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1 รายงานประจ าปี 2562 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุม่น้้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติการก่อตั้ง 

 พ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง  เป็นพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ในเขตอ าเภอ
ชะอวด อ าเภอร่อนพิบูลย์ อ าเภอปากพนัง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอจุฬาภรณ์ อ าเภอพระพรหม 
อ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอหัวไทร และพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอลานสกา และอ าเภอเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช รวมถึงพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลาและอ าเภอควนขนุน อ าเภอป่า
พะยอม จังหวัดพัทลุง มีพ้ืนที่รวมกันประมาณ 1,900,000 ไร่ ซึ่งในจ านวนนี้เป็นพ้ืนที่ท านากว่า 
500,000 ไร่ ประชากรมากกว่า 400,000 คน ประกอบอาชีพท านาเป็นหลัก รองลงมาได้แก่การ
ปลูกไม้ผลและยางพาราประมาณ 100,000 คน การท าประมงทะเลประมาณ 20,000 คน การ
เพาะเลี้ยงกุ้งประมาณ 7,500 คน ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพอ่ืนๆ และการรับจ้างแรงงาน ถึงแม้ว่า
จะเป็นพ้ืนที่ที่มีบริเวณกว้างมีทรัพยากรธรรมชาติมาก แต่ประชาชนในบริเวณนี้ประสบปัญหาขาด
แคลนน้ าจืดในการอุปโภคและการเกษตร ในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ าที่ส าคัญ
แห่งหนึ่งของภาคใต้ จากการถูกน้ าทะเลรุกเข้าไปในแม่น้ าปากพนัง ท าให้เกิดสภาพน้ าเค็มถึงปีละ 9
เดือน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงในการ
พัฒนาการประกอบอาชีพของเกษตรกรบริเวณลุ่มน้ าปากพนัง 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริ ที่ต้องการให้ราษฎรของพ้ืนที่ลุ่มน้ าปาก
พนัง มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีกระแสพระราชด ารัส เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2536 ณ พระราช
ต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ความตอนหนึ่งว่า 



 2 รายงานประจ าปี 2562 

 “…ควรจัดตั้งศูนย์ศึกษาเฉพาะกิจที่บริเวณประตูระบายน้ าหน้าโกฏิในพ้ืนที่ของกรมประมง 
เพ่ือท าการทดลอง ศึกษา วิจัยด้านการประมงแบบครบวงจร และควรพิจารณาเกี่ยวกับระบบน้ าเสีย
จากนากุ้ง”  

หลังจากนั้นกรมประมงจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ”ขึ้นมาเพ่ือสนองพระราชด าริและเป็นศูนย์กลางในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่งและสัตว์
น้ าจืดเพ่ือปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ มีเนื้อที่ตั้งของส านักงาน 76 ไร่ โดยได้เปิดที่ท าการศูนย์
พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2544 ปัจจุบัน
ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตั้งอยู่ เลขที่ 34/4 หมู่ที่ 5 
ต าบลหูล่อง อ าเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 โทรศัพท์และโทรสาร 0 -7541-
6180-1ตามต าแหน่งพิกัด ต าแหน่งพิกัด N 08° 19' 39.8"  E 100° 11' 59.3" หรือ N 08° 19.660'    
E 100° 11.996 ' หรือ N 08.32766° E 100.19995° หรือ UTM 47P N 0632136 E 0920722 
สามารถเข้ าถึ งข้อมูลได้ตามwww.fisheries.go.th/cf-pak_panang และติดต่อทาง E-mail : 
pakpanang@gmail.go.th 

โครงการย่อย ในสังกัดของศูนย์พัฒนาประมงพื้นทีลุ่่มน้้าปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

 นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังมีส านักงานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริอีก 5 แห่ง ดังนี้ 
 1. โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านท่าพญา ส านักงานโครงการตั้งอยู่
ที่ ถนนหัวไทร – ปากพนัง เลขที่ 98/1 หมู่ 9 ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ 
๑,๓๒๐ ไร่ ห่างจากศูนย์ฯ 12.5 กิโลเมตร ต าแหน่งพิกัด N 08° 17' 9.4"  E 100° 15' 57.7" 
 2. โครงการวิจัยและสาธิตการเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยระบบชีวภาพ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ต าบลท่าพญา 
อ าเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ต าแหน่งพิกัด N 08° 16' 44.4"  E 100° 16' 5.2"  ห่างจาก
ศูนย์ฯ 13.5 กิโลเมตร เป็นบริเวณที่ใช้ในการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งและผลิตลูกพันธุ์
สัตว์น้ าเพื่อจ าหน่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่และปล่อยคืนสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
             3. โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านหน้าโกฎิ ส านักงานโครงการตั้งอยู่
ที่ถนนหัวไทร – ปากพนัง ต. ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชมีพ้ืนที่ ๑,๒๑๖ ไร่ ห่างจาก
ศูนย์ฯ 20.0 กิโลเมตร ต าแหน่งพิกัด N 08°13' 51.4" E 100° 16' 50.1" 
 4. โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านบ่อคณฑี ตั้งอยู่ที่ต าบลเกาะเพชร 
อ าเภอหัวไทร มีพ้ืนที่ ๒,๐๑๕ ไร่ ห่างจากศูนย์ฯ 27.5 กิโลเมตร ต าแหน่งพิกัด N 08° 09' 57.0"     
E 100° 17' 37.7" 

mailto:pakpanang@gmail.go.th


 3 รายงานประจ าปี 2562 

               5. โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านหน้าสตน ส านักงานโครงการ
ตั้งอยู่ที่ถนนหัวไทร – ปากพนัง เลขที่ 93/3 หมู่ที่ 6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช มี
พ้ืนที่ ๑,๐๓๐ ไร่ ห่างจากศูนย์ฯ 39.5 กิโลเมตร ต าแหน่งพิกัด N 08° 04' 39.6"  E 100° 18' 33.1" 
 

ภารกิจ 
ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จัดตั้งขึ้นเพ่ือสนอง

แนวทางพระราชด าริเพ่ือพัฒนาต่อยอดจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ าปากพนัง  อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ภายหลังการสร้างประตูกั้นน้ าจืดและน้ าเค็มซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศวิทยาในลุ่มน้ า ดังนั้น
ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จึงมีหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้า
ทดลองวิเคราะห์ วิจัย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งและสัตว์น้ าจืด รวมทั้งงานเพ่ิมผลผลิตทรัพยากร
ประมงชายฝั่งและน้ าจืดในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่งและสัตว์น้ าจืดเพ่ือ
จ าหน่ายและมอบให้เกษตรกร งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพ้ืนที่โครงการพระราชด าริ 
ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งและสัตว์น้ าจืด เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้
ทางวิชาการและให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่โครงการของศูนย์พัฒนา
พ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีการแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 1 กลุ่ม คือ 

ฝ่ายบริการวิชาการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานยานพาหนะ งานไฟฟ้าและสื่อสาร งานซ่อมบ ารุง และมีหน้าที่ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหาร รวมทั้งมีหน้าที่ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผน
งบประมาณ ศึกษาวิเคราะห์ แผน/ผล การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานโครงการต่างๆ การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งและสัตว์น้ าจืด 
ให้บริการวิชาการ การจัดระบบฟาร์มมาตรฐาน (GAP) ระบบชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าและแพลงค์ตอน ตลอดจนการ
ตรวจสุขภาพสัตว์น้ า ไวรัสและแบคทีเรีย เฝ้าระวังการเกิดโรคตลอดจนประสานหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งและสัตว์น้ าจืด โดยมุ่งเน้นให้เกิดความหลากหลายทางชนิดพันธุ์สัตว์น้ าที่เหมาะสมต่อระบบ
นิเวศในลุ่มน้ าเพ่ือทดแทนชนิดพันธุ์สัตว์น้ าที่หายไปจากผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ าปาก
พนัง เพ่ือเสริมสร้างวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ าให้กลับมาอยู่ร่วมกับน้ าได้อย่างสมดุลอันน าไปสู่การลดการ
พ่ึงพาทรัพยากรประมงจากภายนอก และช่วยรักษาวิถีวัฒนธรรมของคนกับลุ่มน้ าให้อยู่ร่วมกันได้
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อย่างยั่งยืน ตามแนวทางพระราชด าริของในหลวงที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในพ้ืนที่โครงการสามารถพ่ึงพา
ตนเองไดท้ั้งในระยะสั้นและระยะยาวตลอดจนรวมทั้งงานเพิ่มผลผลิตทรัพยากรประมงชายฝั่งและสัตว์
น้ าจืดในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่งและสัตว์น้ าจืดเพ่ือจ าหน่ายจ่ายแจกและ
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือความสมบูรณ์ของลุ่มน้ าปากพนัง 

การแบ่งโครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่ของบุคลากร  

  1. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปได้แก่ งานสารบรรณ งานธุรการงาน
การเงินบัญชีและพัสดุ งานงบประมาณ งานอัตราก าลังและงานบุคคล เป็นต้น 

 2. งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า มีหน้าที่ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ าทั้งชายฝั่งและน้ าจืด เพ่ือปล่อย
ลงสู่แหล่งธรรมชาติและจ าหน่ายจ่ายแจกให้แก่เกษตรกร 

 3. งานหน่วยตรวจและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้บริการด้านการรับรอง
ระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่กรมประมง หรือ มกอช. 
ประกาศใช้หรือการยอมรับ การเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคระบาดกุ้งทะเลและมีหน้าที่ออกใบรับรอง
คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ า ตรวจสอบก ากับดูแลสุขอนามัยของฟาร์ม  

 4. งานห้องปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า จากแหล่งน้ าธรรมชาติ 
วิเคราะห์คุณภาพน้ าให้แก่นักวิชาการที่ท างานวิจัย วิเคราะห์ตรวจสอบสารตกค้างในอาหารและน้ า
ตัวอย่างจากบ่อเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร ตรวจสุขภาพสัตว์น้ าเบื้องต้น ตรวจโรคสัตว์น้ าด้วยเทคนิค PCR 
และผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์น้ า ปม.1 เพื่อแจกจ่ายเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 5. งานโครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล มีหน้าที่บริการวิชาการ 
วิเคราะห์คุณภาพน้ า สัตว์น้ า ปัจจัยการผลิต 
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ประวัติการด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

ตารางที่ 1 รายชื่อผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ปีที่ด ารงต าแหน่ง ต าแหน่งปัจจุบัน 

1 นายพิษณุ นาอนันต์ 6 ต.ค. 2543 - 11 ก.พ. 2544  
(6 เดือน) 

เกษียณในต าแหน่งประมง
จังหวัดพัทลุง 

2 นายสุพจน์  จึงแย้มปิ่น 16 ก.พ. 2544 – 7 พ.ค. 2549 
(5 ปี 3 เดือน) 

เกษียณในต าแหน่งประมง
จังหวัดชุมพร 

3 นายสุกิจ  รัตนวินิจกุล 21 พ.ค. 2549 - 11 มี.ค. 2555 
(5 ปี 9 เดือน) 

เกษียณในต าแหน่งประมง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4 นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก 25 พ.ค. 2555 – ก.พ. 2560 
( 4 ปี  9  เดือน) 

ประมงจังหวัดสงขลา 

5 นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน 25 พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน ผอ.ศพล.ปากพนังฯ 
 

อัตราก้าลัง  

 อัตราก าลัง  ในการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕62   ของศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่
ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวนทั้งสิ้น 65 อัตรา ประกอบด้วย 
 ๑.  ข้าราชการ    ๙ อัตรา 
 ๒.  ลูกจ้างประจ า    2 อัตรา 
 ๓.  พนักงานราชการ  ๓6 อัตรา 
 ๔.  ลูกจ้างชั่วคราว     5 อัตรา 
 ๕.  จา้งเหมาบริการ  ๑3         อัตรา 
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โครงสร้างอัตราก้าลัง 
๑ . ข้าราชการ 9 อัตรา 
 
    

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน 
ผู้อ้านวยการศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง 

อันเน่ืองมาจากพระราชด้าร ิ

นางวราภรณ์ หนูดี 

นักวิชาการประมงช้านาญการ 

นายประพัทธ์พงศ์ เพชรรัตน์ 

นักวิชาการประมงช้านาญการ 
 

นายไมตรี ก้าเนิดมณี 
นักวิชาการประมงช้านาญการ                                                      

นางสาวอมราวดี แก้วขุนทอง 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นายอัศวิน แก้วคง 

เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน 
 

นางลัดดาวัลย์ สถาพร 

เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน 

นายอุทัย รัตนอุบล 

เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน 

 

นางสาวศิริมาศ จันทร์แก้ว 
 เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน 
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ส่วนที่ 2 ผลการด้าเนินงานด้านธุรการ การเงิน และบัญชี รายละเอียดแผนและ
งบประมาณ 

รายละเอียดการใช้งบประมาณปี ๒๕๖๒ 

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ 

กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณ
คงเหลือ/บาท บาท บาท 

๑. พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากร
สัตว์น้ า (ผลิตสัตว์น้ า) 

๒,๓๑๒,๐๐๐ ๒,๓๑๑,๙๖๒.๑๒ ๓๗.๘๘ 

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๙๑๒,๐๐๐ ๙๑๑,๔๑๙.๑๔ ๕๘๐.๘๖ 
  -ค่าสาธารณูปโภค ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๕๔๒.๙๘ -๕๔๒.๙๘ 
๒. บุคลากรภาครัฐด้านประมง ๕,๘๙๖,๓๐๐ ๕,๘๙๒,๐๓๓ ๔,๒๖๗ 
  -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ๕,๖๕๕,๐๐๐ ๕,๖๕๔,๙๑๐ ๙๐ 
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๒๔๑,๓๐๐ ๒๓๗,๑๒๓ ๔,๑๗๗ 
๓. ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิต
สินค้าประมง (โครงการชลประทาน
น้ าเค็ม) 

๘๗๕,๖๒๕ ๘๗๕,๔๗๓.๖๑ ๑๕๑.๓๙ 

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๘๗๕,๖๒๕ ๘๗๕,๔๗๓.๖๑ ๑๕๑.๓๙ 
๔. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน (เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ า) 

๑,๗๕๐,๗๐๐ ๑,๗๔๙,๙๙๙.๓๘ ๗๐๐.๖๒ 

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๑,๔๘๖,๗๐๐ ๑,๔๘๕,๙๙๙.๓๘ ๗๐๐.๖๒ 
  -ค่าครุภัณฑ์ (เครื่องกวนสารฯ) ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ - 
  -ค่าครุภัณฑ์ (กล้องจุลทรรศน์) ๒๔๕,๐๐๐ ๒๔๕,๐๐๐ - 
๕ . พั ฒ นาคุณ ภ าพสิ นค้ าป ระม งสู่
ม าต รฐ าน   (เฝ้ า ระวั ง โรค สั ต ว์ น้ า 
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจาก
ความเสียหายพายุโซนร้อนปาบึก) 

๖๘๗,๐๐๐ ๖๘๖,๙๖๐ ๔๐ 

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๖๘๗,๐๐๐ ๖๘๖,๙๖๐ ๔๐ 
๖. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๑,๒๖๓,๔๐๐ ๑,๒๖๓,๐๔๘.๖๖ ๑,๓๕๑.๓๔ 
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๑,๒๖๓,๔๐๐ ๑,๒๖๓,๐๔๘.๖๖ ๑,๓๕๑.๓๔ 
๗. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง
นครศรีธรรมราช 

๔๐๐,๐๐๐ ๓๙๙,๘๘๒.๓๐ ๑๑๗.๗๐ 

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๔๐๐,๐๐๐ ๓๙๙,๘๘๒.๓๐ ๑๑๗.๗๐ 



 8 รายงานประจ าปี 2562 

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ (ต่อ) 

กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณ
คงเหลือ/บาท บาท บาท 

๘.  สนับสนุนโครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

๒,๘๗๗,๘๐๐ ๒,๘๗๔,๔๘๑.๔๓ ๓,๓๑๘.๕๗ 

  -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ๒,๐๐๐,๕๐๐ ๒,๐๐๐,๔๖๐ ๔๐ 
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๘๗๗,๓๐๐ ๘๗๔,๐๒๑.๔๓ ๓,๒๗๘.๕๗ 
  ๘.๑ โอนงบประมาณเพ่ิมเติม  

(กันยายน ๒๕๖๒) 
๑๕,๐๐๐ ๑๔,๙๐๐ ๑๐ 

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๑๕,๐๐๐ ๑๔,๙๐๐ ๑๐ 
๙. สนับสนุนผลิตพันธุ์ปลาให้ส านักงาน
ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๑๙,๙๙๔.๓๓ ๕.๖๗ 

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๑๙,๙๙๔.๓๓ ๕.๖๗ 
๑0. เกษตรทฤษฎีใหม่ ๑๓,๗๘๐ ๑๓,๗๖๖.๓๐ ๑๓.๗๐ 
 -ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ๑๓,๗๘๐ ๑๓,๗๖๖.๓๐ ๑๓.๗๐ 
ได้รับจัดสรร งบบุคลากร ๗,6๕๕,๕๐๐.00 บาท เบิกจ่าย ๗,6๕๕,๓๗๐.00 บาท เหลือ ๑๓๐.00 บาท 
งบด าเนินงาน ๘,๒๙๒,๑๐๕,.00  บาท เบิกจ่าย ๘,๒๘๒,๒๒๑.๑๓  บาท  เหลือ ๘,๙๗๓.๘๗  บาท 
งบลงทุน ๒๖๔,000.00  บาท  เบิกจ่าย ๒๖๔,000.00  บาท  เหลือ ๐๐.๐๐  บาท 
รวมได้รับจัดสรร ๑๖,2๑1,๖๐5.00 บาท เบิกจ่าย ๑๖,๒๐๒,๕๐๑.๑๓ บาท  เหลือ ๙,๑๐๓.๘๗ บาท 
๑๑.  งบเงินทุนหมุนเวียน    
 -ค่าจ้างชั่วคราว ๔๕๘,๑๖๐ ๔๓๕,๑๘๔.๙๘ ๒๒,๙๗๕.๐๒ 
 -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๓๖๗,๒๐๐ ๑๔๑,๗๑๑.๖๑ ๒๒๕,๔๘๘.๓๙ 
 -ค่าสาธารณูปโภค ๓๒,๘๐๐ ๘,๐๖๙ ๑๐,๕๘๖.๕๖ 
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ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 

1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 

  

โครงการ  พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า   

กิจกรรม  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า   

ผลิต-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง พันตัว ๖,๔๔๕ 

  - ปลากะพงขาว พันตัว ๒๓๒ 

  - กุ้งกุลาด า พันตัว ๓,๑๙๕ 

  - กุ้งแชบ๊วย พันตัว ๓,๐๐๐ 

  - ปูทะเล พันตัว ๒๐ 

2. แผนงาน: บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร   

โครงการ: ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   

กิจกรรมหลัก: พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน    

กิจกรรมรอง: ควบคุมก ากับดูแลสินค้าประมงให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

            

1. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ฟาร์ม ๑๙๐ 

จ านวนฟาร์มสัตว์น้ าชายฝั่งที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน 
GAP/CoC 

  

2. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยง     ฟาร์ม ๗๕๘ 

 - ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้ าเพื่อการรับรองฟาร์ม  ตัวอย่าง ๓๘๐ 

 - ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและ
ปัจจัยการผลิต    

ตัวอย่าง ๒๘๕ 

 - ตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังสารตกค้างจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (NRCP) 

ตัวอย่าง ๙๓ 

 - ตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังและติดตามสารตกค้าง
ชนิดใหม่ที่มีการน ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ตัวอย่าง ๑๒ 
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ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ต่อ) 
ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 

3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ผลผลิต ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

  

โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน   

กิจกรรมหลัก  เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ าและเชื้อ
ดื้อยา 

  

 - การเฝ้าระวังเชิงรุกในประเทศเพ่ือแสดงสถานะปลอด
โรค (Country free) ในฟาร์มกุ้งทะเล 

ตัวอย่าง ๒๐๐ 

 - การเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือแสดงสถานะของโรคในประเทศ 
(National surveillance) 

ตัวอย่าง ๓๖๐ 

 - การเฝ้าระวังเชิงรับ ตัวอย่าง ๑,๘๐๐ 

 - การเฝ้าระวังฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค 
มกษ 7432 2558 

