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ศูนยพัฒ นาประมงพื้ นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ประวัติ
พื้นที่ลุมน้ําปากพนัง เปนพื้นที่บริเวณภาคใตฝงตะวันออก
ครอบคลุมพื้นที่ ในเขต อําเภอชะอวด อําเภอรอนพิบูลย อําเภอปาก
พนัง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอจุฬาภรณ อําเภอพระพรหม อําเภอ
เชียรใหญ อําเภอหัวไทร และพื้นที่บ างสวนของอําเภอลานสกาและอํ า เภอ
เมืองจัง หวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงพื้นที่บางสวนของอําเภอระโนด จังหวัด
สงขลาและอําเภอควนขนุน อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่รวมกั น ประมาณ
1,900,000 ไร ซึ่งในจํานวนนี้เปนพื้นที่ท ํานากวา 500,000 ไร ประชากรมากกวา 400,000 คน ประกอบ
อาชีพทํานาเปนหลัก รองลงมาไดแกการปลูกไมผลและยางพาราประมาณ 100,000 คน การทํา ประมงทะเล
ประมาณ 20,000 คน การเพาะเลี้ยงกุงประมาณ 7,500 คน ส ว นที่ เ หลื อ ประกอบอาชี พ อื่ น ๆ และการ
รับจางแรงงาน ถึงแมวาจะเปน พื้นที่ที่มีบริเวณกวางมีทรัพยากรธรรมชาติมาก แตประชาชนในบริเวณนี้ ป ระสบ
ปญหาขาดแคลนน้ําจืดในการอุปโภคและการเกษตร ในบริเวณพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง เปนแหลงอูขาวอูน้ําที่ สํ า คั ญ
แหงหนึ่ง ของภาคใต จากการถูกน้ําทะเลรุกเขาไปในแมน้ําปากพนัง ทําใหเกิดสภาพน้ําเค็มถึงปละ 9 เดือน
กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปนหนวยงานหนึ่งซึ่งเกี่ยวของโดยตรงในการ
พัฒนาการประกอบอาชีพของพระบาท สมเด็จพระเจาอยูหั ว ทรงมีพระราชดํา ริที่ตองการใหราษฎรของพื้นที่
ลุมน้ําปากพนัง มีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยมี กระแสพระราชดํารั ส เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2536 ณ พระราช
ตําหนักทักษิณราชนิเวศน จังหวัดนราธิ วาส ความตอนหนึ่ง วา “ควรจั ดตั้ง ศูนยศึกษาเฉพาะกิจที่บ ริเวณประตู
ระบายน้ํ าหนาโกฐในพื้นที่ของกรมประมง เพื่อทําการทดลอง ศึ กษา วิจัย ดานการประมงแบบครบวงจร
และควรพิจารณาเกี่ยวกั บระบบน้ํ าเสียจากนากุง ” หลังจากนั้น กรมประมงจึง ไดจัดตั้ง “ศูนยพัฒนาประมง
พื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ” ขึ้นมาเพื่อสนองพระราชดําริแ ละเปนศูนยกลางในการผลิต
พันธุสัตวน้ําชายฝงและสัตวน้ําจืดเพื่อปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ มีเนื้อที่ตั้งของสํานักงาน 76 ไร โดยไดเป ด
ที่ทําการศูนยฯเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2544

๑

สถานที่ตั้ง
ตั้งอยูเ ลขที่ 34/4 หมูที่ 5 ตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพทและโทรสาร 0-7541-6180-1
ตําแหนงพิกัด
 N 08° 19' 39.8" E 100° 11' 59.3"
 N 08° 19.660' E 100° 11.996'
 N 08.32766° E 100.19995°
 UTM 47P N 0632136 E 0920722
www.fisheries.go.th/cf-pak_panang
E-mail : pakpanang@mail.go.th
นอกจากนี้ศูนยฯยังมีสํานักงานที่ตั้งอยูในพื้น ที่เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ของโครงการพั ฒ นา
พื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริอีก 5 แหง ดังนี้
1. โครงการวิจัยและสาธิตการเลี้ยงกุงทะ เลด ว ยระบบชี ว ภาพ ตั้ ง อยู ห มู ที่ ๙ ตํ า บลท า พญา
อําเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ตํ า แหน ง พิ กั ด N 08° 16' 44.4" E 100° 16' 5.2" ห า งจากศู น ย ฯ 14.5
กิโลเมตรเปนบริเวณที่ใชในการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงและผลิ ต ลู ก พั น ธุ สั ต ว น้ํ า เพื่ อ จํ า หน า ย
ใหกับเกษตรกรในพื้นที่และปลอยคืนสูแหลงน้ําธรรมชาติ
2. โครงการชลประทาน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานทาพญา สํานักงานโครงการตั้ ง อยู ที่ ถนน
หัวไทร – ปากพนัง เลขที่ 98/1 หมู 9 ต.ทาพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ ๑,๓๒๐ ไร ห า งจาก
ศูนยฯ 14.5 กิโลเมตร ตําแหนงพิกัด N 08° 17' 9.4" E 100° 15' 57.7"
3. โครงการชลประทาน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานบอคณฑี ตั้งอยูที่ตําบลเกาะเพชร อํ า เภอหั ว
ไทร มีพื้นที่ ๒,๐๑๕ ไรหางจากศูนยฯ 14.5 กิโลเมตร ตําแหนงพิกัด N 08° 09' 57.0" E 100° 17' 37.7"
4. โครงการชลประทาน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหนาสตน สํานักงานโครงการตั้ง อยู ที่ ถ นน
หัวไทร – ปากพนัง เลขที่ 93/3 หมูที่ 6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ ๑,๐๓๐ ไร ห า งจาก
ศูนยฯ 14.5 กิโลเมตร ตําแหนงพิกัด N 08°04'39.6" E 100° 18' 33.1"
5. โครงการชลประทาน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหนาโกฐ สํานักงานโครงการตั้ ง อยู ที่ ถ นนหั ว
ไทร – ปากพนัง ต. ขนาบนาก อ.ปากพนั ง จ.นครศรี ธ รรมราชมี พื้ น ที่ ๑,๒๑๖ ไร ห า งจากศู น ย ฯ 14.5
กิโลเมตร ตําแหนงพิกัด N 08°13' 51.4" E 100° 16' 50.1"
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ภารกิจ
หนาที่ความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มี
รายละเอียดดังนี้
ศึกษา คนควา ทดลอง วิ เคราะห วิจัย การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงและสัตวน้ําจืด รวมทั้งงานเพิ่ม
ผลผลิตทรัพยากรประมงชายฝงและน้ําจืดในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง งานผลิตพันธุสัตวน้ําชายฝงและสัต วน้ําจืด
เพื่อจําหนายและมอบใหเกษตรกร
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการพระราชดํา ริ
ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริ ม
อนุรักษและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงและสัตวน้ําจืด เผยแพรและถายทอดความรูทางวิ ชาการและให
คําปรึกษาแนะนําแกเกษตรกรผู เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่โครงการของศูนยพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ มีการแบงงานภายในเปน 1 ฝาย 1 กลุ ม คือ
ฝายบริการวิชาการ มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
งานสารบรรณ งานธุรการ งานการเจาหนาที่ งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุ งานยานพาหนะ
งานไฟฟาและสื่อสาร งานซอมบํารุง และมีหนาที่กํากับ ดู แล ใหคําปรึ กษา แนะนํา กําหนดนโยบายและ
แนวทางในการบริหาร รวมทั้งมีหนาที่ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนงบประมาณ ศึ กษาวิเ คราะห แผน/ผล
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานโครงการตางๆ การเผยแพรประชาสัมพันธ งานสงเสริม อนุรั กษ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงและสัตวน้ําจืด ใหบริการวิชาการ การจัดระบบฟาร มมาตรฐาน (GAP)
ระบบชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัต วน้ํา ตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
และแพลงกตอน ตรวจสุขภาพสัต วน้ํา ไวรัสและแบคทีเรีย เฝาระวังการเกิดโรคตลอดจนประสานหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน
กลุมงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัต วน้ํา มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
ศึกษา คนควา ทดลอง วิ เคราะห วิจัย การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงและสัต วน้ําจืด รวมทั้งงานเพิ่ม
ผลผลิตทรัพยากรประมงชายฝงและสัต วน้ําจืดในพื้น ที่ลุมน้ําปากพนัง งานผลิตพันธุสัตวน้ําชายฝงและสัตวน้ํา
จืดเพื่อจําหนายจายแจกและปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
การจัด แบงสายงาน
1. งานธุรการ มีหนาที่รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป ไดแก งานสารบรรณ งานธุรการ งานการเงิน บัญชี
และพัสดุ งานงบประมาณ งานอัตรากําลังและงานบุคคล เปนตน
2. งานผลิตพันธุสัต วน้ํา มีหนาที่ผลิตและขยายพันธุสั ตวน้ําทั้งชายฝงและน้ําจืด เพื่อปลอยลงสูแหลง
ธรรมชาติแ ละจําหนายจายแจกใหแกเกษตรกร
3. งานหนวยตรวจและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัต วน้ําใหบริการดานการรับรองระบบการผลิ ต
ผลิตผลและผลิตภัณฑตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่กรมประมงหรือ มก.อช. ประกาศใชหรื อการยอมรับ
การเฝาระวังควบคุ มปองกันโรคระบาดกุงทะเลและมีหนาที่ออกใบรับรองคุณภาพวัตถุ ดิบสัตวน้ํา ตรวจสอบ
กํากับดูแลสุขอนามัยของฟาร ม
๓

