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ค าน า 
 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) เป็นหน่วยงานในสังกัดกองวิจัย
และพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจทางด้านการวิจัยและ
พัฒนา การตรวจสอบรับรองแหล่งเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้้าท่ีได้รับการปรับปรุงพันธุ์ท่ีหา
ยากใกล้สูญพันธุ์ และภารกิจอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีพื้นท่ีรับผิดชอบในเขตพื้นท่ีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท้ังนี้เพื่อพัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ังให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน อันจะส่งผลต่อระ ดับคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ และสังคมท่ีดีขึ้นของเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้าต่อไป 
 

 ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) ได้
ด้าเนินการในภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเสร็จส้ิน ดังนั้นจึงได้จัดท้ารายงานประจ้าปี 2562 เพื่อเป็นการสรุปผลการ
ปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม ทุกโครงการ รวมถึงงานวิจัยต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากกรมประมง โดยได้รวบรวมข้อมูล
และรายละเอียดต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเผยแพร่ผลงานท่ีสามารถเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการอื่นๆ และ
ผู้สนใจท่ัวไปทุกท่าน 
 
 
 
                                                                                               
                  (นายอาคม  สิงหบุญ) 

                             ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 
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ประวัติความเป็นมา 
 

         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกองวิจัย
และพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังอยู่  เลขท่ี 97/1 หมู่ท่ี 4 ต้าบล
ตะเคียนทอง อ้าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  บนพื้นท่ีท้ังหมด 437 ไร่ โดยในปี  พ.ศ.2514 เริ่มจัดต้ังขึ้นเป็น 
“หน่วยสาธิตนากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ปี พ.ศ. 2519 เปล่ียนช่ือเป็น “สถานีประมงน้้ากร่อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี”  
ปี พ.ศ. 2532 ได้รับการยกระดับข้ึนเป็น “ศูนย์พัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ังสุราษฎร์ธานี” ปี พ.ศ. 2545 ได้เปล่ียน
ช่ือเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ังสุราษฎร์ธานี” และในปี พ.ศ. 2560 ได้เปล่ียนช่ือเป็น “ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)” พื้นท่ีท้ังหมดใช้ประโยชน์เป็นท่ีปลูกสร้างอาคาร ส้านักงาน 
ห้องปฏิบัติการ บ้านพักเจ้าหน้าท่ี บ่อทดลองเล้ียงสัตว์น้้า โรงเพาะและขยายพันธุ์สัตว์น้้า นอกจากนี้ยังมีพื้นท่ีป่าชายเลน
อนุรักษ์ประมาณ 70 ไร่ เป็นแนวกันชนชายฝ่ัง และพื้นท่ีในทะเลประมาณ 2,300 ไร่ ส้าหรับใช้ในการทดลองวิจัยการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้า และเป็นแหล่งสร้างและรักษาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้้า เช่น หอยตะโกรม หอยแครง ปูทะเล ปูม้า ปลา
ดุกทะเล ปลากระบอก ปลากุเลา และสาหร่ายทะเล เป็นต้น 
 

    

   
   
 

 

  สถานที่ต้ัง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 
     97/1 หมู่ 4 ต้าบลตะเคียนทอง อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ 
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 

    โทรศัพท์/โทรสาร  077-255288 (ส้านักงานฯ)   
           077-953005 (หน่วยตรวจสอบฯ) 
    e-mail address : cfsuratthani@dof.in.th 

 
 
 
 
 



- 2 - 
 

 รายงานประจ้าปี 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 
                               Annual Report 2019 Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 3 (Surat Thani) 

 
 

 

 
 

Land  69.92 ha.

Mangrove forest   11  ha.

Tidal flat 400 ha.

 
 
ภาพที ่1 ภาพถ่ายทางอากาศ และแผนผังของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง เขต 3  (สุราษฎร์ธานี) 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 

 1.วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง และการจัดการระบบการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ังโดยเช่ือมโยง
กับสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้้าชายฝ่ัง  สถาบันวิจัยการเพาะเล้ียงกุ้งทะเล สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าชายฝ่ัง กองวิจัยและ
พัฒนาสัตว์น้้าชายฝ่ัง และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้้า 
 2. ตรวจสอบผลผลิตจากการท้าการประมงชายฝ่ังและตรวจรับรองกระบวนการผลิตสัตว์น้้าชายฝ่ังให้ได้
มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม 
 3. ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้้าท่ีได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากใกล้สูญพันธุ์ 
 4. พัฒนาการผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้้าชายฝ่ังและบริหารระบบชลประทานน้้าเค็ม เพื่อการเพาะเล้ียงกุ้งทะเล 
 5. พื้นท่ีรับผิดชอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ท าเนียบผู้บริหาร 
  นับต้ังแต่ก่อต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2519 
จนถึงปัจจุบัน ศูนย์ฯ มีรายนามผู้ด้ารงต้าแหน่งหัวหน้าสถานี/ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ จ้านวน 10 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 
 

ช่ือ-สกุล ต้าแหน่ง ปีท่ีด้ารงต้าแหน่ง 
     1. นายพูนศักด์ิ แก้วนุกูล หัวหน้าสถานีประมงน้้ากร่อยสุราษฎร์ธานี   2519-2521 
     2. นายอุทัย พัฒนาภรณ์ หัวหน้าสถานีประมงน้้ากร่อยสุราษฎร์ธานี   2521-2528 
     3. นายยุทธ ฮั่นโสภา  หัวหน้าสถานีประมงน้้ากร่อยสุราษฎร์ธานี   2528-2531 
     4. นายอนุวัฒน์ รัตนโชติ หัวหน้าสถานีประมงน้้ากร่อยสุราษฎร์ธานี  

ผู้อ้านวยการศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งสุราษฎร์ธานี 
2531-2532 
2532-2543 

     5. นายสุกิจ รัตนวินิจกุล ผู้อ้านวยการศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งสุราษฎร์ธานี 2543-2545 
     6. นายทวี โรจนสารัมภกิจ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี             2545-2546 
     7. นายวีระ เจริญพักตร์  ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี             2546-2549 
     8. นายก่อเกียรติ กูลแก้ว ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี   2549-2550 
     9. นายกฤตพล ยังวนิชเศรษฐ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง เขต 3  

(สุราษฎร์ธานี) 
        2550-2561 

   10. นายอาคม สิงหบุญ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง เขต 3  
(สุราษฎร์ธานี) 

        2562-ปัจจุบัน 
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อัตราก าลังและบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

อัตราก้าลังประจ้าปีงบประมาณ 2562 มีจ้านวนท้ังหมด 63 อัตรา ดังนี้ 
 

ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 1 อัตรา 
นักวิชาการประมงช้านาญการ 2 อัตรา 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 3 อัตรา 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                        1 อัตรา 
เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน  2 อัตรา 
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 1 อัตรา 
ลูกจ้างประจ้า 7 อัตรา 
พนักงานราชการ                       33 อัตรา 
ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน                   3 อัตรา 
ลูกจ้างกรณีจ้างเหมา 

