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บันทึกของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุร)ี 

 รายงานประจำปีฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือรวบรวมสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลของ
หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป ผลงานทุกงาน/โครงการสำเร็จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้วยการ
สนับสนุนและคำแนะนำของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง และความร่วมแรงร่วมใจ
ของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ ทุกคน จึงขอขอบคุณทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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ประวัติความเป็นมาของจงัหวัดชลบุร ี

 ดินแดนที่เรียกว่าจังหวัดชลบุรี มีผู้คนอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ ในปี 2522 มีการขุดค้น
ทางโบราณคดี ที่ตำบลพนมดี อำเภอพนัสนิคม ได้พบร่องรอยของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดี 
เรียกว่า เชลล์ มาวด์ (Shell Mould) ซึ่งที่โคกพนมดีเป็นเชลล์ มาวด์ ที่ใหญ่โตที่สุดซึ่งยังไม่เคยพบในประเทศ
ทางเอเชียอาคเนย์อ่ืนๆ เลย จากหลักฐานทางโบราณวัตถุสถาน ทำให้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า ภายในกรอบ
เนื้อที่  4,363 ตารางกิโลเมตร ของเมืองชลบุรีในอดีตเคยเป็นที่ตั้งชุมชนหรือเมืองโบราณที่ เคยมีความ
เจริญรุ่งเรืองอยู่ 3 เมือง และนับว่าเก่าแก่ที่สุดเท่าที่ปรากฏหลักฐาน คือ 
 เมืองศรีพะโร  ตั้งอยู่บริเวณบ้านอู่ตะเภา ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี หน้าเมืองมีอาณา
เขตจดที่ตำบล บางทรายในปัจจุบัน เคยมีผู้ขุดพบโบราณวัตถุหลายอย่าง เช่น พระพุทธรูปทองคำสัมฤทธิ์ แก้ว
ผลึก ขันทองคำ ถ้วยชามสังคโลกคล้ายของสุโขทัย จระเข้ปูน ก้อนศิลามีรอยเท้าสุนัข เป็นต้น นักโบราณคดี
สันนิษฐานว่าเป็นเมืองในสมัยขอมยังเรืองอำนาจอยู่ในภูมิภาคนี้ รุ่นเดียวกับสมัยลพบุรีซึ่งอยู่หลังยุคอู่ทอง a และ
ก่อนยุคอยุธยา คือ ประมาณฟพ.ศ.  1600-1900 

 เมืองพระรถ  เป็นเมืองโบราณยุคเดียวกับเมืองศรีพะโร เพราะปรากฏว่ามีทางเดินโบราณ
ติดต่อกันได้ระหว่าง 2 เมืองนี้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และเมืองพระรถแห่งนี้คงอยู่ในสมัยเดียวกันกับ
เมืองพระรถหรือ เมืองมโหสถ ที่ดงศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อ พ.ศ.2472 ได้มีผู้ขุดพบพระพุทธรูป 
"พระพนัสบดี" ที่บริเวณตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นพระพุทธรูปจำหลักจากศิลาดำ
เนื้อละเอียด เป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดี พระพนัสบดีมีพุทธลักษณะแปลกกว่าพระพุทธรูปอ่ืนๆ คือเป็น
พระพุทธรูปปางประทับยืนบนดอกบัว ยกพระหัตถ์ท้ังสองเสมอพระอุระ จีบนิ้วพระหัตถ์ท้ังสองเช่นพระพุทธรูป
ปางปฐมเทศนา บนฝ่าพระหัตถ์ท้ังสองมีลายธรรมจักร เบื้องพระปฤษฎางค์มีประภามณฑล ประทับยืนบนสัตว์
ที่แปลกพิเศษกว่าสัตว์ทั้งหลาย เป็นภาพสัตว์ที่เกิดจากจินตนาการของประติมากรผู้สร้างพระพุทธรูป คือ นำโค 
ครุฑ หงส์ มารวมเป็นสัตว์ตัวเดียวกัน สัตว์นั้นหน้าเป็นครุฑ เขาเป็นโค ปีกเป็นหงส์ โค ครุฑ หงส์ เป็นพาหนะ
ของเทพเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวรทรงโค  พระนารายณ์ทรงครุฑ  พระพรหมทรงหงส์ เมื่อรวมเข้ากันจึงเป็น
สัตว์พิเศษที่มีเขาเป็นโค มีจงอยปากเป็นครุฑ และมีปีกเป็นหงส์ ผู้สร้างอาจหมายถึงพระพุทธเจ้าอาศัยศาสนา
พราหมณ์เป็นพาหนะในการประกาศพระศาสนา หรือหมายถึง กกกกกกพระพุทธเจ้าทรงชัยชนะแล้วซึ่งศาสนาพราหมณ์
ก็ได้  พระพนัสบดีที่ขุดพบนี้สูง 45 เซนติเมตร  
 เมืองพญาเร่  ตั้งอยู่ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง เป็นเมืองสมัยทวารวดีเช่นเดียวกับเมืองพระรถ 
ตั้งอยู่ในเขตที่สูงห่างจากเมืองพระรถประมาณ 32 กิโลเมตร ลักษณะเมืองเป็นรูปวงรี 2 ชั้น ชั้นแรกมี
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1,100 เมตร ส่วนชั้นในประมาณ 600 เมตร คูเมืองและคันดินของตัวเมืองชั้นนอก
ทางด้านเหนือยังเห็นได้ชัดเจน  
 สมัยกรุงศรีอยุธยา  เมืองชลบุรีปรากฏเป็นหลักฐานในทำเนียบศักดินา หัวเมือง ตราเมื่อมหา
ศักราช 1298 ตรงกับ พ.ศ. 1919 ชลบุรีมีฐานะเป็นเมืองจัตวา ผู้รักษาเมืองเป็นที่ "ออกเมืองชลบุรีศรี
มหาสมุทร" ศักดินา 2,400 ไร่ ส่งส่วยไม้แดง ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพะงั่ว) ในปี พ.ศ. 
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2309 ขณะที่กรุงศรีอยุธยาถูกกองทัพมาล้อมอยู่นั้น กรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งเป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์หนึ่งใน
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แต่ถูกเนรเทศไปลังกา ได้กลับมาเกลี้ยกล่อมรวบรวมชายฉกรรจ์ทางหัว
เมืองภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ระยอง บางละมุง ชลบุรี และปราจีนบุรี เข้าร่วมกองทัพอ้างว่าจะยกไปช่วย 
กรุงศรีอยุธยารบพม่า ในครั้งนั้นชาวชลบุรีได้ให้การสนับสนุนเข้าร่วมในกองทัพเป็นจำนวนมากจนกระทั่งเมือง
ชลบุรีแทบจะกลายเป็นเมืองร้าง เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าข้าศึก เมื่อ พ .ศ. 2310 ชาวจังหวัดชลบุรีได้ให้
ความร่วมมือกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการกอบกู้อิสรภาพอย่างใกล้ชิดจนสามารถกอบกู้เอกราช
กลับคืนมา  
 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
ได้เสด็จประพาสชลบุรีหลายครั้ง เพราะชลบุรีเป็นเมืองชายทะเล เหมาะแก่การพักผ่อน มีทัศนียภาพงดงาม
และไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก ในจดหมายเหตุพระราชกิจประจำวัน มีหลักฐานปรากฏชัดว่า รัชกาลที่ 
4 5 และ 6 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จประพาสชลบุรีเมื่อไร ทรงมีพระราชกรณียกิจล้วนแต่เป็นพระ
ราชกรณียกิจพ้ืนฐานสร้างชลบุรีให้เจริญรุ่งเรืองมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2437 ได้ทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองราชอาณาจักรโดยให้หัวเมือง
ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยเพียงกระทรวงเดียว คือ การรวบรวมหัวเมืองทั้งหลายขึ้น
เป็นมณฑล การปกครองหัวเมืองเป็นราชการส่วนภูมิภาค ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมมาเป็นระบบมณฑล
หรือระบบเทศาภิบาลจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2437 เป็นต้นมา คือ จากมณฑลแบ่งย่อยออกเป็นเมือง อำเภอ 
ตำบล หมู่บ้าน โดยมีผู้ปกครองบังคับบัญชา เรียกว่า สมุหเทศาภิบาล ผู้ว่าราชการเมือง นายอำเภอ กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ตามลำดับ ครั้นถึง พ.ศ. 2458 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้รวมมณฑลจัดตั้งขึ้นเป็นภาค โดยมีอุปราชเป็น
ผู้ปกครอง มีอำนาจเหนือสมุหเทศาภิบาล มีด้วยกัน 4 ภาค คือ ภาคพายัพ ภาคปักษ์ใต้ ภาคอีสาน และภาค
ตะวันตก สำหรับภาคกลางให้คงเป็นมณฑลอยู่อย่างเดิมเรียกว่ามณฑลอยุธยามีอุปราชปกครองแทน
สมุหเทศาภิบาล การปกครองหัวเมืองแบบแบ่งเป็นภาค และมีตำแหน่งอุปราชเช่นว่านี้ได้ยกเลิก เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2468 ในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยกลับไปใช้ในลักษณะเป็นมณฑลอย่างเดิม  
 

ขนาด และที่ตั้ง 
 จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยห่าง

จากกรุงเทพมหานครมาตามทางหลวงแผ่นดินสาย 34 (ถนนบางนา-ตราด) เป็นระยะทางประมาณ 81 
กิโลเมตร และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ถนนมอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลบุรี) เป็นระยะทางประมาณ 79 
กิโลเมตร จังหวัดชลบุรีมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 2,726,875 ไร่ หรือ 4,363 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของพ้ืนที่
ประเทศไทยซึ่งมีพ้ืนที่รวม 320,696,875 ไร่ หรือ 513,115 ตารางกิโลเมตร   
 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางปะกง อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสนามชัยเขต และก่ิงอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ทิศใต้   ติดต่อกับอำเภอบ้านฉาง และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย 
 

ภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรีมีการผสมผสานกันมากถึง 5 แบบ ทั้งที่ราบลูกคลื่นและเนิน

เขา ที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ราบลุ่มแม่น้าบางปะกง พ้ืนที่สูงชันและภูเขา รวมถึงเกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย จังหวัด
ชลบุรีมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 160 กิโลเมตร เว้าแหว่งคดโค้งสวยงาม เกิดเป็นหน้าผาหิน หาดทราย ทอดยาว ป่า
ชายเลน ป่าชายหาด ซึ่งอ่าวหลายแห่งสามารถพัฒนาไปเป็นท่าจอดเรือกำบังคลื่นลมได้เป็นอย่างดี  อาทิ ท่า
จอดเรือรบที่อำเภอสัตหีบ เป็นต้น สาหรับเกาะสำคัญ ๆ มีอยู่ไม่น้อยกว่า 46 เกาะ เช่น เกาะสีชัง เกาะค้างคาว 
เกาะริ้น เกาะไผ่ เกาะลอย เกาะล้าน เกาะครก เกาะสาก เกาะขาม เกาะแสมสารและเกาะครามที่อยู่ในเขต
ทหารเรือของอำเภอสัตหีบ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลเต่าทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ของไทย เป็นต้น 
โดยเกาะเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ช่วยป้องกันคลื่นลม ทำให้ชลบุรีไม่ค่อยมีคลื่นขนาดใหญ่ 
ต่างจากจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด ซึ่งมักมีคลื่นใหญ่กว่า ด้วยเหตุนี้ทำให้ชายฝั่งของจังหวัดชลบุรีจึงเต็ม
ไปด้วยท่าจอดเรือประมง และเหมาะแก่การสร้างท่าจอดเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ อาทิ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น 
ภูมิประเทศอันหลากหลายดังกล่าว หล่อหลอมให้ชลบุรีสามารถพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย์ การท่องเที่ยว และการคมนาคมที่สะดวกสบาย  

 

เขตการปกครอง 

    จังหวัดชลบุรีแบ่งเขตการปกครองออกแบ่งเป็น 11 อำเภอ 92 ตำบล 687 หมู่บ้าน การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง 8 แห่ง  เทศบาลตำบล  29  แห่ง องค์การ
บริหารส่วนตำบล  60  แห่ง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง  คือ เมืองพัทยา แยกจากการปกครอง
ของอำเภอบางละมุง เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อำเภอทั้ง 
11 ของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง อำเภอบ้านบึง อำเภอศรี
ราชา อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอบ่อทอง อำเภอหนองใหญ่  อำเภอบางละมุง  อำเภอสัตหีบ และอำเภอเกาะสีชัง 
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ภาพที่ 1 เขตการปกครองจังหวัดชลบุรี 
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ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุร)ี 
 

 
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการสัตว์น้ำจืด 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้าน
เหนือของอ่างเก็บน้ำบางพระ ห่างจากอำเภอเมืองชลบุรี ประมาณ 25 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอศรีราชา 
10 กิโลเมตร ติดถนนสายบางพระ - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
 

ประวัติความเป็นมา 
ในปี พ.ศ. 2529 กรมประมงได้ทำการก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดชลบุรี โดยขอใช้ที่ดินจากกรม

ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้ืนที่ประมาณ 98 ไร่บริเวณด้านทิศเหนือของอ่างเก็บน้ำบางพระ ใน
โครงการบูรณะแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการประมง โดยใช้เงินกู้จากประเทศญี่ปุ่น (โอ.
อี.ซี.เอฟ.) โดยบริษัท UNITED CONSTRUCTOR INTACON (J.V.) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาของ
กรมประมงเลขที่ 81/2529 เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2529 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2531 ใช้
งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 38,668,116.70 บาท สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดชลบุรีต่อมาได้เปลี่ยนโครงสร้างเป็น
ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี เมื่อวันที่  26 กันยายน 2533 และเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำ
จืดชลบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี ประกอบด้วยอาคารที่ทำการ โรง
เพาะฟัก โรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม โรงเพาะพันธุ์กบ บ่อจระเข้ บ่อตะพาบน้ำ โรงสูบน้ำ โรงกรองน้ำ บ่อพักน้ำ 
สำหรับบ่อดินมีขนาด 2,700 ตารางเมตร จำนวน 10 บ่อ ขนาด 1,000 ตารางเมตร จำนวน 8 บ่อ และขนาด 
600 ตารางเมตร จำนวน 18 บ่อ บ่อซีเมนต์ขนาด 50 ตารางเมตร จำนวน 23 บ่อ ขนาด 70 ตารางเมตร 
จำนวน 16 บ่อ ขนาด 10 ตารางเมตร จำนวน 10 บ่อ บ้านพักข้าราชการ จำนวน 22 หลัง บ้านพักคนงาน
ขนาด 10 ครอบครัว จำนวน 3 หลัง 
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แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุร)ี 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุร ี

โครงสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืดเขต 7 (ชลบุร)ี 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมประมง 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) 

งานประมงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา 

งานธุรการ งานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด
ตราด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุร)ี 

 รบัผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
สระแก้ว ตราด และจันทบุรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้าทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืด เพื่อนำ
เทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพ้ืนที่จริง 
 2. วิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ำหายาก
หรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 
 3. ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 
 4. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำจืด โดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะกับแหล่งน้ำปิดเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิด 
 5. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำจืด และให้การ
สนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืด 
 6. ควบคุม ตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมาตรฐานผลผลิตสั ตว์
น้ำสวยงามในพ้ืนที่จังหวัดรับผิดชอบ 
 7. เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำจืด 
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี / ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี 

 
 1. นายไพบูลย์   วรสายัณห์  หัวหน้าสถานีฯ (พ.ศ. 2531 – 2533) 
 2. นายพิภพ   กมลรัตน์   ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (พ.ศ. 2533 – 2535)  
 3. นายนิพนธ์   ศิริพันธ์   ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (พ.ศ. 2535 – 2540) 
 4. นายเชิดศักดิ์  วงษ์กมลชุณห์  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (พ.ศ. 2540 –  2545) 
 5. นายปัญญา   อัศวางกูร   ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (ม.ค. -  ก.ย.  2546) 
 6. นายศักดิ์สิทธิ์  วิบูลสุข             ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (ต.ค. 2546 - พ.ค. 2548) 
 7. นายไพบูลย์   วรสายัณห์  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (มิ.ย. 2548 -  ม.ค. 2549) 
 8. นายถาวร   จิระโสภณรักษ์  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (ม.ค. 2549 -  ก.พ. 2551) 
 9. นางศศิวิมล  เปาลิวัฒน์   ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ (ก.พ. 2551 – 2559) 
 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) 
 

 10. นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ  ผู้อำนวยการศนูย์ ฯ (2559– ปัจจุบัน) 
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อัตรากำลังข้าราชการ 7 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ ชลบุรี 6 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา   

เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คน ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
1 
 
2 
 
 
3 
4 
5 
6 
7 

นางสาวจินตนา  ดำรงไตรภพ 
 
นายวรมิตร  ศิลปชัย 
 
 
นายนิติกร  ผิวผ่อง 
นางนวพร  ดุลยสิริวิทย์ 
นายกรัณย์  วนิชาชีวะ 
นายไพบูลย์  แป้นประเสริฐ 
นางสาวนารถสุวรรณ  ประเวชไพร 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
เขต 7 (ชลบุรี) 
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติงานหน่วยงาน
ประมงสาธิต  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ.
ฉะเชิงเทรา) 
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 
นักวิชาการประมงขำนาญการ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

อัตรากำลังลูกจ้างประจำ 9 คน ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

นายมานิตย์  เพชรล้วน 
นายพงษ์ศักดิ์  จิตเจริญ 
นางศรีรัตน์  แสงจำรัส 
นายคำพันธ์  สายสกุล 
นายธีระ  นุชพงษ์ 
นายบุญสืบ  ฉวีวงศ์ 
นายสมควร  ผินอินทร์ 
นายสมพงษ์  ซึ่งแสน 
นางสาววรรณรัตน์  ผินอินทร์ 

พนักงานขับรถยนต์ ส.3 
ช่างเครื่องยนต์ ช.4 
พนักงานการเงินและบัญชี ส.2 
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2/หัวหน้า 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 
ช่างเหล็ก ช.3 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 

 

ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจำ 
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อัตรากำลังพนักงานราชการ 26 คน ดังนี้  

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

นายกาศิก  บัวภิบาล 
นางสาวฉัตรมณี  มากพิชัย 
นางสาวจตุพร  นาคทองดี 
นายสุวิทย์  ดำละเอียด 
นางสาวสุพรรษา  เสมอวงษ์ 
นายปิยะพงศ์  บุญรอด 
นางวิทูล  ซึ่งแสน 
นางสาวสุขจร  สินสงวน 
นางไมย์  ขำปั้น 
นายสมพงษ์  ขำปั้น 
นายบุญศักดิ์  เสาร์ชัย 
นายธีระศักดิ์  ชื่นชม 
นายโกศล  อนุโรจน์ 
นายสอ้อน  สาโท 
นายสำเนียง  วงรินยอง 
นายสุเทพ  แก้วคำ 

นักวิชาการประมง 
นักวิชาการประมง  
นักวิชาการประมง 
นักวิชาการประมง  
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
เจ้าพนักงานประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

นางสาวสาคร  ผินอินทร์ 
นายไพบูลย์  ทุมรินทร์ 
นางสาวพรทิพย์  ชูเชิด 
นายสมาน  ประกอบศรี 
นางสุจิตรา  สังขวรรณะ 
นายแทน  บุญผึ้ง 
นางสาวคัทลียา  สัตยาลักษณ์ 
นายวิรัตน์  พงษ์เอ่ียม 
นายดาว  ทองรักษ์ 
นายวรกานต์  เกิดม่ันคง 

พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 

 
 
 
 

พนักงานราชการ 
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อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 4 คน ดังนี้  

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1 
2 
3 
4 

นางสาวรัตนา  สุวรรณพิทักษ์ 
นายพงษ์ศักดิ์  เสาะแสวง 
นายมารุตพงศ์  สงวนพงษ์ 
นายกิติศักดิ์  ดอกไม้งาม 

คนงานประมง 
คนงานประมง 
คนงานประมง 
คนงานประมง 

 
การมอบหมายงานในหน้าที่ 

 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของข้าราชการ  ลูกจ้าง พนักงานราชการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล สอดคล้องกับแผนงาน งานและ
โครงการต่างๆ ทุกงาน  โครงการ โดยสามารถบรรลุเป้าหมายของศูนย์ฯที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง  
ศูนย์ฯจึงมีคำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปี 2563  ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกจ้างชั่วคราว 



 
15 

 

 
 

คำสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7(ชลบุรี) 
ที ่217/2562 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
----------------------------------------------------- 

ด้วยในปีงบประมาณ  2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) 
รับผิดชอบงานวิจัยและงานพัฒนาตามแผนงาน/งาน/โครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง  ดังนั้นเพ่ือให้งาน/โครงการต่างๆ บรรลุตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นการตอบสนองนโยบายของกรมประมงและรัฐบาล ศูนย์ฯ จึงยกเลิกคำสั่งศูนย์ฯ เกี่ยวกับการ
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำและบรรดาคำสั่งที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ทุกคำสั่ง และ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นแนวทางถือปฏิบัติใหม่ ดังนี้ 

 

  นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ   
                    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) 
  มีหน้าที่วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม กำกับดูแล และบริหารงานให้แผนงาน กลุ่มและงาน
ของทุกงาน/โครงการที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย 
 

          1. นายนิติกร  ผิวผ่อง  นักวิชาการประมงชำนาญการ 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  กิจกรรมเกษตรเชิงรุกด้านประมง 
กิจกรรมพัฒฯเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ รายงานผ่านเว็บไซด์ของกรมประมง บริการ
ทางวิชาการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์ฯ หน่วยงานและงานกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. นางนวพร  ดุลยสิริวิทย ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ เพาะพันธุ์ไรแดง 
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและโรคสัตว์น้ำในห้องปฏิบัติการ และ PCR  สนับสนุนกิจกรรมโครงการทฤษฎีใหม่ 
ด้านการประมง โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โครงการเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง บริการทางวิชาการ
ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

รายงานผลการปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ  รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำ รายงาน
ความพึงพอใจงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ประชาสัมพันธ์ฯ หน่วยงาน และงานกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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3. นายกรัณย์  วนิชาชีวะ  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด งานตรวจสอบและรับรองฯ งานกุ้ง

ก้ามแดง ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนฯ และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ 
กิจกรรมสนับสนุนโครงการทฤษฎีใหม่ด้านการประมง โครงการเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ รายงานผ่านเว็บไซด์ของกรมประมง บริการ
ทางวิชาการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์ฯ หน่วยงานและงานกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  

                     4.  นายไพบูลย์  แป้นประเสริฐ  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน 
มีหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ การจัดซื้อจัดจ้าง ลงทะเบียนครุภัณฑ์

และเบิกจ่ายวัสดุ และควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ เรือยนต์ ตรวจสอบบันทึกการใช้รถยนต์ทุกสัปดาห์  
งานซ่อมบำรุงรักษาระบบน้ำไฟฟ้า เครื่องยนต์ รถยนต์ เรือ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือ

เครื่องใช้ รวมทั้งบ่อและอาคารบ้านพักของศูนย์ฯ ควบคุมการใช้เรือ รถฟาร์มแทรกเตอร์ รถขนย้ายวัสดุ เครื่อง
ตัดหญ้า วัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับงานพัสดุ งานโยธา และงานอ่ืนๆ  

ควบคุมดูแลการใช้ไฟฟ้าและน้ำให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจเวร
ยาม ดูแลความสะอาดและความสวยงามของสถานที่ ดูแลจุดสาธิตศูนย์เรียนรู้ด้านประมง และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
  

  5. นางสาวนารถสุวรรณ  ประเวชไพร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานการเงิน เบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามระบบ GFMIS ทำ

บัญชีเงินสดคงเหลือประจำวันของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ รายงานการใช้จ่ายเงินทุกงาน /
โครงการ และงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอ่ืนๆ เก็บรักษาเอกสารทางการ
เงิน และนำส่งเงินจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำและเงินอ่ืนๆ ตามระเบียบของทางราชการ  

รายงานการใช้พลังงานผ่านเว็บไซด์ รายงานสถานะทางบัญชี รายงานการรับ -จ่ายพัสดุ
ประจำปี จัดทำแผนและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบใบสำคัญก่อนการเบิกจ่าย และดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

หน่วยงานประมงสาธิต โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 1. นายวรมิตร  ศิลปชัย   นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 
  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงานประมงสาธิต โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และลูกจ้างภายในหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ งานส่งเสริมการประมง งานเพาะเลี้ยงกบนา ปลาสวยงาม 
และงานพัฒนาแหล่งน้ำในพ้ืนที่โครงการ ปฏิบัติงานวิจัย  

รับผิดชอบงานพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ บริการวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาแหล่ง
น้ำ  รับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์ทะเบียน 83-3576 ชลบุรี กก-9398 ฉะเชิงเทรา และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ลูกจ้างประจำ                         

 1. นายมานิตย์  เพชรล้วน  พนักงานขับรถยนต์ ส. 3 
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ และรับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฌข-1905 กทม.  