4. งานหองปฏิบัติการ มีหนาที่รับผิดชอบตรวจวิ เคราะหคุณภาพน้ํา จากแหลงน้ําธรรมชาติ วิ เคราะห
คุณภาพน้ําใหแกนักวิชาการที่ทํางานวิจัย วิเคราะหตรวจสอบสารตกคางในอาหารและน้ําตัวอยางจากบอเลี้ยง
กุงของเกษตรกร ตรวจสุขภาพสัตวน้ําเบื้ องตน ตรวจโรคสัต วน้ําดวยเทคนิค PCR และผลิตหัวเชื้อจุลินทรียน ้ํา
ปม.1 เพื่อแจกจายเกษตรกรผู เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
5.งานโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงกุงทะเล มีหนาที่บริการวิชาการ วิ เคราะหคุณภาพ
น้ํา สัตวน้ํา ปจจัยการผลิ ต
รายนามผูด ํารงตําแหนงผูบริหาร
รายนามผูดํารงตําแหนง ผูอํานวยการศูนยศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

ปที่ดํารงตําแหนง

ตําแหนงปจจุบัน

1

นายพิษนุ นาอนันต

6 ต.ค. 2543 - 11 ก.พ. 2544 (6 เดือน)

ประมงจังหวัดพิษณุโลก

2

นายสุพจน จึง แยมปน

16 ก.พ. 2544 –7 พ.ค. 2549 (5 ป 3 เดื อน)

เกษียณ

3

นายสุกิจ รัตนวินิจกุ ล

21 พ.ค. 2549 - 11 มี.ค. 2555 (5ป9 เดื อน)

ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

4

นายธนาวุฒิ กุล จิตติชนก

25 พ.ค. 2555 - ปจจุบัน

ผอ.ศพล.นครศรีธรรมราช

อัตรากําลั ง
แผนการปฏิบัติงานอัตรากําลังประจําปง บประมาณ 2557 ของศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวนทั้ง สิ้น 67 อั ตรา ประกอบด วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
ลูกจางชั่วคราว
จางเหมา

8
4
35
3
17

๔

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

อัตรากําลั ง (ตอ)
1. ขาราชการ

น ายธนาวุฒ ิ ก ุลจิตต ิชนก
ผ อํู าน วยก ารศ ูน ยพัฒน าป ระมงพืนท
้ ลุี่ มน้ําป ากพน ัง
อัน เน ื่องมาจากพ ระราชด ําริ

น ายป ระพัท ธพงศ  เพชรรัตน 
น ัก วิชาการป ระมงชําน าญการ

น างวราภรณ หน ูด ี
น ัก วิชาการป ระมงชําน าญ

น ายอัศ วิน แก วค ง
เจาพนัก งานป ระมงชําน าญ งาน

น ายไมต รี ก ําเน ิดมณี
น ัก วิชาการป ระมงชําน าญการ

น ายอุท ัย รัตนอ ุบ ล
เจาพนัก งานป ระมงชําน าญ งาน

น างลัดดาวัลย สถาพร
เจาพนัก งานประมงชําน าญ งาน

น างสาวศ ิริมาศ จันท รแก ว
เจาพน ักงานธุรก ารปฏ ิบ ัต ิงาน

๕

อัตรากําลั ง (ตอ)
2. ลูกจางประจํา
ลําดับที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล

นายสุนทร สุโขพล
นายทวี มาละวะ
นายบุญทวี เพ็งสกุล
นางสาวจินตนา มณีสงค

ตําแหนง

ปฏิบัติง าน

พนักงานประมงพื้นฐาน
พนักงานประมงพื้นฐาน
พนักงานประมงพื้นฐาน
พนักงานทั่วไป

ฝายงานบริการวิชาการ
ฝายงานบริการวิชาการ
ฝายงานบริการวิชาการ
ฝายงานบริการวิชาการ

ตําแหนง

ปฏิบัติง าน

นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
เจาหนาที่ธุร การ
เจาหนาที่บันทึกข อมูล
เจาหนาที่ก ารเงินและบัญชี
เจาพนักงานประมง

โครงการชลประทานฯ
โครงการชลประทานฯ
โครงการชลประทานฯ
โครงการชลประทานฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ

3. พนักงานราชการ
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา (9 อัต รา)

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-สกุล
นายสมโภชน จิตตหมั่น
นายประกิต ปานนุย
นางสาวจุฑามาศ คงวัดใหม
นายสิทธิศักดิ์ ระวังวงศ
นายอะหลี เลิศวงศหัส
นางสาวสุริยา ปรีดาศักดิ์
นางสาวอรอุมา ทองแกว
นางธัญญนิธิ สุทธิพิทักษ
นายชาคริต ศรีรักษ

กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ (4 อัต รา)

ลําดับที่
10
11
12
13

ชื่อ-สกุล

นายสายัณห รอดมินทร
นายเถลิงศัก ดิ์ แกวศรีม ล
นายมนูศักดิ์ เรืองศรี
นายสุทธิพงศ ฤทธิ์สมัคร

ตําแหนง

นายชางกลโรงงาน
นายชางกลโรงงาน
นายชางกลโรงงาน
นายชางกลโรงงาน

ปฏิบัติง าน

โครงการชลประทานฯ
โครงการชลประทานฯ
โครงการชลประทานฯ
โครงการชลประทานฯ

กิจกกรมตรวจสอบและรับ รองคุณภาพสินคาประมง (12 อัตรา)

ลําดับที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ-สกุล

นางสาวจิรานันท เพชรสุทธิ์
นายชูศักดิ์ วุฒิพงศ
นายเกียรติส ยาม ไมทองงาม
นางสาวชมพูรัตน ชมบุญ
นางสาวจิราวรรณ คงจันทร
นางสาวศิร ประภา ชินรัตน
นายพูนศักดิ์ โฮลิ่ม
นายทณงศักดิ์ เมฆา
นายจักรพงศ แกวเจริญ
นายสิทธิชัย มีเ งิน
นายนิร ุติ ดีมาก
นายศุภ วัฒน เทียมเทศ

ตําแหนง

นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
พนักงานผู ชวยประมง
เจาหนาที่ประมง
พนักงานผู ชวยประมง
พนักงานผู ชวยประมง
พนักงานผู ชวยประมง

๖

ปฏิบัติง าน

โครงการชลประทานฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
โครงการชลประทานฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
โครงการชลประทานฯ
โครงการชลประทานฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ

อัตรากําลั ง (ตอ)
กิจกรรมสนับ สนุนโครงการพัฒ นาประมงพื้นที่ลุม น้าํ ปากพนังอันเนื่อ งมาจากพระราชดําริ ( 10 อัต รา)

ลําดับที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อ-สกุล

นายสมเดช คงศรีนวล
นายมณเฑียร ทองนาค
นางสาวกั ลยา แชม
นางนิตยา จามจุร ีย
นายเอนก พวงแกว
นายสราวุธ ไชยบาล
นางสุคนธ เพชรรัตน
นายสุทัศน บัวสุวรรณ
นางสาวกฤติกา พรหมมานนท
นายสุเทพ จันทรเ รือง

ตําแหนง

ปฏิบัติง าน

นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจาหนาที่ประมง
เจาหนาที่ประมง
เจาหนาที่ประมง
เจาหนาที่ประมง
เจาหนาที่ประมง
เจาหนาที่ประมง
พนักงานผู ชวยประมง
พนักงานผู ชวยประมง

ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
โครงการชลประทานฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
โครงการชลประทานฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ

ดํารงตําแหนง

ปฏิบัติง าน

เจาหนาที่ก ารเงินและบัญชี
พนักงานผู ชวยประมง
พนักงานขับรถยนต

ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ

ตําแหนง

ปฏิบัติง าน

พนักงานทั่วไป

ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ

4. ลูกจางชั่วคราว (งบเงินทุนหมุนเวียน)
ลําดับที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล
นางสาวจงจิตร ปรีดาศักดิ์
นายนุกูล ทิศนุน
นายสายสุทิตย ทิตยา

