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บันทึกจากผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท

รายงานประจําปี 2558 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาทจัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมประมง และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
ความสําเร็จของผลงานในรอบปีงบประมาณ 2558 โดยภาพรวมสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผล
ตามเป้ า หมายที่ ว างไว้ ซึ่ ง ความสํ า เร็ จ นี้ เ ป็ น ผลมาจากความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ ความคิ ด ริ เ ริ่ ม ความตั้ ง ใจ
ความอุตสาหะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ที่ได้ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงานจนสําเร็จลุล่วงไปด้วย
อย่างดียิ่ง รวมทั้งได้รับคําแนะนํา การสนับสนุน และการตรวจติดตามชี้แนะจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

( นายวรวิทย์ พรหมปากดี )
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท
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จะงหวะดชะยนาท
ประกอบด้วย : รูปธรรมจักรรองรับด้วยพญาครุฑเบื้องหลังเป็นแม่น้ําและภูเขา
รูปพระธรรมจักร : สัญลักษณ์รูปธรรมจักรที่ฝ่าพระหัตถ์ข้างขวา ของหลวงพ่อธรรมจักร
(พระพุทธรูปปางห้ามญาติ)ที่ประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณวัดธรรมามูลวรวิหาร(พระอารามหลวง) ตั้งอยู่
บนไหล่เขาธรรมมามูล ที่ชาวชัยนาทมีความศรัทธาเคารพนับถือ เป็นพระสําคัญประจําเมืองชัยนาท
ตราปรัจําจะงหวะดชะยนาท

รูปพญาครุฑ : มีความหมายว่า “แม้แต่พญาครุฑศักดานุภาพก็ยังซาบซึ้ง ในพระธรรมจักร
อันเป็นสัญลักษณ์ สูงสุดของพระศาสนา
แม่น้ําและภูเขา : เพื่อแสดงให้เห็นสภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดชัยนาท

คําขวะญปรัจําจะงหวะดชะยนาท
“หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา”

วิสะยทะศนจะงหวะดชะยนาท
“เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
ดอกไมแลัตนไมปรัจําจะงหวะดชะยนาท

ดอกชัยพฤกษ์

ต้นมะตูม

- 2ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดชัยนาท : จังหวัดชัยนาท เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคกลางตอนบน ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งซ้ายของแม่น้ํา
เจ้าพระยาและเป็นตอนเหนือสุดของภาคกลาง บนเส้นรุ้งที่ 15 องศาเหนือและเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออกสูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง 16.854 เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 195 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี
ทิศตะวันออก จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสิงห์บุรี

ทิศใต้
จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรแี ละจังหวัดอุทัยธานี

ขนาดและพื้นที่ : จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่
ประมาณ 2,469.746 ตารางกิโลเมตร
หรื อ ประมาณ 1,543,591 ไร่ หรื อ
เท่ากับร้อยละ15.5 ของพื้นที่ในภาคกลาง
ตอนบน
ลักษณะภูมิประเทศ : จังหวัดชัยนาท
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศโดยทั่ ว ไปเป็ น พื้ น ที่
ราบลุ่ ม แม่ น้ํ า ประมาณ ร้ อ ยละ 99.1
ของพื้ น ที่ ทั้ ง หมดมี แ ม่ น้ํ า เจ้ า พระยา
แม่ น้ํ า ท่ า จี น แม่ น้ํ า น้ อ ย ไหลผ่ า นพื้ น ที่
ต่างๆ ทั่วทุกอําเภอ นอกจากลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นพื้นที่ราบแล้ว ยังมีเนินเขา
เล็กๆ ขนาดประมาณ 1 - 3 กิโลเมตร
ทั่วไปทั้งจังหวัด
ลักษณะภูมิอากาศ : สภาพอากาศของ
จัง หวั ด ชัย นาท แบ่ง ได้ เ ป็ น 3 ฤดู คื อ
ภาพจาก : http://konchainat.com/
ฤดู ร้ อ นเริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมี น าคม ถึ ง เดื อ น
พฤษภาคม อุ ณ หภู มิ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 21.5 39.6 องศาเซลเซี ย ส ฤดู ฝ นเริ่ ม ตั้ ง แต่
เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิ
อยู่ระหว่าง 22.0 - 36.8 องศาเซลเซียส
และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 15.2 - 37.3 องศาเซลเซียส
ทรัพยากรธรรมชาติ : แหล่งน้ําตามธรรมชาติของจังหวัดชัยนาท คือ แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําท่าจีน และแม่น้ําน้อย แม่น้ํา
เจ้ าพระยา มี ค วามยาว 376 กิ โลเมตร ต้น น้ํา มาจากแม่น้ํ าปิ ง แม่ น้ํ าวั ง แม่ น้ํา ยม และแม่ น้ํ าน่ า น ไหลมาบรรจบกั นที่ จั งหวั ด
นครสวรรค์ แล้ว ไหลผ่าน จัง หวัด ชัยนาท จังหวัดสิ งห์บุ รี จั งหวั ดอ่า งทอง จั งหวั ดพระนครศรีอยุ ธยา จัง หวัด ปทุ มธานี จัง หวั ด
นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการ แม่น้ําเจ้าพระยาช่วงไหลผ่านจังหวัดชัยนาทมีความยาว
ประมาณ 84 กิโลเมตร ไหลผ่านอํ าเภอมโนรมย์ อําเภอวัดสิงห์ อําเภอเมืองชัยนาท และอําเภอสรรพยา แม่น้ําท่าจีน มีความ
ยาว 115 กิโลเมตร ต้นน้ําแยกมาจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่ตําบลมะขามเฒ่า อําเภอวัดสิงห์ และไหลผ่านอําเภอหันคา ผ่านจังหวัด
สุพรรณ ไปลงอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร แม่น้ําน้อย มีความยาว 127 กิโลเมตร เป็นแม่น้ําเจ้าพระยาเดิมต่อมามีการเปลี่ยน
เส้นทางการไหลของน้ําโดยแยกที่ตําบลชัยนาท ไหลผ่านอําเภอสรรคบุรี ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง ไปบรรจบกับแม่น้ํา
เจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์วิจยั และพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท
ประวัติความเป็นมา
ต้นปี พ.ศ.2495 กรมชลประทานได้เริ่มการก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ําเจ้าพระยา ที่หมู่บ้านบางกระเบื้อง ตําบลบางหลวง
อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2499 ให้ชื่อเขื่อนนี้ว่า “เขื่อนเจ้าพระยา”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงทําพิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 เมื่อทําการปิดประตู
ระบายน้ํา ทําให้น้ําเหนือเขื่อนมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นประโยชน์ในการประมงอย่างมาก เนื่องจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ําเจ้าพระยาใน
ครั้งนี้ไม่ได้ทําบันไดปลาโจน กรมประมงจึงได้มอบหมาย ให้กองบํารุงพันธุ์สัตว์น้ํา จัดตั้งหน่วยประมง ที่บ้านพักรับรองของโครงการ
หัวงานเขื่อนเจ้าพระยา หลังที่ 10 บริเวณ หมู่ที่ 5 ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อทดสอบว่า เขื่อนไม่เป็น
อุปสรรคต่อการวางไข่ของปลา โดยมีนายอารี สิทธิมังค์ เป็นหัวหน้าหน่วย
พ.ศ. 2502 กรมประมงได้รับงบประมาณก่อสร้างหน่วยงานและเปลีย่ นให้หน่วยงานนี้เป็น สถานีประมง ชื่อว่า
“สถานีประมง (เจ้าพระยา)” และแต่งตั้งให้ นายประสิทธิ์ เอกอุรุ เป็นหัวหน้าสถานีฯ
พ.ศ. 2503 สถานีประมง(เจ้าพระยา) ได้ขยายงานและยังไม่มีพนื้ ที่สําหรับสร้างสถานีฯ จึงได้ขอบ้านรับรองหลังที่ 18,
19 และ 20 ของกรมชลประทานเพิ่มเติม มาเพื่อเป็นที่ทําการสถานีฯ และเป็นที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2505 เริม่ ดําเนินการขอสถานที่จากกรมชลประทาน เพื่อเตรียมและวางผังที่จะดําเนินการก่อสร้างสถานีฯ
พ.ศ. 2506 ได้รับงบประมาณสําหรับสิ่งก่อสร้าง แต่ยังไม่ตกลงเรื่องสถานที่จากกรมชลประทาน
พ.ศ. 2507 ได้สถานที่ก่อสร้างและเริ่มก่อสร้างสถานีประมง ที่บริเวณสํานักงานเกษตรและสหกรณ์ภาคกลาง หมู่ที่ 5
ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีเนื้อที่ประมาณ 62 ไร่
พ.ศ. 2512 สถานีฯ ได้ขอที่ดนิ จากกรมชลประทานเพิม่ เติมอีก 14 ไร่ บริเวณสํานักงานเกษตรและสหกรณ์
ภาคกลาง เพื่อขยายงานของสถานีฯ
พ.ศ. 2518 กรมประมงได้รวมหน่วยงานพัฒนาประมงในเขตคันและคูน้ําเข้ากับสถานีฯ และได้รับมอบโอนพื้นที่จาก
หน่วยงานพัฒนาประมงในเขตคันและคูนา้ํ ประมาณ 16 ไร่
พ.ศ. 2526 ได้ขอซื้อที่ดินเอกชนบริเวณที่ตดิ กับสถานีฝั่งคลองบางตาด้วง หมูที่ 6 ตําบลชัยนาท อําเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท จํานวน 3 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา เพื่อขยายสถานีฯ
พ.ศ. 2530 สถานีฯ ได้ขอใช้ประโยชน์พื้นที่จากกรมชลประทาน เพิ่มเติมอีก 3 ไร่ เพื่อเตรียมขยายงาน
พ.ศ. 2537 สถานีฯ ได้งบประมาณจํานวน 26,619,506 บาท มาเพื่อดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงสถานีใหม่
แล้วเสร็จ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539
พ.ศ. 2546 ตามการปรับโครงสร้างของกรมประมงได้รับการยกระดับขึ้นเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท
โดยมีสถานีประมงน้ําจืดภายในสังกัดจํานวน 1 สถานี คือ สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดอุทัยธานี
ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท มีเนื้อที่ทั้งหมด 98 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา


- 4ที่ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท
หมู่ที่ 5 ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17150
โทรศัพท์ 0 5642 6523 โทรสาร 0 5640 5060
E-mail : ifchainat@hotmail.com Website : http://www.fisheries.go.th/if-chainat/web2/
ปัจจุบันศูนย์ฯ มีเนื้อที่ทั้งหมด 98 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา พื้นที่ผิวน้ํา 30 ไร่
พิกัด UTM พิกัด x 6261552 พิกัด y 1675014

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ทั้งหมดภายในศูนย์ฯ (ที่มา : Google earth)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เพื่อนําความรู้และเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง และถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรเพื่อนําไปพัฒนาอาชีพต่อไป
2. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ พันธุ์สัตว์น้ําที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ปล่อยลงสู่
แหล่งน้ําเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ํา และผลิตเพื่อจําหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาถูก
3. ตรวจสอบ ติดตาม และรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
4. วิจัยและสํารวจข้อมูลทรัพยากรประมงน้ําจืด เพื่อประเมินสภาพและแนวโน้มของทรัพยากรประมงใน
แหล่งน้ํา สําหรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการต่อไป
5. ให้บริการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
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ปลาประจําหน่วยงาน

ปลาแดง
ชื่อท้องถิ่น : นาง
ชื่อสามัญ : Common sheatfish
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Micronema apogon (Bleeker)
รูปร่างลักษณะ : ปลาทั้ง 2 ชนิด เป็นปลาน้ําจืดของไทยจัด
อยู่ในประเภทปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) ซึ่งมีรูปร่างลักษณะ
คล้ายคลึงกัน ปลาน้ําเงินลําตัวมีสีเงินเมือ่ ถูกแสงสว่างจะปรากฏ
ประกายของสีน้ําเงิน ส่วนปลาแดงลําตัวสีเงินวาวอมแดงเรื่อ
และที่แตกต่างกับปลาน้ําเงินอย่างเห็นได้ชัดคือบริเวณครีบก้น
จะมีเส้นแถบสีดํา 1 เส้น ขนาดที่พบโดยทั่วไปปลาแดงจะมี
ขนาดเล็กกว่าปลาน้ําเงิน

การเพาะพันธุ์ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาทได้เลี้ยง
ปลาแดงและปลาน้ําเงินในบ่อซีเมนต์ระบบน้ําหมุนเวียนระบบปิด
จนกระทั่งมีความสมบูรณ์เพศสามารถ นํามาเป็นพ่อแม่พันธุ์ไ ด้
ปลาทั้ง 2 ชนิด มีไข่แก่และน้ําเชื้อสมบูรณ์อยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม
- กันยายน สามารถนํามาเพาะพันธุ์ได้โดยวิธีการฉีดฮอร์โมนผสม
เทียม

อุปนิสัยและการแพร่กระจาย : ปลาแดงและปลาน้ําเงินจัด
เป็ น ปลากิ น เนื้ อ ที่ ห ากิ น ในระดั บ กลางน้ํ า ถึ ง ผิ ว น้ํ า อาหาร
ธรรมชาติ ได้แก่ ปลาขนาดเล็ก กุ้ง และแมลงต่างๆ ขนาดที่
พบโดยทั่วไปมีความยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร ในภาค
กลาง พบในแม่ น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ํา ป่าสั ก ภาคใต้ พบใน
การจับปลาส่วนมากจะได้จากการล้อมกร่ํา ตีอวนทับตลิ่งและ
ทอดแห ในแม่น้ําบริเวณใต้เขื่อนเจ้าพระยาจับปลาทั้ง 2 ชนิด
ได้ ใ นที่ น้ํ า ลึ ก ประมาณ 5-10 เมตร แม่ น้ํ า ตาปี ส่ ว นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบในแม่น้ําสายสําคัญๆ เช่น แม่น้ํามูล
แม่น้ําสงครามและในอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์

การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ : การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์จะคัดจากบ่อ
พ่ อ แม่ พั น ธุ์ ที่ เ ลี้ ย งไว้ อ ายุ ตั้ ง แต่ ๑ ปี ขึ้ น ไปโดยพิ จ ารณาจาก
ลักษณะภายนอก แม่ปลาที่มีความพร้อมท้องจะอูมส่วนพ่อปลาจะ
คั ด ที่ มี ข นาดใกล้ เ คี ย งกั บ แม่ ป ลาแข็ ง แรงสมบู ร ณ์ ไม่ มี อ าการ
ผิดปกติตามลําตัว ซึ่งจะแยกพ่อปลาแม่ปลาไว้คนละบ่อไม่ปะปน
กัน ข้อควรปฏิบัติ ควรทําด้วยความรวดเร็วและระมัดระวังในการ
ขนย้ายปลาเพื่อป้องกันการบอบช้ําในการขนย้าย การแยกเพศควร
ทําด้วยความละเอียดป้องกันการผิดพลาดในการฉีด

สถานการณ์ปัจจุบัน : ปลาแดงและปลาน้ําเงินที่มีจําหน่ายใน
ปัจจุบันเป็นปลาที่จับได้จากธรรมชาติ ซึ่งนับวันจะลดน้อยลง
และมี แ นวโน้ ม ว่ า จะหายากและอาจสู ญ พั น ธุ์ ไ ด้ ในอนาคต
เนื่องจากความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมในแหล่งน้ําทําให้
แหล่งวางไข่และแหล่งเลี้ยงตัวอ่อนของปลาในธรรมชาติลดลง
ดัง นั้ น ศู น ย์ ฯ ได้ เ พาะพั นธุ์ เ พื่ อ ปล่ อ ยลงสู่ แ หล่ ง น้ํา ธรรมชาติ
ทดแทนธรรมชาติที่เสียไป เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเช่นสมัยก่อน

การแยกเพศ : ความแตกต่างระหว่างเพศภายนอกสังเกตได้จาก
ลักษณะของก้านครีบแข็งของครีบหูอันแรก เพศผู้เป็นหยักเมื่อใช้
มือลูบรู้สึกสาก อวัยวะสืบพันธุ์มีลักษณะเป็นติ่งแหลมและเรียว
ยาว ส่วนเพศเมียก้านครีบแข็งของครีบหูอันแรกไม่หยักเมื่อลูบ
รู้สึกลื่น อวัยวะสืบพันธุ์มีลักษณะเป็นติ่งรี ในช่วงฤดูผ สมพันธุ์
เพศเมียมีส่วนท้องอูมเป่งออกมาด้านข้างทั้งสองข้าง ผนังท้องบาง
และช่องเพศมีสีชมพูเรื่อๆ

- 6โรยไข่ ล งบนแผงฟั ก ให้ ก ระจายทั่ว แผงมากที่ สุ ด ไม่ใ ห้ ทั บ ถม
เป็ น กอง ไข่ จ ะใช้ เ วลาในการฟั ก ประมาณ ๒๓–๒๕ ชั่ ว โมง
ในระบบน้ําหมุนเวียนและเริ่มให้อาหารเมื่อลูกปลาอายุ ๒ วัน
พัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อน
แม่พันธุ์ปลาแดงที่พร้อมจะผสมพันธุ์

1 มม.

อายุ 1 วัน
ความยาว 4.85 ± 0.41 มิลลิเมตร
5 มม.

อายุ 19 วัน
ความยาว 24.94 ± 4.38 มิลลิเมตร

ลักษณะก้านครีบเพศผู้

ลักษณะก้านครีบเพศเมีย

ลักษณะอวัยวะเพศผู้

ลักษณะอวัยวะเพศเมีย

การฉีดฮอร์โมน : ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ (Suprefact ) ร่วมกับ
ยาเสริมฤทธิ์ (Motilium ) ฉีดให้พ่อปลาครั้งเดียว อัตราฮอร์โมน
สั ง เคราะห์ ๒๐ ไมโครกรั ม /กิ โ ลกรั ม และยาเสริ ม ฤทธิ์
๑๐มิ ล ลิก รัม/กิโลกรั ม แม่ปลาฉีด ครั้ง เดี ยวพร้อมพ่อปลาอั ตรา
ฮอร์โ มนสั ง เคราะห์ ๕๐ ไมโครกรัม /กิโ ลกรั ม และยาเสริ มฤทธิ์
๑๐ มิลลิกรัม/กิโลกรัม

2 มม.

อายุ 9 วัน
ความยาว 8.60 ± 0.64 มิลลิเมตร
12 มม.

อายุ 35 วัน
ความยาว 55.86 ± 2.65 มิลลิเมตร

การพัฒนาปลาแดงและปลาน้ําเงินของศูนย์ฯ
1. ศึกษาระบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาแดงและปลาน้ําเงิน
โดยมีการให้อาหารที่ผ ลิตขึ้น ซึ่งเสริ มแร่ธาตุและวิ ตามินที่ มี
ประโยชน์ แ ละจํ า เป็ น ต่ อ ความสมบู ร ณ์ เ พศของพ่ อ แม่ พั น ธุ์
ตรวจเช็คคุณภาพน้ําในบ่อพ่อแม่พันธุ์ที่เป็นระบบน้ําหมุนเวียน
2. ศึกษาระบบเพาะฟักปลาแดงและปลาน้ําเงินโดยมีการ
ทดลองเพาะพั น ธุ์ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการเพาะฟั ก มี
การศึกษาและวิจัยระบบเพาะฟักไข่ โดยใช้ระบบน้ําหมุนเวียน
3. ศึกษาการอนุบาลลูกปลาแดงและปลาน้ําเงินให้มีอัตรา
การรอดตายที่สูงขึ้น
4. มีการจัดเก็บข้อมูลในการผลิตพันธุ์
5. วางแผนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปลาแดงและปลา
น้ําเงินสามารถเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรที่สนใจนําไปเลี้ยง
ในเชิงพาณิชย์วางแผนการเพาะพันธุ์ เพื่อปล่อยลูกพันธุ์ลงใน
แหล่งน้ําธรรมชาติ