และ ศจ-1075 กทม. จ-1279 ชลบุร ี83-3102 ชลบุร ี และ 83-3103 ชลบุรี ใหอ้ยู่ในสภาพดีและพร้อม
ที่จะปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา หากรถยนต์ที่ได้รับมอบหมายชำรุด หรือขัดข้องให้รีบรายงานทันที ช่วยงานซ่อม
บำรุงรถยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ ดูแลทำความสะอาดและรดน้ำต้นไม้บริเวณโรงจอดรถขับรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ตัดหญ้า ปฏิบัติงานเก็บขยะประจำวัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2.  นายพงษ์ศักดิ์  จิตเจริญ  ช่างเครื่องยนต์ ช.4 
ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือเครื่องใช้อ่ืนๆ ดูแลรักษา

ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโดยรอบโรงพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ รับผิดชอบและดูแลรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน กง-9606 ชลบุรี ฒฐ-6561 กทม. 83-3102 ชลบุรี  และ 83-3103 ชลบุรี และรถ
ฟาร์มแทรกเตอร์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาหากเรือยนต์หรือรถยนต์ที่ได้รับ
มอบหมายชำรุดหรือขัดข้องให้รีบรายงานทันทีช่วยงานซ่อมบำรุงยานพาหนะดูแลทำความสะอาดและรดน้ำ
ต้นไม้บริเวณโรงจอดรถ ปฏิบัติงานเก็บขยะประจำวัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
        

หมายเหตุ  ลูกจ้างประจำหมายเลข 1, 2,  ให้ขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้งก่อนนำรถยนต์ออกนอกศูนย์ฯ 
และบันทึกเลข กม. ทุกครั้ง เมื่อกลับถึงศูนย์ฯ 

 

3.  นายสมพงษ์  ซึ่งแสน  ช่างเหล็ก ช. 3 
 ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารบ้านพัก โรงเพาะฟัก บ่อซีเมนต์ เพาะพันธุ์และ

อนุบาลปลานิลแปลงเพศ เตรียมพันธุ์ปลาเพ่ือปล่อยและแจกจ่าย ซ่อมแซม ดูแล รักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ และตัดหญ้าบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟัก และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 4.  นางศรีรัตน์  แสงจำรัส  พนักงานการเงินและบัญชี ส. 2 
มีหน้าที่รับผิดชอบงานบัญชี เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ได้แก่ จัดทำทะเบียน

คุมเงินจัดสรร ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ สมุดฝาก
ธนาคาร (เงินทดรองราชการ) สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
ทะเบียนรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ ตรวจสอบใบสำคัญก่อนเบิกจ่าย เก็บรวบรวมใบสำคัญที่เบิกจ่าย
แล้วรอการตรวจสอบ ตรวจสอบใบสำคัญค่าน้ำประปาไฟฟ้าที่ใช้ในราชการและบ้านพัก เก็บและดูแลรักษา
ใบสำคัญทางการเงินและสมุดบัญชีต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมเติมการตรวจสอบใบสำคัญก่อนเบิกจ่าย เพ่ือ
เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
   6.  นายคำพันธ์  สายสกุล      พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2 

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาทรัพย์สินของทางราชการทุกประเภท  
ภายในศูนย์ฯ ไม่ให้สูญหาย เชิญธงชาติขึ้นลงเป็นประจำทุกวัน ดูแลระบบน้ำ-ระบบลมในถังพักน้ำและบ่อ
ซีเมนต์ ติดเครื่องปั๊มลมสำรองเมื่อไฟฟ้าดับในเวลาปฏิบัติหน้าที่ ตีระฆังบอกเวลาทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 
20.00 น. – 05.00 น. รายงานเหตุการณ์ประจำวัน และรายงานเหตุการณ์ผิดปกติแก่ผู้ตรวจเวรยามทันทีท่ี
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พบในขณะอยู่ยามเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ รดน้ำต้นไม้และดูแลความสะอาดบริเวณที่อยู่
เวรยาม และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

         7. นายบุญสืบ  ฉวีวงศ์  พนักงานประมงพื้นฐาน บ.2 
มีหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบริเวณสถานที่ ตัดแต่ง

ต้นไม้ ตัดหญ้าภายในศูนย์ฯ ช่วยงานซ่อมบำรุงสิ่งปลูกสร้างภายในศูนย์ฯ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

8. นายธีระ  นุชพงษ์  พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2/หัวหน้า 
                     ปฏิบัติหน้าที่เพาะและอนุบาลปลาในบ่อดิน เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ เตรียมพันธุ์ปลาเพ่ือ
ปล่อยและแจกจ่าย บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือลำเลียง ซ่อมแซมดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ทำความสะอาดและตัดหญ้าบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟัก และบ่อซีเมนต์เลี้ยงพ่อ
แม่พันธุ์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  9.  นายสมควร  ผินอินทร์  พนักงานประมงพื้นฐาน บ.2 
ปฏิบัติงานเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตั้งแต่รวบรวมแม่พันธุ์ เพาะและอนุบาล เตรียมพันธุ์กุ้ง  

เพ่ือปล่อยและแจกจ่าย ตลอดจนดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกราม ทำความ
สะอาดและตัดหญ้าบริเวณโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

       10.  นางสาววรรณรัตน์  ผินอินทร์  พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 
ปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงกบ เตรียมพันธุ์กบเพ่ือปล่อยและแจกจ่าย ดูแลรักษาความสะอาดและ

ความระเบียบเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ บริเวณโดยรอบโรงเพาะพันธุ์กบ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 
 
            สั่ง ณ วันที่  1  เดือนตลุาคม พ.ศ. 2562 
                                              
 
                                                        (นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ) 
                                      ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7(ชลบุรี)      
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คำสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) 

ที่ 214/2562 
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานราชการ 

----------------------------------------------- 

  ด้วยในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7(ชลบุรี) 
รับผิดชอบงานวิจัยและงานพัฒนาตามแผนงาน/งาน/โครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง และได้
จ้างพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2562 เพ่ือปฏิบัติงานในงาน/โครงการต่างๆ เพ่ือให้งานบรรลุตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ฯ จึงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ ดังนี้ 
 

งานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
  1. นายกาศิก  บัวภิบาล   นักวิชาการประมง 
                     ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง งานสัตว์น้ำควบคุม โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) มีหน้าที่รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและตรวจประเมินฟาร์ม
เกษตรกรตามมาตรฐานขั้นปลอดภัยและมาตรฐาน GAP ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตรวจสอบปัจจัยการผลิต ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและโรคสัตว์น้ำในห้องปฏิบัติการ   ช่วยปฏิบัติงานวิจัยฯ 
งานห้องสมุด และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  2. นางสาวฉัตรมณี  มากพิชัย   นักวิชาการประมง  
    ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง งานสัตว์น้ำควบคุม โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง โครงการเกษตรเชิงรุกด้านประมง  มีหน้าที่รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและตรวจ
ประเมินฟาร์มเกษตรกรตามมาตรฐานขั้นปลอดภัยและมาตรฐาน GAP ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ตรวจสอบปัจจัยการผลิต ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและโรคสัตว์น้ำในห้องปฏิบัติการ  งาน
ห้องสมุด และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

        

  3. นางสาวจตุพร นาคทองดี   นักวิชาการประมง 
  ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง งานสัตว์น้ำควบคุม โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง โครงการเกษตรเชิงรุกด้านประมง มีหน้าที่รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและตรวจ
ประเมินฟาร์มเกษตรกรตามมาตรฐานขั้นปลอดภัยและมาตรฐาน GAP ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตรวจสอบปัจจัยการผลิต ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและโรคสัตว์น้ำในห้องปฏิบัติการ   ตรวจสอบ
คุณภาพสัตว์น้ำ ตรวจสอบคุณภาพในบ่อน้ำทิ้ง และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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งานธุรการ 
  1. นางวิทูล  ซึ่งแสน   พนักงานผู้ช่วยประมง 
   ปฏิบัติหน้าที่เปิด-ปิดอาคารที่ทำการ และทำความสะอาดภายในและโดยรอบที่ทำการ ดูแล
ความสะอาดบ้านรับรองและบ้านพักที่ว่างรวมทั้ งอุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆ ดูแลอุปกรณ์เครื่องดื่มรับแขกและ
เครื่องใช้ในห้องครัว รวมทั้งน้ำดื่ม และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  2. นางสาวสุขจร   สินสงวน   พนักงานผู้ช่วยประมง 
ปฏิบัติหน้าที่จัดพิมพ์เอกสารคำสั่งต่างๆ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ จัดเก็บหนังสือในแฟ้มต่างๆ 

จัดพิมพ์รายงานการเดินทางไปราชการ เสนอแฟ้มหนังสือเข้าออก และแฟ้มการลงเวลาปฏิบัติงานประจำวัน 
บริการเครื่องดื่มแก่ผู้มาติดต่อราชการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
                                                                                         

  3. นายปิยะพงศ์  บุญรอด   พนักงานผู้ช่วยประมง 
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ รับโทรศัพท์ - โทรสาร พิมพ์เอกสาร ถ่ายเอกสาร และพิมพ์หนังสือ

ราชการทั่วไป งานจัดซื้อจัดจ้าง ลงบัญชีใบสำคัญในสมุดควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ดูแลอัพโหลดข้อมูลในเว็บไซด์
ของศูนย์ฯ บริการเครื่องดื่มแก่ผู้มาติดต่อราชการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
         

  4. นางสาวสุพรรษา  เสมอวงษ์   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
ปฏิบัติหน้าที่จัดพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการต่างๆ บันทึกข้อมูลต่างๆ ด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์ดูแลการใช้งานและป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลความเรียบร้อยของห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 
รับ-ส่งหนังสือระบบ E-สารบรรณ บันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ e-GP ช่วยงานบันทึกข้อมูลการเงิน บริการ
เครื่องดื่มแก่ผู้มาติดต่อราชการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานเพาะพันธุ์ปลา (บ่อดิน) 
 

  1.  นายสุวิทย์ ดำละเอียด   นักวิชาการประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่ เพาะและอนุบาลปลาในบ่อดิน เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ เตรียมพันธุ์ปลาเพ่ือ
ปล่อยและแจกจ่าย บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือลำเลียง ซ่อมแซมดูแล รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ทำความสะอาดและตัดหญ้าบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟัก และบ่อซีเมนต์เลี้ยงพ่อ
แม่พันธุ์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. นายสุเทพ  แก้วคำ   พนักงานผู้ช่วยประมง 
           ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์เลี้ยงพ่อแม่
พันธุ์ปลาอย่างสม่ำเสมอ บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือการลำเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจำหน่าย 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  3.  นายสำเนียง  วงรินยอง   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์พ่อแม่พันธุ์
ปลาอย่างสม่ำเสมอ บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือการลำเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจำหน่าย และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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  4.  นายสมพงษ์  ขำปั้น   พนักงานผู้ช่วยประมง 
                     ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา จัดเตรียมอาหารปลาและให้อาหารลูกปลาและพ่อแม่พันธุ์ปลา 
ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรง
เก็บอาหารปลาอย่างสม่ำเสมอ บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือการลำเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการ
จำหน่าย และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย                                                                                      
 

  5.  นายธีระศักดิ์  ชื่นชม   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลา และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์เลี้ยงพ่อแม่
พันธุ์ปลาอย่างสม่ำเสมอ บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือการลำเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจำหน่าย 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  6.  นายโกศล  อนุโรจน์   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์เลี้ยงพ่อแม่
พันธุ์ปลาอย่างสม่ำเสมอ บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือการลำเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจำหน่าย 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
         

งานรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของสถานที่ 
 

  ๑.  นายสอ้อน  สาโท   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลตัดแต่งต้นไม้และตัดหญ้าบริเวณประตูทางเข้าบริเวณที่ทำการ สวนหย่อม
บ้านพักข้าราชการที่ว่าง , บ้านรับรอง เรือนเพาะชำ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  

  2. นายแทน บุญผึ้ง   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลตัดแต่งต้นไม้ และตัดหญ้าภายในศูนย์ฯ ซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ดูแลสถานที่โดยรอบศูนย์ฯ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  3. นายดาว  ทองรักษ์   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลตัดแต่งต้นไม้ และตัดหญ้าภายในศูนย์ฯ ซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ดูแลสถานที่โดยรอบศูนย์ฯ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานซ่อมบำรุงสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ่อซีเมนต์ บ่อดินอาคารที่ทำการ บ้านพัก และอื่น ๆ 
   

1.  นายบุญศักดิ์  เสาร์ชัย   พนักงานผู้ช่วยประมง 
ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง วัสดุอุปกรณ์ ซ่อมบำรุงบ่อซีเมนต์ และบ่อดินที่ชำรุด ดูแลความสะอาด

เรียบร้อยบริเวณโดยรอบโรงพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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งานอนุบาลลูกปลา (โรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์) 
  ๑.  นางสาวคัทลียา  สัตยาลักษณ์   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่งานเพาะและอนุบาลลูกปลาในโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์ เพาะพันธุ์ปลา
สวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ ดูแลระบบลมให้อากาศและระบบน้ำในบ่ออนุบาลเป็นประจำทุกวัน ดูแลรักษาความ
สะอาดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาในโรงเพาะฟัก ดูแลความสะอาดภายในโรงเพาะฟัก ดูแล
ส่วนแสดงพันธุ์ปลาและบริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านประมงให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

  2.  นางไมย์  ขำปั้น   พนักงานผู้ช่วยประมง 
    ปฏิบัติหน้าที่อนุบาลลูกปลาในบ่อซีเมนต์ เพาะพันธุ์ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ จัดเตรียม
อุปกรณ์และสารเคมีเพ่ือตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้
และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือการลำเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการ
จำหน่าย และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ยามรักษาการณ์ 

   1. นายวรกานต์  เกิดม่ันคง   พนักงานผู้ช่วยประมง 
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาทรัพย์สินทุกประเภทของทางราชการ