5. จางเหมา

กิจกรรมงบเงินทุนหมุนเวียน (1 อัตรา)

ลําดับที่
1

ชื่อ-สกุล
นางสาวจุฑารัตน ชวยตั่ง

กิจกรรมสนับ สนุนโครงการพัฒ นา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (4 อัต รา)

ลําดับที่
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นายสมหมาย เซงเอา
นางสาวปยธิดา เทียมเทศ
นายสิทธิเดช วิเคษคณากุล
นายสรายุธ ทิพกองลาศ

ตําแหนง

ปฏิบัติง าน

พนักงานขับรถยนต
พนักงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต
พนักงานทั่วไป

ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ

กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ (3 อัตรา)

ลําดับที่
6
7
8

ชื่อ-สกุล
นายเดชนม นตรี สุวรรณธนะ
นางสาวอมรรัตน หนูนิ่ม
นายปทมากรณ ชั้นแกว

ตําแหนง

ปฏิบัติง าน

พนักงานผู ชวยประมง
นักการภารโรง
พนักงานทั่วไป

ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ

๗

อัตรากําลั ง (ตอ)
กิจกรรมเพิ่มผลผลิต (2 อัตรา)

ลําดับที่
9
10

ชื่อ-สกุล
นายอนุสรณ มณีวงศ
นางสาวสมศรี ทิศนุน

ตําแหนง

ปฏิบัติง าน

พนักงานทั่วไป
นักการภารโรง

ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
โครงการชลประทานฯ

กิจกรรมเพิ่ม ตรวจสอบและรับ รองคุณภาพสินคาประมง (1 อัต รา)

ลําดับที่
11

ชื่อ-สกุล

นายธีร ะวัฒน พัฒนทอง

ตําแหนง

ปฏิบัติง าน

พนักงานขับรถยนต

ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ

ตําแหนง

ปฏิบัติง าน

นักวิชาการประมง
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป

ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ

กิจกรรมตรวจสอบ (มกษ.) (3 อัต รา)

ลําดับที่
12
13
14

ชื่อ-สกุล
นายชาญณรงค หัว เมืองแกว
นางสาวจรรยาวรรณ ปานยืน
นางสาวจําเรียง มีแยม

กิจกรรมตรวจสอบ (เฝาระวัง) (2 อัต รา)

ลําดับที่
15
16

ชื่อ-สกุล
นางขวัญรัตน เขียวชะอุม
นางสาวธราภรณ ศศิธร

ตําแหนง

ปฏิบัติง าน

นักการภารโรง
พนักงานทั่วไป

ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ

ตําแหนง

ปฏิบัติง าน

กิจกรรมงบ กปร. (1 อัตรา)

ลําดับที่
17

ชื่อ-สกุล

นายพงศสิทธิ์ น้ําพวง

คนงานประมง

๘

ศูน ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ

รายละเอีย ดแผนการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2557
ผลผลิต /กิจกรรม/ตัวชี้วัด

1. แผนงานการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิตที่ 1 การจัด การใหเกิด ผลผลิตสัต วน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ
กิจกรรม ผลิต พันธุสัตวน้ํา
ผลิต-ปลอยพันธุสัตวน้ําชายฝง
- ปลากะพงขาว
- กุงแชบวย

หนวยนับ

แผน

พันตัว
พันตัว
พันตัว

5,520
70
5,450

ฟาร ม
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง

362
824
485
201

ตัวอยาง

138

ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ครั้ง

932
160
136
48

ราย
ราย

80
400

2. แผนงานสงเสริม สินคาดานเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง
1. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. ตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัต วน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยง
- ตรวจวิ เคราะหสารตกคางเพื่อการรับรองฟารม
- ใหบริการเกษตรกรดานตรวจวิเคราะหสารตกคาง,
ปจจัยการผลิ ต (ปจจัย+กุงเนื้อ)
- ตรวจวิเ คราะหเพื่อการเฝาระวังสารตกคางจากการ
เพาะเลี้ยงสัต วน้ําชายฝง (Action Plan)

3. แผนงานสงเสริม สินคาดานเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม โรคสัตวน้ํา
- เฝาระวังโรคเชิงรุก
- เฝาระวังโรคเชิงรับ
- ฟารมคอมพารทเมนตกุงทะเล
- การรายงานโรคสัตวน้ําทางระบบออนไลน
4. แผนงานสงเสริม ประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer
1. สุมเปน พี่เลี้ยงการประเมินเกษตรกรร วมกับสานักงานประมงจังหวัด
2. ตรวจประเมินแบบสอบถามที่ไดรับจากสานักงานประมงจังหวัด
3. อบรมใหความรูเกษตรกร

๙

รายละเอีย ดแผนการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2557 (ตอ)
ผลผลิต /กิจกรรม/ตัวชี้วัด

หนวยนับ

แผน

5. แผนงานสงเสริม ประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร
ผลผลิตที่ 3 เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมหลัก ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมง

พันตัว

12,000

ครั้ง/ตัวอยาง
ราย/ตัวอยาง
ชม./ลบ.ม.

24/144
840/1,260
330/986,700

โครงการบานทาพญา

ครั้ง/ตัวอยาง
ราย/ตัวอยาง
ชม./ลบ.ม.

24/120
840/1,260
330/986,700

โครงการบานหนาสตน

ครั้ง/ตัวอยาง
ราย/ตัวอยาง
ชม./ลบ.ม.

24/120
960/1,140
360/3,395,340

ครั้ง/ตัวอยาง
ราย/ตัวอยาง
ชม./ลบ.ม.

24/120
960/1,140
780/3,395,340

ราย
แหง

20
1

พันตัว
พันตัว
พันตัว

5,000
4,700
300

กิจกรรมยอย 1 โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในอาวปากพนัง
- ปลอยพันธุสัตวน้ํา
กิจกรรมยอย 2 บริหารระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
โครงการบานหนาโกฏิ
- ตรวจวิเ คราะหน้ําและสิ่งแวดลอมในพื้นที่
- ใหบริการทางวิชาการ
- ใหบริการสูบน้ําทะเลแกเกษตรกร
- ตรวจวิเ คราะหน้ําและสิ่ง แวดลอมในพื้นที่
- ใหบริการทางวิชาการ
- ใหบริการสูบน้ําทะเลแกเกษตรกร
- ตรวจวิเ คราะหน้ําและสิ่ง แวดลอมในพื้นที่
- ใหบริการทางวิชาการ
- ใหบริการสูบน้ําทะเลแกเกษตรกร

โครงการบานบอคณฑี

- ตรวจวิเ คราะหน้ําและสิ่งแวดล อมในพื้นที่
- ใหบริการทางวิชาการ
- ใหบริการสูบน้ําทะเลแกเกษตรกร

กิจกรรมยอย 3 ศูนยเรียนรูดานการประมง
- การจัดฝกอบรม
- ปรับปรุงศูนยเรียนรู/จุดสาธิตเรียนรู

6. แผนงานสงเสริม ประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร
ผลผลิตที่ 3 เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1. ผลิตพันธุสัตวน้ํา
1.1 ปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลง น้ําธรรมชาติ
1.2 สงเสริมการเพาะเลี้ยงพันธุสัตวน้ํา

๑๐

รายละเอีย ดแผนการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2557 (ตอ)
ผลผลิต /กิจกรรม/ตัวชี้วัด

7. โครงการแกไขปญหาเรงดวนเพื่อควบคุมและลดความสูญเสียของ
สินคากุงทะเลจากกลุมอาการตายดวน (EMS)
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบคัดกรอง ปองกัน/เฝาระวังโรคกุงเพื่อยับยั้ง EMS
- ใหบริการตรวจวิเคราะหโรคกุงทะเลแกเกษตรกรในเขตชายฝงทะเล
2. เพิ่มกําลังการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย (ปม.1) เพื่อฟนฟูแหลงเลี้ยงกุงทะเล
- จัดตั้งหนวยผลิตจุลินทรีย ปม.1 สูตรน้ํา ในเขตพื้นที่ชายฝงทะเล
- แจกจายหัวเชื้ อจุลินทรีย ปม.1 สู ตรน้ํา ใหแกเกษตรกร

หนวยนับ

แผน

ตัวอยาง

3,090

ขวด

6,000

พันตัว

5,000

พันตัว

3,000

8. โครงการสงเสริม การประมงในพืน้ ที่ลุม น้ําปากพนังอัน เนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (กปร.)
โครงการผลิ ตพันธุปลาน้ําจืด ปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
- ผลิตพันธุปลาน้ําจืด