- นักวิชาการประมงจ้างเหมา 
- เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
- คนงานจ้างเหมา  

 
4 
1 
1 

 
  อัตรา 
  อัตรา 
  อัตรา 

พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา 
ยามรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา 

รวม 63 อัตรา 
 

1. ข้าราชการ  จ านวน   10   อัตรา 
 

ล าดับที่       ชื่อ-สกุล                คุณวุฒิ          ต าแหน่ง 
     1. นายอาคม สิงหบุญ ปริญญาตรี ทษบ.ประมง ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ 
     2. นางสิริวรรณ  หนูเซ่ง ปริญญาโท (MSc in Sustainable นักวิชาการประมงช้านาญการ 

  Aquaculture, University of Stirling, United  
  Kingdom)  
  ปริญญาตรี วท.บ. (การประมง) สาขาการ  
  เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
  ปริญญาตรี  สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)  

3. นางจีรรัตน์  แก้วประจุ ปริญญาโท วท.ม (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) นักวิชาการประมงช้านาญการ 
  ปริญญาตรี วท.บ (จุลชีววิทยา)  

4. นายกฤษณะ  จันทร์ปรางค์ ปริญญาโท ยุทธศาสตร์การพัฒนา นักวิชาการประมงปฎิบัติการ 
 

5. 
 
นางสาวพรพิมล  ทิวแพ 

ปริญญาตรี วท.บ. (การประมง) 
ปริญญาโท วทม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า) 
ปริญญาตรี วทบ. (ประมง) 

 
นักวิชาการประมงปฎิบัติการ 

6. นางสาวจารุวรรณ  เรืองทอง ปริญญาตรี สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า นักวิชาการประมงปฎิบัติการ 
7. นางพิภาวัน  แย้มมณี ปริญญาตรี วท.บ. (การประมง) เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน 
8. นางสุพาภร  แก้วอักษร ปริญญาตรี วท.บ. ประมง เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน 
9. นายจีระสิทธ์ิ คงอินทร์ ปริญญาตรี สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
10. นางสาวสุภาพร ทรวงโพธ์ิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 

  (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)  
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                                      นายอาคม  สิงหบุญ        
 
 
  

   นายอาคม สิงหบุญ 
ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 

 

 

 
 
 
           
 
 
 

                    
 

                  นางสิริวรรณ หนูเซ่ง                                      นางจีรรัตน์ แก้วประจุ 
                 นักวิชาการประมงช้านาญการ               นักวิชาการประมงช้านาญการ             
 

                                                                    
       นางสาวพรพิมล  ทิวแพ                     นายกฤษณะ จันทร์ปรางค์ 
        นักวิชาการประมงปฏิบัติการ                   นักวิชาการประมงปฏิบัติการ     
                                                                                                      

บุคลากร ข้าราชการของศูนย์ฯ 
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               นางสาวจารุวรรณ เรืองทอง                                  นางสุพาภร แก้วอักษร                 
        นักวิชาการประมงปฏิบัติการ                   เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน    
 

 
 
 
                                                                                          
 
 
 
                                                                                                         
                                                                                                   

                        
                           นางพิภาวัน แย้มมณี                                          นายจีระสิทธิ์ คงอินทร์ 
             เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน                               เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  
 

                 
                        
         
                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
                               นางสาวสุภาพร ทรวงโพธิ์ 
                                                       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

ภาพที่1 (ต่อ) ภาพบุคลากร ข้าราชการของศูนย์ฯ  
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2. ลูกจ้างประจ า จ านวน 7 อัตรา 
 

ล าดับที่              ชือ่-สุกล                        คุณวฒุ ิ           ต าแหน่ง 
   1.     นางสาวดวงใจ แซ่ลิ้ม   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญช ี     พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ 2 
   2.     นายทวี ปิ่นสุวรรณ   มัธยมศึกษาตอนต้น     พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ 2 
   3.     นายบัวศรี ปิ่นสุวรรณ   มัธยมศึกษาตอนต้น     พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ 2 
   4.     นางสาวลักษณา ตันสกุล   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรทั่วไป      พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ 2 
   5.     นายอรรถพร เก้ือเดช   มัธยมศึกษาตอนต้น     พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ 2 
   6.     นายทวี ไพบูลย์ทองประสงค ์   มัธยมศึกษาตอนต้น     พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 
   7.     นางสาวสุวรรณดี เทพศิริ   ประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารและโภชนาการ     พนักงานสถานที่ บ 2 

 

3. พนักงานราชการ (งบบุคลากรภาครัฐ) จ านวน 33 อัตรา 
 

 - นักวิชาการประมง 8           คน 

 - นักวิทยาศาสตร์ 3           คน 

 - เจ้าพนักงานประมง 6           คน 

 - นายช่างกลโรงงาน 1           คน 

 - เจ้าหน้าท่ีประมง 1           คน 

 - เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 1           คน 

 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2           คน 

 - พนักงานห้องทดลอง 2           คน 

 - พนักงานผู้ช่วยประมง 9           คน 

 
 ล าดับที ่ ช่ือ-สุกล                         คุณวฒุ ิ       ต าแหน่ง 

1.   นางสาวรักสิมา  วิริยะพาณิช ปริญญาตรี สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า นักวิชาการประมง 
2.   นายเรวัติ  เคลือบสูงเนิน ปริญญาตรี สาขาการประมง นักวิชาการประมง 
3.   นางสาวกมลชนก  พูลสวัสด์ิ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร นักวิชาการประมง 
4.   นายสาโรช ปทะวานิช ปริญญาตรี วท.บ. (ประมง) สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า นักวิชาการประมง 
5.   นางสาวชลธิชา  ณรงคร์ัตน์ ปริญญาตรี วท.บ. (ประมง)   นักวิชาการประมง 
6.   นางสาวอนัญญา  ไม้แก้ว ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมประมง) นักวิชาการประมง 
7.   นางสาวนันทภรณ์ จามพัฒน์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วาริชศาสตร์) นักวิชาการประมง 
8.   นายสุทธิรักษ์ วาระเพียง ปริญญาตรี วท.บ. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า นักวิชาการประมง 
9.   นางสาวระวิวรรณ ขวัญเมือง ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ นักวิทยาศาสตร์ 
10.   นางสาวกุภากร  พรพล ปริญญาตรี วท.บ. (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การอาหาร) 
นักวิทยาศาสตร์ 

11.   นางสาวอุส่าห์  เพชรค้า ปริญญาตรี วท.บ. (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร) 