การผสมเที ย ม : ทํ า การผสมเที ย มด้ ว ยวิ ธี แ ห้ ง แบบดั ด แปลง
(modified dry method) ซึ่งจะตรวจสอบความพร้อมของน้ําเชื้อ
ก่อน สภาวะที่พ่อปลามีความสมบูรณ์ถุงน้ําเชื้อจะมีขนาดใหญ่ อูม
แผนการดําเนินงาน
เป่ง และมีสีขาวขุ่น จากนั้นจึงรีดไข่ เพื่อ ทําการผสมเทียมก่อ น
1. รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาแดงและปลาน้ําเงินไว้เพิ่มเติม
นําไปฟักในบ่อฟักต่อไป ข้อควรระวัง ก่อนการรีดไข่ต้องเตรียม
จากที
่มีอยู่
อุปกรณ์ต่างให้สะอาดพร้อมใช้งานเสมอและต้องเช็ดตัวแม่ปลาให้
2. ทําการเพาะพันธุ์เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ํา และเลีย้ งไว้เพื่อ
แห้งไม่ให้มีน้ําหยดลงผสมในไข่ไ ด้ ควรเตรียมถุงน้ําเชื้อให้พร้อม
เป็นพ่อแม่พนั ธุ์
ก่อนการรีดไข่
3. ศึกษาการอนุบาลลูกปลาให้มีอัตราการรอดตายที่สูงขั้น
4. ศึกษาการเลี้ยงปลาแดงและปลาน้ําเงินในบ่อคอนกรีต
การฟักไข่ : ไข่ปลาแดงเป็นไข่ประเภทจมแบบติดกับวัตถุ
(adhesive – demesal egg) สีนา้ํ ตาลเข้มลักษณะกลม นําไข่ที่ และในกระชัง
5. ศึกษาการเจริญเติบโตโดยการให้อาหารที่แตกต่างกัน
รับการผสมน้ําเชื้อแล้วมาฟักในบ่อฟักจะมีแผงฟักไข่ที่ขึงด้วยผ้ามุ้ง
เขียววางไว้ต่ํากว่าระดับผิวน้ํา ๒๐–๓๐ เซนติเมตร
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โครงสร้างการบริหารราชการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท ตามกรอบโครงสร้าง สังกัด สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดชัยนาท
การแบ่งส่วนราชการภายในศูนย์ฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม และ 1 งาน คือ กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
กลุ่มวิจัยแหล่งน้ํา และ งานอํานวยการ

แผนผังแสดงการบริหารราชการตามสายการบังคับบัญชา

กลุ่มจังหวัดที่ 2
อ่างทอง
ลพบุรี

สิงห์บุรี
ชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท
งานอํานวยการ
กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา



กลุ่มวิจัยแหล่งน้ํา

- 8รายนามผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสถานีฯ / ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง

ปีที่ดํารงตําแหน่ง

1

นายอารี สิทธิมังค์

หัวหน้าหน่วยประมง(เจ้าพระยา)

พ.ศ. 2500 - 2502

2

นายประสิทธิ์ เอกอุรุ

หัวหน้าสถานีประมง(เจ้าพระยา)

พ.ศ. 2502 - 2515

3

นายลิขิต นุกูลรักษ์

หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท

พ.ศ. 2515 - 2521

4

นายเจริญ ผานิล

หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท

พ.ศ. 2521 - 2524

5

นายอํานวย แท่นทอง

หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท

พ.ศ. 2524 - 2529

6

นายนิตย์ คูเจริญไพศาล

หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท

พ.ศ. 2529 - 2532

7

นายสมหวัง พิมลบุตร

หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท

พ.ศ. 2532 - 2536

8
9
10

นายรังสรรค์ ทรวงชมพันธุ์
นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี
นายสุรพงษ์ วิวัชรโกเศศ

หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท
หัวหน้า / ผู้อํานวยการศูนย์ฯ
ผู้อํานวยการศูนย์ฯ

พ.ศ. 2536 - 2539
พ.ศ. 2539 - .2546
พ.ศ. 2546 - 2550

11

นายปฏิพัทธ์ อภิธนกุล

ผู้อํานวยการศูนย์ฯ

พ.ศ. 2550 - 2553

12

นายเกียรติคุณ เจริญสวรรค์

ผู้อํานวยการศูนย์ฯ

พ.ศ. 2553 - 2555

13

นายอรรณพ อิ่มศิลป์

ผู้อํานวยการศูนย์ฯ

พ.ศ. 2555 - 2557

14

นายองอาจ คําประเสริฐ

ผู้อํานวยการศูนย์ฯ

พ.ศ. 2558 - 2558

15

นายวรวิทย์ พรหมปากดี

ผู้อํานวยการศูนย์ฯ

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

อัตรากําลังของข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจําปีงบประมาณ 2558
ตําแหน่ง
อัตรากําลัง (ตําแหน่ง)
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท
1
นักวิชาการประมงชํานาญการ

1

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

1

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1

ลูกจ้างประจํา

10

พนักงานราชการ

17

ลูกจ้างชั่วคราว(เงินทุนหมุนเวียน)

2

จ้างเหมาบริการ

5

- 9รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจําปีงบประมาณ 2558
ตําแหน่ง
ชื่อ-สกุล
เลขที่
ข้าราชการ จํานวน 5 อัตรา
1539 นายองอาจ คําประเสริฐ

ตําแหน่ง

คุณวุฒิ

หมายเหตุ

ผู้อํานวยการศูนย์ฯ

วท.บ.(ประมง)

ย้ายไป ศพจ.กาญจนบุรี
วันที่ 5 ก.พ. 58
ย้ายมาจาก ศพจ.สิงห์บุรี
วันที่ 5 ก.พ. 58

1475 นายวรวิทย์ พรหมปากดี

ผู้อํานวยการศูนย์ฯ

วท.บ.(ประมง)

1479 เรือเอกพิทักษ์ ทรัพย์อุดม
1480 นายชูชาติ ผิวเผือก

นักวิชาการประมงชํานาญการ วท.บ.(ประมง)
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ วท.บ.(ประมง)

1481 นายเอกราช รุ่งรังษี

เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน ปวส.(ประมง)

1477 นางสาวสุปราณี อ่ําเกตุ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปวส.(บัญชี)

1554 นายจรัญ ชัยสุริยงค์

นายท้ายเรือ ส2

ป.4

1565 นางรัชนี เสมาทอง

พนักงานประมงพื้นฐาน บ2

ป.6

1572 นายเติมศักดิ์ เต๊ะเปีย

พนักงานขับรถยนต์ ส2

ม.6

1575 นายประดิษฐ์ คุ้มทรัพย์

ช่างเครื่องยนต์ ช1

ปวท.(ประมง)

1576 นายถาวร ก๋งจุ๋ย

พนักงานขับรถยนต์ ส2

ป.6

1577 นางสาวมาลา การสมมิตร

ช่างไม้ ช3

ป.4

1578 นายแสวง พลอยกระจ่าง

พนักงานประมงพื้นฐาน บ2

ป.4

1581 นางสาวภิญญาภัสส์ โพธิ์เพ็ชร์

พนักงานพิมพ์ ส3

ปวช.

