26%) Neodiaptomus sp.(11.17%)
3 Mesocyclops sp.(5.49%) Nauplius(6.98%) Trichotria sp.(25.00%) Mesocyclops sp.(9.54%) Bosminopsis sp.(7.90%)
4 Moina sp.(5.49%) Moina sp.(3.16%) Brachionus sp.(8.72%) Polyarthra sp.(5.35%)
5 Brachionus sp.(4.60%) Mesocyclops sp.(1.58%) Testudinella sp.(8.71%) Mesocyclops sp.(5.11%)

จ้านวนสกุล 11 9 สกุล 1 กลุ่ม 5 สกุล 1 กลุ่ม 3 สกุล 1 กลุ่ม 3 สกุล 1 กลุ่ม 20 สกุล 1 กลุ่ม
ปรมิาณ 17 40 7 239 125 86
สกุลเด่น        1 Difflugia sp.(44.52%) Nauplius (36.04%) Mesocyclops sp.(50.00%) Neodiaptomus sp.(48.32%) Neodiaptomus sp.(46.31%)

2 Bosmina sp.(21.92%) Difflugia sp.(30.54%) Bosminopsis sp.(25.00%) Nauplius (26.09%) Nauplius (42.23%)
3 Arcella sp.(16.44%) Mesocyclops sp.(20.58%) Ploesoma sp.(25.00%) Mesocyclops sp.(23.30%) Difflugia sp.(6.09%)
4 Actinosphaerium sp.(11.64%) Bosmina sp.(7.73%) Pseudodiaptomus sp.(1.21%) Mesocyclops sp.(4.04%)
5 Bosminopsis sp.(5.48%) Neodiaptomus sp.(5.12%) Brachionus sp.(1.09%) Favella sp.(1.33%)

จ้านวนสกุล 4 สกุล 1 กลุ่ม 9 สกุล 1 กลุ่ม 6 สกุล 1 กลุ่ม 7 สกุล 1 กลุ่ม 5 สกุล 1 กลุ่ม 17 สกุล 1 กลุ่ม
ปรมิาณ 14 410 33 27 112 119
สกุลเด่น        1 Acartia sp.(42.86%) Bosminopsis sp.(54.63%) Bosminopsis sp.(76.47%) Brachionus sp. (61.27%) Neodiaptomus sp.(48.75%)

2 Testudinella sp.(28.57%) Diaphanosoma sp.(14.53%) Bosmina sp.(11.76%) Bosminopsis sp.(19.50%) Mesocyclops sp.(26.89%)
3 Neodiaptomus sp.(14.29%) Nauplius (13.53%) Testudinella sp.(5.88%) Mesocyclops sp.(9.49%) Nauplius (10.99%)
4 Bosmina sp.(14.29%) Mesocyclops sp.(10.17%) Mesocyclops sp.(5.88%) Asplanchna sp.(6.46%) Acartia sp.(9.36%)
5 Neodiaptomus sp.(7.14%) Polyarthra sp.(3.29%) Bosminopsis sp.(4.01%)

จ้านวนสกุล 6 สกุล 1 กลุ่ม 8 สกุล 1 กลุ่ม 6 สกุล 1 กลุ่ม 5 สกุล 1 กลุ่ม 5 สกุล 1 กลุ่ม 20 สกุล 1 กลุ่ม
ปรมิาณ 11 120 464 425 460 296
สกุลเด่น        1 Nauplius(50.00%) Difflugia sp.(55.17%) Mesocyclops sp.(44.74%) Brachionus spp.(34.51%) Pseudodiaptomus sp.(39.22%)

2 Brachionus spp.(16.67%) Nauplius (18.97%) Brachionus spp.(38.60%) Mesocyclops sp.(31.69%) Mesocyclops sp.(31.11%)
3 Lecane spp.(16.67%) Asplanchna sp.(13.79%) Nauplius (10.53%) Nauplius (20.79%) Nauplius (23.07%)
4 Mesocyclops sp.(16.67%) Mesocyclops sp.(8.62%) Pseudodiaptomus sp.(5.26%) Pseudodiaptomus sp.(11.81%) Tintinnopsis spp.(3.47%)
5 Epiplocylis sp.(3.45%) Asplanchna sp.(0.88%) Ceriodaphnia sp.(1.06%) Favella sp.(3.12%)