ฟาร์ม ๓ 

 - การตรวจคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรค
ด้วยเทคนิค PCR 

แห่ง ๑ 

กิจกรรมรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์น้ า   

 - ตรวจสุขอนามัยโรงเพาะฟักและฟาร์มกุ้งทะเลไปจีน ตัวอย่าง ๑๐๘ 

 - ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) ขวด/ซอง ๕,๖๒๕ 

4. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร    

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่   

กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่   

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่กลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเล แปลง ๒ 

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 

  

กิจกรรม  ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง   

กิจกรรมย่อย  บริหารระบบชลประทานเพ่ือการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

  

โครงการบ้านท่าพญา   

 - ตรวจวิเคราะห์น้ าและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ครั้ง/ตัวอย่าง 24/๑๒๐ 

 - ให้บริการทางวิชาการ ราย/ตัวอย่าง ๑๘0/1๘0 

 - ให้บริการสูบน้ าทะเลแก่เกษตรกร ชม./ลบ.ม. 3๖/๑๐๘,๐00 
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ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ต่อ) 
ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 

โครงการบ้านหน้าโกฏิ   

 - ตรวจวิเคราะห์น้ าและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ครั้ง/ตัวอย่าง  24/๑๔๔ 

 - ให้บริการทางวิชาการ ราย/ตัวอย่าง ๓๖0/๓60 

 - ให้บริการสูบน้ าทะเลแก่เกษตรกร ชม./ลบ.ม. ๑๒0/๔๙๘,๖00 

โครงการบ้านหน้าสตน   

 - ตรวจวิเคราะห์น้ าและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ครั้ง/ตัวอย่าง 24/120 

 - ให้บริการทางวิชาการ ราย/ตัวอย่าง ๓๐0/๓๐0 

 - ให้บริการสูบน้ าทะเลแก่เกษตรกร ชม./ลบ.ม. 360/๑,๔๔๐,๐๐0 

โครงการบ้านบ่อคณฑี   

 - ตรวจวิเคราะห์น้ าและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ครั้ง/ตัวอย่าง 24/๑๒๐ 

 - ให้บริการทางวิชาการ ราย/ตัวอย่าง ๓๐0/๓๐0 

 - ให้บริการสูบน้ าทะเลแก่เกษตรกร ชม./ลบ.ม. ๓๖0/๑,๔๔๐,๐๐0 

6. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค
การเกษตร 

  

ผลผลิตที่ 3  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ   

กิจกรรมหลัก  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

  

   1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า พันตัว 5,000 

      1.1 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ พันตัว ๔,๗๕๐ 

      1.2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ า พันตัว ๒๕๐ 

๗. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(เกษตรทฤษฎีใหม่)      

อ าเภอ ๑ 

 - ดูแลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ    
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ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ต่อ) 
ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 

๘. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

     กิจกรรม สนับสนุนพันธุ์ปลาให้ส านักงานประมงจังหวัด
นครศรีธรรมราช  

พันตัว ๔๐๐ 

 - ผลิตพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ                                                                                                                                                     

๙.  งบเงินทุนหมุนเวียน ส่งเข้าเงินทุนหมุนเวียน   

     ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าวัยอ่อนเพ่ือจ าหน่าย                                                                            พันตัว ๓,๐๐๐ 

 - ปลานิลแปลงเพศ  ปลากะพงขาว กุ้งกุลาด า ปูทะเล กุ้ง
ก้ามกราม  

  

๑๐. งานวิจัย เรื่อง ๒ 

     ๑. การปนเปื้อนของแบคทีเรียในหอยแครง (Anadara 
granosa Linnaeus,1758) บริเวณแหลมตะลุมพุก จังหวัด
นครศรีธรรมราชCONTAMINATION OF COCKLE 
(Anadara granosa Linnaeus, 1758)  AT TALUMPOK 
CAPE, NAKRONSRITHUMMARAT PROVINCE 

  

     ๒. การปนเปื้อนยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิค 
และคลอแรมฟินิคอล ในเนื้อปูทะเล Scylla 
paramamosain (Estampador, 1949) บริเวณพ้ืนที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ส่วนที่ 3  แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามรถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 

ผลผลิตที่ 1 พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า  
กิจกรรม ผลิตพันธุ์สัตว์น้้า 

งานการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า เป็นแผนงานหนึ่งในการบริหารจัดการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือทดแทนประชากรสัตว์น้ าในระบบนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ให้
มีความสมดุลต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดความเพียงพอต่อการ
ใช้ทรัพยากรด้านการประมง อันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้าน การด ารงชีพ และด้านเศรษฐกิจ ให้
เกิดความยั่งยืนในด้านความสมดุลระหว่างคนกับลุ่มน้ า  

     วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าให้เกิดความสมดุลเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรประมง ส่งผลต่อการมีรายได้ที่ยั่งยืนตลอดจนการทดแทนจ านวนพ่อแม่พันธุ์
สัตว์ในธรรมชาติที่ลดน้อยลงจากการใช้ประโยชน์ 

เป้าหมาย 
 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจ านวน  ๖,๔๔๕,๐๐๐ ตัว  

ผลการด้าเนินงาน 
 ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คือผลิตพันธุ์สัตว์น้ า
เพ่ือปล่อยสู่แหล่งน้ าจ านวน ๗,๑๐๓,๖๙๐ ตัว แบ่งเป็นปลากะพงขาว ๒๓๒,๐๐๐ ตัว กุ้งกุลาด า 
๔,๘๕๐,๐๐๐ ตัว กุ้งแชบ๊วย ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัว และปูทะเล ๒๑,๖๙๐ ตัว 

แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
กิจกรรม : ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 

ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดแผนผลการด าเนินการกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

กิจกรรมการด าเนินการ หน่วยนับ 
ปริมาณงาน 

แผน ผล 
 1. ผลิต-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง พันตัว ๖,๔๔๕ ๗,๑๐๓.๖๙ 
      1.1 พันธุ์ปลา       
  - ปลากะพงขาว พันตัว ๒๓๐ ๒๓๒ 
        1.2 พันธุ์กุ้ง        
   - กุ้งกุลาด า พันตัว ๓,๑๙๕ ๔,๘๕๐ 
   - กุ้งแชบ๊วย        3,000        2,000  
                             ๑.๓ พันธุ์ปู       
   - ปูทะเล พันตัว 20 1.69 
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ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการปล่อยสัตว์น้ าของแผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

วัน เดือน ปี สถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ชนิดพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน/ตัว 
๒๘ พ.ย. ๖๒ ต. ขนาบนาก อ. หัวไทร กุ้งกุลาด า ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
. ต. บางนพ อ. หัวไทร กุ้งกุลาด า ๙๐๐,๐๐๐ 
๓๐ พ.ย. ๖๒ ต. ปากพูน อ.เมือง กุ้งกุลาด า ๙๐๐,๐๐๐ 
๔ ธ.ค. ๖๒ ต. ขนาบนาก อ. ปากพนัง ปลากะพงขาว/ ๔๐,๐๐๐ 
    กุ้งกุลาด า ๓๐๐,๐๐๐ 
๕ ธ.ค. ๖๒ ต. สิชล อ. สิชล ปลากะพงขาว/ ๕๐,๐๐๐ 
    กุ้งกุลาด า ๓๐๐,๐๐๐ 
๗ ธ.ค. ๖๒ ต. ท่าซัก อ. เมือง ปลากะพงขาว ๒๗,๐๐๐ 
๑๘ ม.ค. ๖๒ ต. ปากพนัง/ออก อ. ปากพนัง ปูทะเล ๑๑,๖๙๐ 
๑๐ เม.ย. ๖๒  ต. ท่าพญา อ. ปากพนัง กุ้งแชบ๊วย ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๑๐ เม.ย. ๖๒ ต. เสาหัก อ. สิชล กุ้งแชบ๊วย ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๑๙ เม.ย. ๖๒ ต. ท่าศาลา อ. ท่าศาลา กุ้งกุ้งลาด า ๑๕๐,๐๐๐ 
๑๙ เม.ย. ๖๒ ต. ปากพนัง/ออก อ.ปากพนัง กุ้งกุลาด า ๓๐๐,๐๐๐ 
๒๐ เม.ย. ๖๒ ต.หัวไทร อ. หัวไทร กุ้งกุลาด า ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๗ มิ.ย. ๖๒ ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง กุ้งแชบ๊วย/ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
    กุ้งกุลาด า ๑,๔๕๐,๐๐๐ 
๒๖ ก.ค. ๖๒ ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง ปลากะพงขาว ๕๗,๐๐๐ 
๙ ส.ค. ๖๒ ต.หูล่อง อ.ปากพนัง ปลากะพงขาว ๕๘,๐๐๐ 

จ านวนสัตว์น้ าที่ปล่อยทั้งหมด ๗,๑๐๓,๖๙๐ 
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ส่วนที่ 4 แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

โครงการพัฒนาคุณภาพสินคา้เกษตรสู่มาตรฐาน 
กิจกรรม  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
     การน าเข้าสินค้าภาคเกษตรจะค านึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร (food safety) เป็น
ส าคัญ อันได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมีตกค้าง ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งโดยกรมประมงพัฒนาจากระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพ ทั้งนี้จะต้องผ่านการตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมประมง
ก าหนด เพื่อให้ได้คุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพในภาคเศรษฐกิจโดยมี 

วัตถุประสงค์ 
 1. แนะน าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลให้เข้าใจถึงผลประโยชน์ที่ต้องมีการเข้าสู่ระบบฟาร์มที่ได้ 
มาตรฐานของ GAP 
 2. ยับยั้งการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคพ้ืนที่ที่ด าเนินการร่วมมือกับศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงนครศรีธรรมราช โดยแบ่งแยกพ้ืนที่ความรับผิดชอบในแต่ละเขตในบริเวณพ้ืนที่
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งอ าเภอปากพนัง อ าเภอหัวไทร และอ าเภอเชียรใหญ่ บางส่วนของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง โดยเก็บ
ตัวอย่างวัตถุดิบเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและตรวจสอบปัจจัยการผลิต 

 งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงมีแผนด าเนินงานในปีงบประมาณ ปี 
2562  ได้รับมอบหมายงานในการตรวจประเมินและรับรองฟาร์ม GAP โดยเก็บตัวอย่างผลผลิตสัตว์
น้ าเพ่ือตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเพ่ือการรับรองฟาร์ม  โดยส่งตัวอย่างดังกล่าวให้ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งนครศรีธรรมราช, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง
สงขลา, สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งและกองตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ า  และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า โดยให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ า ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างของปัจจัยการผลิต (อาหารสัตว์น้ า)ซึ่งได้แบ่งแยกรายละเอียด ดังนี้ 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ผลผลิตที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
 กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 ศูนย์ฯ ได้ด าเนินงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คือ ตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานและรับรอง 
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ตารางที่ 6 แผนงานและผลกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม หน่วยนับ 
ปฏิบัติงาน 

แผน ผลรวม 
1. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ฟาร์ม ๑๙๐ ๑๙๒ 
2. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าชายฝั่ง 

ตัวอย่าง ๗๕๘ ๘๒๒ 

    2.1 ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้ าเพื่อเพ่ือการรับรองฟาร์ม ตัวอย่าง ๓๘๐ ๓๙๘ 
    2.2 ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง, ปัจจัย
การผลิต 

ตัวอย่าง ๒๘๕ ๓๑๕ 

    2.3 ตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังสารตกค้างจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ชายฝั่ง (NRCP) 
                                                

ตัวอย่าง 
 

         ๙๓ 
 

๙๖ 
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ส่วนที่ 5 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
กิจกรรมหลกั    เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตวน์้้า และเช้ือดื้อยา 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือควบคุมและป้องกันโรคที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า การเฝ้าระวังเพ่ือลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากโรคระบาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและผลผลิตกุ้ง
ทะเล และยังเป็นการด าเนินงานภายใต้ข้อตกลงมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS 
Apreement) ตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยสามารถยืนยัน
สถานภาพปลอดโรค และสภาวการณ์โรคที่มีความส าคัญในสัตว์น้ าชายฝั่งต่อประเทศคู่ค้าที่รับซื้อ
สินค้าสัตว์น้ าของประเทศไทย โดยการตรวจโรคหอยสองฝา ตรวจโรคกุ้งทะเล ตรวจโรคปลาทะเล 
ตรวจโรคหอยทะเล และฟาร์มกุ้งที่เข้าสู่ระบบคอมพาร์ทเมนต์ 

โครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ า มีเป้าหมายด าเนินการควบคุมและตรวจ
ติดตามคุณภาพและความปลอดภัยในแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมการระบาด
ของโรคและเตือนภัยเฝ้าระวังเพ่ือลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากโรคระบาด โดยมีกิจกรรมด าเนินงาน
ดังนี้ 

1. การเฝ้าระวังโรคเชิงรุก 
โดยการคัดเลือกฟาร์มเป้าหมายที่จะด าเนินการเฝ้าระวังโดยการสุ่ม (random 

sampling)เก็บรวบรวมลูกกุ้งจากโรงเพาะฟัก กุ้งจากบ่อดินและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียงฟาร์มเลี้ยงเพ่ือตรวจเฝ้าระวังโรค จากนั้นรายงานผลยังสถาบันวิจัย
สุขภาพสัตว์น้ าชายฝั่งเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์โรคต่อไป โดยแบ่งกิจกรรมดังนี้  

1.1 โรคไวรัสในกุ้งทะเล โดยแบ่งออกเป็น การเฝ้าระวังในฟาร์มเลี้ยงและการเฝ้าระวัง
โรคโรงเพาะฟักและอนุบาล 

1.2 การเฝ้าระวังเพ่ือปลอดโรค IMN  ในกุ้งทะเล โดยแบ่งออกเป็น การเฝ้าระวังใน
ฟาร์มเลี้ยงและการเฝ้าระวังโรคโรงเพาะฟักและอนุบาล 

1.3 โรค EMS ในกุ้งทะเล (บ่อดิน) โดยแบ่งออกเป็น การตรวจเชื้อไวรัส 4  เชื้อ, การ
เก็บ ปรสิต/แบคทีเรีย/ดองเดวิดสัน และการรายงานสถานการณ์ EMS ฟาร์มเลี้ยงราย 15 วัน 

2. การเฝ้าระวังโรคเชิงรับ โดยประชาสัมพันธ์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารการเกิดโรคระบาดจาก
เกษตรกรโดยตรง จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและจากการสอบถามเกษตรกรผู้รับบริการโดยตรง
รวมถึงการตรวจหาเชื้อไวรัสจากห้องปฏิบัติการของศูนย์ฯ รายงานผลต่อสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ า
ชายฝั่ง โดยแบ่งกิจกรรมดังนี้ 
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 2.1 ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ า ดังนี้ การตรวจลูกกุ้งก่อนปล่อยของฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์, 
โรค IMN, โรคกุ้งทะเลอ่ืนๆ, โรคปลา, โรคหอยทะเล, โรคปู และโรคสัตว์น้ าอื่นๆ 
 2.2 ตรวจโรคสัตว์น้ าส่งออก 
 2.3 ตรวจโรคสัตว์น้ าน าเข้า 

3. การเฝ้าระวังโรค IHHNV ในกุ้งกุลาด ามีชีวิตส่งออกจีน 
๔. การทดสอบความช านาญของห้องปฏิบัติการ 

งานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้้ามีแผนด้าเนินงานในปีงบประมาณ 55๖๒  ได้รับ
มอบหมายงานดังนี้  

แผนงาน  : แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
กิจกรรมหลัก  : เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ า และเชื้อดื้อยา 

ตารางที่ 7 สรุปแผนและผลกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ าปีงบประมาณ 25๖๒ 

กิจกรรม/งานที่จะท า หน่วยนับ 
ปริมาณงาน 

แผน ผล 
1.      การเฝ้าระวังเชิงรุกในประเทศเพื่อแสดงสถานะปลอดโรค 
(Country free) ในฟาร์มกุ้งทะเล 

ตัวอย่าง ๓๖๐ ๓๖๐ 

  1.1 กุ้งทะเล (ฟาร์มเลี้ยง) ตัวอย่าง ๒๘๘ ๒๘๘ 
  1.2 พาหะ ในกุ้งทะเล  (ฟาร์มเลี้ยง) ตัวอย่าง ๗๒ ๗๒ 
2. การเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อแสดงสถานะของโรคในประเทศ 
(National surveillance) 

ตัวอย่าง ๓๖๐ ๓๖๐ 

๓. การเฝ้าระวังเชิงรับ ตรวจโรคสตัว์น้ า น้ า ดิน และอื่น ๆ 
(walk in) 

ตัวอย่าง ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ 

4. การเฝ้าระวังฟาร์มผลติลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค มกษ 
7432 2558 

ฟาร์ม/ตัวอย่าง
ครั้ง 

๓/๔๓๒ ๗/๕๐๔ 

5. การตรวจคณุภาพภายในห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉยัโรค
ด้วยเทคนิค PCR 

แห่ง ๑ ๑ 

 1. การตรวจเฝ้าระวังโรคสัตวน์้ าเชิงรุก 
 โดยการคัดเลือกฟาร์มเป้าหมายที่จะด าเนินการเฝ้าระวังโดยการสุ่ม ( random 
sampling) เก็บรวบรวมกุ้งจากฟาร์มเลี้ยงเพ่ือตรวจโรค มีแผนการปฏิบัติงาน 384 ตัวอย่าง ผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือตรวจหาไวรัสที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคในกุ้งทะเล ได้แก่ เชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว
(WSSV) เชื้อไวรัสทอร่า(TSV) เชื้อไวรัสหัวเหลือง(YHV) เชื้อไวรัสแคระเกร็น (IHHNV)จ านวน 3๖๐
ตัวอย่าง, การตรวจเฝ้าระวังการปลอดโรค IMN [ไวรัสกล้ามเนื้อตาย (IMNV)] ในกุ้งทะเล จ านวน 
๒๘๘ ตัวอย่าง และ พาหะในกุ้งทะเล ๗๒ ตัวอย่าง 
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 ๒. การเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือแสดงสถานะของโรคในประเทศ (National surveillance) ๓๖๐ ตัวอย่าง 

๓. การตรวจการเฝ้าระวังโรคเชิงรับ 
 การเฝ้าระวังโรคเชิงรับ โดยประชาสัมพันธ์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารการเกิดโรคระบาดจาก
เกษตรกรโดยตรง จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและจากการสอบถามเกษตรกรผู้ รับบริการโดยตรงรวมถึง
การตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ าจากห้องปฏิบัติการของศูนย์ฯ มีแผนการปฏิบัติงานตรวจโรคสัตว์น้ า ดิน 
และอ่ืน ๆ (walk in) ๑,๘๐0 ตัวอย่าง 
 4. เฝ้าระวังฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวไวนาไมปลอดโรค มกษ ๗๔๓๒ ๒๕๕๘ จ านวน ๗ ฟาร์ม 
๕๐๔ ตัวอย่าง 
 5. การตรวจภายในห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิค PCR จ านวน ๑ แห่ง 

 
การตรวจสุขอนามัยโรงเพาะฟักและฟาร์มกุ้งทะเลไปจีน 

กรณีโรงเพาะฟัก 
 1. ตรวจสุขอนามัยและเก็บตัวอย่างลูกกุ้งมาตรวจทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) 
 2. เก็บตัวอย่างลูกกุ้ง 150 ตัว pool ตัวอย่าง 50 ตัว เป็น 1 ตัวอย่าง = ตรวจ 3 ซ้ า 
 3. ตรวจ 6 เชื้อ ได้แก่ WSSV, IHHNV, YHV, TSV, IMNV และ AHPND 

กรณีฟาร์มเลี้ยง 
 1. เก็บตัวอย่างกุ้งใหญ่ที่มีอายุ 60 วันขึ้นไป มาตรวจทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) 
 2. เก็บตัวอย่างกุ้งใหญ่ 30 ตัว  pool ตัวอย่าง 10 ตัว เป็น 1 ตัวอย่าง = ตรวจ 3 ซ้ า 
 3. ตรวจ 6 เชื้อ ได้แก่ WSSV, IHHNV, YHV, TSV, IMN และ AHPND 

หมายเหตุ : กรณีเกษตรกรไม่มีกุ้งกุลาด าให้สุ่มเก็บตัวอย่าง ให้สุ่มตัวอย่างกุ้งขาวแวนนาไมมาตรวจ
โรคแทนได้ หากไม่มีทั้งกุ้งกุลาด าและกุ้งขาวแวนนาไมให้ระบุสาเหตุ/รายละเอียดในช่อง
หมายเหตุของเอกสารแนบแบบรายงานผลฯ 