นักวิทยาศาสตร์ 

12.   นายวิทยา ช่างสุวรรณ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการประมง เจ้าพนักงานประมง 
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ล าดับที่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
13. นายปราชญ์ชัยณรงค์ พัฒนศรีทอง ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร เจ้าพนักงานประมง 
14. นายชูศักด์ิ ร่าหมาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาประมง เจ้าพนักงานประมง 
15. นายธีรพงศ์ อุ่นเกิด ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร เจ้าพนักงานประมง 
16. นายศรนัย สังโชติ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร เจ้าพนักงานประมง 
17. นายปิยะฉัตร เดชศรี ปริญญาตรี สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เจ้าพนักงานประมง 
18. นางสาวพัชรี มากนวล ปริญญาตรี สาขาการบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
19. นายบัญญพนต์ ทวีกุล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญช ี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
20. นางสาวอุรารัตน์ เย็นจิต ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
21. นายดนัย วิชัยดิษฐ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการเกษตร เจ้าหน้าท่ีประมง 
22. นายพอเจตน์ พงศ์ภักดี ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายช่างกลโรงงาน 
23. นางทัศนีย์ ลิ่มทอง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาการบัญช ี พนักงานห้องทดลอง 
24. นางสุพรรณี จามพัฒน์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเกษตร พนักงานห้องทดลอง 
25. นางสาวกษิรา อนันตศักด์ิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (บธ.บ) พนักงานผู้ช่วยประมง 
26. นางสาวจันทร์ทิพย์ ภู่ทองค้า ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร พนักงานผู้ช่วยประมง 
27. นางสาวภัคจิรา อับดลร่าหีม ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง) พนักงานผู้ช่วยประมง 
28. นายวิศาล  เพ็ชรเพ็ง ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ประมง) พนักงานผู้ช่วยประมง 
29. นายสิงหนาท ภู่ไพบูลย์ ปริญญาตรี วท.บ. (ประมง) พนักงานผู้ช่วยประมง 
30. นายอุทัย อัศวเทพ มัธยมศึกษาตอนต้น พนักงานผู้ช่วยประมง 
31. นางสาวจันทร์จิรา จันทร์ศร ี มัธยมศึกษาตอนต้น พนักงานผู้ช่วยประมง 
32. นายพันธ์ศักด์ิ เมฆเสน มัธยมศึกษาตอนต้น พนักงานผู้ช่วยประมง 
33. นายทศพล พิพิธกุล มัธยมศึกษาตอนต้น พนักงานผู้ช่วยประมง 

 
 4. ลูกจ้างกรณีจ้างเหมาและพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 9 อัตรา 
 

 - นักวิชาการประมงจ้างเหมา            4         คน   

 - เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล                  1         คน   

 - พนักงานขับรถยนต์                     3         คน   

 - คนงานจ้างเหมา                         1         คน   

 
 

ล าดับที่               ช่ือ-สกุล                 คุณวุฒ ิ             ต าแหน่ง 
1. นายอธิวัฒน์ รัตโนภาสจรูญ ปริญญาตรี (เทคโนโลยีผลิตสัตว์น้้า) นักวิชาการประมงจ้างเหมา 
2. นางสาวชมพูนุช คงคาฉุยฉาย ปริญญาตรี (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้้า) นักวิชาการประมงจ้างเหมา 
3. นางสาวพัชรีพร ชาตะกูล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วาริชศาสตร์)       นักวิชาการประมงจ้างเหมา 
4. นายศุภวิชญ์ ศิริยงค ์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า)   นักวิชาการประมงจ้างเหมา 
5. นายกวีวัจน์ หนูจันทร์แก้ว ปริญญาตรี  ศิลปะศาสตร์บัณฑิต   เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
6. นายทศพล  เสวตเวช ปริญาญาตรี สาขาการประมง พนักงานขับรถยนต์ 
7. นายธงฉัตร คงวิจิตร มัธยมศึกษาตอนต้น พนักงานขับรถยนต์ 
8. นายบัญชา ปลื้มใจ มัธยมศึกษาตอนต้น พนักงานขับรถยนต์ 
9. นายจรงค์ นิลน้อย ประถมศึกษาตอนปลาย คนงานประมงจ้างเหมา  
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5.  ลูกจ้างชั่วคราว (งบเงินทุนหมุนเวียน) จ านวน 3 อัตรา 
 
 

 - เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 1 คน 

 - คนงานประมง        1 คน 

 - พนักงานขับรถยนต์ 1 คน 
 

ล าดับที่              ชือ่-สุกล             คุณวฒุ ิ           ต าแหน่ง 
1. นางสาวจิตติมา เมษสุวรรณ     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 
2. นายเกษม รัตนเดชากร     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

     สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คนงานประมง 

3. นายธนัง เพชรศรีงาม     มัธยมศึกษาตอนต้น พนักงานขับรถยนต์ 
 
 

6.  ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)    จ านวน 1 อัตรา 
 

   - ยามรักษาความปลอดภัย        1 คน 
 
 

ล าดับที่              ชือ่-สุกล             คุณวฒุ ิ           ต าแหน่ง 
1.   นายพรเทพ พิพิธกุล       มัธยมศึกษาตอนต้น ยามรักษาความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 10 - 
 

 รายงานประจ้าปี 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 
                               Annual Report 2019 Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 3 (Surat Thani) 

 
 

งานธุรการ 
งานธุรการ 

 ลักษณะงาน เป็นการสนับสนุนการด้าเนินงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและอ้านาจหน้าท่ี ท่ีก้าหนด
ไว้ ในขณะเดียวกันก็ด้าเนินการติดตามเร่งรัด ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการด้าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของแผนงานโครงการต่างๆ ท่ีศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายโดยผ่านรูปแบบของงานธุรการ การเงินและบัญชี พัสดุ 
งบประมาณและการติดต่อประสานงานกับกรมประมง และส่วนราชการภายนอก 
 งานธุรการ ประกอบด้วยงานย่อย 3 งาน คือ งานสารบรรณ งานการเงิน และบัญชี และงานพัสดุ
รายละเอียดดังนี้ 
 
1. งานสารบรรณ 
 การด้าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ เช่น การรับหนังสือจากหน่วยงานอื่น และส่งหนังสือเอกสารต่างๆ 
ตลอดจนติดต่อประสานงานกับกรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ในรอบปีงบประมาณ 2562 รวมท้ังจัดเก็บหนังสือและเอกสารทางราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
รายละเอียดการปฏิบัติงานสารบรรณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
งานปฏิบัติ หน่วยนับ จ านวน 

1.  รับงานระบบ E- สารบรรณ ครั้ง 1,721 
2.  ส่งงานระบบ E- สารบรรณ ครั้ง   808 

 
2. งานการเงินและบัญชี 
 การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราวและค่าใช้จ่ายหมวดต่างๆ ตามแผนงาน
และโครงการต่างๆ รวมทั้งจัดเก็บและน้าส่งเงินท่ีเกิดจากการด้าเนินงาน ท่ีได้รับมอบหมาย  
 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

รายการ เงินประจ างวด 
เบิกจ่ายสะสมเงิน 

ต้ังแต่ต้นปี 
จ านวนเงินคงเหลือ 

กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7,296,352.00 7,296,352.00 0.00 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 327,600.00 327,555.75 44.25 

รวม                7,623,952.00              7,623,907.75 44.25 

กิจกรรมพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,377,500.00 1,377,195.12 304.88 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,107,300.00 1,105,692.71 1,607.29 