17 สกุล 1 กลุ่ม 18 สกุล 1 กลุ่ม 13 สกุล 1 กลุ่ม 14 สกุล 1 กลุ่ม 12 สกุล 1 กลุ่ม 36 สกุล 1 กลุ่ม
15 171 128 175 182 134

แพลงก์ตอนสัตว์

มกราคม

สกุลรวม
ปรมิาณเฉลี่ย (ตัวต่อลิตร)

มีนาคม

มิถุนายน

สิงหาคม
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ตารางที่ 3  วงศ์ และปริมาณความชุกชุมเฉลี่ย (ตัว/ตารางเมตร) และวงศ์เด่นของสัตว์หน้าดินที่พบจากการส ารวจโครงการบรรเทาอุทกภัยนครศรีธรรมราช                    
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 สถานี ในเดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน และสิงหาคม 2562                    

สถานีที ่1 สะพานทา่ใหญ่ สถานีที ่2 อ่างเก็บน า้คลองหยวด สถานีที ่3 ฝายกั นน า้มะม่วงสองต้น สถานีที ่4 สะพานคลองทา่ซัก สถานีที ่5 สะพานคลองปากนคร วงศ์ทีพ่บรวม/ปรมิาณเฉลี่ย
จ ำนวนวงศ์ 4 4 3 5 3 12
ปริมำณ 41 104 33 978 1,326 496

วงศ์เด่น        1 Chrironomidae (72.73%) Chrironomidae (85.71%) Cyrenidae (66.67%) Naididae (95.45%) Gammaridae (94.97%)
2 Caenidae (9.09%) Palingeniidae (7.14%) Chrironomidae (22.22%) Lumbrineridae (3.03%) Pisidiidae (3.91%)
3 Lumbrineridae (9.09%) Cyrenidae (3.57%) Chloroperlidae (11.11%) Notonectidae (0.76%) Nereididae (1.12%)
4 Palingeniidae (9.09%) Lumbrineridae (3.57%) Chrironomidae (0.38%)
5 Dytiscidae (0.38%)

จ ำนวนวงศ์ 7 4 2 2 2 10
ปริมำณ 93 526 30 26 870 309

วงศ์เด่น        1 Chrironomidae (65.22%) Chrironomidae (75.35%) Chrironomidae (50.00%) Naididae (57.14%) Gammaridae (99.57%)
2 Ceratopogonidae (17.39%) Chaoboridae (15.49%) Cyrenidae (50.00%) Chrironomidae (42.86%) Nereididae (0.43%)
3 Palingeniidae (8.70%) Naididae (6.34%)
4 Chaoboridae (4.35%) Ceratopogonidae (2.82%)
5 Cyrenidae (4.35%)

จ ำนวนวงศ์ 6 3 2 3 5 10
ปริมำณ 163 363 59 1,667 696 590

วงศ์เด่น        1 Chrironomidae (65.12%) Chaoboridae (87.76%) Chrironomidae (587.50%) Chrironomidae (54.89%) Gammaridae (97.34%)
2 Philopotamidae (13.95%) Chrironomidae (9.18%) Cyrenidae (12.50%) Naididae (44.89%) Nereididae (1.06%) 
3 Ceratopogonidae (9.30%) Naididae (3.06%) Ceratopogonidae (0.22%) Cyrenidae (0.53%)
4 Naididae(6.98%) Naididae (0.53%)
5 Chaoboridae (4.65%) Pisidiidae (0.53%)

จ ำนวนวงศ์ 5 3 3 4 1 8
ปริมำณ 170 111 130 944 630 397

วงศ์เด่น        1 Chrironomidae (80.43%) Naididae (50.00%) Chrironomidae (80.00%) Chrironomidae (94.08%) Gammaridae (100.00%)
2 Philopotamidae (8.70%) Chaoboridae (36.67%) Caenidae (11.43%) Ceratopogonidae (1.18%)
3 Ceratopogonidae (4.35%) Chrironomidae (13.33%) Chaoboridae (8.57%) Chaoboridae (0.39%)
4 Chaoboridae (4.35%) Nereididae (0.39%)
5 Naididae (2.17%)

10 7 5 8 5 16
117 276 63 904 881 448

วงศ์ทีพ่บรวม
ปรมิาณเฉลี่ย (ตัวต่อตารางเมตร)