1. ตรวจสุขอนามัยโรงเพาะฟักและฟาร์มกุ้งทะเลไปจีน แผน ๑๐๘ ตัวอย่าง ผล ๑๘ ตัวอย่าง 
2. ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) แผน ๕,๖๒๕ ขวด/ซอง ผล ๕,๖๒๕ ขวด/ซอง 
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ส่วนที ่6 แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 

ผลผลิตที่ 3  เกษตรกรไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรมหลกั  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง 

การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตรเป็นอีกหนึ่งแผนงานที่
ด าเนินการเพ่ือส่งเสริม พัฒนาธุรกิจ และอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือการแข่งขันทางการค้า โดย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้แก่เกษตรกรที่มีความรู้พ้ืนฐานด้านการเพาะเลี้ยงให้มี
ความรู้ด้านเทคนิคในการเลี้ยงมากขึ้น และสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเชิงพาณิชย์  ได้โดยตอบสนอง
ความต้องการของเกษตรกรตามศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้ภาคเกษตรอย่างมีคุณภาพและ
สนับสนุนให้เกษตรกรใช้เทคนิคที่เหมาะสมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนในพ้ืนที่ ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 บริหารระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
โครงการชลประทานน้้าเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเลพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

นับตั้งแต่ปี 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริให้มีการพัฒนาลุ่มน้ า
ปากพนังขึ้น และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ด าเนินการโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง  อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ ก าหนดให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน  (Land 
Use) ในลุ่มน้ าปากพนัง ให้มีคุณค่าตอบแทนอย่างสูงสุดในทุกพ้ืนที่รวมทั้งลดความขัดแย้งระหว่าง
ราษฎรที่ประกอบอาชีพท านาข้าวและเพาะเลี้ยงกุ้งในส่วนของเขตนากุ้งริมชายฝั่งทะเล กรมประมงมี
หน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาพื้นที่ 

และในปี 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานพระราชด ารัสกับคณะ
กรรมการบริหารโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ณ พระต าหนัก
ทักษิณราชนิเวศน์ 4 อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีใจความส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับกรมประมงดังนี้  

“…ต้องพิจารณาก าหนดแนวเขตที่แน่นอนเพ่ือแยกพ้ืนที่น้ าจืดและพ้ืนที่น้ าเค็มโดยพิจารณา
บริเวณด้านทิศตะวันออกของคลองหรือแม่น้ าปากพนังให้เป็นพ้ืนที่น้ าเค็ม…” 

“…ควรจัดตั้งศูนย์ศึกษาเฉพาะกิจที่บริเวณประตูระบายน้ าหน้าโกฏิในพ้ืนที่ของกรมประมง
เพ่ือท าการทดลอง ศึกษาและวิจัยด้านการประมงแบบครบวงจร…” 

“…ควรพิจารณาเกี่ยวกับระบบการระบายน้ าเสียจากนากุ้งและน้ าเปรี้ยวจากพรุ รวมทั้ง
ระบบบ าบัดน้ าเสียจากชุมชน เช่นเขตชุมชนอ าเภอเชียรใหญ่ และอ าเภอชะอวด เพ่ือให้น้ าจืดที่กักเก็บ
ไว้ในล าน้ าล าคลองต่างๆในเขตลุ่มน้ า สามารถน ามาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างสมบูรณ์ขึ้น…” 

เพ่ือให้ เกิดประโยชน์สู งสุดด้านการเพาะเลี้ ยงกุ้ งทะเลเพ่ือสนองพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมประมงจึงก าหนดโครงการพัฒนาเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริขึ้นโดยมีความประสงค์ที่จะฟ้ืนฟูปรับปรุงพัฒนาการเลี้ยงกุ้ง
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กุลาด า ในเขตพ้ืนที่น้ าเค็มด้านทิศตะวันออกของแม่น้ าปากพนัง ให้มีความยั่งยืนเต็มศักยภาพของ
พ้ืนที่เพ่ือยกฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นมีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เต็มศักยภาพและ
ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมิให้เสื่อมโทรมมีผลกระทบน้อยที่สุด 

ในปี พ.ศ.2536 ส านักงบประมาณได้อนุมัติให้กรมประมงด าเนินการก่อสร้างโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังเพ่ือการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลได้ กรมประมงจึงก าหนดก่อสร้างโครงการ
ชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านหน้าโกฏิขึ้นตั้งอยู่ที่ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์ด าเนินการก่อสร้างในปี  พ.ศ. 
2536ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2540 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,216 ไร่มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 196 รายบ่อเลี้ยงกุ้ง 196 บ่อ พ้ืนที่เฉลี่ยต่อบ่อ 3.22 ไร่ 

นอกจากโครงการชลประทานฯ บ้านหน้าโกฏิกรมประมงได้ด าเนินการก่อสร้างโครงการ
ชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ริมชายฝั่ง
ทะเลในเขตพ้ืนที่นากุ้งข้ึนอีกจ านวน 3 แห่ง 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

กรมประมงมีความประสงค์ที่จะฟ้ืนฟูและพัฒนาปรับปรุงการเลี้ยงกุ้งกุลาด าในเขตพ้ืนที่
น้ าเค็มด้านทิศตะวันออกของแม่น้ าปากพนังให้มีความยั่งยืนเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพ่ือยกระดับฐานะ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นมีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน (Land Use) ให้เต็มศักยภาพและ
ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมิให้เสื่อมโทรม โดยให้มีผลกระทบน้อยที่สุด ตามผล
การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเล
พ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้คัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมในลุ่มน้ าปากพนั ง ริม
ชายฝั่งทะเลในเขตพ้ืนที่นากุ้ง จ านวน 4 แปลง เพ่ือศึกษาและออกแบบก่อสร้างประกอบด้วย 

ตารางที ่8 แสดงข้อมูลที่ตั้งโครงการชลประทานน้ าเค็มริมชายฝั่งทะเลในเขตพ้ืนที่นากุ้ง 
 

 
ในพ้ืนที่ทั้ง 4 แปลง มีบ่อกุ้งเดิมอยู่แล้วคิดเป็นร้อยละประมาณ 21 , 51, และ 71 ของ

พ้ืนที่บ่อกุ้งทั้งหมด ตามล าดับ ในขณะก่อสร้างพบว่ามีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่
กรมประมงและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้พยายามด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง ซึ่งบางบริเวณอาจ
มีปัญหาเรื่องที่ดินมากไม่สามารถแก้ไขได้จ าเป็นต้องกันพ้ืนที่บางส่วนออกจากพ้ืนที่โครงการ ดังนั้น
พ้ืนที่โครงการหลังจากก่อสร้างแล้วจึงลดลงบางส่วนสรุปได้ดังนี้ 

แปลงที่ ที่ตั้ง พ้ืนที่ (ไร่) 
1 บ้านท่าพญา อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,999 
2 บ้านบ่อคณฑี อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 2,255 
3 บ้านหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,841 
4 บ้านหน้าโกฏิ  อ าเภอท่าพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,216 

 รวม 7,311 
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ตารางที ่9 แสดงข้อมูลจ านวนพื้นที่ของโครงการชลประทานน้ าเค็มในเขตพ้ืนที่การเพาะเลี้ยงกุ้ง 

แปลงท่ี ที่ตั้ง 
จ้านวน

พื้นที่ (ไร่) 
ลดลง 
(ไร่) 

1 บ้านท่าพญา อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,320 679 (34%) 
5 บ้านบ่อคณฑี อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 2,015 540 (10%) 
3 บ้านหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,030 811 (40%) 
4 บ้านหน้าโกฏิ  อ าเภอท่าพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,216 - 

 รวม 5,581 1,730 (59%) 

หลังจากก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ได้เปิดให้เกษตรกรเข้าด าเนินการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่ง ตามความต้องการและความช านาญของแต่ละคน โดยเกษตรกรจะมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
และกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งต าแหน่งที่ตั้งแต่ละโครงการจะครอบคลุมบริเวณที่สามารถ
ตอบสนองปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ดังภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเล 
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1. โครงการชลประทานน้้าเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านท่าพญา 

 

 

 

 

 

โครงการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังแปลงบ้านท่าพญา ภายหลังจากก่อสร้าง
เสร็จแล้วมีพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งทะเลสุทธิ  1,320 ไร่ ประกอบด้วยคลองส่งน้ าเค็ม 4 สาย ได้แก่ คลอง 
MC1 คลอง MC2 คลอง 1L-MC1 และ คลอง 2L-MC1 รวมความยาวคลองส่งน้ า 5,649.19 
เมตร (ภาพที่ 1) 

ปัจจุบันโครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านท่าพญา มีจ านวนบ่อเลี้ยง 98 
บ่อ รวมพ้ืนที่ 271 ไร่ คลองส่งน้ า 5,649.19 เมตร พ้ืนที่บ่อพักน้ าประมาณ 4.8 ไร่ (ภาพที่ 2) 
และจากภาพถ่ายดาวเทียมในบริเวณใกล้เคียงมีโครงการวิจัยและสาธิตการเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยระบบ
ชีวภาพมีพ้ืนที่จ านวน 23  ไร่ ประกอบด้วยโรงเพาะฟักอนุบาล 1 โรง อาคารท าการ 1 หลัง บ่อดิน 
8 บ่อ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  2 แผนที่โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเล บ้านท่าพญา 

อ่าวไทย 

N 
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ภาพที่ 3 ภาพถ่ายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเล บ้านท่าพญา 
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2. โครงการชลประทานน้้าเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเลบา้นบ่อคณฑี 

 

 

 

 

 

 
โครงการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังแปลงบ้านบ่อคณฑี ตั้งอยู่ที่อ าเภอหัวไทร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วจะมีพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งทะเลสุทธิ 2,015 ไร่ 
ประกอบด้วยคลองส่งน้ าเค็ม 15 สาย โดยมีคลองสายหลัก ได้แก่ คลองสาย MR และคลองสาย ML 
รวมความยาวคลองส่งน้ าทั้งหมด 15 สาย 10,764.04 เมตร โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการ
เลี้ยงกุ้งทะเลบ้านบ่อคณฑี  มีบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าจ านวน 163 บ่อ  จ านวน 501 ไร่  พ้ืนที่บ่อพักน้ า
ประมาณ 6.5 ไร่ (ภาพท่ี 3 และ 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  4 แผนที่โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเล บ้านบ่อคณฑี 

อ่าวไทย 

N 
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ภาพที่ 5 ภาพถ่ายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเล บ้านบ่อคณฑี 
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3. โครงการชลประทานน้้าเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านหน้าสตน 

 

 

 

 

 

 
โครงการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังแปลงบ้านหน้าสตน อยู่ในเขตอ าเภอหัวไทร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วจะมีพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งทะเลสุทธิ 1,030  ไร ่
ประกอบด้วยคลองส่งน้ าเค็ม 7 สาย ได้แก่ คลอง MR คลอง 1L-MR คลอง 2L-MR คลอง 3L-MR 
คลอง 4L-MR คลอง 1L4L-MR และคลอง 2L-4L-MR รวมความยาวคลองส่งน้ า 6,161.00 เมตร 
โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านหน้าสตน  มีบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าจ านวน 189 บ่อ  
รวมพ้ืนที่บ่อเลี้ยง 630 ไร่ พ้ืนที่บ่อพักน้ าประมาณ 5.7 ไร่  (ภาพที่ 5 และ 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  6 แผนที่โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเล บ้านหน้าสตน 

อ่าวไทย 

N 
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ภาพที่ 7 ภาพถ่ายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเล บ้านหน้าสตน 
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4.  โครงการชลประทานน้้าเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านหน้าโกฏ ิ

              

 

 

 

 

 

 

 
โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านหน้าโกฏิ(หรือ หน้าโกฐ) เดิมเป็นที่ดิน

บ้านทุ่งหน้าโกฏิ เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ราษฎรใช้ร่วมกัน ทางราชการสงวนไว้เป็นพ้ืนที่ทุ่ง
เลี้ยงสัตว์มีเนื้อที่โดยรวม 2,600 ไร่ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2533 กรมประมงได้ด าเนินการขอใช้ที่ดิน
เต็มพ้ืนที่ เพ่ือจัดท าโครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านหน้าโกฏิ หมู่ที่ 10 ต าบล
ขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งกรมประมง
สามารถเข้าไปใช้พ้ืนที่ได้เพียงบางส่วน จ านวน 1,216 ไร่ ส าหรับที่ดินส่วนที่เหลือประชาชนบุกรุก
เข้าใช้ประโยชน์เกือบเต็มพ้ืนที่ จึงไม่สามารถเข้าใช้พ้ืนที่ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  

ในปี พ.ศ.2536 ส านักงบประมาณได้อนุมัติให้กรมประมงด าเนินการก่อสร้างโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังเพ่ือการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลได้ในวงเงิน 209,481,369 บาท และเปิด
ให้บริการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2540 โครงการประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างพ้ืนฐาน สถานีสูบน้ า บ่อพัก
น้ า คลองส่งน้ า คลองระบายน้ าทิ้ง บ่อบ าบัดน้ าเสียจากการเลี้ยงกุ้งทะเล ตลอดจนก่อสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกอ่ืนๆ เช่น อาคารส านักงาน ถนน ไฟฟ้า เป็นต้น การด าเนินการพัฒนาที่ดินโดยจัดระบบ
น้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อลดปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม จาก
การปล่อยน้ าเสียจากนากุ้ง โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การสูบน้ าที่สะอาดจากบริเวณชายฝั่ง และการ
บ าบัดน้ าจากการเลี้ยงก่อนจะปล่อยออกสู่ทะเล นอกจากนี้โครงการได้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบโรคกุ้ง
ทะเลและบริการวิชาการบ้านหน้าโกฏิเพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรในโครงการฯ และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
ทะเลใกล้เคียง คือ 

๑. บริการตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว (SEMBV) ในกุ้งทะเล ด้วยเทคนิค PCR 
(Polymerase Chain Reaction)  
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๒. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ชนิดแพลงก์ตอน เชื้อแบคทีเรียวิบริโอ และสุขภาพกุ้ง ส่วน
การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพิจารณาจากเกษตรกรที่อาศัยในพ้ืนที่แสดงความจ านงเข้าท า
กินและด าเนินงานภายในโครงการ  มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 196 ราย 

 การบริหารงานในพ้ืนที่โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านหน้าโกฏิได้
ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรวมกลุ่ม เพ่ือบริหารงานกันเอง โดยได้จัดตั้งและจดทะเบียนสหกรณ์
ประมงเลี้ยงกุ้งบ้านหน้าโกฏิจ ากัด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2543 มีสมาชิกท่ีลงหุ้นสหกรณ์ จ านวน 
203 ราย และเพ่ือให้การบริหารพื้นที่โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านหน้าโกฏิ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงได้ก าหนดข้อตกลง
ขึ้นระหว่างศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กับ สหกรณ์ประมง
เลี้ยงกุ้งบ้านหน้าโกฏิจ ากัดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2549 จ านวน 20 ข้อ  

 หน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของโครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้าน
หน้าโกฏิ 

๑. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่โครงการฯ มีการปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง เพ่ือตรวจคุณภาพน้ าและสิ่งแวดล้อมทั่วไป โดยตรวจวิเคราะห์ความเค็ม ความเป็นกรดด่าง  
(pH) ความเป็นด่าง (Alkalinity) แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ฟอสเฟต ปริมาณออกซิเจน (DO) 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (BOD) (ศูนย์ฯ รับผิดชอบตรวจวิเคราะห์) และหาปริมาณแบคทีเรีย
รวม แบคทีเรียวิบริโอ และชนิดแพลงก์ตอน (โครงการฯ ตรวจวิเคราะห์)    

๒. การจัดการระบบชลประทานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
 ๒.๑ บริการสูบน้ าทะเลซึ่งปัจจุบันได้ท าการสูบน้ าตามความต้องการของเกษตรกร
เท่านั้น โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้เกษตรกรจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง  
 2.2 ดูแลและซ่อมบ ารุงระบบมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นภาคในโครงการ
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เช่น ระบบมอเตอร์สูบน้ า หม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า รวมทั้งระบบไฟฟ้าของ
เกษตรกรเมื่อขัดข้อง    

3. การให้บริการทางวิชาการ เป็นการให้บริการที่โครงการและเก็บตัวอย่างในโครงการเพ่ือ
ตรวจวิเคราะห์แบ่งได้ดังนี้ คือ 

3.1 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการ เพ่ือสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรค รวมถึงความ
คิดเห็นของเกษตรกรเพื่อจะได้น ามาเข้าท่ีประชุมเพ่ือร่วมการแก้ไขให้ดีขึ้น 

3.2 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า บริการเกษตรกรในโครงการและเกษตรกรทั่วไป โดย
ตรวจวิเคราะห์ ความเค็ม พีเอช อัลคาไลน์ แอมโมเนีย ไนไตรท์ชนิดแพลงก์ตอน และแบคทีเรียวิบริโอ 

3.3 ตรวจวิเคราะห์สุขภาพกุ้งบริการเกษตรกรในโครงการและเกษตรกรทั่วไป  
3.4 ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรที่มาติดต่อ บริการเกษตรกรในโครงการและเกษตรกร

ทั่วไป  
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สถานที่ตั้งโครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านหน้าโกฏิตั้งอยู่บริเวณถนน
ชายทะเลปากพนัง-หัวไทร หมู่ที่ 10 ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ภายหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วจะมีพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งทะเลสุทธิ 1,216  ไร่ ประกอบด้วย 

1. บ่อเลี้ยงกุ้งทั้งหมด 196 บ่อรวมพ้ืนที่ 631.50 ไร่ แยกดังนี้ 
            บ่อโซน A  95 บ่อ (A-I)    ขนาดพื้นที่บ่อละ 3.75 ไร่ รวมพ้ืนที่ 356.25 ไร่ 
            บ่อโซน B  101 บ่อ (L-O) ขนาดพ้ืนที่บ่อ 3.75 ไร่ จ านวน 11 บ่อรวมพ้ืนที่ 
41.25 ไร่ และขนาดพื้นที่บ่อ 2.60 ไร่ จ านวน 90 บ่อ รวมพ้ืนที่ 234.00 ไร่ 

2. ระบบสูบน้ าทะเล ใช้ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร เรียงกัน 3 แถวละๆ 
470 เมตร ใช้เครื่องสูบน้ าแบบแนวตั้ง ขนาด 150 แรงม้า 380 โวลท์ จ านวน 11 เครื่อง 

3. บ่อพักน้ า จ านวน 2 บ่อ บ่อพักน้ าโซน A ขนาดพ้ืนที่ 78 ไร่ บ่อพักน้ าโซน B ขนาด
พ้ืนที่ 66 ไร่ 

4. คลองส่งน้ า จ านวน 8 สาย ความยาวรวม 3,970 เมตร 
5. คลองระบายน้ าทิ้งจ านวน 8 สาย ความยาวรวม 3,580 เมตร 
6. บ่อตะกอน ขนาดพ้ืนที่ 184 ไร่ เพ่ือบ าบัดน้ าทิ้งก่อนปล่อยลงสู่ทะเล โดยผ่านท่อเหล็ก

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร เรียงกัน 2 แถวละๆ 2,000 เมตร  
7. ระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่โครงการ ใช้ระบบไฟฟ้าแรงสูง 380 โวลท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 8 แผนที่โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเล บ้านหน้าโกฏิ 
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ภาพที่ 9 ภาพถ่ายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเล บ้านหน้าโกฎิ 

ตารางที่ 10 แสดงแผนและผลการด าเนินงานโครงการชลประทานฯ ปีงบประมาณ 25๖๒ 

หน่วยงาน กิจกรรม/งาน หน่วยนับ 
ปริมาณ 

แผน ผล 
โครงการชลประทาน
น้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยง
กุ้งทะเลบ้านท่าพญา 

1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

ครั้ง 24 ๑๙ 
ตัวอย่าง ๑๒๐ ๙๕ 

2. ให้บริการทางวิชาการ ราย ๑๘๐ ๙๖ 
ตัวอย่าง ๑๘๐ ๗๖ 

3. บริการสูบน้ าแก่เกษตรกร ชม. ๓๖ ๑๒๘ 
ลบ.ม. ๑๐๘,๐๐๐ ๕๕๗,๒๘๐ 

โครงการชลประทาน
น้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยง
กุ้งทะเลบ้านหน้าโกฏิ 