1582 นางเมธินี คุ้มทรัพย์
1583 นายสมเกียรติ กลีบนิล

ช่างไม้ ช3
พนักงานสถานที่ บ2

ปวช.(นาฏศิลป์)
ป.4

นักวิชาการประมง

วท.บ.(ประมง)

2216 นางสาวพัทธ์นรี ธนภัทร์จารุพงษ์ นักวิชาการประมง

วท.บ.(ประมง)

2397 นายกิตติพงษ์ มูลสนธิ์

นักวิชาการประมง

วท.บ.(ประมง)

4566 นางสาวพรทิพย์ ศรีสงคราม

นักวิชาการประมง

วท.บ.(ประมง)

2330 นายภาณุพงษ์ บุญแก้ว

เจ้าพนักงานประมง

ปวส.(ประมง)

3285 นางสาวรสรินทร์ วงษ์วรรณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปวช.(คอมพิวเตอร์) เริ่มจ้าง วันที่
2 กุมภาพันธ์ 2558

ลูกจ้างประจํา จํานวน 10 อัตรา

พนักงานราชการ จํานวน 17 อัตรา
2215 นายวรณิสร์ แก้วตีนแท่น

เกษียณอายุราชการ
ปีงบฯ 2558

เริ่มจ้าง วันที่
16 มิถุนายน 2558

- 10 รายชื่อบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจําปี 2555 - 2557 (ต่อ)
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

คุณวุติ

743 นายพจน์พันธ์ ปั่นยวง

พนักงานผู้ช่วยประมง

ป.6

2498 นายวีรยุทธ นุชอยู่

พนักงานผู้ช่วยประมง

ปวช.

2499 นายณรงค์ ทองพานิช

พนักงานผู้ช่วยประมง

ม.3

2500 นายสมควร จันทร์ทิม

พนักงานผู้ช่วยประมง

ม.6

2501 นายนพพร ปั่นยวง

พนักงานผู้ช่วยประมง

ม.3

2502 นายสยมชัย จันทร์ทา

พนักงานผู้ช่วยประมง

ม.6

2503 นายสาโรจน์ ม่วงเงิน

พนักงานผู้ช่วยประมง

ม.6

2504 นางอรปภา รัตนวงศ์

พนักงานผู้ช่วยประมง

ปกศ.ต้น

2505 นายขจร ชูขวัญ

พนักงานผู้ช่วยประมง

ม.3

2506 นายภราดร คุ่ยเจริญ

พนักงานผู้ช่วยประมง

ม.6

3123 นายอนุกูล ด้วงเจริญ

พนักงานผู้ช่วยประมง

ม.3

หมายเหตุ

ลูกจ้างชั่วคราว(งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ) จํานวน 2 อัตรา
1.

นายยงยุทธ อินทโชติ

คนงานประมง

ป.4

2.

นายชัยพร ชูแก้ว

คนงานประมง

ป.4

ลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) จํานวน 5 อัตรา
1. นางสิวาลัย สีลอด
คนงานประมง

ป.4

2.

นายสุรสรรค์ พรมทอง

คนงานประมง

ม.6

3.

นายมนตรี เปรมสังข์

ยาม

ม.3

4.

นายเทวัล ทิพย์จ้อย

คนงานประมง

ม.3

5.

นายเอกลักษณ์ ดีเมือง

คนงานประมง

ม.3



เริ่มจ้าง วันที่
1 ตุลาคม 2557
เริ่มจ้าง วันที่
1 ตุลาคม 2557
เริ่มจ้าง วันที่
1 ตุลาคม 2557
เริ่มจ้าง วันที่
1 ตุลาคม 2557
เริ่มจ้าง วันที่
10 ธันวาคม 2557
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สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/งาน/โครงการต่างๆ

ประจําปีงบประมาณ 2558
งานธุรการ
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงินและบัญชี พัสดุ งานบุคคล ดูแลความเรียบร้อย
สถานที่ราชการและเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ
1. งานสารบรรณ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท ได้ปฏิบัติงานสารบรรณเกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบ
หนังสื อราชการ จัดทํ ารายงาน เก็บรวบรวมหนังสื อ เอกสารของทางราชการ จัดส่ งกรมประมง ส่ว นราชการ
ห้างร้านเอกชนที่เกี่ยวข้อง การควบคุมแฟ้มหนังสือราชการ การติดตามหนังสือราชการ การตรวจรายชื่อลงเวลา
การปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการและลู กจ้ า ง การจั ด ทํ า งบเดือน รวมทั้ ง รวบรวมการลาป่ วย ลากิ จ ส่ ว นตั ว
ลาหยุ ด พั กผ่ อนประจํ า ปี ของข้ า ราชการและลู กจ้ า ง การดู แ ลเครื่ องมื อเครื่ อ งใช้ สํ า นั ก งาน เช่ น คอมพิ ว เตอร์
เครื่องพิมพ์ดีด ควบคุมการรับ-จ่ายวัสดุสํานักงาน รายงานบัญชีพัสดุและครุภัณฑ์
ทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการ ประจําปีงบประมาณ 2558
รายการ

จํานวน(ครั้ง)

ลงทะเบียนรับหนังสือ

1,998

ลงทะเบียนส่งหนังสือ

685

ออกคําสั่งศูนย์ฯ

228


2. งานการเงินและบัญชี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี 2558 และได้
เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้

- 12 ผลการจัดสรรเงินงบประมาณของงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ 2558
หน่วยนับ : บาท
งบประมาณ
ที่ได้รับ

งาน/โครงการ

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

งบประมาณ
คงเหลือ

1. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํา

3,959,180.00

3,959,072.73

107.27

- ค่าจ้างพนักงานราชการ

1,572,480.00

1,572,480.00

-

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2,175,739.60

2,175,632.33

107.27

- ค่าสาธารณูปโภค
2. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สินค้าประมง
- ค่าจ้างพนักงานราชการ

210,960.40
1,903,600.00

210,960.40
1,893,345.11

10,254.29

1,122,200.00

1,111,945.71

10,254.29

566,412.21

566,412.21

-

214,987.79
31,800.00

214,987.19
31,500.00

300.00

31,800.00
450,200.00

31,500.00
450,145.72

300.00
54.28

159,420.00

159,420.00

-

252,406.48

252,352.20

54.28

38,373.52
5,500.00

38,373.52
5,499.95

0.05

5,009.08

5,009.03

0.05

490.92
591,200.00

490.92
590,482.40

717.60

- งบบุคลากร

216,000.00

216,000.00

-

- งบดําเนินงาน

333,000.00

332,282.40

717.60

42,200.00

42,200.00

-

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
3. ปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า
(โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง
ปลานิลเพื่อการส่งออก)
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
4. โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ(โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลา
และสัตว์น้ําจืดของไทย)
- ค่าจ้างพนักงานราชการ
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
5. กิจกรรมพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
6. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา
พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ

- ค่าสาธารณูปโภค



- 13 3. ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจําปีงบประมาณ 2558
การใช้จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภคของศูนย์ฯ ประกอบไปด้วยค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์
และค่าไปรษณีย์ ไม่มีค่าน้ําประปา เนื่องจากไม่อยู่ในเขตของการประปา อาศัยการใช้น้ําบาดาลของหน่วยงานเอง
ตามรายละเอียดดังนี้
ผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค
ประจําปีงบประมาณ 2558
ค่าไฟฟ้า