สัตวห์น้าดิน

มกรำคม

มีนำคม

มิถนุำยน

สิงหำคม
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ตารางที่ 4  ชนิด ปริมาณความชุกชุมสัมพัทธ์โดยน้ าหนักเฉลี่ย (กรัม/พื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน) และชนิดเด่นของปลา ที่พบจากการส ารวจโครงการบรรเทาอุทกภัย
นครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 สถานี ในเดือนกรกฎาคม และกันยายน 2561

สถานีที ่1 สะพานทา่ใหญ่ สถานีที ่2 คลองหยวด สถานีที ่3 มะม่วงสองต้น สถานีที ่4 คลองทา่ซัก สถานีที ่5 คลองปากนคร ชนิดทีพ่บรวม/น า้หนักเฉลี่ย
จ ำนวนชนิด 0 18 10 20 19 42
ปริมำณ 0.00 824.66 87.79 356.93 238.05 301.49

ชนิดเด่น        1 หนำมหลัง (79.63%) หนำมหลัง (31.76%) ตะเพยีนขำว (60.98%) อมไขน่  ำจืด (42.73%)
2 ไส้ตันตำแดง (11.53%) สร้อยนกเขำ (31.14%) ตะเพยีนทรำย1 (17.16%) แขยงนวล (36.24%)
3 รำกกล้วย (3.28%) แกม้ซ  ำ (18.30%) ตะเพยีนทรำย2 (9.29%) แปน้เขี ยว (9.96%)
4 ตะเพยีนขำว (3.17%) กดเหลือง3 (11.00%) สร้อยนกเขำ (9.03%) แมว (7.31%)
5 ซ่ำ (2.38%) แขยงนวล (7.79%) เทศบำล (3.54%) กุง้หวัมัน (3.76%)

จ ำนวนชนิด 0 17 0 19 17 39
ปริมำณ 0.00 1,019.12 0.00 132.45 170.55 264.42

ชนิดเด่น        1 ไส้ตันตำแดง (59.35%) แปน้แกว้ยกัษ ์(40.24%) กุง้หวัมัน (29.77%)
2 หนำมหลัง (35.12%) กุง้หวัมัน (25.81%) แปน้แกว้ยกัษ ์(21.96%)
3 ซ่ำ (2.73%) แขยงนวล (12.18%) อมไขน่  ำจืด (17.87%)
4 สร้อยนกเขำ (1.43%) ตะเพยีนทรำย1 (10.88%) จวด (6.63%)
5 กระสูบขดี (1.37%) อมไขน่  ำจืด (10.88%) แขยงนวล (13.77%)

จ ำนวนชนิด 0 14 0 21 24 43
ปริมำณ 0.00 731.45 0.00 289.21 210.43 246.22

ชนิดเด่น        1 หนำมหลัง (81.92%) บู่ทอง (38.62%) กุง้ขำว (31.89%)
2 ไส้ตันตำแดง (7.93%) ขี จีน (20.93%) แปน้เขี ยว (25.15%)
3 ไส้ตันตำขำว (6.50%) แขยงนวล (16.87%) แปน้แกว้ยกัษ ์(15.21%)
4 ซ่ำ (2.31%) กุง้หวัมัน (14.49%) ตะกรับ (14.77%)
5 กระสูบขดี (1.34%) ปแูสม (9.08%) บู่ทอง (12.98%)

จ ำนวนชนิด 0 0 0 28 22 39
ปริมำณ 0.00 0.00 0.00 565.62 179.73 149.07

ชนิดเด่น        1 อมไขน่  ำจืด (68.34%) กุง้ขำว (37.12%)
2 กุง้ขำว (11.85%) แปน้เขี ยว (23.39%)
3 ตะเพยีนขำว (7.91%) อมไขน่  ำจืด (19.09%)
4 บู่ทอง (6.42%) กระบอกด ำ (13.25%)
5 โคก (5.48%) บู่จำก (7.16%)

0 25 10 49 46 76

0.00 643.81 21.95 336.05 199.69 240.30

ผลจับปลา

มิถนุำยน

สิงหำคม

มกรำคม

ชนิดทีพ่บรวม

น า้หนักเฉลี่ย (กรมั/พื นทีข่่าย 100 ม2/คืน)

มีนำคม
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โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน  าชลประทาน 

   หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด เขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 
  งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,200,000 บาท 
  เป้าหมาย 
  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อปล่อยในอ่างเก็บน้ าชลประทาน 12 แห่ง จ านวน 6,000,000 ตัว 
 