1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

ครั้ง 24 ๒๒ 
ตัวอย่าง 144 ๘๘ 

2. ให้บริการทางวิชาการ ราย ๓๖๐ ๖๔๐ 
ตัวอย่าง ๓๖๐ ๑,๐๙๔ 

3. บริการสูบน้ าแก่เกษตรกร ชม. ๑๒๐ ๑,๓๕๘ 
ลบ.ม. ๔๙๘,๖๐๐ ๑๑,๗๙๕,๘๑๙ 

โครงการชลประทาน
น้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยง
กุ้งทะเลบ้านบ่อคณฑี 

1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

ครั้ง 24 ๒๓ 
ตัวอย่าง 120 ๑๑๕ 

2. ให้บริการทางวิชาการ ราย ๓๐๐ ๑๖๒ 
ตัวอย่าง ๓๐๐ ๑๔๖ 

3. บริการสูบน้ าแก่เกษตรกร ชม. ๓๖๐ ๑,๓๗๕ 
ลบ.ม. ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๔,๙๔๐,๐๐๐ 
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ตารางที่ 10 แสดงแผนและผลการด าเนินงานโครงการชลประทานฯ ปีงบประมาณ 25๖๒ (ต่อ) 

หน่วยงาน กิจกรรม/งาน หน่วยนับ 
ปริมาณ 

แผน ผล 
โครงการชลประทาน
น้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้ง
ทะเลบ้านหน้าสตน 

1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

ครั้ง 24 ๒๒ 
ตัวอย่าง 120 ๑๑๗ 

2. ให้บริการทางวิชาการ ราย ๓๐๐ ๒๒๕ 
ตัวอย่าง ๓๐๐ ๒๙๐ 

3. บริการสูบน้ าแก่เกษตรกร ชม. ๓๖๐ ๑๐๑๗ 
ลบ.ม. ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๔,๓๙๓,๔๔๐ 

หน้าที่หลักของโครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านท่าพญา, บ้านหน้า
สตน, บ้านบ่อคณฑีและบ้านหน้าโกฏิ คือการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่เกษตรกร แต่ต้อง
อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และระเบียบที่ทางศูนย์ฯและกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในโครงการได้เข้าร่วมประชุม
และมีมติ โดยงานหลักท่ีด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 ดังนี้ 

๑. การบริการสูบน้ าทะเล ทางศูนย์ฯ บริการสูบน้ าทะเลเข้าในโครงการสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ แต่ถ้ามีกรณีฉุกเฉินก็จะสูบน้ าทะเลเพ่ิมเติม ซึ่งทางศูนย์ฯได้ท า
ข้อตกลงกับสมาชิกในแต่ละโครงการ โดยการสูบน้ าทะเลแต่ละครั้งจะบันทึกข้อมูลและรายละเอียด
ของปริมาณการสูบน้ าแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน ในปีงบประมาณ 25๖๒ มีแผนและผลด าเนินงานดังนี้ 

๑.๑ โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านท่าพญา มีแผนด าเนินงาน 3
๖ ชั่วโมงต่อปริมาณน้ า ๑๐๘,๐00 ลูกบาศก์เมตร ผลการด าเนินงาน ๑๒๘ ชั่วโมงต่อปริมาณน้ า 
๕๕๗,๒๘0 ลูกบาศก์เมตร  

๑.๒ โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านหน้าโกฏิ มีแผนด าเนินงาน 
๑๒0ชั่วโมงต่อปริมาณน้ า ๔๔๘,๖๐0 ลูกบาศก์เมตร ผลการด าเนินงาน ๑,๓๕๘ ชั่วโมงต่อปริมาณน้ า 
๑๑,๗๙๕,๘๑๙ ลูกบาศก์เมตร  

๑.๓ โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านบ่อคณฑี มีแผนด าเนินงาน 
๓๖0 ชั่วโมงต่อปริมาณน้ า ๑,๔๔๐,๐00 ลูกบาศก์เมตร ผลการด าเนินงาน ๑,๓๗๕ ชั่วโมงต่อปริมาณ
น้ า ๕,๙๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร  

๑.๔ โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านหน้าสตน มีแผนด าเนินงาน 
๓๖0 ชั่วโมงต่อปริมาณน้ า ๑,๔๔๐,๐๐0 ลูกบาศก์เมตร ผลการด าเนินงาน ๑,๐๑๗ ชั่วโมงต่อปริมาณ
น้ า ๔,๓๙๓,๔40 ลูกบาศก์เมตร  

การดูแลรักษา และซ่อมบ ารุงระบบมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบของโรงสูบน้ าทุกครั้งที่
สูบน้ าหรือสัปดาห์ละ 3 ครั้ง  
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๒. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าในสิ่งแวดล้อมของโครงการ ฯ สัปดาห์ละ 1 ครั้งมีเจ้าหน้าที่ที่
ประจ าอยู่ที่โครงการฯ จะเก็บตัวอย่างน้ าจากบริเวณชายฝั่งทะเล, บ่อพักน้ า, น้ าก่อนเข้าบ่อบ าบัด, น้ า
ที่ออกจากบ่อบ าบัดและน้ าก่อนทิ้งลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ มาตรวจวิเคราะห์คุณภาพที่ห้องปฏิบัติการ
โดยวิเคราะห์หาค่า ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนในน้ า  ความเป็นกรดด่าง  ความเป็นด่าง  BOD ฟอสเฟต  
ไนเตรท ไนไตร์ท แอมโมเนีย ความเค็ม น าผลที่ได้ในแต่ละครั้งประชาสัมพันธ์โดยติดประกาศที่
โครงการฯ ทั้งนี้เพ่ือให้เกษตรกรได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเกษตรกรสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต่อไปได้ มีแผนและผลด าเนินงานดังนี้ 

๒.๑ โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านท่าพญา มีแผนด าเนินงาน 
24 ครั้ง 120 ตัวอย่าง ผลการด าเนินงาน ๑๙ ครั้ง ๙๕ ตัวอย่าง  

๒.๒ โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านหน้าโกฏิ มีแผนด าเนินงาน 
24 ครั้ง ๑๔๔ ตัวอย่าง ผลการด าเนินงาน ๒๒ ครั้ง ๘๘ ตัวอย่าง 

๒.๓ โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านบ่อคณฑี มีแผนด าเนินงาน 
24 ครั้ง 120 ตัวอย่าง ผลการด าเนินงาน ๒๓ ครั้ง ๑๑๕ ตัวอย่าง 

2.๔ โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านหน้าสตน มีแผนด าเนินงาน 
24 ครั้ง 1๒๐ ตัวอย่าง ผลการด าเนินงาน ๒๒ ครั้ง ๑๑๗ ตัวอย่าง 

๓. การให้บริการทางวิชาการ แก่เกษตรกรในโครงการฯ ในเรื่องของการให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ระบบการจัดการบ่อ รวมไปถึงค าแนะน าเกี่ยวกับใช้ยารักษาโรค ใน
ปีงบประมาณ 2558 มีแผนด าเนินงานดังนี้ 

๓.๑ โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านท่าพญามีแผนด าเนินงาน 
180 ราย  1๘0 ตัวอย่าง ผลการด าเนินงาน ๙๖ ราย ๗๖ ตัวอย่าง  

๓.๒ โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านหน้าโกฏิ มีแผนด าเนินงาน 
360 ราย ๓๖๐ ตัวอย่าง ผลการด าเนินงาน ๖๔๐ ราย ๑,๐๙๔ ตัวอย่าง  

๓.3 โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านบ่อคณฑี มีแผนด าเนินงาน 
๓๐0 ราย  ๓๐๐ ตัวอย่าง ผลการด าเนินงาน ๑๖๒ ราย  ๑๔๖ ตัวอย่าง  

๓.4 โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านหน้าสตน มีแผนด าเนินงาน 
๓๐๐ ราย  ๓๐๐ ตัวอย่าง ผลการด าเนินงาน ๒๒๕ ราย ๒๙๐ ตัวอย่าง  
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ส่วนที 7 แผนงานสง่เสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 

ผลผลิตที่ 3 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรมหลัก  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

กิจกรรมการสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

  กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ) ได้แก่ กุ้งก้ามกรามและปลาน้ าจืด เช่น ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สก 
ปลาบ้า ปล่อยลงสู่แม่น้ าปากพนัง ซึ่งมีความยาวประมาณ ๑๕๖ กิโลเมตร และล าคลองสาขา เพ่ือ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า รักษาสมดุลนิเวศ เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
เป็นกิจกรรมที่ประชาชนในพ้ืนที่มีความต้องการมาก โดยเสนอขอรับการสนับสนุนสัตว์น้ าไปปล่อย
ผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน ก านัน องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ชมรมรักษ์ลุ่มน้ าปากพนัง สนอง
พระราชด าริ และส่วนราชการต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่โครงการฯ 

ตารางที่ 11 แผนงานและผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ 
ปริมาณงาน 

แผน ผล 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ       

๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า พันตัว ๕,๐๐๐ ๕,๔๓๐ 

  ๑.๑ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ พันตัว ๕,๐๐๐ ๕,๔๓๐ 

  ๑.๒ จุดเรียนรู้การสาธิตสัตวน์้ า (สาธิตการเลี้ยงปลานิล) แห่ง ๑ ๑ 

ผลการด้าเนินงาน 
ศูนย์ฯ ได้จัดท าแผนงานเพ่ือส่งเสริมการประมงในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังโดยมีเป้าหมายที่

ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ชนิดต่างๆ โดยปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือคืนความสมบูรณ์ทางทรัพยากรประมง 
และทดแทนจ านวนประชากรสัตว์น้ าที่ลดลงจากผลกระทบการสร้างประตูน้ ากั้นแม่น้ าปากพนัง เพ่ือ
การใช้ประโยชน์ในอนาคตอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๕,๔๓๐,๐๐๐ แบ่งเป็นชนิด
ต่างๆ ดังนี้  พันธุ์กุ้ งก้ามกราม จ านวน ๑ ,๔๐๐,๐๐๐ ตัว พันธุ์ปลาบ้า – ยี่สกเทศ จ านวน 
๑,๓๕๐,๐๐๐ ตัว และ ปลาตะเพียนขาว จ านวน ๒,๖๘๐,๐๐๐ ตัว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางที ่12 แสดงข้อมูลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ชนิดต่างๆ โดยปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติ 

วันที่ 
ชนิดพันธุ์สัตว์น้ าที่ปล่อย (ตัว) 

สถานที่ปล่อย กุ้งก้ามกราม ปลาบ้า –  
ยี่สกเทศ 

ปลาตะเพียน
ขาว 

๒๒ พ.ย. ๖1 - - ๒๐๐,๐๐๐ ต. ดอนตรอ  อ. เฉลิมพระเกียรติ 

๒๗ พ.ย. ๖1 -            - ๑๐๐,๐๐๐ ต. หูล่อง  อ.ปากพนัง 

๔ ธ.ค. ๖1 - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ต.ท่าเสม็ด  อ.ชะอวด 

๒๓ ธ.ค. ๖1 - - ๔๐๐,๐๐๐ ต.ไสหมาก  อ.เชียรใหญ่ 

๒๖ ธ.ค. ๖1 -   ๓๐๐,๐๐๐ ต. เกาะขันธ์  อ.ชะอวด 

๑๐ ม.ค. ๖๒ - ๑๕๐,๐๐๐ - ต. บางนพ  อ.หัวไทร 

๑๕ ม.ค. ๖๒ - ๑๕๐,๐๐๐ - ต. เกาะทวด  อ.ปากพนัง 

๒๔ ม.ค. ๖๒ - - ๒๕๐,๐๐๐ ต. ท้องล าเจียก อ.เชียรใหญ่ 

๓ ก.พ. ๖๒ - - ๑๕๐,๐๐๐ ต.แหลม   อ.หัวไทร 

๑๑ ก.พ. ๖๒ - - ๒๐๐,๐๐๐ ต.หูล่อง   อ.ปากพนัง 

๑๕ ก.พ. ๖๒ - ๑๐๐,๐๐๐ - ต.เกาะทวด  อ.ปากพนัง 

๘ มี.ค. ๖๒ - - ๒๕๐,๐๐๐ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง 

๑๕ มี.ค. ๖๒ - ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ต.ก าโลน  อ.ลานสกา 

๒๑ มี.ค. ๖๒ - ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง   อ.เชียรใหญ่ 

๒๖ มี.ค. ๖๒  - - ๑๘๐,๐๐๐ ต.ไสหมาก   อ.เชียรใหญ่ 

๒๖ มี.ค. ๖๒ - ๒๐๐,๐๐๐ - ต.ไชยสน  อ.เมือง 

๒๙ มี.ค. ๖๒ - ๘๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด 

๒๙ มี.ค. ๖๒ ๒๕๐,๐๐๐     ต.แดนสงวน อ.ระโนด 

๙ เม.ย. ๖๒ - ๑๐๐,๐๐๐ - ต.ร่อนพิบูลย์  อ.ร่อนพิบูลย์ 

๒๒ เม.ย. ๖๒  ๖๐๐,๐๐๐ - - ต.ท่าดี  อ.ลานสกา 

๒๔ เม ย. ๖๒ ๓๕๐,๐๐๐ - - ต. เขาพระ  อ.พิปูน 

๒ พ.ค. ๖๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ต.นาเรียง  อ.พรหมคีรี 

๓๐ พ.ค. ๖๒ - - ๑๐๐,๐๐๐ ต.ไสหมาก  อ.เชียรใหญ่ 

รวม ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๒,๖๘๐,๐๐๐  

   รวมสัตว์น้ าทั้งหมด   ๕,๔๓๐,๐๐๐   
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ส่วนที ่8 กิจกรรมส่งเสริมการประมงในพื้นที่ลุ่มน้า้ปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ (กปร.) 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ า
ปากพนัง ณ สถานีสูบน้ าบ้านโคกกูแว ต าบลพุร่อน และสถานีสูบน้ าตอหลัง ต าบลไพรวัน อ าเภอตาก
ใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๙ และ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ สรุปความได้ว่างานที่จะต้องด าเนินการมี
อยู่ ๒ ส่วนคือ 

1. งานด้านชลประทาน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการแก้ปัญหา ทั้ งนี้ควรมีการพิจารณา
วางโครงการและก่อสร้างประตูระบายน้ าในแม่น้ าปากพนัง ณ จุดห่างจากอ าเภอปากพนัง ไปทางทิศ
ใต้ประมาณ ๓-๕ กิโลเมตร อย่างเร่งด่วนเพ่ือป้องกันน้ าเค็มบุกรุกและเก็บกักน้ าดิบส าหรับใช้ผลิต
ประปาของอ าเภอปากพนังพร้อมทั้งก่อสร้างระบบระบายน้ าออกจากพ้ืนที่น้ าท่วมลงทะเลให้เร็วที่สุด 

2. งานด้านกิจกรรมต่อเนื่อง เพ่ือช่วยเหลือราษฎรในการประกอบอาชีพและพัฒนาความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ้นควรให้เจ้าหน้าที่ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งฝ่ายทหารช่วยกันพัฒนาให้เกิดผลควบคู่ไปกับ
การพัฒนาด้านแหล่งน้ าพ้ืนที่ของโครงการมีประมาณ ๑,๙๓๗,๕๐๐ ไร่อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ครอบคลุม พ้ืนที่รวม ๗ อ าเภอ คือพ้ืนที่ทั้งหมดของอ าเภอชะอวด อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
อ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอหัวไทร และอ าเภอปากพนัง กับพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอลานสกาและอ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช 
 ตามที่ได้มีการสร้างประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิกั้นแม่น้ าปากพนัง เพ่ือแยกน้ าจืด
และน้ าเค็มออกจากกัน เมื่อเดือนตุลาคม 2542 ท าให้สภาวะแวดล้อมด้านการประมงเปลี่ยนแปลง
ไป โดยจากการส ารวจของกรมประมงในเบื้องต้นพบว่า หลังจากปิดประตูกั้นแม่น้ าปากพนัง มีผลท า
ให้สัตว์น้ าในแม่น้ าปากพนัง จ านวน 96 ชนิดสูญหายไป ซึ่งแยกเป็นปลา 74 ชนิด กุ้ง 8 ชนิด กั้ง 2 
ชนิด หมึก 2 ชนิด ปู 9 ชนิด และแมงดาทะเล 1 ชนิด ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพ้ืนที่ที่อาศัยทรัพยากรทางการประมง ในการด ารงชีพ เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่ง
ของแม่น้ าปากพนังและล าคลองสาขาต้องปรับเปลี่ยนอาชีพไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้นการสร้างประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิกั้นแม่น้ าปากพนัง เพ่ือแยกน้ าจืดและ
น้ าเค็มออกจากกันนั้นส่งผลให้แม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปวางไข่ในพ้ืนที่น้ ากร่อยเพื่อ
แพร่และขยายลูกพันธุ์ในแม่น้ าปากพนังและล าคลองสาขาได้ตามธรรมชาติ ประกอบกับการท าการ
ประมงอย่างต่อเนื่องจึงจ าเป็นต้องมีการผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกรามปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือฟ้ืนฟู
ทรัพยากรกุ้งก้ามกรามให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง และช่วยรักษาสมดุลนิเวศของแหล่งน้ า โดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือ 

1. เพ่ือเพ่ิมประชากรสัตว์น้ าในแม่น้ าปากพนัง และล าคลองสาขา 
2. เพ่ือรักษาสมดุลนิเวศในแม่น้ าปากพนัง และล าคลองสาขา 
3. เพ่ือเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
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ผลการด้าเนินงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

จากส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(กปร.) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กับศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่
ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในการด าเนินโครงการส่งเสริมการประมงในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 1 โครงการ คือ 

โครงการผลิตพันธุ์ปลาน้้าจืดปล่อยลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง 
งบประมาณรวม ๘๗๗,๔๐๐๐ บาท เพ่ือด าเนินกิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า (กุ้งก้ามกราม 

ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ และปลาบ้า) ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวน 5,๔๓๐,000  ตัว 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือเพ่ิมประชากรสัตว์น้ าในแม่น้ าปากพนังและล าคลองสาขา 
2. เพ่ือรักษาสมดุลนิเวศในแม่น้ าปากพนัง ช่วยลดวัชพืชในแม่น้ าปากพนังและล าคลองสาขา 
3. เพ่ือเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ 

 
ผลการด้าเนินการโครงการผลิตพันธุ์ปลาน้้าจืดปล่อยลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง 

ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริได้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณในการด าเนินการผ่านศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งสามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
 ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริได้ท าการผลิตพันธุ์สัตว์
น้ าแล้วปล่อยตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่ท าหนังสือผ่านผู้ใหญ่บ้าน ก านัน และนายก
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ส่วนหนึ่งได้รับการประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการที่
ด าเนินงานในพ้ืนที่เพ่ือปล่อยในกิจกรรมต่างๆ อันมีผลต่อการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์น้ าในพื้นท่ี  

การด าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ๔ ชนิด ประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม จ านวน 1,400,000 
ตัว ปลาตะเพียนขาว จ านวน 2,๖๘0,000 ตัวปลาบ้า-ยี่สกเทศ จ านวน 1,๓๕0,000 ตัว ลงใน
แม่น้ าปากพนังและล าคลองสาขา ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง สิชล ลานสกา พรหมคีรี ปากพนัง เชียรใหญ่ 
ชะอวด หัวไทร ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และอ าเภอระโนด ของจังหวัดสงขลา ซึ่งมีรายละเอียด
ตามตาราง 
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ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าของโครงการผลิตพันธุ์ปลาน้ าจืดปล่อยลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง 

วันที่ปล่อย 
ชนิดพันธุ์สัตว์น้ าที่ปล่อย / จ านวน / ตัว 

สถานที่ปล่อย กุ้ง
ก้ามกราม 

ปลาตะเพียน
ขาว 

ปลาบ้า-ยี่สก
เทศ 

๒๒ พ.ย. ๖๑ -  ๒๐๐,๐๐๐ -  ต.ดอนตรอ  อ.เฉลิมพระเกียรติ 

๒๗ พ.ย. ๖๑  -  -  ๑๐๐,๐๐๐ ต.หูล่อง  อ.ปากพนัง 

๔ ธ.ค. ๖๑  -  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ต.ท่าเสม็ด  อ.ชะอวด 