ค่าโทรศัพท์

ค่าไปรษณีย์

หน่วย : บาท
ค่า internet

ตุลาคม 2557

36,397.32

721.18

769.00

1,262.60

พฤศจิกายน 2557

36,982.16

685.88

838.00

1,262.60

ธันวาคม 2557

39,137.65

724.39

1,009.00

1,262.60

มกราคม 2558

35,314.08

609.90

523.00

1,262.60

กุมภาพันธ์ 2558

35,905.64

735.09

750.00

1,262.60

มีนาคม 2558

40,849.56

659.12

833.00

1,262.60

เมษายน 2558

39,389.14

837.81

752.00

1,262.60

พฤษภาคม 2558

43,123.03

692.29

483.00

1,262.60

มิถุนายน 2558

42,413.52

687.50

483.00

1,262.60

กรกฎาคม 2558

44,299.54

574.30

864.00

1,262.60

สิงหาคม 2558

36,495.01

524.30

796.00

1,262.60

กันยายน 2558

40,906.39

735.09

1,502.00

1,262.60

471,213.04

8,186.85

9,602.00

15,151.20

เดือน

รวม
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กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํา
ปัจจุบันแหล่งน้ําธรรมชาติส่วนใหญ่เสื่อมโทรมลงมาก ทําให้มีความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอาศัยและ
แพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ําลดลง การเพิ่มของจํานวนประชากรทําให้สัตว์น้ําถูกจับมาบริโภคเป็นจํานวนมากจนไม่
สามารถแพร่ขยายพันธุ์เองในธรรมชาติได้เพียงพอ เพื่อบรรเทาปัญหาการลดลงของจํานวนพันธุ์สัตว์น้ําในธรรมชาติ
ลดน้อยลง จึงได้หาแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําให้มากขึ้น โดยการสํารวจแหล่งน้ําและผลิตพันธุ์สัตว์น้ํานําไป
ปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติ แจกจ่ายให้กับส่วนราชการอื่นๆ แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในโครงการต่างๆ เป็นการเพิ่ม
ผลผลิตการประมงและเพิ่มความสมบูรณ์ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ํา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืดชนิดต่างๆนําไปปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติและแหล่งน้ําที่มีการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนของประชาชน
2. เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืดชนิดต่างๆ แจกจ่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ํา ส่วนราชการต่างๆ เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการประกอบอาชีพและเหลือไว้บริโภค
แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํา
ประจําปีงบประมาณ 2558
ชนิดพันธุ์สัตว์น้ํา

หน่วย

แผนผลิตและปล่อย

ผลผลิตและปล่อย

รวม

ตัว

18,000,000

18,173,000

1. ปลาตะเพียนขาว

ตัว

10,500,000

11,372,000

2. ปลายี่สกเทศ

ตัว

3,300,000

2,703,000

3. ปลาตะเพียนทอง

ตัว

1,000,000

1,551,000

4. ปลากระแห

ตัว

100,000

750,000

5. ปลาสร้อยขาว

ตัว

1,720,000

850,000

6. ปลากาดํา

ตัว

300,000

355,000

7. ปลาหมอไทย

ตัว

200,000

-

8. ปลาจาด

ตัว

500,000

230,000

9. ปลาสวาย

ตัว

200,000

161,000

10. กบนา

ตัว

180,000

180,000

11. ปลานิล

ตัว

-

21,000

- 15 แสดงสัดส่วนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําชนิดต่างๆ กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํา
ประจําปีงบประมาณ 2558
ปลาตะเพียนทอง
8.6%

ปลายี่สกเทศ
14.8%

ปลาสร้อยขาว
4.7%
ปลากระแห
4.1%
ปลากาดํา
1.9%

ปลาตะเพียนขาว
62.6%

ปลาจาด
1.3%
ปลานิล
0.1%

ปลาสวาย กบนา
0.9% 1%

แสดงผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําชนิดต่างๆ ในรอบปีงบประมาณ 2558
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํา
จํานวน(พันตัว)
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
จํานวนสัตว์น้ําที่ปล่อย

ต.ค.57
25

พ.ย.57
525

ธ.ค.57
2,510

ม.ค.58
1,120

ก.พ.58
1,000

มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58
1,021 1,626 1,470

มิ.ย.58
1,991

ก.ค.58
2,210

ส.ค.58
3,625

ก.ย.58
1,050

- 16 ภาพกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํา ประจําปีงบประมาณ 2558

วันที่ 23 เมษายน 2558 ศูนย์ฯ นําลูกพันธุ์กบนา ปลาตะเพียนขาวและปลายี่สกเทศ ปล่อยในพื้นที่ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์(ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่)
ของกํานันธวัชชัย เอี่ยมจิตร โดยมีนายอําเภอเมืองชัยนาท เป็นประธานในการปล่อย และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ร่วมปล่อยลูกพันธุ์สัตว์นา้ํ ด้วย

วันที่ 28 เมษายน 2558 ศูนย์ฯ นําพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาสวายและกบนา ปล่อย ณ บึงบัว บ้านหาดท่าเสา โดยได้รับความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าที่ เทศบาลตําบลหาดท่าเสา ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ม.3 ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา

วันที่ 21 มิถุนายน 2558 ศูนย์ฯ สนับสนุนลูกพันธุ์ปลา จํานวน 500,000 ตัว เพื่อปล่อย ณ เกาะเมืองท้าวอู่ทอง บึงกระจับใหญ่ ต.หันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน นําขบวนจักรยานเข้าร่วมกิจกรรม หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้มาร่วมงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําและปลูกต้นไม้

วันที่ 15 กันยายน 2558 ศูนย์ฯ ร่วมกับสํานักงานประมงจังหวัดชัยนาทจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา เนื่องในวันประมงแห่งชาติ(วันที่ 21 กันยายน
ของทุกปี)ประจําปี 2558 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ วรวุฒิพุทธพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯ ณ บึงสําเภา บ้านท่าหาด ม.4
ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรสัตว์น้ํา ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
สัตว์น้ําให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
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กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันผู้นําเข้าสินค้าเกษตรได้ใช้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเป็นข้อต่อรองทางการค้า เช่น คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง การเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย ฯลฯ ซึ่งจะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ดังนั้นการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง กอปรกับตั้งแต่ปี 2547 รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปีแห่งความ
ปลอดภัยด้านอาหาร
กรมประมง จึ งมีมาตรการในการพั ฒนาระบบการเพาะเลี้ย งสั ตว์ น้ําให้ได้ผลผลิ ตที่ มีคุณ ภาพปราศจาก
ยาปฏิชีวนะในกลุ่มคลอแรมฟินิคอลและไนโตฟูแรนต์ตกค้าง และฟาร์มจะต้องมีระบบการเพาะเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย
โดยกรมประมงทําการตรวจและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดี
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่มีในปัจจุบันให้เข้าสู่ระบบการปฏิบัติทางการประมงที่ดี (GAP)
แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
ประจําปีงบประมาณ 2558
กิจกรรม