ภายในศูนย์ฯ ไม่ให้สูญหาย เชิญธงชาติขึ้นลงเป็นประจำทุกวัน ดูแลระบบน้ำ-ระบบลมในโรงเพาะฟัก ถังพักน้ำ
และบ่อซีเมนต์ ติดเครื่องปั๊มลมสำรองเมื่อไฟฟ้าดับ ตีระฆังบอกเวลาทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.00 น. – 
05.00 น. รายงานเหตุการณ์ประจำวัน และรายงานเหตุการณ์ผิดปกติแก่ผู้ตรวจเวรยามทันทีที่พบในขณะอยู่
ยามเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ดูแลความสะอาดและรดน้ำต้นไม้บริเวณจุดเวรยาม และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. นายสมาน ประกอบศรี   พนักงานผู้ช่วยประมง 
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาทรัพย์สินทุกประเภทของทางราชการ

ภายในศูนย์ฯ ไม่ให้สูญหาย เชิญธงชาติขึ้นลงเป็นประจำทุกวัน ดูแลระบบน้ำ-ระบบลมในโรงเพาะฟัก ถังพักน้ำ
และบ่อซีเมนต์ ติดเครื่องปั๊มลมสำรองเมื่อไฟฟ้าดับ ตีระฆังบอกเวลาทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.00 น. – 
05.00 น. รายงานเหตุการณ์ประจำวัน และรายงานเหตุการณ์ผิดปกติแก่ผู้ตรวจเวรยามทันทีที่พบในขณะอยู่
ยามเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ดูแลความสะอาดและรดน้ำต้น ไม้บริเวณจุดเวรยาม และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

     

งานเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม 
 

          1. นางสาวสาคร  ผินอินทร์   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งก้ามกราม ทำความสะอาดบ่อซีเมนต์ และเตรียมอาหาร
สำหรับลูกกุ้ง บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือลำเลียงลูกกุ้งก้ามกราม ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในโรงเพาะพันธุ์กุ้ง
ก้ามกรามและบริเวณโดยรอบโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ  และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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           2. นายไพบูลย์  ทุมรินทร์   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งก้ามกราม ทำความสะอาดบ่อซีเมนต์ เตรียมน้ำผสม
สำหรับลูกกุ้ง บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือลำเลียงลูกกุ้งก้ามกราม ซ่อมบำรุง วัสดุอุปกรณ์ ซ่อมบำรุงบ่อซีเมนต์ 
และบ่อดินท่ีชำรุด ให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานเพาะพันธุ์ไรแดง 
 

           1. นางสุจิตรา  สังขวรรณะ   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ไรแดง และคลอเรลล่าเป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน ทำความสะอาดบ่อ
เตรียมน้ำเพาะไรแดง ดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบบ่อเพาะพันธุ์ไรแดง บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือการลำเลียง
พันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจำหน่าย และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
งานเพาะพันธุ์กบและจระเข้    
 

  1. นางสาวพรทิพย์  ชูเชิด   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์กบนา และอนุบาลกบนา ให้อาหารพ่อแม่พันธุ์กบนา ดูแลให้อาหาร
จระเข้ และเปลี่ยนถ่ายน้ำกบนาและจระเข้ ทำความสะอาดบ่อซีเมนต์ จัดเตรียมดูแลซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 
บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือลำเลียงลูกพันธุ์กบนาที่มีการปล่อยและการจำหน่าย ดูแลรักษาบริเวณโรงเพาพันธุ์
โดยรอบให้สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ และปฏิบัติงานอืน่ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.  นายวิรัตน์  พงษ์เอี่ยม   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลให้อาหารจระเข้ ทำความสะอาดบ่อซีเมนต์ จัดเตรียมดูแลซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือลำเลียงลูกพันธุ์กบนาที่มีการปล่อยและการจำหน่าย ดูแลรักษาบริเวณโรง
เพาพันธุ์โดยรอบให้สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ ดูแลความเรียบร้อยของบริเวณศูนย์เรียนรู้ด้าน
ประมง และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
                                        
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 
 
             สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
               (นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ) 
                                                ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7(ชลบุรี) 
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ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 
 

 
งานธุรการ 

  
 มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ งานบุคคล  

ดูแลความเรียบร้อยสถานที่ราชการ และเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้งาน การดูแล การบำรุงรักษา
ยานพาหนะ 
 1.1 งานสารบรรณ  ดำเนินงานบริหารเกี่ยวกับงานเอกสาร ตั้งแต่การจัดทำหนังสือ การรับ-ส่ง
หนังสือ ร่างโต้-ตอบหนังสือ การติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการในกรมประมงและส่วนราชการอ่ืนๆ มี
ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563  ดังนี้  
  

รายการ จำนวน (ฉบับ) 
ลงทะเบียนรับหนังสือ  
ลงทะเบียนส่งหนังสือ  
ลงทะเบียนออกคำสั่งศูนย์ฯ  

3,188 
1,186 
  268 

รวม  4,642 
 

 1.2 งานการเงินและบัญชี เป็นงานบริหารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน บัญชี ในกิจกรรมต่างๆ ของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี ตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2563 ดังรายละเอียดดังนี้ 

 

การใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการต่าง ๆ ประจำปี 2563 
 

1. แผนงาน  บุคลากรภาครฐั 
   กิจกรรมหลัก บุคลากรภาครัฐด้านประมง  งบบุคลากร  
 

หมวดรายจ่าย  งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ีใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) (หน่วย : บาท)  

หมวดค่าตอบแทนพนักงานราชการ 4,524,960.00 4,524,960.00 - 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 206,970.00 193,341.00 13,629.00 

ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ  
หมวดค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,138,170.00 2,138,170.00  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 106,850.00  99,594.00  7,256.00 

รวม (บาท) 6,976,950.00 6,956,065.00 20,885.00 
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2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

    กิจกรรมหลัก  พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ  

หมวดรายจ่าย   งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ 
- ค่าสาธารณูปโภค 806,160.00 806,160.00 0 
- ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 673,600.00 673,525.25 74.75 

รวม (บาท) 1,479,760.00 1,479,685.25 74.75 
 

3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
 

หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 

งบประมาณที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้จ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

    3.1 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
- กิจกรรมหลัก  ระบบส่งเสริม

เกษตรแบบแปลงใหญ่    
144,740.00 144,733.19 6.81 

     3.2 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
- ตรวจสอบและรับรองฯ 
- พัฒนาสินค้าประมงฯ (กมป.) 
- พัฒนาสินค้าประมงฯ (กพส.) 

604,700.00 
6,500.00  

20,000.00 

604,693.96 
6,490.00  

19,864.55 

6.04 
10.00 

135.45 
รวม   695,400 595,082.77 151.49 

      3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและแปรรูปสัตว์น้ำ  
- กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและ 
บริหารจัดการผลิตและการแปรรูป 

69,600.00  
 

69,483.98  
 

116.02 

       3.4 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  
- กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตร

อินทรีย์ 
14,000.00  

 
13,988.00  

 
12.00 

       3.5 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก  
- กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตร

เชิงรุกด้านการประมง 
(Z0ning by Agri map) 

141,200.00  
 

141,197.50  
 

2.50 

        3.6 โครงการ จัดระเบียบการทำประมง  
- กิจกรรมหลัก จัดระเบียบการ

ทำประมง 
5,000.00 4,984.00 16.00 
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4. แผนงาน  บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
 

หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 

งบประมาณที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้จ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

    4.1 โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
- กิจกรรมหลัก  พัฒนาเกษตรกร

สู่ Smart Farmer  
145,100.00  

 
145,096.59  

 
3.41 

    4.2 โครงการ  ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  
- กิจกรรมหลัก  สนับสนุน

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ด้านการประมง 

286,250.00  
 

286,185.00  
 

65.00 

    4.3 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
- กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

104,000.00  
 

103,999.77  
 

0.23 

 

5.  แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
 

หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 

งบประมาณที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้จ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

    4.1 โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
- กิจกรรมหลัก  สนับสนุน

โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

618,600.00  
 

618,584.53  
  
 

15.47 

- กิจกรรมหลัก  สนับสนุน
โครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

80,000.00  
 

286,185.00  
 

65.00 
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6. แผนงาน/โครงการอ่ืนๆ 
      - งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
งบบุคลากร 449,820.00 385,310.00 64,510.00 
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ 548,000.00 547,999.18 0.82 
ค่าสาธารณูปโภค 50,000.00 50,000.00 - 

รวม 997,820.00 933,309.18 64,510.82 
 

กิจกรรม  โครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมากพระราชดำริ   
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

1. ความเป็นมาของโครงการ 

 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดศาล
บวรราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ราษฎรได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินหมู่ที่ 2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จำนวน 264 ไร่ พระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตรที่ดินดังกล่าว และทรงมี  พระราชดำริกับอำเภอ 
จังหวัด และหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมป่าไม้ กรมปศุ
สัตว์ ให้ร่วมกันพัฒนาที่ดินแห่งนี้ จัดทำเป็นศูนย์ศึกษาตัวอย่างสาธิตการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม และ
งานศิลปาชีพ เพ่ือเป็นแหล่งให้เกษตรกรตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าชม ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติมได้ในการ
ดำเนินงานประกอบด้วย หน่วยงานหลายกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งภาคเอกชนหน่วยงานดังกล่าว จึงได้
ประชุมปรึกษาหารือกันมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าของเรื่อง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “กรรมการบริหาร และกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” คณะกรรมการบริหารได้ทำหนังสือในนาม
ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ กษ 0801/1094 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2523 ถึงสำนักราชเลขาธิการฯ เพ่ือนำ
ความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชทานชื่อของศูนย์ฯ เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่การดำเนินโครงการ
สนองพระราชดำริสืบไป และสำนักราชเลขาธิการฯ ได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือที่ รล 0002/3041 ลงวันที่ 
29 มีนาคม 2523 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ชื่อว่า “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อำเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ ให้มีการพัฒนาศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อนฯ โดยพระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้ คือ 
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 1. พัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้เป็นศูนย์ตัวอย่างรวมการพัฒนาด้านการ

เกษตรกรรมที่สมบูรณ์แบบ ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ฟ้ืนฟูสภาพป่า การพัฒนาดิน วางแผนปลูกพืช และ
เลี้ยงสัตว์ ที่เกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และนำไปปฏิ บัติตามได้ 
เพ่ือพัฒนาอาชีพและพ้ืนที่ทำกินของตนให้เพ่ิมผลผลิต มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมศิลปาชีพ
หัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้จากอาชีพหลักอีกทางหนึ่ง  

 2. พัฒนาพ้ืนที่ราษฎรรอบศูนย์ฯ บริเวณลุ่มน้ำโจนให้มีความเจริญขึ้นเป็นตัวอย่างแก่การ
พัฒนาพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป ให้นำวิธีการที่ได้ผลมาแล้วถูกต้อง ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดมาดำเนินการ 
นับตั้งแต่เริ่มตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มาได้มีราษฎรที่มีจิตศรัทธาน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน
เพ่ิมเติมอีก จำนวน 497 ไร่ ผนวกกับที่ดินบริเวณสวนรุกขชาติและสวนพฤกษศาสตร์ รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด
ของ 

 จากการดำเนินงานตามแผนแม่บทที่ผ่านมากิจกรรมด้านการประมง ศูนย์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรม
ต่อเนื่องตลอดมา เช่น การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การ
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ การสาธิตการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่างๆ รวมทั้งการ
ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปสัตว์น้ำ 

 เนื่องจากแผนแม่บทฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2546 - 2549) ได้สิ้นสุดลง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จึงได้กำหนดให้จัดทำแผนแม่บท
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2550 - 2554) ขึ้นมา ซึ่งในการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาและขยายผลการดำเนินงานของ
โครงการ โดยเน้นการบูรณาการ การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเพื่อเป็น

รายได้เสริม 
2. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาวิชาการด้านการประมง 
3. เพ่ือเป็นแหล่งฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร 
4. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ สำหรับแจกจ่ายให้เกษตรกรและนำไปปล่อยสู่แม่น้ำในพ้ืนที่

โครงการ 
5. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน 

 

3. เป้าหมาย 
          1. เกษตรกรมีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำไว้เพื่อการบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม 
          2. เกษตรกรได้รับข้อมูลด้านการประมงเพียงพอสำหรับการนำไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง 
          3. เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ มีผลผลิตสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำไว้บริโภค 
          4. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 4,400,000 ตัว 
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4. ผลการดำเนินงาน 
 

          4.1 กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 
 ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด เป้าหมาย 4,400,000 ตัว ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำได้ 4,413,000 ตัว 
 

ชนิดสัตว์น้ำ แผนผลิต (ตัว) ผลผลิต (ตัว) 
ปลาตะเพียนขาว   1,740,000 1,740,000 
ปลายี่สกเทศ 930,000 933,000 
ปลานิล 
ปลาไน 

120,000 
600,000 

120,000 
600,000 

ปลาดุกอุยเทศ 5,000 5,000 
กบนา 5,000 5,000 
กุ้งก้ามกราม 1,000,000 1,000,000 

รวม 4,400,000 4,403,000 
 

 4.2 กิจกรรม  ส่งเสริมและการพัฒนาสัตว์น้ำ 
   ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดย แจกพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่        
จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 120 ราย 
 4.3 กิจกรรม  ฝึกอบรมเกษตรกร 
  อบรมเกษตรกรในพ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จำนวน 6 ครั้ง จำนวน
เกษตรกร  120  ราย 