  ตารางแสดงผลการด าเนินงานผลิตพันธุ์สัตว์น  าเพื่อปล่อยในอ่างเก็บน  าชลประทาน 12 แห่ง 
ล าดับ แหล่งน  า อ าเภอ กุ้งก้ามกราม ตะเพียนขาว ตะเพียนทอง บ้า รวม (ตัว) 
1 อ่างเก็บน้ าบางทรายนวล พนม 1,000,000    1,000,000 
2 อ่างเก็บน้ าบางเขียน พระแสง   51,000 149,000 200,000 
3 อ่างเก็บน้ าแก่งอโศก ชัยบุรี 600,000  200,000  800,000 
4 อ่างเก็บน้ าห้วยวังพลับ พระแสง    300,000 300,000 
5 อ่างเก็บน้ าสาขาห้วยวังพลับ พระแสง    300,000 300,000 
6 อ่างเก็บน้ าฝายคลองไชยา ไชยา    100,000 100,000 
7 อ่างเก็บน้ าบางลอ พระแสง  265,000  135,000 400,000 
8 อ่างเก็บน้ าบ้านหินปวน พระแสง  180,000 124,000 96,000 400,000 
9 อ่างเก็บน้ าห้วยวังกล้วย พระแสง  320,000  280,000 600,000 
10 อ่างเก็บน้ าคลองสวนหนัง พระแสง  128,000  522,000 650,000 
11 อ่างเก็บน้ าควนกลิ้ง เคียนซา    500,000 500,000 
12 อ่างเก็บน้ าควนสินชัย เคียนซา    750,000 750,000 

รวม 1,600,000 893,000 375,000 3,132,000 6,000,000 
 

ภาพปฏิบัติงานโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน  าชลประทาน ปี 2562 
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กิจกรรมงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น  าอื่นๆ ปีงบประมาณ 2562 

 ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือจ าหน่ายภายใต้โครงการ เงินทุนหมุนเวียนในการผลิต      
พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ จ านวน 8,236,507 ตัว เป็นเงินจ านวน 2,571,663 บาท ดังตาราง
ต่อไปนี้ 

  ผลการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ปีงบประมาณ 2562  

ชนิด จ านวน (ตัว) รายได้ (บาท) 
ปลานิลแปลงเพศ 2,393,300 717,990 
ปลาดุกอุยเทศ 1,100,890 440,281 
กุ้งก้ามกราม 2,041,600 331,470 
ปลากดเหลือง 170,830 178,860 
ปลาชะโอน 185,660 167,660 
ปลาบ้า 335,820 136,185 
ปลาตะเพียนขาว 404,720 126,330 
ปลาหมอไทย 396,750 104,055 
ปลานิลแดง 195,700 63,570 
ปลานิล 326,650 66,880 
ปลาไน 475,850 95,170 
ปลาดุกอุย 80,200 65,300 
ปลาสวาย 50,540 37,322 
ปลานวลจันทร์เทศ 40,450 10,190 
ปลานิลแดงแปลงเพศ 9,080 9,080 
ปลาจีด 4,450 8,900 
ปลาหมอตาล 22,000 4,400 
ปลาแรด 1,515 4,170 
ไรแดง 24 กก. 2,350 
ปลาอโรวาน่าเงิน 2 1,000 
ปลาสลิด 500 500 

รวม 8,236,507 2,571,663 
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การตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของสัตว์น  าที่ผ่านการสุ่มตรวจ ปีงบประมาณ 2562 

 
จ านวน 
(ครั ง) 

จ านวนสัตว์น  า 
(ตัว) 

จ านวนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
(ตัว) (%) 

164 41,000 41,000 100 
 

  การตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานปลานิลแปลงเพศร้อยละท่ีผ่านการสุ่มตรวจ ปีงบประมาณ 2562 
 

จ านวน (ครั ง) 
จ านวนปลานิลแปลงเพศ 

(ตัว) 
จ านวนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

(ตัว) (%) 
12 1,200 1,190 99 

 
กิจกรรมบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง  
     ให้บริการฝึกงานนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ปี 2562 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน 8 สถาบัน 
จ านวน 24 คน 