หน่วย

แผน

ผล

ฟาร์ม

329

329

1.1 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุ(safety level 56)ต่ออายุต่อเนื่องในปี 58

ฟาร์ม

187

187

1.2 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุ(GAP ปลาอื่นๆ 56)ต่ออายุต่อเนื่องในปี 58

ฟาร์ม

5

5

1.3 ฟาร์มใหม่(safty level)

ฟาร์ม

80

80

1.4 ตรวจติดตามฟาร์มเดิม

ฟาร์ม

57

57

1.4.1 ฟาร์ม GAP (รวม) สัตว์น้ําอื่นๆ

ฟาร์ม

10

10

1.4.2 ฟาร์ม SL

ฟาร์ม

47

47

2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

ฟาร์ม

-

272

2.1 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุ(safety level 56)

ฟาร์ม

-

187

2.2 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุ(GAP ปลาอื่นๆ 56)

ฟาร์ม

-

5

2.3 ฟาร์มใหม่(safty level)

ฟาร์ม

-

80

ฟาร์ม

494

494

1. จํานวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน

3. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง

- 18 ภาพกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
ประจําปีงบประมาณ 2558

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกร โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน้ํา คุณภาพอาหาร ตรวจสภาพแวดล้อมของฟาร์ม
และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ําภายในฟาร์ม
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โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2533 เพื่อสนองพระ
ราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาทที่ทรงแนะนําให้กรมประมงศึกษาและฟื้นฟูพันธุ์ปลา
และสัตว์น้ําจืดของไทยที่ถือถิ่นกําเนิดในแหล่งน้ําของไทย ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดต่างๆ อันเป็นพันธุ์ปลาที่
หายาก เพาะพันธุ์ยาก และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพาะพันธุ์ปลาไทยชนิดที่สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงได้
2. เพื่อเพาะพันธุ์ปลาไทยชนิดที่เหมาะสมที่จะปล่อยสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ
3. เพื่อรวบรวมพันธุ์ปลาพื้นเมืองของไทยไว้ศึกษาวิจัย ในด้านรูปร่าง นิสัย แหล่งที่อยู่อาศัย การเพาะ
ขยายพันธุ์ และการเลี้ยง
แผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย
ประจําปีงบประมาณ 2558
ชนิดพันธุ์สัตว์น้ํา

หน่วย

แผนผลิตและปล่อย

ผลผลิตและปล่อย

รวม

ตัว

1,500,000

1,565,000

1. ปลาตะเพียนทอง

ตัว

550,000

840,000

2. ปลากระแห

ตัว

350,000

360,000

3. ปลาสร้อยขาว

ตัว

250,000

100,000

4. ปลาตะโกก

ตัว

200,000

-

5. ปลาสวาย

ตัว

80,000

-

6. ปลากาดํา

ตัว

45,000

260,000

7. ปลาแดง

ตัว

10,000

-

8. ปลาน้ําเงิน

ตัว

10,000

-

9. ปลาม้า

ตัว

5,000

5,000

- 20 แสดงสัดส่วนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําชนิดต่างๆ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย
ประจําปีงบประมาณ 2558

ปลากระแห
23%

ปลากาดํา
16.6%

ปลาสร้อยขาว
6.4%

ปลาม้า
0.3%
ปลาตะเพียนทอง
53.7%

แสดงผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําชนิดต่างๆ ในรอบปีงบประมาณ 2558
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย
จํานวน(พันตัว)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
-

ต.ค.
57
จํานวนสัตว์น้ําที่ปล่อย -

พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
57 57 58
60 100 -

ก.พ.
58
-

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
58 58 58 58 58 58 58
- 160 450 380 415 -

- 21 ภาพกิจกรรม โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย
ประจําปีงบประมาณ 2558

วันที่ 2 เมษายน 2558 ศูนย์ฯ สํานักงานประมงจังหวัดชัยนาทร่วมกับจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณหน้า
ศาลหลักเมือง เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมมายุ 5 รอบ เพื่อเป็นการถวาย
ความจงรัก ภัก ดี อี กทั้ งยังเป็ นการเพิ่ม ปริม าณพันธุ์ สัต ว์น้ํา อีก ด้ว ยและอนุรัก ษ์พั นธุ์สั ตว์ น้ํา โดยมีน ายสุ ทธิ พงษ์ จุ ลเจริญ ผู้ ว่าราชการจังหวัด ชัย นาท
เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ฯ สํานักงานประมงจังหวัดชัยนาทร่วมกับจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณ
หน้าศาลหลักเมือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 โดยมี
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรม

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ศูนย์ฯ สํานักงานประมงจังหวัดชัยนาทร่วมกับจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 บริเวณหน้าศาลหลักเมือง โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรม

วันที่ 16 สิงหาคม 2558 จังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรม BIKE FOR MOM และปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณหน้าศาลหลักเมือง เพื่อเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
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งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุส์ ัตว์น้ําอื่นๆ เพื่อจําหน่าย
งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และสัตว์น้ําอื่นๆ เป็นโครงการที่กรมประมงได้จัดสรรเงิน
แก่ศูนย์ฯ ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน ในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์
สัตว์น้ําอื่นๆ พ.ศ. 2523 เพื่อนํามาใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียน ในการจัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ําผลิตพันธุ์สัตว์น้ําและ
จําหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาที่กรมประมงกําหนด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืดที่คุณภาพดี จําหน่ายให้เกษตรกรในราคาถูก
2. เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
3. เป็นการควบคุมราคาสัตว์น้ํา
ผลการปฏิบัติงาน งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ เพื่อจําหน่าย
ประจําปีงบประมาณ 2558
ชนิด

ขนาด

ปลาตะเพียนขาว
2-3 ซ.ม.
ปลาตะเพียนขาว
3-5 ซ.ม.
ปลาตะเพียนขาว
5-7 ซ.ม.
ปลานิล
2-3 ซ.ม.
ปลานิล
3-5 ซ.ม.
ปลาสวาย
2-3 ซ.ม.
ปลาสวาย
3-5 ซ.ม.
ปลาสวาย
5-7 ซ.ม.
ปลายี่สกเทศ
2-3 ซ.ม.
ปลายี่สกเทศ
3-5 ซ.ม.
ปลาดุกอุย
2-3 ซ.ม.
ปลาดุกอุย
3-5 ซ.ม.
ปลาหมอไทย
3-5 ซ.ม.
กบ
30 วัน
กบ
45 วัน
รวมยอดสัตว์น้ํา
ไรแดง กก.ละ80.รวมทั้งสิ้น