๒๓ ธ.ค. ๖๑  -  ๔๐๐,๐๐๐  -  ต.ไสหมาก  อ.เชียรใหญ่ 

๒๖ ธ.ค. ๖๑  -  ๓๐๐,๐๐๐  -  ต.เกาะขันธ์  อ.ชะอวด 

๑๐ ม.ค. ๖๒      ๑๕๐,๐๐๐ ต.บางนพ อ.หัวไทร 

๑๕ ม.ค. ๖๒     ๑๕๐,๐๐๐ ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง 

๒๔ ม.ค. ๖๒   ๒๕๐,๐๐๐   ต.ท้องล าเจียก อ.เชียรใหญ่ 

๓ ก.พ. ๖๒ - ๑๕๐,๐๐๐ -  ต.บางนพ  อ.หัวไทร 

๑๑ ก.พ. ๖๒ - 200,000  -  ต.หูล่อง  อ.ปากพนัง 

๑๕ ก.พ. ๖๒ -    -  ๑๐๐,๐๐๐ ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง 

๘ มี.ค. ๖๒ - ๒๕๐,๐๐๐ - ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง 

๑๕ มี.ค. ๖๒ - ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ต.ก าโลน อ.ลานสกา 
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ส่วนที ่9 กิจกรรมงบเงินทุนหมุนเวียน 

การจัดสรรงบเงินทุนหมุนเวียนในปีงบประมาณ 25๖๒ ส าหรับผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและ
พันธุ์สัตว์น้ าชนิดอ่ืนๆ เพื่อจ าหน่ายเป็นจ านวนเงิน ๘๕๘,๑60 บาท และใช้ไปจ านวน ๕๙๙,๑๑๐.๐๓ 
บาท  คงเหลือ 2๕๙,๐๔๙.๙๗ บาท  รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที ่14 แสดงค่าใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละรายการประจ าปีงบประมาณ 25๖๒ 

ล าดับ รายการ 
งบประมาณท่ี

ได้รับ 
งบประมาณท่ี

ใช้ไป 
คงเหลือ 

1 งบบุคลากร ๔๕๘,๑๖๐ ๔๓๕,๑๘๔.๙๘ ๒๒,๙๗๕.๐๒ 

2 งบด าเนินงาน ๔๐๐,๐๐๐ ๑๖๓,๙๒๕.๐๕ ๒๓๖,๐๗๔.๙๕ 

3 เงินเหลือจ่ายโอนกลับส่วนกลาง - - ๒๕๙,๐๔๙.๙๗ 

 รวม ๘๕๘,๑๖0 ๕๙๙,๑๑๐.03 ๒๕๙,๐๔๙.๙๗ 

ผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าสามารถผลิตพันธุ์สัตว์น้ าได้แก่ปลานิลไม่แปลงเพศขนาด 2 -3 
เซนติเมตร ปลานิลแปลงเพศขนาด 2-3 เซนติเมตร ปลากะพงขาวขนาด 1 เซนติเมตร ขนาด 2 
เซนติเมตร และขนาด 3 เซนติเมตร ปูทะเลขนาด ๐.๕ เซนติเมตร กุ้งกุลาด าขนาด P10-P15  และ
กุ้งก้ามกรามขนาด ๐.๘-๑.๐ เซนติเมตร รวมทั้งหมด ๒,๕๘๕,๘๒๔ ตัวและจ าหน่ายได้จ านวนเงิน
ทั้งหมด ๘๓๓,๖๓๓.๙๐ บาท รายละเอียดดังตาราง 

ตารางที ่15 แสดงผลการผลิต และการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าตามแผนงานของงบเงินทุนหมุนเวียน 

 
ชนิดพันธุ์สัตว์น้ า 

 

ขนาด 
ซม./นิ้ว 

ราคาต่อ
หน่วย 
(ตัว) 

จ านวนสัตว์น้ า
ที่ผลิตได้ (ตัว) 

จ านวนเงินที่
จ าหน่ายได้

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1. ปลานิลแปลงเพศ 2-3 ซ.ม. 0.30  1,๘๓๔,๘๓๓  ๕๕๐,๔๔๙.๙๐   
2. ปลากะพงขาว ๑ ซ.ม. ๑.๐0  1๓,๙00   ๑๓,๙00   
3. ปลากะพงขาว ๒ ซ.ม. ๒.๐0 ๕๐๐   ๑,๐๐๐   
4. ปลากะพงขาว ๓ ซ.ม. ๓.00  ๑๐๐๑   ๓,๐๐๓   
5. ปูทะเล ๐.๕ ซ.ม. ๓.00  ๕๔,๔๕๐   1๖๓,๓๕๐   
6. กุ้งกุลาด า p ๑๐-๑๕ ๐.๑๒  ๘,000   ๙๖0   
7. กุ้งก้ามกราม ๐.๘-๑.๐ ซ.ม. ๐.๑๕  ๖๗๓,๑๔๐   ๑00.๙๗๑   
รวมทั้งสิ้น  ๒,๕๘๕,๘2๔   ๘๓๓,๖๓๓.๙๐   
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ส่วนที ่10 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการด้าเนินงานตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกิจกรรมสนับสนนุโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (เกษตรทฤษฎีใหม่) และ 
กิจกรรม สนับสนุนพันธุ์ปลาให้ส านักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ศูนย์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 25๖๒ ส าหรับเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นจ านวนเงิน 
๑๓,๗๘๐ บาท และใช้ไปจ านวน ๑๓,๗๖๖.๓๐ บาท  คงเหลือ ๑๓.๗๐ บาท  รายละเอียดการ
ด าเนินงานมีดังนี้  

โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ อ้าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 49 ราย คณะกรรมการ 17 ราย พ้ืนที่จ านวน 30.3  ไร่ พ้ืนที่
บ่อน้ า 25  ไร่ ความต้องการปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ปลา 48 ราย พันธุ์พืช 49 ราย พันธุ์สัตว์ปีก 
49 ราย 

ตารางที่ 16 แสดงผลการด าเนินงานในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ล าดับ รายการ จ านวน 

1 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๔๙ ราย 

2 จัดตั้งคณะกรรมการ ๑๗ ราย 

3 พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ ๓๐.๓ ไร ่

๔ พ้ืนที่บ่อน้ า  ที่เข้าร่วมโครงการ ๒๕ ไร่ 

๕ ความต้องการให้สนับสนุนพันธุ์ปลา ๔๘ ราย 

๖ ความต้องการให้สนับสนุนพันธุ์พืช ๔๙ ราย 

๗ ความต้องการให้สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก ๔๙ ราย 
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กิจกรรม สนับสนุนผลิตพันธุ์ปลาให้ส้านักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ศูนย์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 25๖๒ ส าหรับผลิตพันธุ์ปลาให้ส านักงานประมง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจ านวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท และใช้ไปจ านวน ๑๑๙,๙๙๔.๓๓ บาท  
คงเหลือ ๕.๖๗ บาท  เพ่ือผลิตพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ขนาด ๒ – ๓ เซนติเมตรจ านวน ๔๐๐,๐๐๐ ตัว 
รายละเอียดการด าเนินงานมีดังนี้  

ตารางที่ 17 แสดงผลการด าเนินงานในกิจกรรมสนับสนุนผลิตพันธุ์ปลาให้ส านักงานประมงจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ล าดับ อ าเภอ จ านวน (ตัว) เกษตรกร (ราย) 

1 เฉลิมพระเกียรติ                60,000  ๓๐ 

2 ร่อนพิบูลย์                60,000  30 

3 เชียรใหญ่                40,000  20 

4 หัวไทร                60,000  30 

5 ชะอวด                40,000  20 

6 เมือง                40,000  20 

7 ลานสกา                60,000  30 

8 พระพรหม                40,000  20 

รวม                400,000  ๒๐๐ 
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ส่วนที ่11 งานวิจัย 

1. การปนเปื้อนของแบคทีเรียในหอยแครง (Anadara granosa Linnaeus, 1758) 
บริเวณแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. การปนเปื้อนยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิค และคลอแรมฟินิคอลในเนื้อปู
ทะเล Scylla paramamosain (Estampador,1949) บริเวณพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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เอกสารวิชาการฉบับที่    /๒๕๕๕          Technical Paper No.    /2012 

 

 

 

การปนเปื้อนของแบคทีเรียในหอยแครง (Anadara granosa Linnaeus, 1758) 
บริเวณแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช 

CONTAMINATION OF COCKLE (Anadara granosa Linnaeus, 1758) 
AT TALUMPOK CAPE, NAKRONSRITHUMMARAT PROVINCE 

 

 

 

 วราภรณ์   หนูดี  Varaporn  Nudee 
 ประพัทธ์พงศ์   เพชรรัตน์     Prapathpong  Phecrat 

 

 

 

 

 

ส านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง Coastal Fisheries Research and Development  Bureau 

กรมประมง                                                       Department of Fisheries 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  Ministry of Agriculture and Cooperatives 
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บริเวณแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช 

CONTAMINATION OF COCKLE (Anadara granosa Linnaeus, 1758) 
AT TALUMPOK CAPE, NAKRONSRITHUMMARAT PROVINCE 

 

 

 วราภรณ์   หนูดี  Varaporn  Nudee 
 ประพัทธ์พงศ์   เพชรรัตน์     Prapathpong  Phecrat 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

Pak Panang Basin Royal 
Fisheries Development Center 

ส านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง Coastal  Fisheries  Research  
and Development  Bureau 

กรมประมง                                                       Department of Fisheries 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  Ministry of Agriculture and 
Cooperatives 

๒๕๕๕ 2012 

รหัสทะเบียนวิจัย 53-0325-53062 
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ค าน า 

 

หอยแครง เป็นอาหารทะเลที่มีคุณค่าทางโภชนาการชนิดหนึ่ง  สามารถหาซื้อได้ง่ายและ
ราคาถูก นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย  แต่เดิมนั้นหอยแครงสามารถเก็บรวบรวมจากแหล่งน้้า
ชายฝั่งทะเลที่มีสภาพเป็นหาดโคลนหรือพ้ืนที่ดินเลนซึ่งพบเกือบตลอดแนวชายฝั่งทะเลของประเทศ
ไทย หอยแครงเป็นหอยสองฝาที่กินอาหารโดยการกรองสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (filter feeder) เช่น แพ
ลงก์ตอนพืช สาหร่ายเซลล์เดียว จุลินทรีย์ หรือตะกอนและซากพืช ซากสัตว์ขนาดเล็กในตะกอนดิน 
จึงมีโอกาสที่มีสิ่งปลอมปนและสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ สะสมอยูในตัวหอย ในปัจจุบันมีบ้านเรือนและ
โรงงานอุตสาหกรรมปลูกสร้างขึ้นบริเวณแนวชายฝั่งเพ่ิมมากขึ้นและมีการปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้้า
เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้้าและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  Hackey and Pierson 
(1994) รายงานว่า การควบคุมคุณภาพเนื้อหอยแครงให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสามารถท้าได้
หลายวิธี วิธีหนึ่งคือการตรวจสอบคุณภาพของหอยและคุณภาพน้้าในแหล่งเลี้ยงโดยตรง หลาย
ประเทศมีการก้าหนดค่ามาตรฐานทางจุลชีววิทยาในเนื้อหอยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค บางประเทศใช้
จุลินทรีย์ในแหล่งน้้าเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้้าบริเวณแหล่งเลี้ยง  การควบคุมคุณภาพเนื้อหอยให้เกิด
ความปลอดภัยก่อนน้ามาบริโภคนั้นเป็นสิ่งส้าคัญและสามารถเป็นแนวทางในการเลี้ยงหอยเพ่ือให้ได้
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือการบริโภคดิบส้าหรับอาหารทะเล  ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(2536) ได้ก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือการบริโภคดิบส้าหรับอาหารทะเล ต้องมีแบคทีเรียรวมไม่เกิน 
1.0 x 106 เซลล์/กรัมเนื้อหอย  V. parahaemolyticus  ไม่เกิน 100 เซลล์/กรัมเนื้อหอย  และ  
Fecal coliforms ไม่เกิน 20 MPN/กรัมเนื้อหอย และไม่พบ Salmonella spp. และ  V. cholera 
ในเนื้อหอย 25 กรัม 

 จุลินทรีย์ในหอยสองฝาที่เป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยได้แก่ แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคกลุ่ม 
Vibrio spp.   เบญจภรณ์ (2539) กล่าวว่า Vibrio spp. เป็นกลุ่มแบคทีเรีย ที่มีความส้าคัญทั้งวงการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และการสาธารณสุขมาก เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในคน  ได้แก่ V. parahaemolyticus  
เป็นเชื้อสาเหตุหลักของการเกิดโรคทางเดินอาหารเป็นพิษโดยเชื้อปนเปื้อนในปลาหรืออาหารทะเล
จ้าพวก กุ้ง หอย ปู เป็นแบคทีเรียที่ชอบความเค็มและมักปนเปื้อนมากับอาหารทะเล นอกจากนี้ยังมี
กลุ่มของ Samonella spp. ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ท้าให้อาหารเป็นพิษที่เรียกว่า Samonellosis ซึ่งมี
อาการทั่วไปคือ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ปวดศรีษะ ปวดท้อง มีไข้ หนาวสั่นและอ่อนเพลียอัตราการ
ตายสูงถึงร้อยละ 60   แต่อย่างไรก็ตามสามารถควบคุมได้โดยเน้นที่การปรุงอาหารให้สุกเพ่ือฆ่าเชื้อ
แบคทีเรีย ดังนั้น การเข้มงวดเรื่องการสุขาภิบาลและความสะอาดจะช่วยควบคุมโรคได้ (ศุภชัย, 
2549) 
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การปนเปื้อนของแบคทีเรียในหอยแครง (Anadara granosa Linnaeus, 1758) 
บริเวณแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
วราภรณ์ หนูดี *   และ ประพัทธ์พงศ์  เพชรรัตน์  

ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ    
 

บทคัดย่อ 

ศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค Vibrio  parahaemolyticus,  V. vulnificus,  
V. cholerae, Salmonella  spp. และแบคทีเรียดัชนีชี้วัดกลุ่ม coliforms,  fecal coliforms และ 
Escherichia coli  หอยแครง(Anadara granosa Linnaeus, 1758) เก็บเกี่ยวจากแหลมตะลุมพุก 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้าเนินการเก็บตัวอย่างเป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคม 2553 เพ่ือศึกษาปริมาณและจ้าแนกชนิดแบคทีเรียจากตัวอย่างหอยแครง และน้้าทะเลทุก
เดือนๆ ละ 3 สถานี สถานีละ 3 ซ้้า 

ผลการศึกษาพบปริมาณแบคทีเรียรวมในหอยแครงและน้้าทะเล 7.5  x 103 CFU/g และ 
5.9 x102 CFU/mL ตามล้าดับ ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยอมรับส้าหรับหอยสองฝาบริโภคสดของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยแบคทีเรียชนิด  Vibrio  parahaemolyticus ในหอยแครงพบ
ปริมาณเฉลี่ย 6.9 x102 CFU/g  ต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานยอมรับส้าหรับหอยสองฝาบริโภคสดของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส้าหรับปริมาณ  E. coli  ในหอยแครง พบการปนเปื้อนสูงในช่วงเดือน
พฤษภาคม – ธันวาคม  แต่ต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานยอมรับส้าหรับแหล่งเลี้ยงหอยสองฝาของกรม
ประมง โดยพบ E. coli  ในหอยแครงและน้้าทะเลเฉลี่ย 10.29 MPN/100g และ 6.05 MPN/100mL 
ตามล้าดับ ขณะเดียวกันมีการตรวจพบการปนเปื้ อนของ  V. cholerae, V. vulnificus และ 
Salmonella  spp. ในหอยแครงคิดเป็นร้อยละ 1.85, 0.98 และ 5.55 ของตัวอย่างทั้ งหมด 
ตามล้าดับ ซึ่งแบคทีเรียที่พบไม่เกณฑ์ส้าหรับบริโภค 

 

ค าส าคัญ: แบคทีเรียก่อโรค  หอยแครง (Anadara granosa Linnaeus, 1758)  แหลมตะลุมพุก 
การปนเปื้อน 

 

*ผู้รับผิดชอบ :  ๓๔/๔ ม.๕ ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  ๘๐๑๔๑ โทร ๐ 
๗๕๔๑๖๑๘๐-๑  
E-mail : anne_vpnd@hotmail.com 
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CONTAMINATION OF COCKLE (Anadara granosa Linnaeus, 1758) 
AT TALUMPOK CAPE, NAKRONSRITHUMMARAT PROVINCE 

 
Varaporn  Nudee* and Prapathpong  Phecrat 

Pak Panang Basin Royal  Fisheries Development Center 
 

ABSTRACT 
             A study on contamination of pathogenicbacteria : Vibrio  parahaemolyticus,  
V. vulnificus,  V. cholerae, Salmonella  spp., indicators bacterial : coliforms,  fecal 
coliforms and Escherichia coli  contaminations in bivalve mollusks harvested from 
Talumpok cape, Nakronsrithummarat was carried out 12 months from Janunary to 
December 2010. During the stady, the bacteria contaminated was isolated from the 
samples of  clam (Anadara granosa Linnaeus,  1 7 5 8 ) and sea water that were 
monthly collected from 3 stations in Talumpok cape and each station had 3 
replications. The result shoed that total bacteria in clam and sea water at 7 .5 x10 3 
CFU/g and 5.9x102 CFU/mL respectively, which are in the values of standard criteria 
of bacterial contamination for fresh body consumption regulated by the Department 
of Medical Science (DMS). 

 The average amount of Vibrio  parahaemolyticus contaminated in clam 
were found about 6 . 9 x1 0 2  CFU/g , which are lower than the values of those 
regulated in the DMS standard criteria of bacterial contamination for fresh body 
consumption. The average amount of E. coli  in clam were found in high 
contamination during May – December, which are lower than the values of those 
presented  in the standard criteria for the bivalve aquaculture area of the 
Department of Fishieries. The average amount of E. coli in clam and seawater were 
1 0 .2 9  MPN/100g and 6.05 MPN/100mL respectively, while the contamination of V. 
cholerae, V. vulnificus and Salmonella  spp. were 1.85, 0.98 and 5.55% of the total 
amount of sample respectively. 