  4.4 กิจกรรม ติดตามผลและแนะนำเกษตรกร 
  ติดตามผลและแนะนำเกษตรกร จำนวน 10 ครั้ง 
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1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบาย เพ่ือ

พัฒนาแหล่งผลผลิตและเพ่ิมมประสิทธิภาพการผลิต ดำเนินการการเกษตรให้มีความสมบูรณ์ และครบวงจร
เพ่ือแกปญหาผลผลิตลนตลาดราคาตกตํ่าและใหผลผลิตที่ไดมีมาตรฐาน โดยสงเสริมใหเกษตรกร รวมกันผลิต
เปนแปลงใหญ จัดการการเลี้ยงตามมาตรฐาน การจัดหาปจจัยการผลิต การลดตนทุน การผลผลิตให้ตรงกับ
ฤดูกาลที่เหมาะสม การจัดการผลผลิต การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และการเชื่อมโยงสินค้าสูตลาด โดยมีผูจัดการ
โครงการ (Project manager) เปนผูใหคําแนะนําติดตาม และประสานงาน กับเกษตรกรและหนวยงานที่
เกี่ยวของในการดําเนินการในดานตางๆ ดังกลาว  

 ในปพ.ศ. 2559 ประเทศไทยมผลผลิตสัตว์น้ำจืด 381,600 ตัน มูลค่าประมาณ 33,993 ล้านบาท  
(กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง กรมประมง, 2561) ชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญ คือ ปลานิล ปลาดุก  
กุงกามกราม ปลาตะเพียน ปลาชอน ปลาสลิด ปลาสวาย และปลาหมอ เปนตน ซ่ึงปจจุบันเกษตรกรประสบ 
ปญหาดานตนทุนการผลิตสูง ระบบการเลี้ยงไมไดมาตรฐาน และราคาตกต่ำ ดังนั้นเพ่ือพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์น้ำจืดให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ กรมประมง จึงดําเนินการโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 
(สัตวนํ้าจืด) ภายใตแผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตใหมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นและ ลดตนทุนเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด ดวยการเลี้ยงตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติ ทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดีโดยมีการรวมกลุมกันของเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมอํานาจตอรองในการ ซื้อปจจัย
การผลิตและจําหนายผลผลิต ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชวยใหเกษตรกรมีรายได เพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนอยางยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ิมผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร 
2.2 ลดต้นทุนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร 
2.3 ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี  
     (GAP)  
2.4 พัฒนากลุ่ม วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบ 
     การผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก  
2.5  มีตลาดจำหน่ายผลผลิตสัตวน์้ำ 
 
 
 

 

กิจกรรม  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
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2. กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

กิจกรรมที่ 1  ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร     
เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้
ความรู้ด้านระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) 
และความรู้ในการใช้และขยายเชื้อจุลินทรีย์  ปม 1 ให้แก่
เกษตรกร  (มี   3 แปลง คือ ปี  2561 , 2561 และ 2562 
ดำเนินการอย่างน้อยแปลงละ 3 ครั้ง) 

ครั้ง 12 14 

กิจกรรมที่ 2 ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ฟาร์ม GAP)     
3.1 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ราย 47 47 
3.2 ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม ราย 47 47 
 

3. อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในปี 2563 ภัยแล้งและ COVIS-19 

รายงานผลการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดชลบุรี 
กรณีวิกฤติภัยแล้ง และการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019   

 
1. หลักการและเหตุผล 

 กรมประมงดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาแหล่งผลิตและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์และครบวงจรเพ่ือแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคา
ตกต่ำ และให้ผลผลิตที่ได้มีมาตรฐาน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกันผลิตเป็นแปลงใหญ่ จัดการการเลี้ยงตาม
มาตรฐาน การจัดหาปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การจัดการผลผลิต การ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิต และการเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาด โดยมีผู้จัดการโครงการ (Project manager) เป็นผู้ให้
คำแนะนำ ติดตาม และประสานงานกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการในด้านต่างๆ โดย
ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) ได้รับมอบหมายให้ดำเนิน
กิจกรรมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี จำนวน 3 แปลง เป็นปลานิล 2 แปลง และกุ้งก้ามกราม 1 แปลง 
เกษตรกร 99 ราย พ้ืนที่รวม 1,644 ไร่ กิจกรรมที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบ คือ ให้ความรู้และสนับสนุนการใช้จุลินทรีย์ 
ปม1 รายละ 20 ซอง และส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า (GAP กรมประมง) ต่อมาเกิดปัญหาภัยแล้ง 
และซ้ำเติมด้วยวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ด้วยคำสั่งห้ามออกนอกสถานที่ในเวลา 
22.00 น.- 4.00 น. ทำให้เกษตรกรไม่สามารถจับและจำหน่ายผลผลิตได้ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่าง
มาก ศูนย์ ฯ จึงได้ขอสนับสนุนจุลินทรีย์ ปม1 แบบน้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี 
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และเข้าให้ความรู้ในการใช้ ปม1 แบบน้ำ เป็นรายบุคคล เพ่ือให้เกษตรกรใช้ ปม1 แบบน้ำในการปรับสภาพน้ำ
ระหว่างรอจำหน่ายผลผลิต  
 ในด้านการตลาด พบว่าเกษตรกรรวมกลุ่มกันจำหน่ายผลผลิตในลักษณะเป็นแพชุมชนชน เพ่ือ
ช่วยบรรเทาผลกระทบจากการที่ไม่มีพ่อค้ามารับซื้อผลผลิตในพ้ืนที่ เนื่องจากบางจังหวัดมีคำสั่งปิดพ้ืนที่ห้าม
เดินทางเข้าออกทำให้ไม่สามารถนำสินค้าไปจำหน่ายได้ นับได้ว่า การดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากวิกฤติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่ง
เกษตรกรจะได้ถอดบทเรียนและพัฒนากิจกรรมของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป 
 

2. กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 
 2.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรีสนบัสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม1 แบบน้ำ 
จำนวน 40 ลิตรทุก 14 วัน รวมทั้งหมดจำนวน 160 ลิตร โดยเกษตรกรสามารถนำหัวเชื้อจุลินทรีย์ไปขยาย
ก่อนนำไปใช้ได้จำนวน 400 ตัน  
 2.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) เข้าให้ความรู้ในการใช้ ปม1 แบบน้ำ 
เป็นรายบุคคล จัดทำจุดสาธิตและจุดกระจายหัวเชื้อ ปม1 แบบน้ำ 
 2.3 ติดตามผลคุณภาพน้ำและให้คำแนะนำการใช้ ปม1 แบบน้ำกับเกษตรกร  
 

3. พื้นที่ดำเนินงาน ในจังหวัดชลบุรี ดังนี้ 

แปลงใหญ่ปี อำเภอ ชนิดสัตว์น้ำ จำนวนเกษตรกร (ราย) พ้ืนที่ (ไร่) 
2561 พานทอง ปลานิล 50 822 
2561 พนัสนิคม ปลานิล 31 449 
2562 พนัสนิคม กุ้งก้ามกราม 18 373 

  รวม 99  1,644 
 

4. ผลการดำเนินงาน 
 

 4.1 ได้รับการสนับสนุน หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม1 แบบน้ำ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์
น้ำชลบุรี จำนวน 160 ลิตร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) เป็นผู้เบิกจ่ายค่า
ปัจจัยการผลิต 
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 4.2 ให้ความรู้ในการใช้ ปม1 แบบน้ำ เป็นรายบุคคล จัดทำจุดสาธิตและจุดกระจายหัวเชื้อ ปม1 
แบบน้ำโดยจุลินทรีย์ใน ปม 1 ช่วยรักษาคุณภาพน้ำในบ่อให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ
ระหว่างรอจำหน่ายผลผลิต และช่วยลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำในช่วงเกิดภัยแล้ง 
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 4.3 ติดตามผลคุณภาพน้ำและให้คำแนะนำการใช้ ปม1 แบบน้ำ ของเกษตรกร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4 ด้านการตลาด กลุ่มแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม อำเภอพนัสนิคม กำนันพิสันต์ เกิดคล้าย ผู้จัดการ

แปลง ร่วมกับสมาชิกแปลงใหญ่ จัดตั้งแพชุมชนในการรับซื้อและจำหน่ายผลผลิต เพ่ือแก้ปัญหาไม่มีพ่อค้าเข้า
มาจับผลผลิตในระหว่างเกิดวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 เนื่องจากบางจังหวัดมีคำสั่งปิด
พ้ืนที่ห้ามเดินทางเข้าออกทำให้ไม่สามารถนำสินค้าไปจำหน่ายได้ โดยมีการรวมกลุ่มกันและจำหน่ายหุ้นให้กับ
สมาชิกหุ้นละ 300 บาท จำนวน 1,000 หุ้น เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ ในระยะแรกกลุ่ม ฯ 
จำหน่ายผลผลิตโดยขอความร่วมมือให้ชาวบ้านนำกุ้งก้ามกรามบรรจุถุงพลาสติกไปขายเพ่ือน ๆ ในโรงงานใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง ต่อมาเริ่มขายออนไลน์ จนปัจจุบันมีพ่อค่าส่งมารับซื้อถึงฟาร์ม มียอดจำหน่ายวันละ 700 ถึง 1,000 
กิโลกรัมต่อวัน โดยแพชุมชนทีจ่ัดตั้งขึ้น สามารถช่วยเหลือเกษตรกรจำหน่ายผลผลิตในยามวิกฤติจากระบาดของ
โรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ที่สำคัญแพชุมชนสามารถช่วยซื้อผลผลิตในกรณีที่กุ้งก้ามกรามมีปัญหาต้องจับ
แบบเร่งด่วน ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้เกษตรกรถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง กรณีดังกล่าวทำให้เกษตรกรเห็น
ความสำคัญและประโยชน์ของการรวมตัวกันเป็นแปลงใหญ่ที่สามารถร่วมมือกันบริหารจัดการตลาด โดยเฉพาะ
ในยามเกิดวิกฤติได้อย่างชัดเจน 
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5. ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการสนับสนุนการใช้จุลินทรีย์ ปม 1 อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบมีจุดสาธิตเพ่ือให้เกษตรกร มีความรู้ใน
การใช้จุลินทรีย์ ปม 1 อย่างถูกวิธี 

2 ควรมีการสนับสนุนด้านการตลาด และสถานที่จัดจำหน่ายของแพชุมชนให้สะอาดและถูกสุขอนามัย  
 

  

1. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย
นั้นเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนาข้าวและการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจเ 
ชิงเดี่ยวต่างๆ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลก ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายลงไปเป็นอย่างมาก นำมาสู่การ
เสียสมดุล ปัญหาราคาผลผลิตที่ตกต่ำกลับยิ่งตอกย้ำว่า บัดนี้ การทำนาข้าวหรือการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
เชิงเดี่ยวนั้น มิใช่อาชีพที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับทุกๆ คน ทุกๆ พ้ืนที่เสมอไป ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้อง
มองหาทางเลือกอ่ืนๆ มาใช้เพ่ือทดแทนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการทำนาข้าว หรือการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
โดยรัฐบาลมีนโยบายการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม หรือ “เกษตรโซนนิ่ง” (Zoning by Agri-Map) เป็น
นโยบายที่มีเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาหลายๆ อย่างในภาคการเกษตรไทย โดยการใช้แนวทางการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรด้วยการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่กับชนิดของพืชผลทางการเกษตรที่จะปลูกว่า
สอดคล้องเหมาะสมกันหรือไม่ หากไม่เหมาะสมจะสามารถเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพได้อย่างไร ทาง
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องก็จะเข้ามาช่วยเสนอแนวทางเลือกใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ต่อไป 
 โดยในปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาข้าวเข้าสู่กิจกรรมด้านอ่ืนๆ ให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ และเพ่ือเป็นการสนับสนุนข้อมูลให้เกษตรกรใช้ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ ด้วย
เหตุนี้ กรมประมง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพ้ืนที่ๆ เหมาะสม และสร้างอาชีพ
สร้างรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อีกทั้งได้มีส่วนร่วมในการจัดทำฐานข้อมูลพ้ืนที่ๆ เหมาะสมกับการ

กิจกรรม  โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map) 
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เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามนโยบายเกษตร โซนนิ่ง  (Zoning by Agri-Map) กรมประมงจึงมีแนวคิดที่จะถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพ้ืนที่ ไม่เหมาะสมกับการทำนาข้าว เพ่ือทดลองปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสามารถพัฒนาเป็น จุดสาธิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรในชุมชนได้อย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม ปลูกข้าวปรับเปลี่ยนกิจกรรมสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 2.2 เพ่ือส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้แพร่หลายสู่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีความ 
               ยั่งยืนในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. กิจกรรม ดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) 
 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