รวม 2,484,800.00 2,482,887.83 1,912.17 
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รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

รายการ            เงินประจ างวด            เบิกจ่ายสะสม 
           เงินตั้งแต่ตน้ป ี

          จ านวนเงนิ       
           คงเหลอื 

 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
หมวด ครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้าง 

5,549,680.00 
3,238,000.00  

5,457,651.16 
3,238,000.00 

92,028.84 
0.00 

รวม 8,787,680.00 8,695,651.16 92,028.84 

กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการผลิตสินค้าประมง 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 470,320.00 468,474.78 1,845.22 

รวม 470,320.00 468,474.78 1,845.22 

กิจกรรมวิจัยและนวัฒกรรมด้านเทคโนโลยีการประมง 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 850,700.00 850,524.21 175.79 

รวม 850,700.00 850,524.21 175.79 

กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,118,500.00 1,114,848.48 3,651.52 

รวม 1,118,500.00 1,114,848.48 3,651.52 

เงินทุนเวียนในการผลิต พันธุป์ลา พันธุ์กุ้งและพนัธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 

หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 339,360.00 339,360.00 0.00 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 200,000.00 192,284.50 7,715.50 

หมวดค่าสาธารณูปโภค 70,000.00 35,212.45 34,787.55 

รวม 609,360.00 566,856.95 42,503.05 
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       รายละเอียดงานท่ีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
 

ล าดับที่ งานที่ปฏิบัติ จ านวน หน่วยวัด/ปี 
1. ควบคุมเงินงบประมาณและโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับ 
 - งบประมาณท่ีได้รับ (เงินงบประมาณปกติ) 21,335,952.00 บาท 
 - นอกงบประมาณ (เงินทุนหมุนเวียนฯ)  609,360.00 

 
บาท 

 
2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามกิจกรรมและโครงการต่างๆ 
 - บุคลากรภาครัฐด้านประมง 7,623,952.00 บาท 
 - กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 8,787,680.00 บาท 
 - พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า 2,484,800.00 บาท 
 - วิจัยและนวัฒกรรมด้านเทคโนโลยีการประมง 850,700.00 บาท 
 - ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1,118,500.00 บาท 
 - ส่งเสริมและบริหารจัดการผลิตสินค้าประมง 470,320.00 บาท 
 - เงินทุนหมุนเวียนในการผลิต พันธุ์ปลาฯ 609,360.00 บาท 

3. การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
 - เงินนอกงบประมาณ           566,856.95 บาท 

4. เบิกจ่ายงบกลาง 
 - เงินค่าเล่าเรียนบุตร 111,894.00 บาท 
 - เงินค่ารักษาพยาบาล 5,940.00 บาท 

5. ควบคุมการจัดเก็บและน าส่งเงิน 
 - ใบน้าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 6 ครั้ง 
 - ใบน้าส่งเงินฝากคลัง 81 ครั้ง 
 - ใบน้าส่งเงินเบิกเกินส่งคืนในงบประมาณ 2 ครั้ง 

6. ควบคุมการจัดเก็บและน าส่งเงิน 

 - รายได้จากการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้า 
                
      1,115,090.00 

 
บาท 

7. จัดท ารายงานส่ง สตง. 12 ชุด/ปี 
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กิจกรรมเพิ่มผลผลติสัตว์น้ าประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

  เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้้าชายฝ่ังปล่อยลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ เป็นการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้้า ในแหล่งน้้า
ธรรมชาติ ให้มีพันธุ์สัตว์น้้ามากขึ้น  รวมถึงการบริการทางวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคการเพาะพันธุ์
สัตว์น้้าชายฝ่ัง เช่น การเพาะพันธุ์ปูทะเล ปูม้า ปลากะพง กุ้งทะเล ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจท่ัวไป  

 
แผนและผลการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลงาน 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าชายฝ่ัง พันตัว 9,611.00 10,700.00 
 1.1 พันธุ์ปลา พันตัว 123.00 130.00 
  - ปลากะพงขาว พันตัว 123.00 130.00 
 1.2 พันธุ์กุ้ง พันตัว 9,218.00 10,150.00 
  - กุ้งแชบ๊วย พันตัว 9,218.00 10,150.00 
 1.3 พันธุ์ปู พันตัว 270.00 420.00 

  -ปูม้า พันตัว 270.00 420.00 
2. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าชายฝ่ัง พันตัว 9,611.00 10,700.00 
 2.1 พันธุ์ปลา พันตัว 123.00 130.00 
  - ปลากะพงขาว พันตัว 123.00 130.00 
 2.2 พันธุ์กุ้ง พันตัว 9,218.00 10,150.00 
  - กุ้งแชบ๊วย พันตัว 9,218.00 10,150.00 
 2.3 พันธุ์ปู พันตัว 270.00 420.00 
  - ปูม้า พันตัว 270.00 420.00 

 
ผลผลิตลูกพันธ์ปูประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
            - ปูทะเล ระยะยงัแครบ จ้านวน    254,260      ตัว 
            - ปูม้า ระยะยงัแครบ จ้านวน    528,000      ตัว 
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                    การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ประจ าป ี2562 
 

ล าดับที่ 

 
สถานที่ปล่อย 

 
วัน เดือน 

ปี 

ชนิดสัตว์น้ าที่ปล่อย (ตัว) 

รวม กุ้ง
แชบ๊วย 

ปลา
กะพง
ขาว 

ปูม้า 

1. คลองเฉงอะ ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์  
จ.สุราษฎร์ธานี 

29 พ.ย. 61 - 30,000 - 30,000 

2. ปากคลองดอนสัก ม.7 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก  
จ.สุราษฎร์ธานี 

3 ธ.ค. 61 500,000 - - 500,000 

3. บริเวณป่าชายเลน ม.1 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ  
จ.สุราษฎร์ธานี 

4 ธ.ค. 61 500,000 - - 500,000 

4. ท่าน้้าหนองนนทรี ม.1 ต.ตะกรบ อ.ไชยา  
จ.สุราษฎร์ธานี 

4 ธ.ค. 61 500,000 - - 500,000 

5. แหลมหน้าพระลาน ม.4 ต.เกาะสมุย อ.เกาะสมุย  
จ.สุราษฎร์ธานี 

4 ธ.ค. 61 500,000 - - 500,000 

6. หาดหินกอง ม.6 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพงัน  
จ.สุราษฎร์ธานี 

4 ธ.ค. 61 500,000 - - 500,000 

7. คลองมะขามเต้ีย ม.2 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพงัน  
จ.สุราษฎร์ธานี 

4 ธ.ค. 61 150,000 - - 150,000 

8. เกาะเสร็จ ม.1 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 25 ม.ค 62 - - 53,000 53,000 
9. หาดนางลอย ม.8 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ  

จ.สุราษฎร์ธานี 
25 ม.ค. 62 - - 40,000 40,000 

10. คลองท่าทอง ม.1 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์  
จ.สุราษฎร์ธานี 