 

 
Key words : Pathogenic bacteria,  clam (Anadara granosa Linnaeus, 1758),  talumpok 
cape, contamination  
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วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือศึกษาปริมาณแบคทีเรียรวมในหอยแครงและน้้าทะเล บริเวณ แหลมตะลุมพุก 

จังหวัด นครศรีธรรมราช 
2.  เพื่อศึกษาการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคกลุ่ม Vibrio spp. ในหอยแครง

บริเวณ แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3.  เพื่อศึกษาการแพร่กระจายของแบคทีเรีย ดัชนีชี้วัด coliform, fecal coliform และ E. 

coli ในหอยแครงและน้้าทะเลบริเวณ แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
วิธีด้าเนินการ 
1. วิธีการก้าหนดจุดและเก็บตัวอย่าง  
 ก้าหนดจุดเก็บตัวอย่างหอยแครง บริเวณแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ้านวน 

3 สถานี โดยใช้ระบบสารสนเทศ (GPS) เป็นตัวก้าหนด (ภาพท่ี 1) 
สถานีเก็บตัวอย่างที่ ST 1 :  พิกัดต้าแหน่ง 47P N 0625858 E 0939168  ห่างจากชายฝั่ง

บริเวณแหลม ตะลุมพุกประมาณ  2 กิโลเมตร 
สถานีเก็บตัวอย่างที่ ST 2 :  พิกัดต้าแหน่ง 47P N 0625724 E 0938990  ห่างจากชายฝั่ง

บริเวณแหลมตะลุมพุกประมาณ  2 กิโลเมตร 
สถานีเก็บตัวอย่างที่ ST 3 :  พิกัดต้าแหน่ง 47P N 0626050 E 0938817  ห่างจากชายฝั่ง

บริเวณแหลมตะลุมพุกประมาณ  2 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  แผนที่แสดงสถานีเก็บตัวอย่างน้้าจ้านวน 3 สถานี (ST1, ST2 และ ST3)  
 
 การเก็บตัวอย่างหอยแครงจ้านวน 3 สถานีๆละ 3 ซ้้า  โดยเตรียมการทดลองตั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2552 – ธันวาคม  2552 และเริ่มเก็บตัวอย่างตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2553 เดือนละ 
1 ครั้ง จ้านวน 0.5 กิโลกรัมต่อซ้้า (1.50 กิโลกรัม/สถานี) ใส่ในถุงพลาสติกเขียนหมายเลขตัวอย่าง
และวันที่เก็บตัวอย่าง น้าตัวอย่างหอยแครงล้างด้วยน้้าสะอาดก่อนท้าการวิเคราะห์  ส้าหรับตัวอย่าง
น้้าทะเลเก็บทุกสถานีๆละ 3 ซ้้า จ้านวนตัวอย่างละ 500 มิลลิลิตร ใส่ในขวดที่ฆ่าเชื้อแล้ว เพ่ือน้าไป
วิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการต่อไป 
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2.  การวิเคราะห์หาปริมาณจุลินทรีย์ ดังนี้ 
2.1 การวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียรวมตามวิธีการของ Bacteriological analytical 

manual Online (2004) 
ชั่งตัวอย่างเนื้อหอยแครงจ้านวน 50.0 ± 0.1 กรัม ใส่ในถุงใส่ตัวอย่าง เติม  Butterfield’s 

phosphate – buffered dilution water (BF) 450 มิลลิลิตร ตีปั่นให้ตัวอย่างกระจายโดยใช้เครื่อง 
Stomacher เป็นเวลา 1 นาที สารละลายตัวอย่างที่ได้ถือว่ามีความเจือจาง 10 -1 (ตัวอย่างถูกเจือจาง 
10 เท่า) เตรียมสารละลายตัวอย่างให้มีความเจือจางเพ่ิมขึ้น 100, 1,000 และ 10,000 เท่า (ตัวอย่าง
มีความเข้มข้น 10-2 10-3 และ 10-4  ) โดยปิเปตตัวอย่างที่มีความเจือจาง 10-1  จ้านวน 10 มิลลิลิตร 
ใส่ในขวดที่มี BF 90 มิลลิลิตร จะได้ความเจือจาง 10 -2  เขย่าให้เชื้อกระจายทั่วกันทั้งขวด ส่วนที่
ความเจือจาง 10 -3 และ 10 -4 เตรียมในลักษณะเดียวกัน แต่ใช้ตัวอย่างที่มีความเจือจาง 10 -2 และ 
10-3 น้าตัวอย่างไปทดสอบโดยใช้ตัวอย่างความเข้มข้นละ 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในเพลท ความเข้มข้นละ 2 
เพลท เทอาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar (PCA) ที่มีอุณหภูมิประมาณ 45±1 °C จ้านวน 12-15 
มิลลิลิตรต่อเพลทโดยท้าใน Laminar Flow วนเพลทเพ่ือให้ตัวอย่างกระจายทั่วเพลทตั้งไว้ให้อาหาร
เลี้ยงเชื้อแข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง น้าไปบ่มในตู้บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 35 ± 1 °C นาน 48 ± 2 ชั่วโมง แล้ว
นับจ้านวนโคโลนี ค้านวณผล รายงานผลหน่วยเป็น CFU/g, CFU/ml 

ตัวอย่างน้้าทะเลน้ามาทดสอบโดยท้าให้มีความเจือจางเพ่ิมขึ้น 100, 1,000 และ 10,000 
เท่า (ตัวอย่างมีความเข้มข้น 10 -2 10 -3 และ 10 -4  ) น้าตัวอย่างไปทดสอบโดยใช้ตัวอย่างความ
เข้มข้นละ 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในเพลท ความเข้มข้นละ 2 เพลท เทอาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar 
(PCA) ที่มีอุณหภูมิประมาณ 45±1 °C จ้านวน 12-15 มิลลิลิตรต่อเพลทโดยท้าใน Laminar Flow 
วนเพลทเพ่ือให้ตัวอย่างกระจายทั่วเพลท ตั้งไว้ให้อาหารเลี้ยงเชื้อแข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง น้าไปบ่มในตู้
บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 35±1 °C นาน 48±2 ชั่วโมงนับจ้านวนโคโลนี ค้านวณผลรายงานผลหน่วยเป็น 
CFU/g, CFU/ml 

2.2  การตรวจวิ เคราะห์  Vibrio spp.  ตามวิธีการของ Bacteriological analytical 
manual Online (2004) 

ชั่ งตั วอย่ างเนื้ อหอยแครง 50 กรัม เติม  phosphate buffered saline (PBS) 450 
มิลลิลิตร ปั่นเป็นเวลา 1 นาที เจือจางตัวอย่างให้ได้ระดับความเจือจาง 10 -1 10 -2 และ 10 -3 ปิเปต
แต่ละระดับความเจือจางใส่ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ TCBS เพลทละ 0.1 มิลลิลิตร น้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 
35 ± 2 °C นาน 24 ชั่วโมง นับจ้านวนโคโลนีของ V. parahaemolyticus และ V. vulnificus และ
นับจ้านวนโคโลนีทั้งหมดบน TCBS เลือกโคโลนีของ V. parahaemolyticus และ V. vulnificus 
ทั้งหมดต่อเชื้อลง TSA + 1% NaCl slant โคโลนีละ 1 หลอด น้ามาทดสอบทางชีวเคมีโดยใช้น้้าเกลือ
ที่ 0%, 3%, 6%, 8% และ 10% ทดสอบโดยใช้โปรตีน ได้แก่ Arginine, Ornithine และ Lysine 
และทดสอบการใช้คาร์โบไฮเดรต ได้แก่ Lactose, mannose, maltose, sucose, arabinose และ 
mannitol เพ่ือยืนยันผล และรายงานผลเป็น CFU/g 

2.3  การตรวจวิเคราะห์ Vibrio cholerae ตามวิธีการของ Bacteriological analytical 
manual Online (2004) 

ชั่งตัวอย่างเนื้อหอยแครง 25 กรัม ใส่ในถุง Stomacher เติม Alkaline Peptone Water 
1% Nacl 225 ml ตีปั่นตัวอย่างนาน 2 นาที แล้วน้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35±2 °C นาน 24 ชั่วโมง 
จากนั้นน้ามาเขี่ยลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ TCBS Agar และน้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35±2 °C นาน 24 
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ชั่วโมง เลือกโคโลนีที่มีลักษณะใหญ่ มีขอบเรียบ ค่อนข้างแบน สีเหลือง ตรงกลางขุ่นแต่ใสรอบนอก 
น้าไปเขี่ยลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA + 2% Nacl น้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35±2 °C นาน 24 
ชั่วโมง เพ่ือให้เชื้อบริสุทธิ์ เขี่ยเชื้อจากโคโลนีเดี่ยวบน TSA + 2% Nacl มาทดสอบ string test และ 
oxydase test โดย V.cholerae ให้ผลการทดสอบเป็นบวก และต่อเชื้อลง AGS , T1N0 และ T1N3 
น้าไปบ่มในตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิ 35±2 °C นาน 24 ชั่วโมง  ให้ผลการทดสอบเป็น K/A ไม่สร้างแก๊สและ
ไม่สร้าง H2S และสามารถใช้น้้าเกลือได้ทั้ง T1N0 และ T1N3  ยืนยันผลการทดสอบกับชุดทดสอบ API 
20E 

2.4 การตรวจวิเคราะห์ Samonella spp. ตามวิธีการของ Bacteriological analytical 
manual Online (2003) 

ชั่ งตัวอย่างเนื้ อหอยแครง 25 กรัม ใส่ ในถุง Stomacher เติม Lactose Broth 225 
มิลลิลิตร ตีปั่นตัวอย่างนาน 25 นาที แล้วน้าไปบ่มที่ อุณหภูมิ 35 ± 2 °C นาน 24 ชั่วโมง ถ่าย
ตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ Tetrathionate broth น้าไปบ่มใน water bath 
ที่อุณหภูมิ 43 ± 0.2 °C นาน 24 ชั่วโมงและ 35 ± 2 °C นาน 24 ชั่วโมง ถ่ายตัวอย่าง 0.1 มิลลิลิตร 
ใส่ในหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อ rappaport-Vassiliadis broth บ่มใน water bathอุณหภูมิ 43 ± 0.2 °C 
นาน 24 ชั่วโมง น้าเชื้อแต่ละหลอดมาเขี่ยลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ HE agar, XLD agar และ BS 
agar อุณหภูมิ 35 ± 2 °C นาน 24 ชั่วโมง ส่วน BS agar ใช้เวลา 24-48 ชั่วโมง เลือกโคโลนีที่มี
ลักษณะที่ต้องการมาทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีขั้นต้นด้วย TSI agar slant, LIA agar slant บ่มที่
อุณหภูมิ 35 ± 2 °C นาน 24 ชั่วโมงให้ผลการทดสอบเป็น K/A มีแก๊ส สร้างหรือไม่สร้าง H2S และ 
LIA ให้ผลการทดสอบเป็น K/K มีหรือไม่มีแก๊สและสร้าง H2S และต่อเชื้อลง Urea broth เป็นลบและ 
Mac Conkey agar มีลักษณะโคโลนีใสไม่มีสี และต่อเชื้อลง Lysine decarboxylase broth(LBD), 
Phenolred ducitol (PRDB) และ Tryptone broth (TB) บ่มที่อุณหภูมิ 35 ± 2 °C นาน 48 ชั่วโมง 
เชื้อ Samonella spp. จะให้ผลเป็น LDB เป็นบวก และ PRDB เป็นบวกหรือลบ กรณีที่ เชื้อ S. 
arizonae ต่อเชื้อจากอาหาร Tryptone broth ที่บ่มแล้ว 24 ชั่วโมงลง KCN บ่มที่อุณหภูมิ 35 ± 
2 °C นาน 48 ชั่วโมง จะให้ผลเป็นลบ เลือกเชื้อที่ให้ผลตรงตามคุณสมบัติของ  Samonella spp. 
ทดสอบด้วย API 20E เพ่ือยืนยันผล 

น้าตัวอย่างน้้าทะเล ตัวอย่างละ 100 มิลลิลิตร กรองผ่าน membrane filter ใส่ในขวด 
Lactose Broth 90 ml แล้วน้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35 ± 2 °C นาน 24 ชั่วโมง และด้าเนินการตาม
ขั้นตอนการวิเคราะห์เช่นเดียวกับตัวอย่างหอยแครง 

2 .5   ก า รวิ เค ร าะห์  Coliforms, Fecal colifroms แล ะ  E. coli ต าม วิ ธี ก า รข อ ง 
Bacteriological analytical manual Online (2002) 

ชั่ งตั วอย่ างหอยแครง 200 กรัม  เติม  phosphate buffered dilution water (1:2 
dilution of sample) ตีปั่นนาน 2 นาที เจือจางตัวอย่างให้ได้ระดับความเจือจาง 10 -1 10 -2 และ 
10 -3  วิเคราะห์แบบ 5 tube dilution ถ่ายเชื้อใส่ในหลอด LST  หลอดละ 2 มิลลิลิตร น้าบ่มที่
อุณหภูมิ 35 ± 2 °C เลือกหลอดที่เกิดแก๊สถ่ายเชื้อลง BGLB (ส้าหรับทดสอบหา colifroms)บ่มที่
อุณหภูมิ 35 ± 2 °C นาน 48 ชั่วโมง เลือกหลอดที่เกิดแก๊สน้าไปอ่านค่าจากตาราง MPN 5:5:5 มี
หน่วยเป็น MPN/100 g และถ่ายเชื้อจาก LST ลง EC broth (ส้าหรับทดสอบหา Fecal colifroms 
และ E. coli) บ่มใน water bath ที่อุณหภูมิ 44±0.2 °C นาน 48 ชั่วโมง เลือกหลอดที่เกิดแก๊สไป
อ่านค่า Fecal cilifroms จากตาราง MPN และ streak เชื้อลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ L-EMB 
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agar น้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35 ± 2 °C เลือกโคโลนีที่มีลักษณะที่ต้องการมา streak ลงบน PCA slant 
น้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35 ± 2 °C นาน 18-24 ชั่วโมงและน้าไปทดสอบ IMViC test โดยผลของเชื้อ 
E .coli เป็น ++-- หรือ -+-- นับจ้านวนหลอดที่เป็นเชื้อ E. coli  อ่านค่าจากตาราง MPN มีหน่วยเป็น 
MPN/100 g  

น้าตัวอย่างน้้าทะเล วิเคราะห์แบบ MPN 5:5:5 ปิเปตตัวอย่างน้้าปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใส่
ใน DLST จ้านวน 5 หลอด ท้าการเจือจางให้ได้ความเข้มข้นที่ 10 -1และ 10 -2  และปิเปตแต่ละระดับ
การเจือจางใส่ลงใน LST หลอดละ 1 มิลลิลิตร จ้านวนระดับการเจือจางละ 5 หลอด และวิเคราะห์ต่อ
เช่นเดียวกับตัวอย่างหอย รายงานเป็น MPN/100 g  
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ผลการศึกษา 
 
1. ปริมาณแบคทีเรียรวมในหอยแครงและในน้้าทะเล 

การปนเปื้อนของแบคทีเรียรวมในหอยแครง และในน้้าทะเล พบการปนเปื้อนในหอยแครงมี
ค่าอยู่ในช่วง 5.9 x 10 -3.6 x 104 CFU/g ค่าเฉลี่ย 7.5 x103 CFU/g  และในน้้าทะเลมีค่าอยู่ในช่วง 
0.5 x 10 – 3.0 x103 CFU/mL ค่าเฉลี่ย 5.9 x102 CFU/mL  ดังภาพที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ปริมาณแบคทีเรียรวมในหอยแครงและน้้าทะเล 

2.  การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม Vibrio spp. 
 2.1  การปนเปื้อนของเชื้อ Vibrio  รวมทั้งหมด พบว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อ Vibrio spp. 
ในหอยแครงมากกว่าในน้้าทะเล  (ภาพที่ 3, 4) 

2.1.1 การปนเปื้อนในหอยแครง ที่สถานีที่1 พบว่าอยู่ในช่วง 0 - 2.6 x106 CFU/g ที่
สถานีที่ 2 อยู่ในช่วง 1.3 x10 - 1.5 x105 CFU/g และสถานีที่ 3 อยู่ในช่วง 2.6 x10 - 4.8 x104 
CFU/g 

2.1.2 การปนเปื้อนในน้้าทะเลที่สถานีที่ 1 พบว่าอยู่ในช่วง 0 - 3.0 x 102 CFU/g ที่
สถานีที่ 2 อยู่ในช่วง 1.0 - 3.2 x 102 CFU/g  และสถานีที่ 3 อยู่ในช่วง 3.8 x 10 - 8.2 x102 CFU/g   
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ภาพที่ 3 การปนเปื้อนของแบคทีเรีย Vibrio spp. ในหอยแครง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 การปนเปื้อนของแบคทีเรีย Vibrio spp. ในน้้าทะเล 

2.2 การปนเปื้อนของเชื้อ V. parahaemolyticus และ V. vulnificus ในหอยแครงและ
น้้าทะเล บริเวณแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช  จากภาพที่ 5, 6 แสดงถึงการปนเปื้อนของ  
V. parahaemolyticus.และ V. vulnificus มากในช่วงระหว่างเดือนเมษายน- พฤศจิกายน 2553 
จากมาตรฐาน ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2536) ก้าหนดให้มี V. parahaemolyticus ได้ไม่
เกิน 100 CFU/กรัมอาหาร และไม่พบ V. vulnificus ในอาหาร 25 กรัม 

2.2.1 หอยแครงตรวจพบ V. parahaemolyticus ที่สถานีที่1 อยู่ในช่วง 0 - 1.8 x 104 
CFU/g ที่สถานีที่ 2 พบอยู่ในช่วง 0 - 3.4 x103 CFU/g และสถานีที่ 3 พบอยู่ในช่วง 0 - 2.0 x 103 
CFU/g ดังภาพที่ 5 และพบ V. vulnificus เฉพาะสถานีที่ 3 ในเดือนพฤษภาคม และสิงหาคม 2553 
จ้านวน 240 และ 15.68 CFU/g ตามล้าดับ  ปริมาณ V. paraemolyticus ในหอยแครงมีค่าสูงกว่า 
V. paraemolyticus ในน้้าทะเลแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญสถิติ (p< 0.05) 
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2.1.2 น้้ าทะเล พบ  V. parahaemolyticus อยู่  ในช่วง 0 - 2 CFU/mL ตลอด
ระยะเวลาที่ท้าการศึกษา ส่วน V. vulnificus ในน้้าพบเฉพาะสถานีที่ 3 ในเดือนกรกฎาคม 2553 
จ้านวน 2 CFU/mL 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  5  การปนเปื้อนของ V. parahaemolyticus  ในหอยแครง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  6  การปนเปื้อนของ V. parahaemolyticus  ในน้้าทะเล 

2.3 การปนเปื้อนของเชื้อ V .cholerae ในหอยแครงและน้้าทะเล บริเวณแหลมตะลุมพุก 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.3.1 หอยแครง พบการปนเปื้อนของ V. cholerae 2 ตัวอย่าง (จาก 108 ตัวอย่าง
ตรวจวิเคราะห์) คิดเป็น 1.85% ของตัวอย่างวิเคราะห์ โดยตรวจพบ V. cholerae ในเดือนสิงหาคม 
ดังตารางที่ 1  

2.3.2 น้้าทะเล พบการปนเปื้อนของ V. cholerae 13 ตัวอย่าง( จาก 108 ตัวอย่าง
ตรวจวิเคราะห์)คิดเป็น 12.03 % ของตัวอย่างวิเคราะห์ โดยตรวจพบ V. cholerae ในเดือนมิถุนายน  
กันยายน และเดือนพฤศจิกายน 2553 ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  การปนเปื้อนของ V. cholerae ในหอยแครงและน้้าทะเล บริเวณแหลมตะลุมพุก จังหวัด 
              นครศรีธรรมราช 

เดือน หอยแครง 
(พบ/ตัวอย่าง) 

น้้าทะเล 
(พบ/ตัวอย่างวิเคราะห์) 

ม.ค.53 0/9 0/9 
ก.พ.53 0/9 0/9 
มี.ค.53 0/9 0/9 
เม.ย.53 0/9 0/9 
พ.ค.53 0/9 3/9 
มิ.ย.53 0/9 0/9 
ก.ค.53 2/9 3/9 
ส.ค.53 0/9 5/9 
ก.ย.53 0/9 0/9 
ต.ค.53 0/9 2/9 
พ.ย.53 0/9 0/9 
ธ.ค.53 0/9 0/9 

รวม 2/108 13/108 

 
3. การปนเปื้อนของเชื้อ coliforms และ fecal coliforms หอยแครงและน้้าทะเล 

พบว่ามีการปนเปื้อนของ coliforms ในหอยแครงปริมาณสูงกว่าในน้้าทะเล ซึ่งในตาม
ก้าหนดมาตรฐานสุขอนามัยแหล่งผลิตหอยสองฝา กรมประมง (กรมประมง,2549) ประกาศการแบ่ง
เขตพ้ืนที่เลี้ยงหอยสองฝาของประเทศไทย เขต A กลุ่ม fecal coliforms ไม่เกิน 230 MPN/100g 
เขต B กลุ่ม fecal coliforms ไม่เกิน 4,600  MPN/100g และเขต C กลุ่ม fecal coliforms ไม่เกิน 
4,600  MPN/100g ขณะที่มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(2536)  ก้าหนดให้อาหารทะเล
ที่เตรียมเพ่ือบริโภคสดควรมี fecal coliforms ไม่เกิน 20  MPN/g หรือ 2,000  MPN/100g 

3.1 การปนเปื้อนในหอยแครงทุกๆสถานีที่เก็บตัวอย่างพบว่าเกินมาตรฐานเพ่ือการบริโภค
สดในเดือนเมษายน พฤษภาคม 2553 (9,500 - 22,000 MPN/100g) และพบการปนเปื้อนในเดือน
กรกฎาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 2553 (1,233 - 2,396 MPN/100g) 

3.2  การปนเปื้อนในน้้าทะเลบริเวณแหล่งเลี้ยงหอยสองฝา  ซึ่งมาตรฐานคุณภาพน้้าทะเล
ในแหล่งเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง ก้าหนดให้มี coliforms ไม่เกิน 1,000 MPN/100mL. พบว่ามีค่าเกิน
มาตรฐานส้าหรับสถานีที่ 1 ในเดือนกรกฎาคม 2553 (1,200 MPN/100mL.) และสถานีที่ 3 ในเดือน
ธันวาคม 2553 (1,160 MPN/100 mL.) 
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ภาพที่ 7 การปนเปื้อนของแบคทีเรียในกลุ่ม coliform ในหอยแครง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 การปนเปื้อนของแบคทีเรียในกลุ่ม coliform ในน้้าทะเล 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  9 การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม fecal coliform  ในหอยแครง 
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ภาพที่  10  การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม fecal coliform  ในน้้าทะเล 