กิจกรรมที่ 1  สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม      
สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ประกอบด้วย 
1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดผลิตพันธุ์ปลา
ขนาดตั้งแต่ 3 เซนติเมตร ขึ้นไป จำนวน 2,000 ตัว/ราย โดย
พิจารณาชนิดพันธุ์ปลาจากความเหมาะสมของพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาด 
2) อาหารเม็ดรายละ 1 กระสอบ/ราย 
3) ปูนขาว เพ่ือใช้ปรับสภาพน้ำ 10 กก./ราย  
4) วัสดุเป็นถุงตาข่ายสีฟ้า สำหรับใส่รำให้อาหารปลา 

ราย 64 64 

กิจกรรมที่ 2 ติดตามและประเมินผล 
  

 
2.1 ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ครั้ง 64 64 
2.2 ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ (เพ่ิมเติม เพ่ือให้
คำแนะนำ รายละ 1 ครั้ง) 

ครั้ง 64 64 

2.3 ติดตามและประเมินผล ครั้ง 64 64 
 
 

4. อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. เกษตรกรบางรายขาดการรับรู้เรื่องความสำคัญและ
ที่มาของโครงการในเรื่องรัฐบาลต้องการลดการปลูก
ข้าวในพื้นท่ีที่ไม่เหมาะสม   

1. ทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น แผ่นพับ 
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2. เนื่องจากไม่มีประสบการด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ จึง
ยังเตรียมบ่อ และทำปุ๋ยหมักในบ่อไม่ถูกต้อง 

2. จัดทำจุดสาธิต ในบ้านสมาชิกที่เป็นหมอดินอาสา
เพราะมีความสามารถเรื่องการถ่ายทอดความรู้ 

3. การประเมินผลผลิตทำได้ยาก เนื่องจากบ่อลึก 3 
ถึง 4 เมตร มีการใส่กิ่งไม้ไว้ในบ่อเพ่ือป้องกันขโมย 
เกษตรกรเลี้ยงไว้กินในครัวเรือน ไม่มีการจำหน่าย 

3. สุ่มประเมินผลผลิตแบ่งเป็นกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหาร
ธรรมชาติเป็นหลัก และกลุ่มที่มีการเสริมอาหารเม็ด
ระหว่างการเลี้ยง 

 
ภาพกิจกรรม 
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1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farmer 

โดยมี Smart Officer เป็นเพ่ือนคู่คิด Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่ มีข้อมูล
ประกอบ การตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันเกษตรกรยังไม่ ประสบ
ความสำเร็จเท่าที่ควร สำหรับเกษตรกรสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ำก็เช่นกันต่างประสบปัญหาต้นทุน การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสูง การเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป รวมถึงการลดลงของทรัพยากร  สัตว์น้ำใน
แหล่งน้ำธรรมชาติ กรมประมง ได้รับนโยบายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) โดยสนับสนุน ส่งเสริม และให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้มีความรู้ มีทักษะ และมีความสามารถในการ
ประกอบ อาชีพด้านการประมงตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบ
อาชีพ ของแต่ละบุคคล เน้นการนำและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการตัดสินใจ มี
การ นำเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติที่ดีและเป็นไปตามหลักสากลเพ่ือให้เกษตรกรมีความ  
ภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกรและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั้ง
ด้าน การผลิต การแปรรูป และการตลาด  

2. เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการ 
ประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด แผน ผล 

พัฒ นาอาชี พ การ เพ าะ เลี้ ย งสั ต ว์ น้ ำ 
จำนวน 165 ราย สามารถผ่ านการ
ประเมินเป็นกลุ่ม Existing ได้ 100% 

100% 100% 

4. ผลการดำเนินงาน  

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

1. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer      
  1.1 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 1    

จังหวัดชลบุรี ราย 65 65 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ราย 100 100 

กิจกรรม  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
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กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

  1.2 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 2 ราย - - 

2. ติดตามและประเมินผล    
2.1 ติดตามและประเมินผล     

จังหวัดชลบุร ี ราย 8 8 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ราย 10 10 

 
 

ภาพกิจกรรม 
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หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันผู้นำเข้าสินค้าเกษตรได้ใช้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเป็นข้อต่อรองทางการค้า เช่น 
เรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมี การเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย ซึ่งทวีความเข้มข้นเพ่ิมข้ึน ประกอบกับ
รัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2547 เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร กรมประมงจึงมีมาตรการในการพัฒนา
ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปราศจากยาปฏิชีวนะ และสารตกค้างในกลุ่มต่างๆ อีกท้ัง
ฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์น้ำต้องมีระบบการเพาะเลี้ยงที่มีสุขอนามัย โดยกรมประมงทำการตรวจและรับรองฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดี (GAP) 

วัตถุประสงค์ 

1. ให้เกษตรกรได้เข้าใจ มีความรู้ด้านเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย 
และมาตรฐานทีก่ารปฏิบัติทางประมงท่ีดี มีการรวมกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

2. ดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตามมาตรฐานต่างๆของกรมประมง 
ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการตรวจประเมิน และรับรองฟาร์มตามมาตรฐานการรับรองฟาร์มของกรมประมง โดยมีการ
ดำเนินงานดังนี้ 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แผน ผล 

  1. จำนวนฟาร์มท่ีตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเกษตรกร GAP และข้ันปลอดภัย  
(Safety Level) (ฟาร์ม) 
    - ผลการตรวจประเมินจังหวัดชลบุรี 
    - ผลการตรวจประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ฟาร์ม) 
  - เกษตรกรที่ได้รับใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)  

 จังหวัดชลบุรี 
- เกษตรกรที่ได้รับใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี  (GAP)  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

394 
 

    201 
    193 

 
 
 
 

394 
 

    139 
    255 

96 
49 
 

47 
 

3. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลาสวยงาม) 3 3 

3. ตรวจปัจจัยการผลิต (ตัวอย่าง) 
       - จังหวัดชลบุรี 
       - จังหวัดฉะเชิงเทรา 

563 
      279 
      284 

773 
      325 
      448 

4. สุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบสัตว์น้ำส่งตรวจสารตกค้าง (5 กิจกรรม) หน่วย ตย.ยา 681 681 

กิจกรรม  พัฒนาสินค้าประมงสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร 
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ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
42 

 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 รัฐบาลไว้วางเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาประเทศไว้ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนา แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งในการพัฒนาได้เน้นหลักการให้
คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพ่ือนำประเทศไทยให้พ้นจาก “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” และความไม่
สมดุลในการพัฒนาและความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่ง สู่ประเทศไทย 4.0 โดยภาคการเกษตรเป็นภาคส่วน
หนึ่งที่มีความสำคัญในการผลักดันให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรในช่วง 5 ปี และ 20 ปี ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมุ่งการแก้ไขจุด อ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาภาคเกษตรระยะยาว เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตร
ยั่งยืน” โดยมีแนวทางไปสู่เป้าหมายด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้า 3) สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 5) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของภาค
การเกษตร อีกทั้งมุ่งเน้นการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือ
มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ “เกษตรกรม่ันคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” 

 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นส่วน
สำคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าสัตว์น้ำของไทย และเพ่ิมช่องทางในการแข่งขันทางการค้า ซึ่งเป็นการ
ผลักดันให้ไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค ด้าน การผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และ
การบริการ เกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” อีกทั้งในปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้
ความสำคัญกับการบริโภคอาหารแบบคลีน มีความปลอดภัย และสินค้าที่ผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์ ซึ่งผลผลิต
สัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอินทรีย์ยังมีอยู่ค่อนขางน้อย และอยู่ในวงจำกัด ดังนั้น จึงมีความจำเป็น
ที่ต้องขยาย และสร้างแหล่งผลิตสัตว์น้ำที่ดำเนินการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ให้มีเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้ง
การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ นับว่าเป็นแกนหลักหนึ่งที่จำทำให้เกษตรกรมีความยั่งยืน และยังเป็นการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมได้ อีก
ทางหนึ่งด้วย 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เกษตรกรมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากข้ึน 
 2. เพ่ิมแหล่งผลิตผลผลิตสัตว์น้ำจืดอินทรีย์ 
 3. เพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรกร 

กิจกรรม  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
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3. กจิกรรมที่ดำเนินการ 

 
กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

 1 ติดตามผลการดำเนินงาน ราย 6 6 
ไร่  6.2 

 
2. ปัญหาและอปสรรค 

ปี 2563 เกษตรกรไม่สามารถเข้าประเมินมาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ได้ เนื่องจากมีการใช้น้ำฝนและ
มีน้ำหลากในช่วงฤดูฝน 
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1. หลักการและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

 การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กุ้งทะเลที่มีการเพาะเลี้ยงกันเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน คือ กุ้งขาวแวนนา
ไมล์ ซึ่งเป็นกุ้งที่สามารถเลี้ยงได้นาภาพความเค็มต่ำ ทำให้มีการขยายพ้ืนที่ไปในเขตพ้ืนที่น้ำจืด ทั้งในบริเวณ
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยตัวเลขเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี 2561 
มีจำนวนทั้งสิ้น 18,087 ราย ในพ้ืนที่ 35 จังหวัด ซึ่งหลายจังหวัดเป็นพื้นทีในเขตพ้ืนที่น้ำจืด 

 การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช Procambarus charkii หรือ Cherax spp. กรม
ประมงได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช 
Procambarus charkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ ณ วันที่  3 พฤษภาคม 2559 เรื่อง กำหนดให้ผู้
ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช Procambarus charkii หรือ 
Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2) ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ฉบับที่ 3 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 และ
ฉบับที่ 4 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 โดยตัวเลขเกษตรกรที่มีการจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ควบคุมกับกรมประมง จำนวน 76,000 ราย ในพ้ืนที่ 75 จังหวัด 

 การเพาะเลี้ยงจระเข้ จระเข้เป็นสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 
และได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ตามกฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้
เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธ์ได้ พ.ศ. 2556 และอยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) โดยข้อมูลการขึ้นทะเบียนอนุญาต มีจำนวนทั้งสิ้น 1,277 ราย ในพ้ืนที่ 75 
จังหวัด 

 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการะชัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังเป็นอาชีพเกษตรกรรมที่มี
ความสำคัญ เนื่องจากให้ผลผลิตและผลตอบแทนต่อพ้ืนที่ค่อนข้างสูง ทำให้มีเกษตรกรให้ความสนใจและ
เพาะเลี้ยงกันจำนวนมาก อย่างไรก็ดีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังอาจทำให้ระบบนิเวศของแหล่งน้ำ
เปลี่ยนแปลงไปหากไม่คำนึงถึงปริมาณกระชัง และความเหมาะสมของลำน้ำ อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
และการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำในธรรมชาติ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใน
กระชังที่ทำการเพาะเลี้ยงในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินต้องดำเนินการขออนุญาตตามมาตรา 
79 ซึ่งภายหลังพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกาศใช้ ได้มีทบเฉพาะกาลให้ผู้ทำการเพาะเลี้ยงในที่
จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 175 โดยพบมีเกษตรกรยื่น
ขอรับใบอนุญาตจำนวน 8,883 ราย จากพ้ืนที่ 51 จังหวัด มีจำนวนกระชังรวมทั้งสิ้น 126,735 กระชัง พ้ืนที่
รวม 2,801,940.13 ตารางเมตร 

กิจกรรม ส่งเสริมและบริหารจัดการผลิตและการแปรรูป 

กิจกรรมย่อย จัดระบบสัตว์น้ำควบคุม  
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 ส่วนของการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช Procambarus charkii หรือ Cherax spp. 
ที่กรมประมงได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดง หรือ กุ้ง
เครย์ฟิช Procambarus charkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติแล้วจำนวน 4 ฉบับ ซึงต้องมีการดำเนินการ
ให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ประกอบการได้ทราบถึงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้อง รายละเอียดที่ต้องปฏิบัติ รวมทั้ง
บทลงโทษต่างๆ และดำเนินการติดตามเฝ้าระวังให้ผู้ประกอบการดำเนินการได้ตามประกาศกำหนดตามมาตรา
78 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และในส่วนของการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล การเพาะเลี้ยงจระเข้ 
และ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการออกประกาศกรมประมงตามมาตรา 78 
นั้น ควรมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเฝ้าระวังในส่วนของน้ำทิ้งที่เป็นข้อต้องปฏิบัติตามมาตรา 78 
(5) ที่ระบุว่า “กำหนดกลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดการน้ำทิ้งหรือของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” 
เพ่ือให้หน่วยงานมีความพร้อมและนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการควบคุมด้านการเพาะเลี้ยง โดยมีการ
เฝ้าระวังในจุดที่เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทต่างๆ ในส่วนของสำนักงานประมงจังหวัดก็ต้องมีข้ันตอน
การจดแจ้ง การอนุญาต รวมทั้งมีการกำกับ ดูแล การดำเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมให้เป็นไปตาม
ประกาศกำหนดในทุกประกาศต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรมประมง เรื่องระเบียบและวิธีการดำเนินงาน
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมตามพรก.การประมง พ.ศ. 2558 
 2. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ควบคุมด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องตามพรก.การประมง พ.ศ. 2558 
 3. เพ่ือติดตาม เฝ้าระวัง การดำเนินกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 
 4. เพ่ือกำกับ ดูแล การดำเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 
  
3. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 3.1 กิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำควบคุม ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องตามพรก.การประมง พ.ศ. 2558 

 3.2 กิจกรรม ติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ 
      3.3 กิจกรรม กำกับ ดูแล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 
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 กรมประมง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ  จัดทําโครงการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง โดยน้อมนําหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับ
ใช้ในพ้ืนที่ของตนเองอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และภูมิสังคม ภายใต้กรอบแนวคิดที่เน้น
ความสําคัญกับการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตด้วยความมั่นคงและ
ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง เพ่ือให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม ลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกให้มากที่สุด และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทน
ที่จะทําให้เกษตรกรสามารถดํารงชีวิตและประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 
 สําหรับรายละเอียดเนื้อหาในเอกสารประกอบการส่งเสริมอาชีพตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรม 
ยั่งยืน กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมงประกอบด้วย รายละเอียดหลักพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ แนวทางการทรงงานกับการบริหาร
จัดการแผนงาน/โครงการ และการเลี้ยงสัตว์น้ำในรูปแบบต่าง ๆ 

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ด้านประมง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราช 
ดําริและกิจกรรมพิเศษ กลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ จึงได้จัดทําเอกสารประกอบการส่งเสริมอาชีพตาม
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านประมงเพ่ือให้เกษตรกร
สามารถนําความรู้ ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
แผนและผลดำเนินงาน 

 

จงัหวัด เกษตรกร 

เข้าร่วมปี 

แผนสนับสนุน ผลสนับสนุน หมายเหตุ 

ราย ตัว ราย ตัว 

ชลบุรี 2563 520 520,000 520 520,000  

ฉะเชิงเทรา 2563 521 521,000 521 521,000  

รวม 1,421 1,421,000 1,421 1,421,000 ตามแผน 
 

 
 
 
 

กิจกรรม  สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านการประมง 
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1. หลักการและเหตุผล                                                                                                                                    

 จากการเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากรอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ความต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆ มี
เพ่ิมมากขึ้นซึ่งสัตว์น้ำจืดเป็นทรัพยากรหนึ่งที่มีความต้องการเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  จนมีแนวโน้มลดลงได้
หากขาดการอนุรักษ์หรือการทดแทนส่วนที่ถูกใช้ไปในธรรมชาติ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ รัฐบาลได้มี
มาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกัน และควบคุมไม่ให้เกิดการทำลายทรัพยากรจนเกินขอบเขต อย่างไรก็ตามมาตรการ
ที่ต้องปฏิบัติควบคู่กับการอนุรักษ์คือ งานพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด ซึ่งถือเป็นงานหลักอย่างหนึ่งที่ต้องเร่ง
ดำเนินการ เพ่ือศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้มีคุณภาพควบคู่กับการเพ่ิมชนิด  
และจำนวนของสัตว์น้ำจืด เป็นการทดแทนส่วนที่ถูกใช้ไปในธรรมชาติ เพ่ือรักษาสมดุลของปริมาณสัตว์น้ำให้
มากพอกับความต้องการของประชาชนที่เพ่ิมมากขึ้น และสนับสนุนให้ราษฎรได้มีความรู้ความชำนาญในด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือใช้บริโภคภายในครัวเรือน  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด ให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ภายในประเทศ    
    และส่งออก  
2. พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่  
3. พัฒนาศักยภาพของแหล่งทาการประมง ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น  
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในปัจจุบันและอนาคต  
5. ส่งเสริมและให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแก่บุคคลทั่วไป 

3. ผลการดำเนินงาน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) มีเป้าหมายผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด 8,300,000 

ตัว ผลการดำเนินงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำได้ 8,323,700 ตัว รายละเอียดดังนี้ 
 

ชนิดสัตว์น้ำ แผนผลิต (ตัว) ผลผลิต (ตัว) 
ปลานิล 80,000 946,000 
ปลาไน 400 350 
ปลาตะเพียนขาว 3,100,000 1,681,000 
ปลายี่สกเทศ 1,400,000 862,000 
กุ้งก้ามกราม 3,300,000 4,300,000 
กบนา 10,000 15,700 
ปลาอีกง 10,000 64,000 
ปลาแก้มช้ำ - 105,000 

รวม 8,300,000 8,323,700 

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 
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ปล่อยปลาหนองใหญ่ 4 กพ.63 

ปล่อยปลาหนองใหญ่ 3 กพ. 63                    ปล่อยกุ้งก้ามกรามอ่างเก็บน้ำคลองหลวงฯ 14 เมย. 63   

ปล่อยกุ้งก้ามกรามแม่น้ำบางปะกง 13 เมย. 63             ปล่อยกบนาอ่างเก็บน้ำบางพระ  21 เมย. 63 
 

ปล่อยกุ้งก้ามกรามอ่างเก็บน้ำหนองค้อ 24  กค. 63   ปล่อยปลาประมงแห่งชาติ อ่างเก็บน้ำบางพระ 21 
กย. 63       
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หลกัการและเหตุผล  
 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำ เพ่ือทดแทนการ
ลดลงของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก ให้มีผลผลิตสัตว์น้ำจืดเพียงพอต่อ
ความต้องการบริโภคสัตว์น้ำ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และโภชนาการของประชากรไทยเป็นแหล่งอาหาร
โปรตีนราคาถูกและมีคุณค่าทางโภชนาการ และสร้างรายได้ในครัวเรือน กรมประมง โดย กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื เป็นหน่วยงานหลัก ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืด พัฒนางานวิจัยและ เทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และให้บริการด้านความรู้และส่งเสริม
การเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำจืด เพ่ือฟ้ืนฟูเพ่ิมทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้มีเพียงพอต่อ 
การบริโภคในประเทศและสามารถส่งออกแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยได้มุ่งเน้นให้มีการ บริหารจัดการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ด้านผลผลิตสัตว์น้ำ ความมั่นคงของอาหารสัตว์น้ำจืดผ่านการ ด้าเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ เช่น การ
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรนำไปเลี้ยง และปล่อยเพ่ิมผลิตสัตว์นำ้ที่มีเพียงพอต่อการบริโภค และ
สร้างรายได้ของประชากร ในท้องถิ่นตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร ซึ่งเป็น
การ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศให้เกิด  การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคมให้สมดุลและยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
ด้าเนิน โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้ผู้สนใจได้มี
โอกาสฝึกทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจริง และสามารถ น้าองค์ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ไปพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงได้
จริง การด้าเนินโครงการ มีการวางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้ตรงกับความ
ต้องการ เหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนฐานและวิถีชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละพ้ืนที่มี  การติดตาม
ประเมินผลการน้าองค์ความรู้ไปใช้หลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงระหว่างเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

วัตถุประสงค์  
 

 1. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดให้แก่ประชาชน  
 2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพได้  
                3. เพ่ือส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้คนในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย มีสัตว์น้ำจืดพอต่อการบริโภค 
ผลการดำเนินการ 
 

1. จัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2 รุ่น รวม 60 ราย 
2.  สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช 3,000  ตัว/ราย 

 
 

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
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หลักการและเหตุผล  
งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอ่ืนๆ เป็นโครงการที่กรมประมงได้

จัดสรรเงินงบประมาณ เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจำหน่ายแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุน
โครงการต่างๆ ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้านการประมงหรือการส่งเสริมให้มีความรู้ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่น โครงการประมงหมู่บ้าน ซึ่งผลผลิตที่ได้รับทำให้เกษตรกรเป็นจำนวนมากสนใจที่จะ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนและเหลือจำหน่ายเป็นการเพ่ิมรายได้โดยเกษตรกรผู้ที่สนใจการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถติดต่อขอซื้อพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมุกดาหารใน
ราคาที่กรมประมงกำหนด 
วัตถุประสงค์  

1. ผลิตพันธุ์ปลาน้าจืดชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยง และเป็นที่นิยมเลี้ยงจาหน่ายให้แก่ เกษตรกร 
              ผู้สนใจ  

2. เป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและเพ่ิม อาหาร 
              โปรตีนประเภทปลาในท้องถิ่น  

3. ส่งเสริมให้เกษตรกรได้พันธุ์ปลาที่ดีนำไปเลี้ยงต่อไป 
 

ผลการดำเนินงาน 

 ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำตามเป้าหมาย 3,625,000 ตัว ผลิตได้ 4,122,100 ตัว 
 

ชนิดสัตว์น้ำ                   จำนวน (ตัว) จำนวนเงิน (บาท) 
ปลานิล ขนาด 2-3 ซม. 459,400 68,910 
ปลานิล ขนาด 3-5 ซม. 111,000 22,200 
ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 ซม. 2,849,400 854,820 
ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 3-5 ซม. 85,000 42,500 
ปลาดุกอุย ขนาด 1-2 ซม. 40,000 10,000 
ปลาดุกอุย ขนาด 2-3 ซม. 254,400 101,760 
ปลาตะเพียนขาว ขนาด 2-3 ซม. 58,200 11,640 
ปลาไนขนาด 2-3 ซม. 10,000 1,000 
ปลาอีกง ขนาด 2-3 ซม.  182,000 36,400 
กบนา ขนาดตัวละ 1 บาท 55,720 55,700 
ปลาชะโอน ขนาด 2-3  ซม. 17,000 10,200 

รวมทั้งสิ้น 4,122,100 1,215,130 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ 
 

ปล่อยกุง้แม่น ้าบางปะกง 10 เมย.63 
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 ด้วยทางสำนักงานจังหวัดชลบุรี  ดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ โดยกำหนดจัดโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งทางศูนย์ฯได้เข้าร่วมออกหน่วยให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชน โดยการนำพันธุ์สัตว์น้ำไปแจกจ่าย  พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเรื่องการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและการตรวจ
รับรองมาตรฐานฟาร์มและด้านอาหารปลอดภัย ดังนี้ 

ลำดับ สถานที ่ วันที่ งานทีใ่ห้บริการ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง อ. เกาะสีชัง 
วัดปรกฟ้า อ. เกาะจันทร์  
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง อ. บ่อทอง 
เทศบาลเขตอุดมศักดิ์ อ. สัตหีบ 
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ อ. ศรีราชา 

16 ตค. 62 
20 พย. 62 
18 ธค. 62 
22 มค. 63 
19 กพ. 63 

นิทรรศการและคำแนะนำวิชาการ 
นิทรรศการและคำแนะนำวิชาการ 
นิทรรศการและคำแนะนำวิชาการ 
นิทรรศการและคำแนะนำวิชาการ 
นิทรรศการและคำแนะนำวิชาการ 

 
 

ปฏิบัติงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 

 

ตรวจนับปลาเงินทุนฯ 
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  ปีงบประมาณ 2563 มีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรม  
การดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) รวม 1 หน่วยงาน จำนวน 16 
คน ดังนี้ 

ลำดับ หน่วยงาน วันที่ 
จำนวน 
(คน) 

เรื่อง 

1. 
 

คณะนักวิชาการจากภูฎาน 
  

26 พย. 62 
 

5 
 

-การเพาะและอนุบาลปลา 
-การเลี้ยงปลานิล และการ
แปรรูปกลุ่มแปลงใหญ่ 

 
 
 

การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์ฯ 
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การระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศไทย พ.ศ. 2563 
 

การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนาในประเทศไทย พ.ศ. 2563 

จ านวนผูป่้วยยืนยนัสะสมรายจงัหวดัต่อลา้นคน (สืบคน้ 30 ตค. 63) 

เว็บไซต์ทางการ 

ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ covid19.th-stat.com 

 

http://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/
https://covid19.th-stat.com/
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การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2562–2563 ดำเนินอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 

พ.ศ. 2563 โดยเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยยืนยันรายแรกนอกประเทศจีน [2] การคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศพบ
ผู้ป่วยประปรายตลอดเดือนมกราคม ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากหรือเป็นผู้พำนักอยู่ในประเทศจีนแทบท้ังสิ้น การ
แพร่เชื้อท้องถิ่นที่มีรายงานรายแรกมีการยืนยัน เมื่อวันที่ 31 มกราคม [3] จำนวนผู้ป่วยยังมีน้อยตลอดเดือน
กุมภาพันธ์ โดยมีผู้ป่วยยืนยัน 40 ราย เมื่อสิ้นเดือน แต่จำนวนผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นมากในกลางเดือนมีนาคม ซึ่งมีการ
ระบุสาเหตุจากกลุ่มการแพร่เชื้อหลายกลุ่ม ซึ่งกลุ่มใหญ่สุดเกิดที่การชกมวยไทย ณ  สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยยืนยันแล้วเพ่ิมเกิน 100 คนต่อวัน ในอีก 1 สัปดาห์ต่อมา 