28 ม.ค. 62 - - 60,000 60,000 

11. แม่น้้าสวี ม.5 ต.ปากแพรก อ.สวี ข.ชุมพร 1 มี.ค. 62 - 30,000 - 30,000 
12. อ่าวบ้านดอน ม.1 ต.ท่าทอง อ.กายจนดิษฐ์  

จ.สุราษฎร์ธานี 
14 มี.ค. 62 - 5,000 - 5,000 

13. สระน้้าสาธารณะหมู่บ้าน ม.1 ต.ตะกรบ อ.ไชยา  
จ.สุราษฎร์ธานี 

26 มี.ค. 62 - 10,000 - 10,000 

14. คลองราง ม.5 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 27 มี.ค 62 - 10,000 - 10,000 
15. คลองเฉงอะ ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์  

จ.สุราษฎร์ธานี 
28 มี.ค. 62 - 30,000 - 30,000 

16. คลองท่าทอง  ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์  
จ.สุราษฎร์ธานี 

29 มี.ค. 62 - 10,000 - 10,000 

17. ปากน้้าท่าทอง ม.1 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์  
จ.สุราษฎร์ธานี 

7 เม.ย.. 62 -  7,000 7,000 

18. คลองท่าฉาง ม.1 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 11 เม.ย. 62   60,000 60,000 
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การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ประจ าป ี2562 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ 
 

สถานที่ปล่อย 
 

วัน เดือน 
ปี 

ชนิดสัตว์น้ าที่ปล่อย (ตัว) 
รวม กุ้ง

แชบ๊วย 
ปลากะพง

ขาว 
ปูม้า 

19. ทะเลเกาะสมุย ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย  
จ.สุราษฎรธ์านี 

19 เม.ย. 
62 

1,500,000 - - 1,500,000 

20. ริมเขื่อนคลองเฉงอะ ม.4 ต.ตะเคียนทอง  
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 

19 เม.ย. 
62 

1,500,000 - - 1,500,000 

21. คลองลีเล็ด ม.4 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สรุาษฎร์ธานี 1 พ.ค. 62 - 5,000 - 5,000 
22. ศูนย์อนุรักษ์ชุมชนชายเล ม.4 ต.ตะเคียนทอง 

อ.กาญจนดิษฐ์จ.สุราษฎร์ธานี 
24 ก.ค. 62 1,000,000 - - 1,000,000 

23. คลองกะแดะแจะ ม.3 ต.ทา่ทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์  
จ.สุราษฎรธ์านี 

24 ก.ค. 62 1,000,000 - - 1,000,000 

24. คลองคราม ม.4 ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก  
จ.สุราษฎรธ์านี 

24 ก.ค. 62 500,000 - - 500,000 

25. ทะเลบ้านเกาะแรด ม.3 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก  
จ.สุราษฎรธ์านี 

24 ก.ค. 62 500,000 - - 500,000 

26. ทะเลบ้านเกาะยาง-หาดสวรรค์ ม.1 ต.คัลธลุี  
อท่าชนะจ.สุราษฎร์ธานี 

25 ก.ค. 62 1,000,000 - - 1,000,000 

27. ประมงพื้นบ้านละไม ม.4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย  
จ.สุราษฎรธ์านี 

8 ส.ค. 62 250,000 - 100,000 350,000 

28. คลองศาลาคล่อย ม.4 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพงัน  
จ.สุราษฎรธ์านี 

9 ส.ค. 62 250,000 - 100,000 350,000 
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งบเงินทุนหมุนเวยีนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
       เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้้าคุณภาพดีจ้าหน่ายในราคาท่ีเป็นธรรมแก่เกษตรกรส้าหรับบริการเกษตรกร 
เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการจัดหาพันธุ์สัตว์น้้าในการเพาะเล้ียง นอกเหนือจากท่ีสามารถจัดซื้อได้จาก 
ฟาร์มเอกชนท่ัวไป  

รายงานจ าหน่ายพันธ์ุสัตว์น้ าประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ชนิด 
ขนาด 
(ซม.) 

ราคา 
(บาท) 

จ านวนสัตว์น้ า 
      ที่ผลิต (ตัว) 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

ปลากะพงขาว 1 ซม.ขึ้นไป ซม.ละ 1 บาท 27,000.00 27,000.00 
ปลากะพงขาว 2 ซม. ขึ้นไป ตัวละ 2 บาท 141,050.00 282,100.00 
ปลากะพงขาว 3 ซม. ขึ้นไป ตัวละ 3 บาท 4,050.00 12,150.00 
ปูม้า 0.5 ซม. ตัวละ 1.00 บาท 106,000.00 106,000.00 
ปูทะเล  0.5 ซม. ตัวละ 3.00 บาท 200,550.00 601,650.00 
ปูทะเล 1.0 ซม. ตัวละ 6.00 บาท 10,710.00 64,260.00 
แพลงก์ตอนพืช หัวเช้ือปฏิบัติการ ลิตรละ 45 บาท 2.00 90.00 
สาหร่ายพวงองุ่น เกรด B - กิโลกรัมละ 70 บาท 312.00 21,840.00 

รวม 489,674.00 1,115,090.00 
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กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  
         

  ฝ่ายตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ด้าเนินงานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ในการตรวจ
เฝ้าระวังพื้นท่ีแหล่งผลิตและตรวจสุขอนามัยฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้้าเพื่อการส่งออก มีการตรวจวิเคราะห์ยาและสารเคมี
ตกค้างในเนื้อสัตว์น้้าจากการเพาะเล้ียง เพื่อการรับรองคุณภาพและรับรองมาตรฐานและสถานท่ีเพาะเล้ียงท่ีได้รับการขึ้น
ทะเบียนท่ีถูกต้อง ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียง
สัตว์น้้าชายฝ่ัง ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้้า คุณภาพน้้า คุณภาพดิน 
เฝ้าระวังคุณภาพน้้าแหล่งน้้าคลองธรรมชาติและแหล่งน้้าทะเลชายฝ่ังอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
การเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง บริการผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้้า แจกเกษตรกรเพื่อใช้ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า
ชายฝ่ัง รวมถึงการให้บริการทางวิชาการ ให้ค้าปรึกษาแนะน้าด้านคุณภาพน้้า สัตว์น้้า และโรคสัตว์น้้าชายฝ่ัง  
 

งานบริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

  ด้าเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ังตามมาตรฐานของกรมประมง เพื่อให้
ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง มีผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของกรมประมง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
ตลอดจนออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้าและลูกพันธุ์สัตว์น้้า ให้บริการรับค้าขอการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง เป็นต้น 
 

งานบริการตรวจวิเคราะห์โรคทางชีวโมเลกุล (PCR) 

  ให้บริการตรวจวิเคราะห์โรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสและแบคทีเรียบางชนิด ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ ได้แก่ โรคตัว
แดงดวงขาว (WSSV) โรคหัวเหลือง (YSV) โรคทอร่าซินโดรม (TSV) โรคตายด่วน (EMS/AHPND)  โรคแคระแกร็น 
(IHHNV) โรคกล้ามเนื้อตาย (CMNV) และเช้ือปรสิตกลุ่ม Microsporidian (EHP) ในกุ้งทะเล โรควีเอ็นเอ็น (VNN) และอิ
ริโดไวรัส (Iridovirus) ในปลาทะเล และเช้ือปรสิต perkinsus sp. ในหอยทะเล เป็นต้น 
 

งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและปรสิต 

  ให้บริการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียในน้้า ดิน และสัตว์น้้า ได้แก่ แบคทีเรียรวม (Total Bacteria) วิบริโอ
รวม (Total Vibrio) วิบริโอพาราฮีโมไลติคัส (V. pqrahaemolyticus) และให้บริการตรวจวิเคราะห์โรคปริสิตและ
สุขภาพภายนอกในสัตว์น้้าชายฝ่ัง 
 

งานบริการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 

  ให้บริการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต ให้เกษตรกรและผู้มาขอรับ
บริการในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นท่ีลูกข่าย ได้แก่ จังหวัดชุมพร และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตรวจวิเคราะห์
สารตกค้างกลุ่มไนโตรฟูแรนส์ (Nitrofurans group) มาลาไคท์ กรีน (Malachite green)  ลูโค-มาลาไคท์ กรีน (Luco-
Malachite green) คลอแรมฟินิคอล (Chloramphenical)  ฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolone) ในการตรวจกลุ่ม 
อ๊อกซีเตตร้าไซคลิน (Oxytetracyclin) และอ๊อกโซลินิค แอซิด (Oxolinic acid) ส่งตรวจวิเคราะห์ท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้้านครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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งานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

    ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าเพื่อใช้ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง ได้แก่ ฟาร์มเล้ียงกุ้งทะเล  
บ่อเล้ียงปลาทะเล และบ่อเล้ียงปูทะเล เป็นต้น รวมถึงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้้าคลองธรรมชาติ 
และแหล่งน้้าทะเล อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง ในพื้นท่ีจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

      

                              
                                 

                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                         ภาพที่ 2 กิจกรรมต่างๆของหน่วยตรวจสอบและรับรองคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้า 
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กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงได้รับงบประมาณ ประจ้าปี 2562 เพื่อด้าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ 
และมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  

ตารางแสดงแผน/ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 

     

กิจกรรมหลัก  
การปฏิบัติงาน 

แผน 
หน่วย
นับ ผล 

หน่วย
นับ 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน          
1. การเฝ้าระวังเชิงรุกในประเทศเพื่อแสดงสถานะปลอดโรค 1,080 ตัวอย่าง 1,080 ตัวอย่าง 
   (Country free) ฟาร์มกุ้งทะเล          
   1.1 กุ้งทะเล                                           864 ตัวอย่าง 864 ตัวอย่าง 
   1.2 พาหะ                                             216 ตัวอย่าง 216 ตัวอย่าง 
2. การเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อแสดงสถานะของโรคในประเทศ           2,112 ตัวอย่าง 1,982 ตัวอย่าง 
   (National surveillance)         
   2.1 การเฝ้าระวังเชิงรุกฟาร์มกุ้งทะเล                       1,080 ตัวอย่าง 1,080 ตัวอย่าง 
   2.2 การเฝ้าระวังเชิงรุก ของโรงอนุบาลกุ้งขาว                 936 ตัวอย่าง 754 ตัวอย่าง 
(นอกเหนือจากฟาร์ม GAP มกษ 7432 และCluster กุ้งกุลาด้า)          
   2.3 การเฝ้าระวังโรคเชิงรุกหอยสองฝา                         96 ตัวอย่าง 96 ตัวอย่าง 
3. การเฝ้าระวังเชิงรับ (Walk in)         
   3.1 ตรวจโรคสัตว์น้้าในตัวอย่าง น้้า ดิน และอื่นๆ             3,128 ตัวอย่าง 4,937 ตัวอย่าง 
   3.2 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าและดิน                           ไม่ก้าหนด  ตัวอย่าง 18,656 ตัวอย่าง 
4. การเฝ้าระวังฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค  มกษ 7432-2558         144 ตัวอย่าง 144 ตัวอย่าง 
5. เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์น้้า         
   5.1 ตรวจสุขอนามัยโรงเพาะฟักและฟาร์มกุ้งทะเลไปจีน 396 ตัวอย่าง 180 ตัวอย่าง 
   5.2 ผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ (ปม.1)                          5,625 ตัวอย่าง 8,967 ตัวอย่าง 
6. การเฝ้าระวังคุณภาพน้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติ (Mo.3)         
   6.1 การเฝ้าระวังคุณภาพน้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติ (Mo.3) 15 จุด    900 ตัวอย่าง 900 ตัวอย่าง 
   6.2 เฝ้าระวังคุณภาพดิน 1 จุด 3 ครั้ง/ ป ี                      3 ตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง 
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ตารางแสดงแผน/ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 

     

กิจกรรมหลัก  
การปฏิบัติงาน 

แผน 
หน่วย
นับ ผล 

หน่วย
นับ 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพสนิค้าประมงสู่มาตรฐาน          
กิจกรรมรอง : ควบคุมกับดูแลสินค้าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน         
1. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้้า              505 ฟาร์ม 509 ฟาร์ม 
2. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้าจากแหล่งเพาะเล้ียงสัตว์น้้า     2,008 ฟาร์ม 2,238 ฟาร์ม 
กิจกรรมรอง : บริหารจัดการการท าประมงให้เปน็ไปตามมาตรฐาน         
กิจกรรมย่อย : ก ากับดูแล และติดตามสัตว์น้ าควบคุม         
1. ติดตาม เฝ้าระวัง การเพาะเล้ียงสัตว์น้้าควบคุมกุ้งทะเล         
   1.1 เฝ้าระวังแหล่งท้ิงน้้าธรรมชาติในเขตน้้ากร่อยและชายฝ่ัง         
     1.1.1 สุราษฎร์ธานี 6 ครั้ง 6 ครั้ง 
     1.1.2 ชุมพร                                                6 ครั้ง 6 ครั้ง 
2. ติดตาม เฝ้าระวัง การเพาะเล้ียงสัตว์น้้าควบคุมหอยทะเล         
   2.1 เฝ้าระวังการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าควบคุมหอยทะเล  12 ครั้ง 9 ครั้ง 
กิจกรรมหลัก:โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่         
1. สหกรณ์ผู้เล้ียงกุ้งลุ่มน้้าท่าทอง จ้ากัด          
  1.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ/การลดต้นทุน    53 ราย 53 ราย 
  1.2 แจกจ่ายหัวเช้ือจุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรผง)                      2,560 ซอง 2,560 ซอง 
  1.3 กิจกรรมน้าร่องพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกร (กุ้งพรีเมี่ยม)          1 แปลง 1 แปลง 
  1.4 ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน 12 ครั้ง 12 ครั้ง 
2. กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงปูทะเลกาญจนดิษฐ์         
  2.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ/การลดต้นทุน   50 ราย 50 ราย 
  2.2 แจกจ่ายหัวเช้ือจุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรผง)                     2,500 ซอง 2,500 ซอง 
  2.3 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง)                 50 ราย 50 ราย 
  2.4 ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง)                50 ราย 50 ราย 
  2.5 ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้้า                            350 รายการ 355 รายการ 