4. การปนเปื้อนของ E. coli ในหอยแครงและน้้าทะเล 
จากการศึกษาพบการปนเปื้อนของเชื้อ E. coli เกินมาตรฐานของกรมประมง (2549) (260 

MPN/100กรัม) เฉพาะในตัวอย่างหอยแครงเท่านั้น โดยพบมากตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 
พ.ศ.2553  ส่วนในตัวอย่างน้้าทะเลพบเชื้อในปริมาณน้อย โดยตลอดทั้งปีสถานีที่1พบอยู่ในช่วง 0 - 
20 MPN/100กรัม สถานีที่ 2 พบอยู่ในช่วง 0 - 19.33 MPN/100กรัม และสถานีที่ 3 พบอยู่ในช่วง 0 
- 21.33 MPN/100กรัม 
5. การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp.ในหอยแครงและน้้าทะเล 

5.1 หอยแครง พบการปนเปื้อนของ Salmonella spp. 6 ตัวอย่าง (จาก 108 ตัวอย่าง
ตรวจวิเคราะห์) คิดเป็น 5.55% ของตัวอย่างวิเคราะห์ โดยตรวจพบ Salmonella spp. ในหอยแครง
เดือน มิถุนายน เมษายน และเดือนพฤศจิกายน โดยพบสูงสุดในเดือนพฤษภาคม พบถึง 3 ตัวอย่าง
จาก 9 ตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ ดังตารางที่ 2  

5.2 น้้าทะเล พบการปนเปื้อนของ Salmonella spp. 3 ตัวอย่าง (จาก 108 ตัวอย่าง
วิเคราะห์)   คิดเป็น 2.78% ของตัวอย่างวิเคราะห์ โดยตรวจพบ Salmonella spp. ในน้้าทะเลเดือน 
มีนาคม  กรกฎาคม และสิงหาคม 2553 ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การปนเปื้อนของ Salmonella spp. ในหอยแครง และน้้าทะเล บริเวณแหลมตะลุมพุก 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เดือน หอยแครง 

(พบ/ตัวอย่างวิเคราะห์) 
น้้าทะเล 

(พบ/ตัวอย่างวิเคราะห์) 
ม.ค.53 0/9 0/9 
ก.พ.53 0/9 0/9 
มี.ค.53 2/9 1/91 
เม.ย.53 0/9 0/9 
พ.ค.53 3/9 0/9 

มิ.ย.53 0/9 0/9 

ก.ค.53 0/9 1/9 

ส.ค.53 0/9 1/9 

ก.ย.53 0/9 0/9 

ต.ค.53 1/9 0/9 

พ.ย.53 0/9 0/9 

ธ.ค.53 0/9 0/9 

รวม 6/108 3/108 
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สรุปและวิจารณ์ผล 

ตามมาตรฐานทางจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคตามลักษณะของแหล่งผลิตหอยสองฝาของกรม
ประมง (2549) คุณภาพของจุลินทรีย์ในเนื้อหอยขึ้นอยู่กับฤดูกาล บางเดือนพบว่ามีการปนเปื้อนน้อย
และบางเดือนตรวจพบ V. cholerae และ Salmonella spp ดังนั้นหอยแครงจากแหล่งเลี้ยงต้องมี
การบ้าบัดสิ่งปนเปื้อนก่อนบริโภคจึงจะปลอดภัย ปริมาณ V. paraemolyticus ในหอยแครงเฉลี่ย 
6 .9  x 102 CFU/g ไม่ อยู่ ใน เกณ ฑ์ ม าตรฐานยอมรับ ส้ าห รับ หอยสองฝาบ ริ โภ คดิ บ ขอ ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2536) ซึ่งก้าหนดค่า V. paraemolyticus ในอาหารทะเลบริโภคดิบไม่
เกิ น 100 เซ ลล์ /  ก รั ม อาห าร  ป ริ ม าณ  V. paraemolyticus ใน ห อยแครงมี ค่ าสู งก ว่ า  V. 
paraemolyticus ในน้้าทะเลแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญสถิติ (p< 0.05) 

ปริมาณ V. vulnificus  คิดเป็นร้อยละ 0.98 ของตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด V. vulnificus 
พบทั่วไปในน้้าทะเลและสัตว์ทะเล มีการแพร่กระจายในทุกฤดูกาล พบมากในช่วงฤดูร้อน เมื่อ
อุณหภูมิของน้้าทะเลสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส สามารถติดต่อสู่คนได้โดยการบริโภคอาหารทะเลหรือ
สัมผัสน้้าทะเล หากเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด เกิดอาการโลหิตเป็นพิษ (septicemia) มีอัตราการตายถึง
ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยทั้งหมด ซึ่งในปี 2549 มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตจากการติดเชื้อ V. vulnificus ใน
กระแสเลือด เนื่องจากการบริโภคหอยดิบ เชื้อ V. vulnificus จึงเป็นเชื้อก่อให้เกิดโรคชนิดหนึ่งที่ควร
มีการศึกษาเพ่ิมเติม เนื่องจากข้อมูลในประเทศไทยมีน้อย 

การปนเปื้อนของ V. cholerae ในหอยแครง พบการปนเปื้อนร้อยละ 1.85 หอยแครงร้อย
ล ะ  5.00 ไม่ อ ยู่ ใ น เก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ย อ ม รั บ ส้ า ห รั บ ห อ ย ส อ ง ฝ า บ ริ โ ภ ค ดิ บ ข อ ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2536) ซึ่งก้าหนดไม่พบ V. cholerae ในเนื้อหอย 25 กรัมอาหาร โดย
พบการปนเปื้อนสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2553 

การปนเปื้อนของ Salmonella spp ในหอยแครง พบการปนเปื้อนในหอยแครงร้อยละ 
5.55 ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยอมรับส้าหรับหอยสองฝาบริโภคดิบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(2536) ซึ่งก้าหนดไม่พบ Salmonella spp ในเนื้อหอย 25 กรัมอาหาร โดยพบการปนเปื้อนสูงสุดใน
เดือนมิถุนายน 2553 

การปนเปื้อนของ E. coli ในหอยแครงและน้้าทะเล พบเกินเกณฑ์มาตรฐานยอมรับของ
กรมประมง (2549) ผลการศึกษาพบว่าปริมาณ E. coli ที่พบเกินมาตรฐานเพ่ือการบริโภคสดมักพบ
อยู่ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงหน้าแล้งต่อกับช่วงหน้าน้้ามีฝนตกมาก
มากตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งปริมาณฝนเหล่านี้จะชะล้างของเสียจากแหล่ง
ชุมชนไหลลงสู่น้้าคลองและลงอ่าวปากพนังในที่สุด จึงท้าให้มีโอกาสพบการปนเปื้อนของแบคทีเรียใน
ปริมาณสูง 
 มาตรฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์กรมปะมง (2549) และมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(2536) ในการพิจารณา ซึ่งประกาศกรมประมง ฉบับที่ 5/2549 เรื่องก้าหนดมาตรฐานสุขอนามัย
แหล่งผลิตหอยสองฝา ได้ก้าหนดมาตรฐานจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคตามลักษณะของแหล่งผลิตหอย
สองฝา โดยเขต A เป็นแหล่งท้าการประมงหอยสองฝาที่สามารถบริโภคสดได้  หอยสองฝาที่จับใน
บริเวณนี้จะมีปริมาณ E. coli ไม่ เกิน 230 MPN/100g ไม่พบ Salmonella spp. ใน 25 กรัม
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ตัวอย่าง เขต B เป็นแหล่งท้าการประมงหอยสองฝาที่จะต้องน้าหอยไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อก่อน
การบริโภค หอยสองฝาที่จับในบริเวณนี้จะมีปริมาณ E. coli ไม่เกิน 4,600 MPN/100g หากต้องการ
วางจ้าหน่ายเพ่ือบริโภคสดต้องท้าความสะอาดหอยสองฝา โดยวิธี purification หรือ relaying ก่อน
จ้าหน่าย มาตรฐานเนื้อหอยหลังผ่านกระบวนการท้าความสะอาดต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก้าหนดในเขต A ส่วน เขต C เป็นแหล่งท้าการประมงหอยสองฝาที่จะต้องน้าหอยสองฝาไปผ่าน
กระบวนการฆ่าเชื้อก่อนบริโภค หอยสองฝาที่ จับ ในบริ เวณนี้ จะมีปริมาณ E. coli ไม่ เกิน 
4,600MPN/100g หากต้องการวางจ้าหน่ายเพ่ือบริโภคสด ต้องท้าความสะอาดหอยสองฝา โดยวิธี  
relaying ก่อนจ้าหน่าย มาตรฐานเนื้อหอยหลังผ่านกระบวนการท้าความสะอาดต้องเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก้าหนดในเขต A ขณะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2536) ก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือ
การบริโภคดิบ ส้าหรับอาหารทะเล โดยก้าหนดให้มีจุลินทรีย์รวมไม่เกิน 1.0 x 106 CFU/กรัมเนื้อหอย  
V. parahaemolyticus ไม่เกิน 100 CFU/กรัมเนื้อหอย Fecal coliforms ไม่เกิน 20 MPN/ กรัม
เนื้อหอย และไม่พบ Salmonella spp. และ V. cholerae ในเนื้อหอย 25 กรัม  

หากจะแบ่งพ้ืนที่เลี้ยงตามมาตรฐานทางจุลินทรีย์ ที่ก่อให้เกิดโรคตามลักษณะของแหล่ง
ผลิตหอยสองฝาของกรมประมง (2549) คุณภาพของจุลินทรีย์ในเนื้อหอยขึ้นอยู่กับฤดูกาล บางเดือน
พบการปนเปื้อนน้อยและบางช่วงเดือนตรวจพบ V. cholerae และ Samonella spp. ปนเปื้อนใน
เนื้อหอยถือว่าหอยมีอันตรายต่อผู้บริโภคต้องผ่านกระบวนการท้าให้สุกก่อนน้ามาบริโภค จากผล
การศึกษาจะเห็นได้ว่าพบการปนเปื้อนของแบคทีเรียสูงในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนสิ งหาคม  เพ่ือ
ป้องกันการเกิดอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมาจากหอยสองฝา แนวทางในการแก้ปัญหาการ
ปนเปื้อนของมณี (2551) 

1) ส่งเสริมให้ผู้ผลิตจากแหล่งเลี้ยง ร้านค้าขายปลีกหรือร้านอาหาร มีการบ้าบัดสิ่งปนเปื้อน
ในตัวหอยสองฝาก่อนน้ามาบริโภคเพ่ือเป็นการช่วยลดระดับการปนเปื้อนให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคและไม่เกินมาตรฐานเพื่อการบริโภคและเพ่ือการส่งออก 

2) มีการตรวจติดตามคุณภาพเนื้อหอยในแหล่งเลี้ยง ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์เฝ้าระวัง
คุณภาพในแหล่งเลี้ยงเพื่อตรวจวิเคราะห์และแจ้งเตือนได้ทันที   
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ค าน า 

ปูทะเลเป็นสัตว์น้้าที่นิยมน้ามาบริโภค เพราะมีรสชาติอร่อยและมีราคาสูงเมื่อเทียบกับ
สัตว์น้้าชนิดอ่ืนๆ เช่น กุ้ง ปลา หอย เป็นต้น ปูทะเลที่น้ามาบริโภคนั้นได้มาจากธรรมชาติและเลี้ยงใน
บ่อดิน ซึ่งในขณะนี้เกษตรกรได้นิยมเลี้ยงปูทะเลมากขึ้น เนื่องจากขาดทุนจากการเลี้ยงกุ้งกุลาด้า โดย
ใช้บ่อที่เคยเลี้ยงกุ้งมาเลี้ยงปูทะเล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการเลี้ยงปูเริ่มมีมากขึ้นและเกษตรกร
จ้านวนไม่น้อยที่เริ่มหันมาใช้สารเคมีหรือยาส้าหรับการเลี้ยงปูดังกล่าว  โดยปัจจุบันนี้ผู้บริโภคนิยม
ทานปูมากขึ้น อีกทั้งมีการส่งออกเนื้อปูทะเล  แต่การควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ยังด้าเนินการ
ไม่ทั่วถึงและเกษตรกรยังขาดหลักปฏิบัติที่ดีในการใช้ยาปฏิชีวนะ   

ยาปฏิชีวนะที่มีผู้นิยมใช้กันมานาน ได้แก่  ยาออกซีเตตราซัยคลินซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะใน
กลุ่ม   เตตราซัยคลินที่สกัดได้จากเชื้อ Streptomyces มีลักษณะเป็นผนึกสีเหลือง ปราศจากกลิ่น มี
รสขมเล็กน้อยและละลายน้้าได้น้อย เป็นยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์กว้างใช้ได้กับแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวก
และแกรมลบแต่ไม่มีผลต่อยีสต์ ราเมือก และเชื้อราอ่ืน ๆ และค่อนข้างคงรูปในสภาพที่ขาดออกซิเจน 
ยากลุ่มเตตราซัยคลินดูดซึมได้ดีในทางเดินอาหารจึงมักใช้เป็นยาส้าหรับรับประทาน (ประสบ, 2528) 
อย่างไรก็ตามยาออกซีเตตราซัยคลินจะก่อผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยไปท้าให้การท้างานของตับและไต
ผิดปกติ เกิดอาการคลื่นไส้ท้องเสีย เป็นไข้และผื่นคัน (Klaver and Matthews, 1994)  ออกโซลินิก
แอซิดเป็นยาในกลุ่ม quinolone มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแกรมลบเป็นส่วนใหญ่ ใน
การเพาะเลี้ยงปลาแนะน้าให้ใช้ในอัตราวันละ 10 - 30 mg/kg นาน 7 - 10 วันติดต่อกัน ส่วนในกุ้ง
ทะเลแนะน้าให้ใช้ในอัตราวันละ 20 - 50 mg/kg หรือผสมกับอาหารประมาณวันละ 3 g/kg feed ให้
กินติดต่อกัน 7 - 10 วัน (Bjorklund et al., 1991) คลอแรมฟินิคอลเป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ในวง
กว้างที่สังเคราะห์ได้จากเชื้อ Streptomyces venezuelae มีฤทธิ์ท้าลายแบคทีเรียแกรมลบหลาย
ชนิด รวมทั้งเชื้อ Rickettsia ในปัจจุบันยาคลอแรมฟินิคอลทั้งหมดเป็นยาที่ได้จากการสังเคราะห์ทาง
เคมีมีลักษณะเป็นผลึกสีขาวที่มีความทนทานต่อความร้อนสูง คงทนต่อกรดและด่าง มีรสขม ละลาย
น้้าได้เล็กน้อย แต่ละลายได้ดีในสารละลายอินทรีย์ (organic solvent) ออกฤทธิ์ท้าลายเชื้อโดยไป
ยับยั้งขบวนการสร้างโปรตีนของแบคทีเรียและยับยั้งการท้างานของเอนไซม์เปปติทรานส์เฟอเรส ท้า
ให้การสร้างเปปไทด์ใหม่ถูกขัดขวางการสร้างโปรตีนของแบคตีเรียหยุดลงทันที (ประสบ, 2528)  แต่
จากคุณสมบัติของยาคลอแรมฟินิคอลที่ทนความร้อนได้สูงท้าให้ไม่ถูกท้าลายโดยการต้ม และ
ก่อให้เกิดการตกค้างของยาในเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร นอกจากนี้ยังพบว่ายาคลอแรมฟินิคอลยัง
สามารถท้าลายฤทธิ์ในการยับยั้งของยาในกลุ่มเพนนิซิลลิน กลุ่มแมคโครไลด์และกลุ่มลินโคซาไมด์อีก
ด้วย  
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การปนเปื้อนยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลนิิกแอซิค และคลอแรมฟินิคอล 
ในเนื้อปูทะเล Scylla paramamosain (Estampador,1949)  

บริเวณพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

วราภรณ์ หนูดี *   จุรีรัตน์  พรหมสุด  สุภาวดี  จิตต์หมั่น และสุกัญญา  เจริญศรี  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา    
 

บทคัดย่อ 

การตรวจติดตามการปนเปื้อนของยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิคและคลอ
แรมฟินิคอลในเนื้อปูทะเล Scylla paramamosain (Estampador,1949) บริเวณพ้ืนที่จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ที่มีขนาดน้้าหนักระหว่าง 300- 600 กรัมต่อกิโลกรัมจ้านวน 10 ตัว/จุด บริเวณพ้ืนที่
อ้าเภอท่าชนะ,  ไชยา, ท่าฉาง,  ดอนสัก,  กาญจนดิษฐ์,  พุนพิน, เมือง และแพรับซื้อปูทะเลจ้านวน 
12 จุด 2 เดือน/ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2551 โดยวิเคราะห์ปริมาณยาคลอแรมฟินิ
คอลด้วยวิธี Enzyme–Linked Immunosorbance Assay (ELISA) ออกซีเตตราซัยคลินและออกโซ
ลินิกแอซิดด้วยวิธี High Performance Liquid Chormatography (HPLC) ผลปรากฏว่าไม่พบ
ตัวอย่างใดที่มีพบยาคลอแรมฟินิคอลและยาออกซีเตตราซัยคลิน เกินค่ามาตรฐาน 0.3 ng/g และ 0.1 
µg/g  ตามล้าดับ ในขณะที่ยาออกโซลินิกแอซิด ซึ่งมีค่ามาตรฐาน 0.02  µg/g ตรวจไม่พบในทุก
ตัวอย่าง  
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ABSTRACT 

 Contamination of oxytetracycline, oxolinic acid and chloramphenicol 
in Scylla paramamosain (Estampador,1949)  of Suratthani province . The sample  
weight were between  300 – 600 g/kg for 10 piece of 1 site ( 12 site/2 month/time) 
from January to December 2008 . The chloramphenicol were determined by Enzyme 
– Linked Immunosorbance Assay (ELISA) method while the high performance Liquid 
Chromatograpy (HPLC) method was employed to determine oxytetracycline and 
oxolinice acid. It was found that the contamination of chloramphenicol and 
oxytetracycline in all sample were not over the standard value of 0.1 ng/g for 
chloramphenicol and 0.1 µg/g for oxytetracycline and there was no contamination of 
oxolinic acid found in all samples that having standard value of 0.02 µg/g 
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ค าน า 

ปูทะเลเป็นสัตว์น้้าที่นิยมน้ามาบริโภค เพราะมีรสชาติอร่อยและมีราคาสูงเมื่อเทียบกับ
สัตว์น้้าชนิดอ่ืนๆ เช่น กุ้ง ปลา หอย เป็นต้น ปูทะเลที่น้ามาบริโภคนั้นได้มาจากธรรมชาติและเลี้ยงใน
บ่อดิน ซึ่งในขณะนี้เกษตรกรได้นิยมเลี้ยงปูทะเลมากขึ้น เนื่องจากขาดทุนจากการเลี้ยงกุ้งกุลาด้า โดย
ใช้บ่อที่เคยเลี้ยงกุ้งมาเลี้ยงปูทะเล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการเลี้ยงปูเริ่มมีมากขึ้นและเกษตรกร
จ้านวนไม่น้อยที่เริ่มหันมาใช้สารเคมีหรือยาส้าหรับการเลี้ยงปูดังกล่าว  โดยปัจจุบันนี้ผู้บริโภคนิยม
ทานปูมากขึ้น อีกทั้งมีการส่งออกเนื้อปูทะเล  แต่การควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ยังด้าเนินการ
ไม่ทั่วถึงและเกษตรกรยังขาดหลักปฏิบัติที่ดีในการใช้ยาปฏิชีวนะ   