9. งบเงินทุนหมุนเวียน สงเขาเงินทุนหมุน เวียน
ผลิ ตพันธุสัต วน้ําวัยออนจําหนาย
- ปลากะพงขาว
- ปลานิลแปลงเพศ
- กุงกา มกราม

๑๑

งบประมาณที่ไดรับ ในปงบประมาณ 2557
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดรับงบประมาณจากกรม
ประมง ประจําป ๒๕๕7 จํานวน 22,465,615.00 บาท รายละเอีย ดดังตาราง
งบประมาณที่ไดรับ
(บาท)
3,072,050.00
1,600800.00
1,401,250.00
70,000.00

งาน/โครงการ
1. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา
- คาตอบแทนพนักงานราชการ
- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
2. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง
- คาตอบแทนพนักงานราชการ
- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค

3,387,500.00
2,173,200.00
1,204,300.00
10,000.00

3. กิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา
- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ

1,008,800.00
1,008,800.00

4. กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ
- คาตอบแทนพนักงานราชการ
- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค

7,326,000.00
729,400.00
5,525,700.00
1,070,900.00

5. กิจกรรมศูนยเรียนรู
- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ

69,000.00
69,000.00

6. กิจกรรมการสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
- คาตอบแทนพนักงานราชการ
- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
7. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer
- ใชทําจุลินทรียน้ํา
- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
- อบรมเกษตรกร

2,728,085.00
1,668,585.00
1,009,500.00
50,000.00
453,000.00
100,000.00
190,000.00
163,000.00

๑๒

งบประมาณที่ไดรับ ในปงบประมาณ 2557 (ตอ)
8. กิจกรรม มกษ.
- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
9. กิจกรรมปรับโครงสรางสินคาประมงเพื่อสรางมูลคา
- คาตอบแทนใชสอย
- ครุภัณฑวิทยาศาสตร
- ครุภัณฑกอสราง

150,000.00
150,000.00
1,704,890.00
200,000.00
563,890.00
941,000.00

10. เกษตรสีเขียว
- คาตอบแทนใชสอย EMS เรงดวน
- คาตอบแทนใชสอย ผลิตจุลินทรีย
- ครุภัณฑวิทยาศาสตร

818,600.00
100,000.00
118,600.00
600,000.00

11. EMS
- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
- คาจาง

210,000.00
105,000.00
105,000.00

12. EMS งบกลาง
- คาตอบแทนใชสอย EMS
- คาตอบแทนใชสอยจุลินทรีย

991,200.00
790,500.00
200,700.00

13. งบเงิน ทุนหมุนเวียน
- คาจางชั่วคราว
- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค

546,490.00
291,490.00
250,000.00
5,000.00
รวม

22,465,615.00

๑๓

ผลการดําเนินงาน ประจํา ปงบประมาณ 2557
1. งานธุรการ การเงิน บัญชีและพัสดุ

ทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานการบริหารโดยมีหนาที่รับ ส ง ร า งและโต ต อบหนั ง สื อ รวบรวม
เอกสารของทางราชการ ประมวลรายงานตางๆ สงกรมประมงและสวนราชการที่เกี่ยวของ ควบคุมแฟม งาน ค น
และติดตามหนังสือราชการ ตรวจการลงเวลาปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภ ายในศูนยฯ จัดทํา รายงานบั ญ ชี วั ส ดุ ครุภัณฑ รายงานผลการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดผลการปฏิบัติง านในปงบประมาณ 2557 ดังนี้
1.1 งานสารบรรณ
ดําเนิน งานเกี่ยวกับการรับ -สงหนังสือจากหนวยงานตางๆ จัดทําแผนงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติง าน จัดทํางบเดือนของขาราชการและลูกจางและจัดทํางบประมาณประจําป ดังรายละเอียด
ลําดับที่
งานที่ปฏิบัติ
หนวยนับ
จํานวน
1
ลงทะเบียนหนังสือรับ
ฉบับ
1,057
2
ลงทะเบียนหนังสือสง
ฉบับ
1,201
3
งบเดือนเวลาลงงาน
ฉบับ
12
4
จัดทํารายละเอียดการใชไฟฟา
ฉบับ
108
5
จัดทํารายละเอียดการใชน้ําประปา
ฉบับ
12
6
จัดทําเวรยามของศูนยฯ
ฉบับ
5
7
จัดประชุมขาราชการและลูกจาง
ครั้ง
2
8
ขอตั้งงบประมาณ
ครั้ง
1
9
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติง าน
ครั้ง
24
10
รับสงหนังสือราชการระบบงานสารบรรณ
ฉบับ
รับ 900
สง 1,000
๑๔

11
12

จัดทํารายละเอียดคาสาธารณูปโภค
หนัง สือคําสั่ง
1.2 งานการเงินและบัญชี

ฉบับ
ฉบับ

168
160

ดําเนิน งานเกี่ยวกับการเบิกจายเงินเดือนของขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการและ
ลูกจางชั่วคราว และเบิกจายคาใชจายตามกิจกรรมตางๆ ของแผนงานที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้
ลําดับ
งานที่ปฏิบัต ิ
ที่
1 การเบิกจายเงิน
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
2
วางฎีกาเบิกจายเงิน
 ฎีกาเงินงบประมาณ
 ฎีกาเงินนอกงบประมาณ
3 รายไดจากการจําหนายพันธุสัตวน้ํา
4 จายเงินเดือนขาราชการและลูกจาง
5 จายคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
6 จายคาสาธารณูปโภค
7 จายคาประกันสังคม
8 จายเงินยืมราชการ
9 จายเงินสํารองจาย
10 จัดทําบัญชีงบประมาณรายจาย
11 นําสงรายไดแผนดิน
12 จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
13 ตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการเพื่อประกอบการ
เบิกจาย

๑๕

หนวย
นับ
บาท
บาท
บาท
ฎีกา
ฎีกา
ฎีกา
บาท
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ฉบับ

จํานวน
13,131,768.00
1,151,200.00
799
742
57
72
12
173
15
13
29
12
4
24
12
12
49

1.3 งานพัสดุ
ดําเนิน งานเกี่ยวกับการจัดซื้อวั สดุและครุภัณฑ ซอ มบํารุงอาคาร สิ่งกอสราง ตลอดจนดูแล
สถานที่ ยานพาหนะ จัดทําบัญชีรายการครุภัณฑ ผลการปฏิบัติง าน ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
7
8
9
10

งานที่ปฏิบัต ิ
จัดทําการจัดซื้อ/จาง ตามระบบ GFMIS
ลงทะเบียนบัญชีการเบิก-จาย วัสดุตางๆ
จัดทําใบสําคัญของวัสดุในการเบิก
ตรวจสอบบัญชีคงคางของวัส ดุ
จัดทําการจัดซื้อ/จาง
จัดทําการซอมบํารุงครุภัณฑ
จัดทําการซอมบํารุงยานพาหนะ
จดทะเบียนและตอทะเบียนรถยนต
จดทะเบียนและตอทะเบียนรถจักรยานยนต

หนวยนับ
ครั้ง
ครั้ง
ฉบับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
คัน
คัน

จํานวน
742
830
830
800
30
41
12
8

1.4 การใชจายงบประมาณ
ศูนยฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 2557 เพือ่ ดําเนินงานตามแผนงานและโครงการให
สําเร็จลุลวง เปนจํานวนเงินทั้ง สิ้น 22,465,615.00บาท โดยศูนยฯ ไดดําเนิน การใชจายตามแผนงานตางๆ
จํานวน 22,413,401.75 บาท งบประมาณคงเหลือเทากับ
52,213.25 บาท และไดรับเงินนอก
งบประมาณ (งบเงิน ทุนหมุนเวียน) 751,200.00 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการใชงบประมาณป 2557
ที่

งาน/โครงการ

ไดรับอนุมัติ
(บาท)

1

กิจกรรมเพิ่มผลผลิ ตสัตวน ้ํา
- คาตอบแทนพนักงานราชการ
- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
- คาสาธารณูป โภค

3,072,050.00
1,600,800.00
1,401,250.00
70,000.00

2

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สินคาประมง
- คาตอบแทนพนักงานราชการ

3,3 87,500.00

กันไวเบิก
(บาท)

2,173,200.00

๑๖

จาย (บาท)

คงเหลือ
(บาท)

ใชไป
(รอยละ)

-

1,600,210.00
1,401,249.10
69,907.11

590.00
0.90
92.89

99.96
100.00
99.87

-

2,173,170.00

30.00

100.00

3.

- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
- คาสาธารณูป โภค

1,204,300.00
10,000.00

กิจกรรมเฝาระวังโรค
- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ

1,008,800.00
1,008,800.00

-

1,204,287.74
9,966.08

12.26
33.92

100.00
99.66

-

1,008,715.65

84.35

99.99

รายละเอียดการใชงบประมาณป 2557 (ตอ)
ที่

งาน/โครงการ

ไดรับอนุมัติ
(บาท)

4.

กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
และการจัดการ
- คาตอบแทนพนักงานราชการ
- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
- คาสาธารณูป โภค

7,326,000.00

กิจกรรมสนับ สนุน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุม
น้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- คาตอบแทนพนักงานราชการ
- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
- คาสาธารณูป โภค

2,728,085.00

กันไวเบิก
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

ใชไป
(รอยละ)

-

729,330.00
5,525,652.39
1,070,893.35

70.00
47.61
6.65

99.99
100.00
100.00

1,668,585.00
1,009,500.00
50,000.00

-

1,651,530.00
1,009,460.30
49,988.82

17,055.00
39.70
11.18

98.98
100.00
99.98

กิจกรรมปรับ โครงสรางสินคากุง
- คาตอบแทนใชสอย
- ครุภัณฑว ิทยาศาสตร
- ครุภัณฑกอสราง

1,7 04,890.00
200,000.00
563,890.00
941,000.00

-

199,989.28
563,890.00
941,000.00

10.72
-

99.99
100.00
100.00

7

ศูนยเรียนรูดานประมง
- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ

69,000.00
69,000.00

-

68,943.00

57.00

99.92

8.

พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer
- ใชทําจุลินทรียน้ํา
- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
- อบรมเกษตรกร
กิจกรรม มกษ.
- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ

453,000.00
100,000.00
190,000.00
163,000.00
150,000.00
150,000.00 -

5.

6

9
10.

7,29,400.00
5,525,700.00
1,070,900.00

จาย (บาท)

-

99,974.20
189,999.45
162,999.80

25.80
0.55
0.20

99.97
100.00
100.00

149,961.07

38.93

99.97

เกษตรสีเขียว
- คาตอบแทนใชสอยEMSเรงดวน
- คาตอบ แท น ใ ช ส อยผลิ ต ภั ณฑ
จุลินทรีย
- ครุภัณฑว ิทยาศาสตร

818,600.00
100,000.00
118,600.00

-

99,963.60
118,585.22

36.40
14.78

99.96
99.99

600,000.00

-

599,510.00

490.00

99.92

11.

EMS

210,000.00
105,000.00
105,000.00

-

97,586.00
105,000.00

7,414.00
-

92.94
100.00

12.

EMS งบกลาง
- คาตอบแทนใชสอย EMS
- คาตอบแทนใชสอยจุลินทรีย

991,2 00.00
790,500.00
200,700.00

-

790,483.95
200,677.05

16.05
22.95

100.00
99.99

- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
- คาจางชั่วคราว

๑๗

10

งบเงินทุน หมุนเวียน
- คาจางชั่วคราว
- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
- คาสาธารณูป โภค
รวมทั้งสิน้

546,490.00
291,490.00
250,000.00
5,000.00

-

266,055.16
249,423.50
4,999.93

25,434.84
576.50
0.07

91.27
99.77
100.00

22,465,615.00

-

22,413,401.7 5

52,213.2 5

95.32

2. แผนงาน : อนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิตที่ 1 : การจัด การใหเกิด ผลผลิตสัต วน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ
กิจกรรม : ผลิต พันธุสัตวน้ํา

การผลิตพันธุสัต วน้ําเพื่อเพิ่มผลผลิ ตสัตวน้ํา เปนงานหนึ่งในการจัดการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําใน
แหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อใหคงอยูและเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค เพื่อเพิ่มผลผลิ ตสัตวน้ําใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และใหราษฎรในพื้นที่มีรายได
เสริม อีกทั้งสามารถสรางพอแมพันธุในธรรมชาติใหมีปริ มาณที่มากขึ้น
เป าหมาย ผลิตพันธุสัตวน้ําจํานวน 5,520,000 ตัว แบงเปน กุงแชบวย 5,450,000 ตัวและ
ปลากะพงขาว 70,000 ตัว
ผลการดําเนินงาน
แผนการปฏิบัติงานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําในปงบประมาณ 2557 คือผลิ ต พั น ธุ สั ต ว น้ํ า เพื่ อ
ปลอยสูแหลงน้ําจํานวน 5,520,000 ตัว แบงเปน กุงแชบวย 4,450,000 ตัว และปลากะพงขาว 70,000
ตัว ผลการปฏิบัติง านไดผลิตพันธุสัตวน้ําเพื่อปลอยสูแหลงน้ําชายฝงทะเลตามอําเภอต า งๆ คื อ ปล อ ยพั น ธุ สั ต ว
น้ําทั้งหมด 6,672,000 ตัว แบงเปน ปลอยกุงแชบวยจํานวน 6,600,000 ตั ว และปลากะพงขาวจํ า นวน
72,000 ตัว
ตาราง แสดงรายละเอียดแผนผลการดําเนินการกิ จกรรมเพิ่ม ผลผลิตสัต วน้ํา ปงบประมาณ 2557
แผนงาน : อนุร ัก ษและจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการใหเกิดผลผลิตพันธุส ัต วน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ
กิจกรรม : ผลิตพันธุสตั วน้ํา
กิจกรรมการดําเนินการ

หนวยนับ

๑๘

ปริมาณงาน
แผน

ผล

1. ผลิต -ปลอยพันธุสัตวน้ํา ชายฝง
1.1 พันธุปลา
- ปลากะพงขาว
1.2 พันธุกุง
- กุงแชบวย

พันตัว

5,520

พันตัว

70

72

พันตัว

5,450

6,600

6,672

ตาราง แสดงรายละเอียดสรุปการปลอยพันธุสัต วน้ํากิจกรรมเพิ่ม ผลผลิตสัต วน้ํา ปงบประมาณ 2557
สรุปการปลอ ยพันธุสัต วน้ํา
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา ปงบประมาณ 2557
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

วันที่
4 ตุลาคม 2556
24 กุมภาพันธ 2557
25 กุมภาพันธ 2557
25 กุมภาพันธ 2257
3 มีน าคม 2557
4 เมษายน 2557
4 เมษายน 2557
10 มิถุนายน 2557
12 มิถุนายน 2557
20 มิถุนายน 2557
1 กรกฎาคม 2557

ปลากะพงขาว
กุงแชบวย
สถานทีป่ ลอย
(ตัว)
(ตัว)
12,000
ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง
รวมเดือนตุลาคม 12,000 ตัว
1,000,000
ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง
1,300,000
ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร
1,200,000
ต.หนาสตน อ.หัวไทร
รวมเดือนกุมภาพันธ 3,500,000 ตัว
20,000
ต.ปากพนังฝง -ออก อ.ปากพนัง
รวมเดือนมีนาคม 20,000 ตัว
15,000
ต.ปากพนังฝง -ตก อ.ปากพนัง
15,000
ต.หนาสตน อ.หัวไทร
รวมเดือนเมษายน 30,000 ตัว
500,000
ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง
1,500,000
ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร
1,100,000
ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง
รวมเดือนมิถุนายน 3,100,000 ตัว
10,000
ต.หูลอง อ.ปากพนัง
รวมเดือนมิถุนายน 10,000 ตัว
รวมทั้งสิ้น เดือ นตุลาคม - กรกฎาคม 6,672,000 ตัว

๑๙

3. แผนงานสงเสริม สินคาดานเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง

การนําเขาสินคาภาคเกษตรจะคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยดานอาหาร (food safety) เปนสําคัญ
อันไดแก คุณภาพของผลิตภัณฑที่ปลอดจากสารเคมีตกคาง ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑมีความ
จําเปนอยางยิ่ง โดยกรมประมงพัฒนาจากระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งนี้จะตองผาน
การตรวจรับรองฟาร มเพาะเลี้ยงสัต วน้ําที่เปนไปตามมาตรฐานที่กรมประมงกําหนด เพือ่ ใหไดคุณภาพที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหไดผลผลิตที่ มีคุณภาพในภาคเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค คือ
1. แนะนําเกษตรกรผู เลี้ยงกุงทะเลใหเขาใจถึง ผลประโยชนท ี่ตองมีการเขาสูระบบฟารมที่ได
มาตรฐานของ GAP
2. ยับยั้งการใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอผูบริโภค
พื้นที่ที่ดําเนินการรวมมื อกับศูนยวิจัยและพัฒ นาการเพาะเลี้ยงนครศรี ธรรมราช โดยแบงแยกพื้นที่
ความรับผิด ชอบในแตละเขตในบริเวณพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัต วน้ําชายฝงอําเภอปากพนัง อํา เภอหัวไทรและ
อําเภอเชียรใหญบางสวนของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพสินคาประมง โดยเก็บตัวอยางวัตถุดิบเพื่ อสงตรวจวิ เคราะหสารตกคางและตรวจสอบปจจัยการผลิ ต
ผลการดําเนินงาน
งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมงมีแผนดําเนินงานในปงบประมาณ 2557
ไดรับมอบหมายงานในการตรวจประเมินและรับรองฟาร ม GAP โดยเก็ บ ตั ว อย า งผลผลิ ต สั ต ว น้ํ า เพื่ อ ตรวจ
วิเคราะหสารตกคางเพื่อการรับรองฟารมโดยสงตัวอยางดังกลาวใหศูนยวิจัยและพัฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า
๒๐