  2.6 ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน                         12 ครั้ง 12 ครั้ง 
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ตารางแสดงแผน/ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 
 

 

กิจกรรมหลัก  การปฏิบัติงาน 
แผน หน่วยนับ ผล หน่วยนับ 

3. ชมรมผู้เล้ียงกุ้งชุมพร จ.ชุมพร         
   3.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ/การลดต้นทุน   15 ราย 15 ราย 
   3.2 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง)     15 ราย 15 ราย 
   3.3 กิจกรรมน้าร่องพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกร (ลดพลังงาน)          1 แปลง 1 แปลง 
   3.4 ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน     12 ครั้ง 12 ครั้ง 

 

กิจกรรมอื่นๆ 
 

1. ให้บริการออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้า (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 

ชนิด กุ้งขาว กุ้งกุลาด า รวม 

จ้านวน (ฉบับ) 2,652 25 2,677 

ผลผลิต (ตัน) 15,154.499 108.206 15,262.705 
 

2. จ้านวนการแจกจ่ายหัวเช้ือจุลินทรีย์ ปม.1 ชนิดน้้า (ตุลาคม 2561- กันยายน 2562) 8,967 ขวด 

3. ตรวจติดตามคุณภาพแหล่งรับรองหอยสองฝา (หอยตลับ) ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

หอยตลับ (2 จุด) น้ าทะเล (2 จุด) 

สารชีวพิษ E.coli โลหะหนัก แพลงก์ตอนพืช โลหะหนัก 

(ทุกสัปดาห์) (ทุกเดือน) (2 ครั้ง/ปี) (2 ครั้ง/เดือน) (2 ครั้ง/ปี) 

53 ครั้ง 12 ครั้ง 2 ครั้ง 22 ครั้ง 2    ครั้ง 
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4. แบบรายงานผลค่าเฉล่ียคุณภาพน้้า กิจกรรมติดตาม เฝ้าระวังการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าควบคุม (หอยทะเล)  

   ประจ้าปีงบประมาณ 2562 
 
       

จุดที ่
 

ชนิดหอย 
 

พื้นที่ด าเนนิการ 
พิกัด 

ภูมศิาสตร์ 
อุณหภมูิ (°C) 

 
ความ
ลึก 
(m) 

 
ความ

โปร่งแสง 

แอมโมเนียรวม 
(mg/l) 

ไนไตรท์ (mg/l) ไนเตรท (mg/l) 

  lon lat บน ล่าง   บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง 
1 หอยนางรม/

หอยตลับ 
อ.ไชยา 99.2967 9.3781 25.93 29.02 1.59 102 0.0653 0.0618 0.0301 0.0011 

 
0.0244 0.0069 

2 หอยแครง อ.ท่าฉาง 99.2653 9.3011 25.72 28.73 1.71 77 0.0631 0.0589 0.0026 0.0008 0.0134 0.0111 
3 หอยแครง อ.พุนพิน 99.2925 9.2608 25.60 28.64 1.79 74 0.0589 0.0806 0.0035 0.0029 0.0349 0.0204 
4 หอยแครง อ.เมือง 99.3650 9.2323 25.75 29.00 1.38 63 0.0602 0.0625 0.0038 0.0031 0.0336 0.0162 
5 หอยแครง อ.กาญจนดิษฐ์ 99.4193 9.2128 26.98 30.09 1.08 44 0.0632 0.0642 0.0020 0.0019 0.0100 0.0136 
6 หอยแครง อ.กาญจนดิษฐ์ 99.4347 9.2165 26.72 29.64 1.09 42 0.0553 0.0633 0.0010 0.0009 0.0034 0.0052 
7 หอยแครง อ.กาญจนดิษฐ์ 99.4999 9.2495 26.23 29.30 2.10 92 0.0696 0.0694 0.0035 0.0033 0.0173 0.0118 
8 หอยแมลงภู่ อ.ดอนสัก 99.5650 9.2808 26.22 29.38 2.44 53 0.0750 0.0811 0.0043 0.0044 0.0109 0.0855 
 
 
 
 

จุดที ่

 
ชนิดหอย 

 
พื้นที่ด าเนนิการ 

 
พิกัด 

ภูมศิาสตร์ 
พีเอช 

 
อัลคาไลน์(mg/l) ฟอสเฟส(mg/l) ความเค็ม(mg/l) 

 
DO(mg/l) 

  lon lat บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง 
1 หอยนางรม/

หอยตลับ 
อ.ไชยา 99.2967 9.3781 7.85 8.02 100 116 0.0412 0.0342 25 27 5.95 5.64 

2 หอยแครง อ.ท่าฉาง 99.2653 9.3011 7.92 8.04 105 109 0.0474 0.0796 22 23 6.48 5.88 
3 หอยแครง อ.พุนพิน 99.2925 9.2608 8.11 8.13 94 102 0.0357 0.0340 15 17 5.78 5.69 
4 หอยแครง อ.เมือง 99.3650 9.2323 8.16 8.17 86 96 0.0403 0.0361 11 14 5.66 5.40 
5 หอยแครง อ.กาญจนดิษฐ์ 99.4193 9.2128 7.95 8.00 103 101 0.0431 0.0348 20 21 6.88 6.21 
6 หอยแครง อ.กาญจนดิษฐ์ 99.4347 9.2165 8.00 7.99 109 114 0.0423 0.0428 23 24 6.79 6.58 
7 หอยแครง อ.กาญจนดิษฐ์ 99.4999 9.2495 7.97 7.98 115 113 0.0431 0.0401 26 27 5.86 5.58 
8 หอยแมลงภู่ อ.ดอนสัก 99.5650 9.2808 7.98 7.98 122 123 0.0465 0.0452 29 29 6.01 5.65 
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กิจกรรมฝ่ายเทคนิคการเลี้ยงสัตว์น้ า 
              ฝ่ายเทคนิคการเล้ียงสัตว์น้้า ด้าเนินการศึกษาและทดลองการเล้ียงสัตว์น้้า ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูล   
    ด้านการเล้ียงสัตว์น้้า ได้ส่งเสริมเกษตรกรที่ สนใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงาน  
                    กิจกรรมท่ีด้าเนินงานได้แก่ การเล้ียงปูทะเลในบ่อดินด้วยอาหารกุ้งขาวแวนนาไม การเล้ียงหอยตะโกรม 
    กรามขาวในบ่อดิน (ลูกพันธุ์จากโรงเพาะฟัก) 
 
 

การเลี้ยงปูทะเลในบอ่ดินด้วยอาหารกุ้งขาวแวนนาไม 
 

                 
 

              
 

การเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวในบ่อดิน 
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กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร 
กิจกรรมย่อย: โครงการบริหารระบบชลประทานน้ าเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

 

 เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ให้มีการพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้ากุ้งทะเลท่ีดีขึ้น เป็นการเพิ่มผลผลิต 
กุ้งและยังรักษาสภาพส่ิงแวดล้อมภายในพื้นท่ีโครงการให้อยู่ในสภาพที่ดี เริ่มด้าเนินงานต้ังแต่ปีงบประมาณ 2544  
โดยโครงการบริหารระบบชลประทานน้้าเค็มเพื่อการเพาะเล้ียงกุ้งทะเล ต้ังอยู่ในพื้นท่ี ป่าคลองท่าเนียน ต้าบลตะกรบ 
อ้าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

แบ่งเป็น 2 โซน 
                 โซนท่ี 1 คลองท่าเขือ-คลองห้วยพุน หมู่ท่ี 2 ต้าบลตะกรบ อ้าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
                 โซนท่ี 2 คลองพุมเรียง หมู่ท่ี 5 ต้าบลตะกรบ อ้าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

แผนและผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
 

ล าดับที่ กิจกรรม หน่วย แผนงาน ผลงาน 
1. ตรวจวิเคราะห์น้้าและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ครั้ง/ตัวอย่าง 0/0    0/0 
2. ให้บริการทางวิชาการ   ราย/ตัวอย่าง 0/0    0/0 
3. พัฒนากลุ่มเกษตรกร กลุ่ม/ราย 0/0    0/0 
4. ให้บริการสูบน้้าแก่เกษตรกร ชม/ลบ.ม. 70/226,800 76/246,240 
5. ให้บริการบ้าบัดน้้าท้ิง (เติมอากาศในคลองบ้าบัด) ชม. 0     0 
6. ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้ค้าแนะน้า ครั้ง 0     1 
7. เจ้าหน้าท่ีให้ค้าแนะน้าส่งเสริม ครั้ง 0    14 
8. ติดตามและตรวจสอบสภาพแวดล้อมคลองน้้าเข้าชลประทานน้้าเค็ม ชม. 0     0 
9. ซ่อมบ้ารุง ครั้ง 1 3 
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ภาพกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร (ชลประทานฯ) 
 

ภาพกิจกรรมของโครงการชลประทานน้ าเค็ม บ้านตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 
 
 

                                  
 

                                 
 

            

                              ภาพที่ 3 เดินสายไฟและปรับวงจรไฟฟ้าชลประทานน้้าเค็มโซน 1 
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                 ภาพที่ 4 การถมหินคลุกเพื่อซ่อมบ้ารุงทางเข้าออกของโครงการชลประทานน้้าเค็มโซน 1 
 

 

                          
 

                     ภาพท่ี 5 ซ่อมท่อส่งน้้าซึ่งฝังอยู่ใต้ถนนทางเข้าออกของชลประทานน้้าเค็มโซน 1 
                                  เกษมฟาร์มน้าแบคโฮมาขุดและปะซ่อมให้พร้อมฝังกลบ 
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ภาพบุคลากรของศูนย์ฯ 
 

 
 

ธุรการและโครงการชลประทานน ้าเค็มฯ 
 

 
 

ฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้้า 
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 ฝ่ายเทคนิคการเล้ียงสัตว์น้้า และฝ่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง 
 

   
 

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
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ผู้เข้ามาเย่ียมชมกิจกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  
 เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ล าดับที่ วัน/เดือน/ป ี หน่วยงานที่เยี่ยมชมดูงาน จ านวน หน่วยนับ 
1. 21 ส.ค 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 18 คน 
2.   2 พ.ย 2561  ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทางทะเล 30 คน 
3. 27 มิ.ย 2562  ชมรมกุ้งสงขลานครศรีธรรมราชและกลุ่มปูด้าลุ่มน้้าปากพนัง 46 คน 
4. 25 ก.ค 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี                    23 คน 
5. 19 ส.ค 2562  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ังประจวบฯ 3 คน 
6.    2 ก.ย 2562  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง                                   24 คน 

รวม    144 คน 
 
 

นักศึกษาฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝัง่ 
  เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)   

 ประจ าปีงบประมาณ 2562  
 

ล าดับที่ วัน/เดือน/ป ี นักศึกษาฝึกงานที่มาฝึกงานที่ศูนย์ฯ จ านวน หน่วยนับ 
1. 16 พ.ย 61 – 18 ม.ค 62 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา   4 คน 
2. 3 ธ.ค 61 – 29 มี.ค 62 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 3 คน 
3. 14 ม.ค 62 – 8 มี.ค 62 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 2 คน 
4. 15 มี.ค 62 – 30 เม.ย 62 วิทยาลัยเกษตรกรรมระนอง  2 คน 
5. 9 เม.ย 62 – 31 พ.ค 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2 คน 
6. 1 มิ.ย 62 – 31 ก.ค 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 คน 
7. 3 มิ.ย 62 – 2 ส.ค 62 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สุราษฎร์ธานี) 1 คน 
8. 1 มิ.ย 62 – 31 ก.ค 62 มหาวิทยาลัยพะเยา 6 คน 
9. 1 ก.ค 62 – 1พ.ย 62 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 2 คน 

รวม      23 คน 
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ภาพกิจกรรมของนักศึกษาฝึกงาน 
 

 
 

                    นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ช่ังวัดปูทะเลฝ่ายเทคนิคการเล้ียงสัตว์น้้า 
 

                
 
        นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีท้าการหาค่าอัลคาไลน์ และการกรองหาตะกอน 
                                  ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
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ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ 
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ภาพกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

             

      
 
 

           

   
 

วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยฯ 
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วันท่ี 25 มกราคม 2562 
ศูนย์วิจัยฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้้ากับส้านักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ หาดนางลอย ม.8 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ 

จ.สุราษฎรธานี จ้านวน 40,000 ตัว และเกาะเสร็จ ม.5 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี จ้านวน 53,000 ตัว 
 

 
 
 
 
. 
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วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2562 

 ผอ.นิคม ละอองศิริวงค์ และคณะ จาก ศพช. นราธิวาส ให้ค้าแนะน้าการวิเคราะห์คุณภาพน้้า ณ ศูนย์วิจัยฯ 
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วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562 
Big Cleaning Day บริเวณศูนย์วิจัยฯ 
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วันท่ี 11 มีนาคม 2562  
ศูนย์วิจัยฯ ร่วมกับ ส้านักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบลูกพันธุ์ปูทะเล จ้านวน 30,000 ตัว ให้กับเกษตรกร 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มผู้เล้ียงปูทะเลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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วันท่ี 29 มีนาคม 2562  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางอุมาพร พิมลบุตร เข้าตรวจเย่ียมกิจกรรมของเกษตรกรโครงการ 

ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มผู้เล้ียงปูทะเลกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี และเข้าเย่ียมชมกิจกรรมการเพาะเล้ียง 
ปูทะเล ของศูนย์วิจัยฯ 
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วันท่ี 19 เมษายน 2562 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยฯ ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ณ บริเวณ ปากคลองเฉงอะ ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ 

จ.สุราษฎร์ธานี จ้านวน  1,500,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้้าสู่ชุมชน



 

  

 