ราคา
(บาท)
0.1
0.2
0.3
0.1
0.2
0.2
0.4
0.6
0.1
0.2
0.4
0.8
0.4
1
1.5

จํานวนปลา
(ตัว)
215,150
404,450
60,950
28,500
211,000
4,000
262,375
10,915
31,300
23,000
14,825
27,700
33,100
313,055
12,250
1,652,570
231.50
1,652,570

จํานวนเงิน
(บาท)
21,515.00
80,890.00
18,285.00
2,850.00
42,200.00
800.00
104,950.00
6,549.00
3,130.00
4,600.00
5,930.00
22,160.00
13,240.00
313,055.00
18,375.00
658,529.00
18,520.00
677,049.00

- 23 แสดงสัดส่วนชนิดพันธุ์สัตว์น้ําที่จําหน่าย งานเงินทุนหมุนเวียนฯ
ประจําปีงบประมาณ 2558

ปลานิล
7%
ปลาดุกอุย
4%
ไรแดง
3%

ปลาสวาย
16%

ปลาตะเพียนขาว
18%

ปลาหมอไทย
2%
ปลายี่สกเทศ
1%

กบ
49%

แสดงผลการผลิตและจําหน่ายพันธุ์สัตว์น้ํา งานเงินทุนหมุนเวียนฯ
ในรอบปีงบประมาณ 2558
จํานวน(พันตัว)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

ต.ค.57 พ.ย.57
จํานวนสัตว์น้ําที่ผลิต 241.32 271.64

ธ.ค.57
-

ม.ค.58
17.75

ก.พ.58
-

มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58
34.85 194.80 428.35 285.99 150.48 20.40



ก.ย.58
7.00
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กิจกรรมพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer
ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งปัจจัยสําคัญคือการพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้
ดังนั้ นกรมประมงโดยสํานั กวิ จัยและพัฒนาประมงน้ํ าจื ด จึ งได้จัด ทําโครงการฝึ กอบรมหลั กสูต รพั ฒนา
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เข้าสู่ smart farmer เพื่อยกระดับเกษตรกรให้เป็น “เกษตรกรปราดเปรื่อง” หรือ
“smart farmer” หมายถึงเกษตรกรที่มีความรู้ในอาชีพของตนเองอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาได้ รู้จักการวาง
แผนการผลิ ต ให้ ส อดคล้ องกั บ ความต้ อ งการของตลาด และมี คุณ ภาพปลอดภั ย ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค อี กทั้ ง เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม เกษตรกรที่ได้รับการอบรมครั้งนี้จะได้รับ ความรู้นําไปเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตของตนให้มีคุณภาพและมีต้นทุนการผลิตที่ต่ําลง ซึ่งจะมีความจําเป็นอย่างยิ่งในอนาคตสําหรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ที่จะมาถึง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้รับความรู้นําไปพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน
๒. เพื่อให้การประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีความยั่งยืนยิ่งขึ้น
๓. เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer
ประจําปีงบประมาณ 2558
กิจกรรม

หน่วยนับ

แผน

ผล

ราย

11

11

- การให้ความรู้เป็นรายบุคคล (coaching)

ราย

11

11

- ติดตามประเมินผลเกษตรกรหลังจากที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ราย

11

11

1. พัฒนาศักยภาพการเกษตรรายเดิม (Developing Farmer)

ภาพกิจกรรมพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer
ประจําปีงบประมาณ 2558
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งานบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประมง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท นอกจากทําการวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด การ
เพาะพันธุ์สัตว์น้ําจืดเพื่อปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติและแหล่งน้ําสาธารณะภายในจังหวัดชัยนาทแล้ว ศูนย์ฯ ยังให้
บริการคําแนะนําในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ําเพื่อการประมง การตรวจวิเคราะห์โรค
สัตว์น้ําเบื้องต้น ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่ให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรด้านประมงให้กับนักศึกษาจาก
สถาบันต่างๆ ในปีงบประมาณ 2558 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกฯ จํานวน 36 คน จาก 8 สถาบันการศึกษา ดังนี้
สถานศึกษาที่ส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านประมง
ประจําปีงบประมาณ 2558
สถานศึกษา / สาขา

ระยะเวลาฝึกงาน

ชื่อ - สกุล

1. มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

14 พ.ค. 58 – 12 มิ.ย. 58

1. นายโพธิ์ทอง ภูมิเลิศ
2. นางสาวกชนันท์ จั่นตอง
3. นางสาววิมลรัตน์ พ่อปัญญา
4. นางสาวอภิชาดา หมีนาค

2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง

25 พ.ค. 58 – 24 ก.ค. 58

1. นางสาวกิตติ์ธัญญา รังสีพัฒนกรณ์
2. นางสาวเกวลี ยิ้มเจริญ
3. นางสาวสุธรี า วิเชฏฐพงษ์

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

2 มิ.ย. 58 – 15 ก.ค. 58

1. นางสาวประภัสสร เขียวมณี
2. นางสาวรุ่งทิวา ลายสวัสดิ์

4. มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการประมง

8 มิ.ย. 58 – 3 ก.ค. 58

1. นายจักรกฤษณ์ การะเกตุ
2. นายกนกพล ครองทรัพย์
3. นายจักรกฤษณ์ เอมยา
4. นายพัทธดนย์ มณียศ
5. นางสาวเจนจิรา แก้วติ๊บ

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(เทคโนโลยี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา)

8 มิ.ย. 58 – 29 ก.ค. 58

1. นางสาวสุปาณี ภูส่ ิน
2. นางสาวธนารัตน์ แสงตะคล้อ
3. นายชินวัตร วัฒนโชติ
4. นางสาวจิราวรรณ มีมุ่งธรรม

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

1 มิ.ย. 58 – 31 ก.ค. 58

1. นายสุพร ชัยมงคล
2. นายอนุภาพ สุวรรณา
3. นายธีระพงษ์ ผึ้งบํารุง
4. นายมณฑล ตัณฑพาทย์
5. นางสาวสุภานัน เบ็ญดุสะ
6. นางสาวศศิกาญจน์ อัคนิบุตร
7. นางสาวสุทตั ตา ม่วงมี

- 26 สถานศึกษาที่ส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านประมง
ประจําปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)
สถานศึกษา / สาขา

ระยะเวลาฝึกงาน

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา(ต่อ)

25 พ.ค. 58 – 7 มิ.ย. 58

ชื่อ - สกุล
8. นางสาววิภาวี ศรีสุนทร
9. นางสาวภัคศรัณย์ ตั้งสมคิด

7. มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการประมง

13 ก.ค. 58 – 7 ส.ค. 58

1. นางสาวเครือฟ้า คนอยู่
2. นางสาวนริศรา ปานทิม
3. นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์อ้าย
4. นายจิรายุ แก้วอินตา
5. นายณัฐพล สารคํา
6. นายภูมิพัฒน์ อุปนันท์

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

6 ก.ค. 58 – 28 ก.ค. 58

1. นายปณต ขวัญรัตน์
2. นายไพศาล ยะล่อม
3. นางสาวนฤมล เรืองเชื้อเหมือน