ยาปฏิชีวนะที่มีผู้นิยมใช้กันมานาน ได้แก่  ยาออกซีเตตราซัยคลินซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะใน
กลุ่ม   เตตราซัยคลินที่สกัดได้จากเชื้อ Streptomyces มีลักษณะเป็นผนึกสีเหลือง ปราศจากกลิ่น มี
รสขมเล็กน้อยและละลายน้้าได้น้อย เป็นยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์กว้างใช้ได้กับแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวก
และแกรมลบแต่ไม่มีผลต่อยีสต์ ราเมือก และเชื้อราอ่ืน ๆ และค่อนข้างคงรูปในสภาพที่ขาดออกซิเจน 
ยากลุ่มเตตราซัยคลินดูดซึมได้ดีในทางเดินอาหารจึงมักใช้เป็นยาส้าหรับรับประทาน (ประสบ, 2528) 
อย่างไรก็ตามยาออกซีเตตราซัยคลินจะก่อผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยไปท้าให้การท้างานของตับและไต
ผิดปกติ เกิดอาการคลื่นไส้ท้องเสีย เป็นไข้และผื่นคัน (Klaver and Matthews, 1994)  ออกโซลินิก
แอซิดเป็นยาในกลุ่ม quinolone มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแกรมลบเป็นส่วนใหญ่ ใน
การเพาะเลี้ยงปลาแนะน้าให้ใช้ในอัตราวันละ 10 - 30 mg/kg นาน 7 - 10 วันติดต่อกัน ส่วนในกุ้ง
ทะเลแนะน้าให้ใช้ในอัตราวันละ 20 - 50 mg/kg หรือผสมกับอาหารประมาณวันละ 3 g/kg feed ให้
กินติดต่อกัน 7 - 10 วัน (Bjorklund et al., 1991) คลอแรมฟินิคอลเป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ในวง
กว้างที่สังเคราะห์ได้จากเชื้อ Streptomyces venezuelae มีฤทธิ์ท้าลายแบคทีเรียแกรมลบหลาย
ชนิด รวมทั้งเชื้อ Rickettsia ในปัจจุบันยาคลอแรมฟินิคอลทั้งหมดเป็นยาที่ได้จากการสังเคราะห์ทาง
เคมีมีลักษณะเป็นผลึกสีขาวที่มีความทนทานต่อความร้อนสูง คงทนต่อกรดและด่าง มีรสขม ละลาย
น้้าได้เล็กน้อย แต่ละลายได้ดีในสารละลายอินทรีย์  (organic solvent) ออกฤทธิ์ท้าลายเชื้อโดยไป
ยับยั้งขบวนการสร้างโปรตีนของแบคทีเรียและยับยั้งการท้างานของเอนไซม์เปปติทรานส์เฟอเรส ท้า
ให้การสร้างเปปไทด์ใหม่ถูกขัดขวางการสร้างโปรตีนของแบคตีเรียหยุดลงทันที (ประสบ, 2528)  แต่
จากคุณสมบัติของยาคลอแรมฟินิคอลที่ทนความร้อนได้สูงท้าให้ไม่ถูกท้าลายโดยการต้ม และ
ก่อให้เกิดการตกค้างของยาในเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร นอกจากนี้ยังพบว่ายาคลอแรมฟินิคอลยัง
สามารถท้าลายฤทธิ์ในการยับยั้งของยาในกลุ่มเพนนิซิลลิน กลุ่มแมคโครไลด์และกลุ่มลินโคซาไมด์อีก
ด้วย  
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วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษาปริมาณการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะ 3 ชนิด ได้แก่  ออกซีเตตราซัยคลิน  ออกโซ

ลินิกแอซิดและคลอแรมฟินิคอลในเนื้อปูทะเล Scylla paramamosain (Estampador,1949) 
บริเวณพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2 . ศึ กษ าการแพร่ ก ระจายขอ งยาป ฏิ ชี วน ะทั้ ง  3  ชนิ ด ใน เนื้ อปู ท ะ เล  Scylla 
paramamosain (Estampador,1949) บริเวณพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
วิธีด้าเนินการ 
1.  การเก็บตัวอย่าง  
 การเก็บตัวอย่างปูทะเล 
  เก็บตัวอย่างปูทะเล  Scylla paramamosain (Estampador,1949) ที่มีขนาด

น้้าหนักระหว่าง 300- 600 กรัม จ้านวน 10 ตัว/จุด ความถี่ 2 เดือน/ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม– 
ธันวาคม 2551ท้ังหมด 12 จุด คือ 

บริเวณพ้ืนที่อ้าเภอท่าชนะ,  ไชยา, ท่าฉาง,  ดอนสัก,  กาญจนดิษฐ์,  พุนพิน, เมืองของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี น้าปูที่ได้ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้พร้อมบันทึกเลขรหัสลงบนตัวปู  โดยแยกแต่ละ
พ้ืนที่และแต่ละจุด  น้าไปวิเคราะห์ปริมาณยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิดและคลอแรมฟินิ
คอล  ที่ห้องปฏิบัติการ   

2. การวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะ  
 ท้าการแกะเอาเฉพาะส่วนเนื้อของตัวอย่างปูทะเล แล้วปั่นด้วยเครื่องปั่น (blender) 

บดให้ละเอียดด้วย (Homogenizer) แล้วน้าไปวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะดังนี้ 
2.1 การวิเคราะห์ยาออกซีเตตราซัยคลิน   
ใช้วิธี  High Performance Liquid Chormatography (HPLC) ดัดแปลงจากวิธี AOAC 

(2000) ซึ่งมี detection limit 0.01 µg/g โดยใช้ชุด HPLC  ยี่ห้อ Waters รุ่น 2695 (ประกอบด้วย 
Pump  รุ่น 201, Controller รุ่น 600,  Autosampler รุ่น 717 Plus และ  Detector รุ่น 474 
Fluorescence Detector) โดยใช้ตัวอย่างเนื้อปูทะเลหนัก 5 กรัม น้าไปบดละเอียด (homogenize) 
ในสารสกัด 0.1 M Na2 EDTA – Mcllvaine buffer (pH 4.0)ปริมาตร 25 ml  แล้วน้าไปผ่าน Sep-
Pak C18 cartridge เพ่ือจับตัวยาไว้ และชะตัวยา (elute) ด้วย methyl alcohol ปริมาตร 10 ml 
น้าสารละลายไประเหยจนแห้งด้วย evaporator ที่อุณหภูมิ 40 ºC แล้วละลายด้วย   mobile 
phase 5 ml น้าไปกรองและฉีดเข้าเครื่อง HPLC ในปริมาตร 50 µl โดยใช้คอลัมน์ชนิด Interstil C8 
ขนาด 4.6 x 150 mm ก้าหนด fluorescence detector ที่  excitation wavelength 380 nm 
และ emission wavelength 520 nm ใช้  mobile phase ที่ มี ส่ วนผสมของ metanol : 1 M 
Imidazole (pH 7.2) ในอัตราส่วน 2.3:7.7 โดยปริมาตร และอัตราไหล (flow rate) 0.8 ml/min ใน
การวิเคราะห์แต่ละครั้งท้า standard curve ของยาออกซีเตตราซัยคลิน โดยเตรียมสารละลายยา
ออกซีเตตราซัยคลินมาตรฐาน (Sigma, O 5875) ที่ความเข้มข้น 0.05, 0.10, 0.2 และ 0.3 µg/ml 
ส่วนการทดสอบค่า recoveryโดย spike ยามาตรฐานลงในตัวอย่างที่ความเข้มข้น 0.1 และ 0.3 
µg/g เพ่ือหาค่าของ  recovery เฉลี่ย 
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2.2 การวิเคราะห์ยาออกโซลินิกแอซิด 
ใช้วิธี  High Performance Liquid Chormatography (HPLC)  ซึ่ งมี  detection limit 

0.05 µg/g โดยใช้ชุด HPLC  ยี่ห้อ Waters รุ่น 2695 (ประกอบด้วย Pump  รุ่น 616, Controller 
รุ่น 600,  Autosampler รุ่น 717 Plus และ  UV/VIS Detector รุ่น 486 Turnable Absorbance 
Detector) โดยใช้ตัวอย่างเนื้อปูทะเลหนัก 5 กรัม ใส่สารสกัด ethyl acetate 30 ml บดละเอียด 
(homogenize) แล้วน้าไปปั่นตกตะกอน และระเหยแห้งใน vacuum rotary evaporator ที่ 40 ºC  
แล้วละลายด้วยสารผสม   mobile phase 5 ml และ hexane 1 ml  น้าไปกรองและฉีดเข้าเครื่อง 
HPLC ในปริมาตร 30 µl โดยใช้คอลัมน์ชนิด Nova-Pak C18 ขนาด 3.9 x 150 mm  และใช้  
mobile phase มีส่วนผสมระหว่าง   acetonitrile : 0.01 oxalic acid (pH 2.5) ในอัตราส่วน  3 :7 
โดยปริมาตร และอัตราไหล (flow rate) 1 ml/min อ่านผลด้วย UV/VIS Detector ที่ 260 nm 
ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ตัวอย่างทุกครั้งได้ท้า standard curve ของยาออกโซลินิกแอซิด โดยเตรียม
สารละลายยาออกโซลินิลิกแอซิดมาตรฐาน ที่ความเข้มข้น 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75 และ 1.00 
µg/ml ส่วนการท้า  recovery โดย spike ยามาตรฐานลงในตัวอย่างที่ความเข้มข้น 0.1 และ 1.0 
µg/g เพ่ือหาค่าของ  recovery เฉลี่ย 

2.3 การวิเคราะห์ยาคลอแรมฟินิคอล 
ใช้วิธีEnzyme–Linked Immunosorbance Assay (ELISA) ด้วยชุด Chloramphenicol 

EIA (Euro- Diagnostica) ซึ่งมี detection limit 0.025 ng/g  โดยใช้ตัวอย่างเนื้อปูทะเลที่บดแล้ว 3 
กรัม สกัดด้วย ethyl acetate 6 ml ปั่นตกตะกอน  และดูดสารละลายชั้น ethyl acetate 4 ml ไป
ระเหยแห้งโดยการเป่าด้วยก๊าซไนโตรเจนใน water bath ที่อุณหภูมิ 60 º C แล้วละลายด้วยสาร
ผสม isooctane : chloroform  (อัตราส่วน  2 : 3 โดยปริมาตร) ปริมาตร 1 ml และ buffer 1 ml 
ดูดสารละลายส่วนบนปริมาตร 50 µl  ใส่ใน  microtiter plate และท้าตามขั้นตอนที่ก้าหนดไว้ของ
ชุดทดสอบ Chloramphenicol EIA โดยอ่านผล  absordard curve  ที่ 450 และ 630 nm  ด้วย
เครื่องอ่านผลยี่ห้อ  Statfax รุ่น 303 Plus ส่วนการท้า standard curve  ใช้ยาคลอแรมฟินิ
คอลมาตรฐานซึ่งให้มาในชุดทดสอบ EIA kit  ที่ความเข้มข้น  0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 และ 2   
และท้า recovery test โดย spike ยาคลอแรมฟินิคอลมาตรฐาน ลงในตัวอย่างที่ความเข้มข้น 0.1 
และ 1.0 µg/g เพ่ือหาค่าของ  recovery เฉลี่ย 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของยาปฏิชีวนะทั้ง 3 ชนิด ที่ตรวจพบในเนื้อปู

ทะเล  แล้ววิเคราะห์ความแตกต่างของความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะที่ตรวจพบในเนื้อปูทะเลแต่ละ
ชนิดในแต่ละพ้ืนที่ ของจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี   โดยวิธี  Analysis of Variance (ANOVA) และ 
Duncan’s new multiple range test การวิเคราะห์ทางสถิติทั้งหมดใช้ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
โดยใช้โปรแกรม SPSS for Window (กัลยา, 2543) 
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ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 

1. การปนเปื้อนยาปฏิชีวนะในเนื้อปูทะเล 
ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิคและคลอ

แรมฟินิคอลในเนื้อปูทะเล Scylla paramamosain (Estampador,1949) บริเวณพ้ืนที่อ้าเภอท่า
ชนะ,  ไชยา, ท่าฉาง,  ดอนสัก,  กาญจนดิษฐ์,  พุนพิน, เมือง และแพรับซื้อปูทะเล โดยคัดเลือกปู
ทะเลที่มีขนาดน้้าหนักระหว่าง 300- 600 กรัม ไม่พบตัวอย่างใดที่พบยาคลอแรมฟินิคอลเกินค่า
มาตรฐาน 0.1 ng/g   ตามที่กลุ่มสหภาพยุโรปก้าหนด เช่นเดียวกับผลการวิเคราะห์ยาออกซีเตตรา
ซัยคลินและยาออกโซลินิกแอซิดที่ไม่ปรากฏว่าพบตัวอย่างใดที่มีค่าเกิน 0.1 µg/g ตามมาตรฐานที่
กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2545) ก้าหนด และ 0.02  µg/g ตามค่ามาตรฐานที่มกอช.9007-2548 
ก้าหนด ตามล้าดับ 

จากผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารตกค้างในเนื้อปูทะเลไม่พบการการ
ปนเปื้อนยาคลอแรมฟินิคอลและยาออกโซลินิกแอซิดทุกตัวอย่าง แต่ตรวจพบการปนเปื้อนของยา
ออกซีเตตราซัยคลิน มีค่าระหว่าง 0.01-0.1 µg/g ดังแจกแจงผลการตรวจวิเคราะห์ของยาทั้ง 3 ชนิด 
ตามตารางที่ 1  ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเพาะเลี้ยงรอบ ๆ เช่น การเลี้ยงปลากะพงขาวและ การเลี้ยง
ปลาทับทิมในบ่อดินมีการใช้ยาปฏิชีวนะผสมอาหารไม่ว่าจะคลุกอาหารสดหรือผสมกับอาหาร
ส้าเร็จรูปสัตว์น้้าจะได้รับยาเข้าไปเพียงประมาณ 20 – 30 % ส่วนที่เหลือของยาบางส่วนอาจจะ
ละลายในน้้าหรือหากสัตว์น้้าได้รับเข้าไปแล้วก็จะขับถ่ายออกมาในรูปของยาตัวเดิม (มาลินี, 2540) 
หรือยาบางตัวอาจจะขับถ่ายออกมาในรูปของเมตาบอไลท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป (Cravedi et al., 
1987) ยาที่ละลายในน้้า และจากสิ่งขับถ่ายจะมีการรวมตัวกับสารต่าง ๆ รวมทั้งตะกอนดินในน้้าใน
บริเวณดังกล่าว ผลอาจมีการสะสมและตกค้างในสัตว์น้้าตามแหล่งน้้าที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
เหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสัตว์หน้าดิน ได้แก่ ปู กุ้ง ปลาหน้าดิน เป็นต้น (Weston, 1996) การ
ตรวจติดตามยาออกโซลินิค แอซิดและยาคลอแรมฟินิคอลในเนื้อปูทะเลครั้งนี้ไม่พบการตกค้างใดๆ ซึ่ง
แตกต่างจากยาออกซีเตตราซัยคลินที่พบมีเปอร์เซ็นต์การตกค้างสูงกว่ายาชนิดอ่ืน อาจเป็นผลมาจาก
ความนิยมในการใช้ยาและระยะเวลาการตกค้างที่นานกว่า (Bjorklund et al., 1991)และยาออกโซลิ
นิค แอซิค สามารถดูดซึมและก้าจัดออกได้เร็วกว่ายาออกซีเตตราซัยคลินรวมถึงระยะเวลาการตกค้าง
ในดินสั้นกว่า นอกจากนี้ Jacobson และ Berglind (1988) ยังพบว่ายาออกซีเตตราซัยคลินสามารถ
ตกค้างในตะกอนดินได้นานถึง 12 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับกิจกรรมซัลไฟด์ในดิน และมีผลการทดลองที่บ่ง
บอกว่ายาออกซีเตตราซัยคลินถูกตะกอนดินทุกประเภทดูดซับได้ดี (Rabolle and Spliid, 2000) การ
ตกค้างของยาในตะกอนดินขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและปริมาณออกซิเจนโดยที่ดินหากอยู่ในอุณหภูมิต่้าและ
สภาพขาดออกซิเจนก็ยิ่งท้าให้ยาสลายตัวช้ามากขึ้น (Bjorklund et al., 1990) นอกจากนี้ความ
คงทนของยาในตะกอนดินยังขึ้นอยู่กับความเข้มของแสง และกระแสน้้าอีกด้วย (Samuelsen, 1989; 
Lunestad et al., 1993)  อีกปัจจัยที่ท้าให้มีการตรวจพบสารตกค้างก็คือ บ่อที่ใช้เลี้ยงปูทะเลเป็นบ่อ
เก่าที่ผ่านการเลี้ยงกุ้ง จากการศึกษาของ Holmstrom และคณะ (2003) รายงานว่าฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
ตลอดแนวชายฝั่งในประเทศไทยพบเกษตรกรผู้เลี้ยง 74 % มีการใช้ยาต้านจุลชีพในการจัดการฟาร์ม
มีมากกว่า13 ชนิด และยังมีการใช้ยาที่ไม่ถูกหลักวิชาการอีกด้วย  
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ตารางที่ 1  ผลการตรวจการปนเปื้อนยาปฏิชีวนะในเนื้อปูทะเล Scylla paramamosian (Estampador,1949) บริเวณพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2551 

สถานที่เก็บ
ตัวอย่าง 

จ้านวนตัวอย่าง 
ที่ตรวจ 

Chloramphenical 
(0.025 – 0.1ng/g) 

Oxytetracycline(ppm) 
(0.01 – 0.1 µg/g) 

Oxolinic acid (ppm) 
(0.01 – 0.02 µg/g) 

จ้านวนตัวอย่าง 
ที่ตรวจพบ 

%การตรวจพบ 
จ้านวนตัวอย่าง 

ที่ตรวจพบ 
%การตรวจพบ 

จ้านวนตัวอย่าง 
ที่ตรวจพบ 

%การตรวจพบ 

ท่าชนะ 120 0 0.00 8 6.66 0 0.00 
ไชยา 120 0 0.00 11 9.16 0 0.00 
ท่าฉาง 120 0 0.00 13 1083 0 0.00 
ดอนสัก 120 0 0.00 18 15.00 0 0.00 

กาญจนดิษฐ์ 120 0 0.00 22 18.33 0 0.00 
พุนพิน 120 0 0.00 5 4.16 0 0.00 
เมือง 120 0 0.00 10 8.33 0 0.00 
รวม 840 0 0.00 87 10.35 0 0.00 
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ภาคผนวก ก 

 

ภาพกิจกรรมกระบวนการด้าเนินการตามแผนปีงบประมาณ 25๖๒ 

 

ของ 

 

ศูนย์พัฒนาประมงพื้นท่ีลุ่มน้้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
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ภาพกิจกรรมกระบวนการด้าเนินการตามแผนปีงบประมาณ 25๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในพื้นที่อ าเภอพระพรหม 

ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในพื้นที่อ าเภอปากพนัง 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในพ้ืนที่อ าเภอปากพนัง 
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กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อทดแทนปริมาณท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ 

สนับสนุนพันธุ์ปลาให้ส านักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปลานิลแปลงเพศ 

ขนาด ๒ – ๓ ซม. 

เตรียมพันธุ์ปลานิลเพ่ือส่งมอบให้
ส านักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

บรรจุพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ 
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ส่งมอบพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ
ให้ส านักงานประมงจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ล าเลียงพันธุ์ปลานลิแปลงเพศ 
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ภาพผนวก ข 

 

ระบบการส่งน้้าทะเลของโครงการชลประทานน้้าเค็มในเขตพื้นที่การเลี้ยงกุ้งทะเล 

 

ของ 

 

ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง อันเนือ่งมาจากพระราชด้าร ิ
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ภาพระบบการส่งน้้าทะเลของโครงการชลประทานน้้าเค็มในเขตพื้นที่การเลี้ยงกุ้งทะเล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงสูบน้ าทะเล ตู้ควบคุมระบบสูบน้ า 

มอเตอร์สูบน้ าทะเล 
การตรวจความพร้อม และซ่อมบ ารุง

ประจ าทุก 3 สัปดาห์ 

ภาพขณะเครื่องสูบน้ าก าลังท างาน 
ภาพแสดงรูปแบบการส่งน้ าเข้าบ่อพักเพ่ือ

กระจายส่งไปยังคลองพ้ืนที่เลี้ยงกุ้ง 
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ภาพระบบการส่งน้้าทะเลของโครงการชลประทานน้้าเค็มในเขตพื้นที่การเลี้ยงกุ้งทะเล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพคลองส่งน้ าทะเลจากบ่อพักไปยังพ้ืนที่
เลี้ยงกุ้งทะเล 

ภาพแสดงเครื่องส ารองไฟฟ้าฉุกเฉินของ
โรงสูบน้ า 