ชายฝงนครศรีธรรมราช, ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงสงขลา, สถาบั น วิ จั ย การเพาะเลี้ ย ง
สัตวน้ําชายฝงและกองตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําโดยใหบริการเกษตรกรด า น
ตรวจวิเคราะหโรคสัตวน้ํา ใหบริการเกษตรกรดานตรวจวิเคราะหสารตกคางของปจจัยการผลิต (อาหารสั ต ว น้ํ า )
และ Action plan ซึ่งไดแบงแยกรายละเอียด ดังนี้
ตารางสรุป แผนผลกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมงปงบประมาณ 2557
แผนงาน : สงเสริมสินคา ดา นการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ผลผลิตที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินคา เกษตรสูมาตรฐาน
กิจกรรม : ตรวจสอบและรับ รองคุณภาพสินคาประมง
กิจกรรม

ฟารม
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง

ปฏิบ ัติงาน
แผน ผลรวม
362
243
824
888
485
495
201
255

ตัวอยาง
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หนวยนับ

1. ตรวจสอบและรับ รองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัต วน้ํา
2. ตรวจวิเคราะหค ุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัต วน้ําชายฝง
2.1 ตรวจวิเ คราะหสารตกคางเพื่ อการรับรองฟารม
2.2 ใหบริการเกษตรกรดานตรวจวิเ คราะหสารตกคาง, ปจจัยการผลิ ต
2.3 ตรวจวิเ คราะหเพื่อการเฝาระวังสารตกคางจากการเพาะเลี้ยงสั ตวน้ําชายฝง
(Action Plan)

138

1 งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ศูนยฯ ไดดําเนิน งานตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานฟาร ม เพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ชายฝ ง ประจํ า ป
งบประมาณ 2557 คือ ตรวจประเมินฟารมมาตรฐานและรับรองมาตรฐานฟาร ม GAP โดยมี แ ผนดํ า เนิ น งาน
เขาประเมินและตรวจรับรองฟารม 362 ฟารม เจาหนาที่ไดเขาตรวจใหคําแนะนํากอนเขารับการประเมิ น และ
ตรวจรับรองฟารมไดทั้งหมด 243 ฟารม โดยมี จํ า นวนฟาร ม สั ต ว น้ํ า ชายฝ ง ที่ รั บ รองมาตรฐาน GAP/CoC
ทั้งหมด 69 ฟารม
ตาราง แสดงผลการดําเนิน งานการประเมินและตรวจรับรองฟารม
เดือน
ประเมินฟารมมาตรฐาน รับรองมาตรฐานฟารม
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556
มกราคม 2557
กุมภาพันธ 2557
มีนาคม 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557

26
15
17
10
36
30
24
19

0
32
0
0
3
5
0
11
๒๑

มิถุนายน 2557
33
0
กรกฎาคม 2557
6
0
สิงหาคม 2557
13
0
กันยายน 2557
14
23
รวม
243
69
2. ตรวจวิเคราะหค ุณภาพวัตถุด ิบสัต วน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัต วน้ําชายฝง
2.1 งานตรวจวิเคราะหสารตกคางเพื่อการรับ รองฟารม
งานตรวจวิเคราะหสารตกคางเพื่ อการรับรองฟาร ม ทางศูนยฯ ไดดําเนิน การเก็บตัวอยางดังกลา วสง
ใหศูนยวิจัยและพัฒ นาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงนครศรีธรรมราช, ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝงสงขลา, สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง และกองตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา โดยมีแผนดําเนินงาน 485 ตัวอยาง เจาหนาที่ไดเขาเก็บและสงตัวอยางตรวจไดทั้งหมด
495 ตั วอยาง เพื่อตรวจหาสารตกคางออกซี่เตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด คลอแรมฟนิคอล มาลาทไคน
กรีน และไนโตรฟู- ราน ผลการตรวจตั วอยางทั้ง หมดไมพบสารตกคางในตัวอยางกุงของเกษตรกรแตอยางใด ดัง
รายละเอียด
ตาราง แสดงผลการเก็บตัวอยางสงตรวจสารตกค าง ประจําปง บประมาณ 2557
เดือน/ป

จํานวน
(ฟารม )

จํานวน
(ตัวอยาง)

OXY
OXO
√ x √ x
ต.ค.56
28
- x - x
พ.ย.56
106 - x - x
ธ.ค.56
174 - x - x
ม.ค.57
78
- x - x
ก.พ.57
40
- x - x
มี.ค.57
22
- x - x
เม.ย.57
20
- x - x
พ.ค.57
20
- x - x
มิ.ย.57
4
- x - x
ก.ค.57
2
- x - x
ส.ค.57
0
- x - x
ก.ย.57
1
- x - x
x
รวม
495 - x
หมายเหตุ เครื่องหมาย √ = พบ x = ไมพบ

๒๒

CAP
√ x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x

FRQ
√ x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
x
-

√

-

NFR
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

MG
√

-

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2.2 ใหบริการเกษตรกรดานตรวจวิเคราะหสารตกคาง, ปจจัยการผลิต
ใหบริการเกษตรกรดานตรวจวิ เคราะหสารตกคางของปจจัยการผลิต
มีแผนการปฏิบัติงานทั้งหมด
201 ตั วอยาง ผลการปฏิบัติง านรวม 255 ตัวอยาง โดยใชวิธี Screening Test ผลปรากฏวาไมพบสาร
ตกคางในตัวอยางของปจจัยการผลิต ดังรายละเอียด
ตาราง แสดงผลการตรวจวิเ คราะหสารตกค างของปจ จัยการผลิต ประจําปงบประมาณ 2557
เดือน/ป

จํานวน จํานวน
OXY
OXO
(ฟารม ) (ตัวอยาง) √ x √ x
ต.ค.56
42
- x - x
พ.ย.56
63
- x - x
ธ.ค.56
150 - x - x
ม.ค.57
0
- x - x
ก.พ.57
0
- x - x
มี.ค.57
0
- x - x
เม.ย.57
0
- x - x
พ.ค.57
0
- x - x
มิ.ย.57
0
- x - x
ก.ค.57
0
- x - x
ส.ค.57
0
- x - x
ก.ย.57
0
- x - x
รวม
255 - x - x
หมายเหตุ เครื่องหมาย √ = พบ x = ไมพบ

CAP
√ x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x

FRQ
√ x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x

NFR
√ x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x

MG
√

-

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2.3 งานตรวจวิเคราะหก ารเฝาระวังสารตกคางจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (Action Plan)
งานตรวจวิเคราะหเพื่อเฝาระวังสารตกคางจากการเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ชายฝ ง มี แ ผนการปฏิ บั ติ ง าน
138 ตัวอยาง ผลการปฏิบัติง านรวมทั้งหมด 138 ตัวอยาง โดยสุมเก็บตัวอย า งสั ต ว น้ํ า จากแหล ง เพาะเลี้ ย ง
แลวสงไปวิเคราะหสารตกคางที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑ สั ต ว น้ํ า อั น ได แ ก
Nitrofuran, Malachite green, Chloramphenical, Tetracycline, Sulfonamides, Chemical element,
Stilbenes, Steriods และ Organochlorine

๒๓

การออกหนังสือ กํากับ สัตวน้ํา และ
หนังสือกํากับการจําหน ายลูกพันธุสัตวน้ํา
ในปงบประมาณ 2557 ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดออก
หนัง สือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (Movement Document) จํานวน 1,420 ฉบับ และหนังสือกํากับการ
จําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (Fry Movement Document) จํานวน 114 ฉบับ นอกจากนี้ยังรวมถึงสถานที่ตั้ง
ของฟารมที่จําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา ไดแก พันธุกุงขาว กุงกุลาดํา ดังตาราง
ตารางแสดง การออกหนังสื อกํากั บการจําหนา ยสัต วน้ําและหนังสื อกํา กับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา
ปงบประมาณ 2557

เดือน/ป
ต.ค
56
พ.ย 56
ธ.ค 56
ม.ค 57
ก.พ 57
มี.ค 57
เม.ย 57
พ.ค 57
มิ.ย 57
ก.ค 57
ส.ค 57
ก.ย 57
รวม