การตอบสนองของรัฐบาลต่อการระบาดเริ่มจากการคัดกรองและการติดตามการสัมผัส มีการคัดกรองโค
วิดตามท่าอากาศยานนานาชาติ ตลอดจนที่โรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางหรือสัมผัส [5] มีการ
สอบสวนโรคกรณีที่เกิดกลุ่มการระบาด กระทรวงศึกษาธิการเน้นการเฝ้าระวังตนเอง การรักษาความสะอาด
โดยเฉพาะการล้างมือ และการเลี่ยงฝูงชน (หรือใส่หน้ากากอนามัยแทน)  แม้บุคคลที่เดินทางมาจากประเทศ
เสี่ยงสูงจะได้รับคำแนะนำให้กักตนเอง แต่ยังไม่มีคำสั่งจำกัดการเดินทางจนวันที่ 5 มีนาคม [7] และวันที่ 19 
มีนาคม มีประกาศเพ่ิมเติมให้ต้องมีเอกสารการแพทย์รับรองการเดินทางระหว่างประเทศ และคนต่างด้าวต้องมี
ประกันสุขภาพ ปลายเดือนมีนาคม สถานที่สาธารณะและธุรกิจห้างร้านได้รับคำสั่งให้ปิดในกรุงเทพมหานคร 
และอีกหลายจังหวัดนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา  ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  มีผลวันที่  26 
มีนาคม และมีประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานยามวิกาล ตั้งแต่คืนวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 พระราช
กำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินยังสั่งงดจำหน่ายสุราชั่วคราวและให้ประชาชนชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด พบผู้ติด
เชื้อยืนยันในประเทศรายล่าสุดในเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ดี รัฐบาลยังไม่ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน และเพ่ิง
มาผ่อนปรนการเรียนในสถานศึกษาในเดือนสิงหาคม 

รัฐบาลถูกวิจารณ์อย่างหนักจากการรับมือวิกฤตการณ์ในหลายด้าน ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ หลังเกิด
ความกังวลต่อการกักตุนและโก่งราคาขายหน้ากากอนามัย รัฐบาลเข้าควบคุมราคาและแทรกแซงการจัด
จำหน่าย[13] แต่ยังไม่สามารถป้องกันการขาดแคลนตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้ และเกิดกรณีอ้ือฉาวจากกรณีที่
ประชาชนสงสัยว่ามีการฉ้อราษฎร์บังหลวงและการลักเอาจากคลัง  นอกจากนี้ รัฐบาลยังถูกวิจารณ์เกี่ยวกับ
นโยบายข้อกำหนดการเดินทางระหว่างประเทศและการกักโรค ลงมือไม่เด็ดขาดและล่าช้า และการสื่อสารแบบ
กลับไปกลับมา การสั่งปิดธุรกิจห้างร้านในกรุงเทพมหานครโดยพลัน ทำให้คนงานหลายหมื่นคนเดินทางกลับ
ภูมิลำเนา ยิ่งทำให้เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อเข้าไปอีก สะท้อนภาพความล้มเหลวของการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ[19] อีกด้านหนึ่ง ประเทศไทยค่อนข้างประสบความสำเร็จในการควบคุมโรคระบาด โดยมีปัจจัย
เกื้อหนุนได้แก่โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขที่ทนทาน 

โรคระบาดทำให้เศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยวที่มี
ความสำคัญ กองทุนการเงินระหว่างประเทศทำนายว่าจีดีพีของไทยจะหดตัวลงร้อยละ 6.7 ในปี 2563 ปรับลด
จากเดิมขยายตัวร้อยละ 2.5 รัฐบาลประกาศมาตรการช่วยเหลือหลายอย่าง รวมทั้งการกู้เงินเพ่ือกระตุ้น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2562%E2%80%932563
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2563#cite_note-scmp-13jan-2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2563#cite_note-thairath-31jan-3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2563#cite_note-moph-1feb-5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2563#cite_note-thaipbs-9mar-7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2563#cite_note-13
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2563#cite_note-19
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8


 
59 

 
เศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านล้านบาท แต่มีผู้ได้รับการช่วยเหลือจำนวนน้อย ปฏิกิริยาต่อมาตรการของรัฐบาลส่วน
หนึ่งนำไปสู่การประท้วงในประเทศไทย พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2563
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ข้อมูลแหล่งน้ำที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ  2563   

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ  หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) 
  

ที่ 
วันที่ 

  
ชื่อแหล่งน้ำ 
  

พื้นที่  
(ไร่) 

  

ที่อยู ่ ชนิดและจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่ปลอ่ย (พันตัว)  ยอดรวม  
  หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ตะเพียน ไน ยี่สกเทศ กุ้งก้ามกราม นิล ดุกอุย กบนา อีกง 

1  4 ต.ค 62 อ่างเก็บน้ำบางพระ 11,000 11 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี   100      100 

2  9 ต.ค.62 อ่างเก็บน้ำหว้ยขุนจิต 1,200   ตะเคียนเต้ีย บางละมุง ชลบุรี 140        140 

3  29ต.ค.62 แหล่งน้ำสาธารณะเทศบาลนครแหลมฉบัง     ทุ่งสุขลา แหลมฉบัง ชลบุรี  1       1 

1 12 พ.ย.62 อ่างเก็บน้ำหว้ยขุนจิต 1,200   ตะเคียนเต้ีย บางละมุง ชลบุรี        10 10 

2 13 พ.ย.62 ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม ่     สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี       0.7  0.7 

3 13 พ.ย.62 สาธารณะ (กรมทหารราบที ่12)     คลองนา เมือง ฉะเชิงเทรา 25        25 

4 29 พ.ย.62 สาธารณะ (โรงเรียนราชินีมูลนิธิ)   2 คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา   30      30 

5 29 พ.ย.62 สาธารณะ (กรมรักษาความปลอดภัย) 30   สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี   60      60 

6 29 พ.ย.62 อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลธร 14000   ท่าบุญม ี เกาะจันทร ์ ชลบุรี   200      200 

1 17 ธ.ค.62 คลองอ้อม   1 บางหัก พานทอง ชลบุรี        54 54 

2 18 ธ.ค.62 สาธารณะ (โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง)   1 บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี   100      100 

3 19 ธ.ค.62 ฝายชะลอนำ้บ้านเขาชะอางค์   2 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี   172      172 

4 20 ธ.ค.62 ศูนย์ฯตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 0.94   เกาะจันทร ์ เกาะจันทร ์ ชลบุรี     15    15 

1 9 ม.ค.63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (กองพันขนส่ง) 2.5     สัตหีบ ชลบุรี     15    15 

2 22 ม.ค.63 สาธารณะ(เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ)์     เขตรอุดมศักดิ์ สัตหีบ ชลบุรี   100      100 
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ที่ วันที่  ชื่อแหล่งน้ำ  
พื้นที่ 
(ไร่)  

ที่อยู ่ ชนิดและจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่ปลอ่ย (พันตัว)  ยอด
รวม  
  หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ตะเพียน ไน ยี่สกเทศ กุ้งก้ามกราม นิล 

ดุก
อุย 

กบ
นา 

อี
กง 

3 23 ม.ค.63 แหล่งน้ำสาธารณะ(วัดเกาะแกว้เวฬุวัน)   5 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา   100      100 

4 27 ม.ค.63 แหล่งน้ำสาธารณะ       สัตหีบ ชลบุรี     50    50 

5 30 ม.ค.63 แหล่งน้ำสาธารณะ(ตำบลสำนกับก)     สำนักบก เมือง ชลบุรี 100        100 

6 31 ม.ค.63 สระน้ำบ้านนางาม   19 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 200        200 

1 4 ก.พ.63 แหล่งน้ำ อ.หนองใหญ่ (คทช.)จำกัด   2 เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี 80    20    100 
2 5 ก.พ.63 สาธารณะปฏิรูปที่ดินอ.บ่อทอง(คทช.)จำกัด   8 บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี 80    20    100 
3 12 ก.พ. 63 สาธารณะ (โรงเรียนหนองรีมงคลสวัสดิ์)   7 หนองร ี เมือง ชลบุรี     5    5 
4 13 ก.พ.63 แหล่งน้ำสาธารณะ (โรงเรียนนายาว)   19 นายาว สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 90    10    100 
5 19 ก.พ.63 สาธารณะ (โรงเรียนอนุบาลบางพระ)   2 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 100        100 
6 20 ก.พ.63 แหล่งน้ำสาธารณะ (วัดก้อนแก้ว)   4 ก้อนแกว้ คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 100        100 
7 21 ก.พ.63 สาธารณะ (ตำหนักพิมานมาศ) 15 1 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี     50    50 
8 27 ก.พ.63 สาธารณะ(วัดญาณสังวรารามฯ) 15 11 ห้วยใหญ ่ บางละมุง ชลบุรี     50    50 
1  3 มี.ค.63 อ่างเก็บน้ำหว้ยสะพาน 300 1 บึง ศรีราชา ชลบุรี 100    50    150 
2  3 มี.ค.63 แหล่งน้ำสาธารณะ (โรงเรียนวัดเขาไม้แก้ว)     เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี     50    50 
3  19 มี.ค.63 ศูนย์เรียนรู้ฯการผลิตสินค้าเกษตร   1 หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี  50       50 
1 9 เม.ย.63 อ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ 150 1 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี     200    200 
2 9 เม.ย.63 อ่างเก็บน้ำเขาซก 150 4 เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี     200    200 
3 10 เม.ย.63 แม่น้ำบางปะกง     บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา    1,500     1,500 
4 14 เม.ย.63 อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลธร 14,000 5 ท่าบุญม ี เกาะจันทร ์ ชลบุรี    1,500     1,500 
5 15 เม.ย.63 อ่างเก็บน้ำบางพระ 11,000 11 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี  300  600     900 
6 21 เม.ย.63 สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ปา่บางพระ     บางพระ ศรีราชา ชลบุรี       15  15 
7  28 เม.ย.63 แหล่งน้ำสาธารณะ (วิทยาลยัการทพัเรือ) 16   ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม     30    30 
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ที่ วันที่  ชื่อแหล่งน้ำ  
พื้นที่ 
(ไร่)  

ที่อยู ่ ชนิดและจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่ปลอ่ย (พันตัว)  
ยอด
รวม  
  

หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ตะเพียน ไน ยี่สกเทศ กุ้งก้ามกราม นิล 
ดุก
อุย 

กบ
นา 

อีกง 

1 14 พ.ค.63 แหล่งน้ำสาธารณะ     พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี     10    10 
2 21 พ.ค.63 ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ (นาวิกโยธิน)     สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี     30    30 
3 21 พ.ค.63 สาธารณะ(โรงเรียนววิัฒน์พลเมือง)       สัตหีบ ชลบุรี     30    30 
4  27 พ.ค.63 ฝายชะลอนำ้ซอยชาล ี   4 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี     40    40 
5  28 พ.ค.63 อ่างเสือดำ   7 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 100    30    130 
1  3 มิ.ย. 63 อ่างเก็บน้ำหนองค้อ 7,000 1 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 150        150 
2  3 มิ.ย. 63 สาธารณะ  (โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์)   1 บ้านโพธิ ์ บ้านโพธิ ์ ฉะเชิงเทรา 100        100 
3  17 มิ.ย.63 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน   1 สิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ ์ ฉะเชิงเทรา 50        50 
4  17 มิ.ย.63 แหล่งน้ำสาธารณะ  (บา้นหนองนกฮกู)   8 มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี 30        30 
5  18 มิ.ย.63 แหล่งน้ำสาธารณะ  (บา้นเขาวงค์)   22 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 100        100 
6  18 มิ.ย.63 ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม ่ 30     สัตหีบ ชลบุรี 36        36 
1 24 ก.ค.63 อ่างเก็บน้ำหนองค้อ 7,000 1 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี    500     500 
2 28 ก.ค.63 แม่น้ำบางปะกง       เมือง ฉะเชิงเทรา    200     200 
3 28 ก.ค.63 วัดผาสุการาม     หนองข้างคอก เมือง ชลบุรี     15    15 
4 31 ก.ค.63 แหล่งน้ำสาธารณะ  ต.บ่อทอง     บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี     15    15 
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ที่ วันที่  ชื่อแหล่งน้ำ  
พื้นที่ 
(ไร่)  

ที่อยู ่ ชนิดและจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่ปลอ่ย (พันตัว) 
 ยอด
รวม  
  

หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ตะเพียน ไน ยี่สกเทศ กุ้งก้ามกราม นิล ดุกอุย กบนา อีกง  

                 

1  12 ส.ค.63 แม่น้ำบางปะกง       เมือง ฉะเชิงเทรา         70 

2 12 ส.ค.63 
ศูนย์ฯ พัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

0.5 3 บางละมุง บางละมุง ชลบุร ี         5 

3  12 ส.ค.63 อ่างเก็บน้ำบา้นภูไทร   5 เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุร ี         10 

4  12 ส.ค.63 แหล่งน้ำสาธารณะ ม.1 (ชุมชนจกุเฌอ) 10 1 บึง ศรีราชา ชลบุร ี         10 

5  12 ส.ค.63 แหล่งน้ำสาธารณะ ม.9 (ชุมชนหนองคลา้) 9 9 บึง ศรีราชา ชลบุร ี         10 

6  21 ส.ค.63 ศูนย์ฯตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   8 บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี     10    10 

1 16 ก.ย.63 แม่น้ำบางปะกง       บ้านโพธิ ์ ฉะเชิงเทรา 100        1,000 

 1,681 351 862 4,300 945 - 16 64 8,324 
 
 