ล าดับ สถาบัน ระดับการศึกษา ระยะเวลา 
จ านวน
(คน) 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ปริญญาตรี 19 พ.ย.61 - 18 ม.ค.62 4 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี ปริญญาตรี 3 ธ.ค.61 - 29 มี.ค.62 3 
3 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ปวส. 11 มี.ค.62 - 10 พ.ค.62 4 
4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี ปวช. 11 มี.ค.62 - 8 พ.ค.62 2 
5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปวช. 15 มี.ค.62 - 30 เม.ย.62  4 
6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ปริญญาตรี 1 เม.ย.62 - 17 พ.ค.62 3 
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปริญญาตรี 22 เม.ย.62 - 24 พ.ค.62 3 
8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์            

วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ปริญญาตรี 13 พ.ค.62 - 21 มิ.ย.62 1 
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นักศึกษาฝึกงานจากสถาบันต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2562 
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ให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  
      ปีงบประมาณ 2562 มีหน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  จ านวน 2 หน่วยงาน  รวม 74 คน 
 
ล าดับ หน่วยงาน ระดับ ระยะเวลา จ านวน (คน) 

1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปวช. 1 วัน 18 
2 เทศบาลต าบลบ้านเชี่ยวหลาน  หน่วยงานราชการ 1 วัน 56 

 
งานบริการประชาชน/หน่วยงานต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2562 
 

งาน หน่วยนับ จ านวน จ านวนผู้รับบริการ (ราย) 
1. ขอรับพันธุ์สาหร่ายสีเขียว Chorella sp. ลิตร 449 17 
2. ขอรับพันธุ์ปลาหางนกยูงก าจัดลูกน้ ายุงลาย ตัว 2,350 47 
3. แจกจ่ายพันธุ์ปลาสวยงามเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ตัว 2,501 534 
4. ขอรับการตรวจคุณภาพน้ า ตัวอย่าง 40 27 
5. ขอรับการตรวจโรคสัตว์น้ า ตัวอย่าง 36 25 
6. ขอรับค าแนะน า ปรึกษา ครั้ง 52 52 
7. ขอรับเอกสารเผยแพร่ เล่ม 239 31 
8. การตรวจคุณภาพน้ าของศูนย์ฯ ตัวอย่าง 608 39 
9. การตรวจปลาของศูนย์ฯ ตัวอย่าง 454 84 

 

งานอ่ืน ๆ 
  1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า        
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 พื นที่ด าเนินงาน  บ้านทุ่งตาหนอน หมู่ที่ 13 ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ผลการด าเนินงาน 
  ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ฯได้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือปล่อยตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
จ านวน 103,520 ตัว ดังตาราง 

แหล่งน  า 
พื นที่ 
(ไร่) 

ปลาคาร์พ ปลาบ้า ปลาร่องไม้ตับ ปลาสวาย จ านวน (ตัว) 

แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมปาล์มไทย 2 20 24,000  500 24,520 
แปลงปาล์มน้ ามัน 10  76,000 2,500 500 79,000 
รวม 12 20 100,000 2,500 1,000 103,520 
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ปล่อยพันธุ์ปลาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า        
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2562 

 
  2. โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  พื นที่ด าเนินงาน  จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ผลการด าเนินงาน 
  ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ฯได้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือปล่อยตามโครงการสนับสนุนด้านการประมงตาม
พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จ านวน 
19,000 ตัว ดังตาราง 

จังหวัด หน่วยงาน ชนิด รวม(ตัว) 
กระบี่ ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านแผ่นดินเสมอ ปลาดุกอุยเทศ 1,800 
พังงา รร.พระราชทานทับละมุ ปลาดุกอุยเทศ 1,800 
สุราษฎร์ธานี รร.ตชด.บ้านกอเตย ปลาดุกอุยเทศ 1,800 
 รร.ตชด.บ้านยางโพรง ปลากินพืช 10,000 
 รร.ตชด.บ้านคลองวาย ปลาดุกอุยเทศ 1,800 
 รร.ตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 ปลาดุกอุยเทศ 1,800 
 รวม  19,000 
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ผลิตพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
  พื นที่ด าเนินงาน  ม. 3 ต.ทรพัย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 
  ผลการด าเนินงาน 
  ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ฯได้ร่วมจัดอบรมเกษตรกรกลุ่มเพาะเลี้ยงปลาเม็ง (จีด) แปลงใหญ่    
และผลิตพันธุ์ปลาเม็ง (จีด) ขนาด 3-5 ซม. จ านวน 52,500 ตัว เพ่ือแจกให้เกษตรกรกลุ่มเพาะเลี้ยงปลาเม็ง 
(จีด) จ านวน 35 ราย ๆ ละ 1,500 ตัว 

 