จํานวนใบกํ ากับการจําหน ายลู กพันธุสัตวนา
(FMD)
ลูกกุงขาวระยะ Nauplius
19
7
8
7
7
3
10
16
9
19
9
114 ฉบับ

จํานวนใบกํ ากับการจําหน ายสัตวนา
(MD)
กุงกุลาดํา
กุงขาว
9
6
18
9
6
6
2
1
4
1

137
97
87
40
67
133
117
144
108
102
171
155
1420 ฉบับ

๒๔

ตารางแสดง การออกหนังสื อกํากั บการจําหนา ยสัต วน้ําและหนังสื อกํา กับการจําหนา ยลูกพันธุสัต วน้ํา ป 2557
ตารางแสดง การออกหนังสื อกํากั บการจําหนา ยสัต วน้ําและหนังสื อกํา กับการจําหนา ยลูกพันธุสัต วน้ํา ป 2557

จัง หวัด
นครศรีธรรมราช

รวม

หนังสือกํากับการจําหนาย
ลูก พัน ธุสตั วน ้ํา (จ.ส.น. 2)
ลูก กุงขาวระยะ Nauplius
จํานวน (ตัว )
ฉบับ
176,000,000 19
89,000,000 7
76,000,000 8
45,000,000 7
56,000,000 7
21,000,000 3
89,000,000 10
168,000,000 16
87,000,000 9
190,000,000 19
90,000,000 9
1,087,000,000
114

เดือน/พ.ศ
ต.ค 56
พ.ย 56
ธ.ค 56
ม.ค 57
ก.พ 57
มี.ค 57
เม.ย 57
พ.ค 57
มิ.ย 57
ก.ค 57
ส.ค 57
ก.ย 57

หนังสือกํากับการจําหนายสัตวน ้ํา (จ.ส.น. ๓)
กุงขาว
กุงกุลาดํา
จํานวน (กก.)

ฉบับ

548,645
262,577
223,815
116,900
190,310
393,445
386,999
529,728
434,100
415,800
552,080
580,698
4,635,097

137
97
87
40
67
133
117
144
108
102
171
155
1,358

เดือน/พ.ศ

จํานวน (กก.)

ฉบับ

39,200
22,000
79,400
63,000
27,200
30,100
11,000
3,500
23,500
2,100
301,000

9
6
18
9
6
6
2
1
4
1
62

๒๕

ต.ค 56
พ.ย 56
ธ.ค 56
ม.ค 57
ก.พ 57
มี.ค 57
เม.ย 57
พ.ค 57
มิ.ย 57
ก.ค 57
ส.ค 57
ก.ย 57

จํานวนลูกพันธุสตั วน ้ําปงบประมาณ
2557
ระยะ Nauplius
ระยะ Post
Larva
176,000,000
89,000,000
850,000
76,000,000
550,000
45,000,000
56,000,000
21,000,000
89,000,000
168,000,000
87,000,000
190,000,000
90,000,000
1,087,000,000
1,400,000

เดือน/พ.ศ
ต.ค 56
พ.ย 56
ธ.ค 56
ม.ค 57
ก.พ 57
มี.ค 57
เม.ย 57
พ.ค 57
มิ.ย 57
ก.ค 57
ส.ค 57
ก.ย 57

ปริมาณการจับ กุง
กุงกุลาดํา
กุงขาว
(กก.)
(กก.)
548,645
262,577
223,815
116,900
190,310
393,445
386,999
529,728
434,100
415,800
552,080
580,698
4,635,097

39,200
22,000
79,400
63,000
27,200
30,100
11,000
3,500
23,500
2,100
301,000

4. แผนงานสงเสริม สินคาดานเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม โรคสัตวน้ํา
วัตถุประสงค
เพื่อควบคุมและปองกันโรคที่มีผลกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจตอการเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า การ
เฝาระวังเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากโรคระบาด เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลผลิ ต กุ ง ทะเล และยั ง เป น การ
ดําเนิน งานภายใตขอตกลงมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Apreement) ตามขอตกลงทางการค า
ระหวางประเทศสมาชิก ซึ่งจะทําใหประเทศไทยสามารถยืนยันสถานภาพปลอดโรค และสภาวการณ โ รคที่ มี
ความสําคัญในสัตวน้ําชายฝงตอประเทศคูคาที่รับซื้อสินคาสัตวน้ําของประเทศไทย โดยการตรวจโรคหอยสอง
ฝา ตรวจโรคกุงทะเล ตรวจโรคปลาทะเล ตรวจโรคหอยทะเล และฟารมกุงที่เขาสูระบบคอมพารทเมนต
โครงการเฝาระวังปองกัน ควบคุม โรคสัตว น้ํ า มี เ ป า หมายดํ า เนิ น การควบคุ ม และตรวจติ ด ตาม
คุณภาพและความปลอดภัยในแหลงเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อใชเปนขอมูลในการควบคุมการระบาดของโรคและเตื อ น
ภัยเฝาระวังเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากโรคระบาด โดยมีกิจกรรมดําเนินงานดังนี้
1. การเฝาระวังโรคเชิงรุก โดยการคัดเลือกฟารมเปาหมายที่จะดําเนิน การเฝาระวังโดยการสุม
(random sampling) เก็บรวบรวมลูกกุงจากโรงเพาะฟก กุงจากบอดินและสัตวที่เปนพาหะของโรคจากแหล ง
น้ําธรรมชาติในบริเวณใกลเคียงฟารมเลี้ยงเพื่อตรวจเฝาระวังโรค จากนั้นรายงานผลยังสถาบันวิ จั ย สุ ข ภาพสั ต ว
น้ําชายฝงเพือ่ วิเคราะหสถานการณโรคตอไป โดยแบงกิจกรรมดังนี้
1.1 โรคไวรัสในกุงทะเล โดยแบงออกเปน การเฝาระวังในฟาร มเลี้ยงและการเฝาระวังโรค
เพาะฟกและอนุบาล
1.2 การเฝาระวังเพื่อปลอดโรค IMN ในกุง ทะเล โดยแบงออกเปน การเฝาระวังในฟารม
เลี้ยงและการเฝาระวังโรคเพาะฟกและอนุบาล
1.3 โรค EMS ในกุง ทะเล (บอดิน) โดยแบงออกเปน การตรวจเชื้อไวรั ส 4 เชื้ อ, การเก็บ
ปรสิต/แบคทีเรีย/ดองเดวิ ดสัน และการรายงานสถานการณ EMS ฟารมเลี้ยงราย 15 วัน
1.4 โรคไวรัสในปลาทะเล
1.5 โรคหอยนางรม
1.6 โรคหอยแมลงภู
2. การเฝาระวังโรคเชิงรับ โดยประชาสัมพันธรับแจงขอมูลขาวสารการเกิดโรคระบาดจากเกษตรกร
โดยตรง จากสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆและจากการสอบถามเกษตรกรผูรับบริการโดยตรงรวมถึ ง การตรวจหาเชื้ อ
ไวรัสจากหองปฏิบ ัติการของศูนยฯรายงานผลตอสถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําชายฝง โดยแบงกิจกรรมดังนี้
2.1 ตรวจวิ เคราะหโรคสัต วน้ํา ดังนี้ การตรวจลูกกุงก อนปลอยของฟารมคอมพารทเมนต,
โรค IMN, โรคกุงทะเลอื่นๆ, โรคปลา, โรคหอยทะเล, โรคปู และโรคสัตวน้ําอื่นๆ
2.2 ตรวจโรคสั ตวน้ําสงออก
2.3 ตรวจโรคสั ตวน้ํานําเขา
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3. ฟารมคอมพารทเมนตกุงทะเล
คอมพารทเมนตยึดแนวทางดานการจัดการและมาตรการความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ (biosecurity)
ความจําเปนพื้น ฐานของระบบคอมพารทเมนตัลไลเซชัน ประกอบด ว ย ระบบการจั ด การผลิ ต สั ต ว น้ํ า และ
มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่สามารถแบงแยกประชากรสัตวน้ําทัว่ ประเทศออกเป น กลุ ม ประชากร
ยอยๆ แตกตางกันตามสถานะของโรคระบาดหนึ่งๆ ที่กําหนด และจะตองแสดงให เ ห็ น ว า ในระบบคอมพาร
ทเมนตนั้น ๆ มีวิธีการจัดการที่สามารถปดกั้นหรือสกัดกั้นไมใหเชื้อกอโรคจากภายนอกเขาสูสั ต ว น้ํ า ที่ เ ลี้ ย งไว ใ น
บริเวณพื้นที่ที่กําหนด ถึงแมวาในประเทศยังคงมีการระบาดของเชื้อกอโรคดังกลาวอยูก็ตาม และจะตอ งให เ ห็ น
วาไดมีการนํากระบวนการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ตลอดจนปจจัยดานระบาดวิ ท ยาของโรค
มาใชในการแบงแยกกลุมประชากรสัตวน้ําที่ไมติดโรคออกจากกันตามพื้น ที่ เ ลี้ ย งอย า งชั ด เจน โดยได ดํ า เนิ น
กิจกรรมดังนี้
3.1 คอมพารทเมนตกุงทะเลฟาร มเลี้ยง โดยดําเนิน การดังนี้
- การตรวจประเมินความพร อมการจั ดการความปลอดภัยทางชีวภาพ
- การตรวจเฝาระวังโรคเพื่อรักษาสถานภาพการรับรอง (ฟารมที่ไดรับการรับรอง
แลว)
- การตรวจเฝาระวังโรคในฟารมคอมพารทเมนตเพือ่ ขอการรับรอง
- การตรวจเฝาระวังโรคตัวอยางฟาร มกันชน
- การตรวจฝาระวังโรคพาหะฟาร มคอมพารทเมนต
- การตรวจประเมินฟาร มคอมพารทเมนตเพื่อขอการรับรอง
- การตรวจประเมินฟาร มคอมพารทเมนตเพื่อต ออายุการรับรอง
- การรายงานผลเขาระบบ online
4. การเฝาระวังโรค IHHNV ในกุงกุลาดํามีชีวิต สงออกจีน
5. การรายงานโรคสัตวน้ําทางระบบออนไลน
6. การทดสอบความชํานาญของหองปฏิบัต ิการ
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ผลการดําเนินงาน
งานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุ มโรคสัตวน้ํา มีแผนดําเนินงานในปงบประมาณ 2557 ไดรับมอบหมาย
งานดังนี้
ตารางสรุป แผนผลกิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสั ตวน้ํา ปงบประมาณ 2557
แผนงาน : แผนงานสงเสริมสินคา ดานเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก : เฝา ระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา
หนวยนับ

ปริม าณงาน
แผน
ผล

1. เฝา ระวังโรคเชิงรุก
1.1 โรคไวรัสในกุงทะเล (ฟารม เลี้ยง)

ตัวอยาง
ตัวอยาง

644
528

683
528

1.2 การเฝาระวังการปลอดโรค IMN ในกุงทะเล (ฟารม เลี้ยง)
1.3 โรค EMS ในกุงทะเล (บอดิน)

ตัวอยาง
ตัวอยาง

36
80

45
110

1.3.1 เชื้อไวรัส 4 เชื้อ
1.3.2 ปรสิต/แบคทีเรีย/ดองเดวิดสัน
1.3.2 สถานการณ EMS ฟารม เลี้ยงกุงราย 15 วัน
2. เฝา ระวังโรคเชิงรับ

ตัวอยาง
ตัวอยาง
ฟารม
ตัวอยาง

288
160

88
22
288
213

2.1 ตรวจวิเ คราะหโรคสัตวน้ํา
3. ฟารมคอมพารท เมนตก ุงทะเล
3.1 ฟารม เลี้ยง
3.1.1 การตรวจเฝาระวังโรคในฟารมคอมพารทเมนตเพื่อขอการรับรอง
3.1.2 การตรวจเฝาระวังโรคตัวอยางฟารมกันชน
3.1.3 การตรวจฝาระวังโรคพาหะฟารม คอมพารทเมนต

ตัวอยาง
ตัวอยาง

160
136

ฟารม
ตัวอยาง
ตัวอยาง

2
80
40

ตัวอยาง
ครั้ง

16
48

ครั้ง

1

กิจกรรม/งานที่จะทํา

4. การรายงานโรคสัต วน้ําทางระบบออนไลน
5. การทดสอบความชํา นาญของหองปฏิบ ัตกิ าร
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213
56
2
0
40
16
49
1

1. การตรวจเฝาระวังโรคสัตวน้ําเชิงรุก
โดยการคัดเลือกฟารมเปาหมายที่จะดําเนิน การเฝาระวังโดยการสุม (random sampling) เก็บ
รวบรวมกุงจากฟารมเลี้ยงเพื่อตรวจโรค มีแผนการปฏิบัติงาน 644 ตัวอยาง และรายงานสถานการณ EMS
ฟารมเลี้ยงกุง 288 ฟารม
ผลการปฏิบัติง านเพื่อตรวจหาไวรัสที่เปนสาเหตุการเกิดโรคในกุง ทะเล ไดแก เชื้อไวรัสตัวแดงดวง
ขาว(WSSV) เชื้อไวรัสทอรา(TSV) เชื้อไวรัสหัวเหลือง(YHV) เชื้อไวรัสแคระเกร็น (IHHNV) จํานวน 528
ตัวอยาง, การตรวจเฝาระวังการปลอดโรค IMN [ไวรัสกลามเนื้อตาย(IMNV)] ในกุง ทะเล จํานวน 45 ตัวอยาง
และการตรวจโรค EMS ในกุง ทะเล(บอดิน) จํานวน 110 ตัวอยาง ผลการปฏิบัติง านรวมทั้งหมด 683
ตัวอยาง รายงานสถานการณ EMS ฟารมเลี้ยงกุง 288 ฟารม
ตาราง แสดงผลการเก็บตัว อยางสงตรวจหาไวรัสที่เปนสาเหตุการเกิดโรคในกุงทะเล ประจําปงบประมาณ 2557
เดือน/ป
ต.ค.56
พ.ย.56
ธ.ค.56
ม.ค.57
ก.พ.57
มี.ค.57
เม.ย.57
พ.ค.57
มิ.ย.57
ก.ค.57
ส.ค.57
ก.ย.57

จํานวน
(ตัวอยาง)
67
58
58
58
58
58
70
70
70
58
58

WSSV
IHHNV
+ve -ve +ve -ve
0
2
2
0
0
0
0
0
0
2
2

TSV
YHV
+ve -ve +ve -ve

14 0 14 0 14 0 14
12 0 14 0 14 0 14
12 0 14 0 14 0 14
14 0 14 0 14 0 14
14 0 14 0 14 0 14
14 0 14 0 14 0 14
14 0 14
0 14 0 14
14 0 14
0 14 0 14
14 0 14
0 14 0 14
12 0 14
0 14 0 14
12 1 13
0 14 0 14
รวมทั้งสิ้น เดือ นตุลาคม – กันยายน 683 ตัวอยาง

๒๙

IMNV
EMS
+ve -ve +ve -ve
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
0
0
0
0
0
12
12
12
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2. การตรวจการเฝาระวังโรคเชิงรับ
การเฝาระวังโรคเชิงรับ โดยประชาสัมพันธรับแจงขอมู ล ข า วสารการเกิ ด โรคระบาดจากเกษตรกร
โดยตรง จากสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆและจากการสอบถามเกษตรกรผู รั บ บริ ก ารโดยตรงรวมถึ ง การตรวจ
วิเคราะหโ รคสัตวน้ําจากหองปฏิบ ัติการของศูนยฯ มีแผนการปฏิ บั ติ ง าน 160 ตั ว อย า ง ผลการปฏิ บั ติ ง าน
รวมทั้งหมด 213 ตัวอยาง
3. ฟารมคอมพารทเมนตกุงทะเล
คอมพารทเมนตยึดแนวทางดานการจัดการและมาตรการความปลอดภัยทางชี ว ภาพ (biosecurity)
ระบบการจัดการผลิตสัตวน้ําและมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่สามารถแบงแยกประชากรสั ต ว น้ํ า ทั่ ว
ประเทศออกเปนกลุมประชากรยอยๆ แตกตางกันตามสถานะของโรคระบาดหนึ่งๆ ที่กําหนด และจะตอ งแสดง
ใหเห็นวา ในระบบคอมพารทเมนตนั้น ๆ มีวิธีการจัดการที่ ส ามารถป ด กั้ น หรื อ สกั ด กั้ น ไม ใ ห เ ชื้ อ ก อ โรคจาก
ภายนอกเขาสูสัตวน้ําที่เลี้ยงไวในบริเวณพื้นที่ที่กําหนด ถึงแมวาในประเทศยังคงมี ก ารระบาดของเชื้ อ ก อ โรค
ดังกลาวอยูก็ตาม ในป 2557 มีแผนการปฏิบัติงานเพื่อดําเนิน การจัดหาฟารมขอการรับรองคอมพาร ท เมนต กุ ง
ทะเล (ฟารมเลี้ยง) จํานวน 2 ฟารม ผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากฟารมที่คัด เลื อ กเพื่ อ ขอการรั บ รองคอมพาร
ทเมนตกุงทะเล (ฟารมเลี้ยง) จํานวน 2 ฟารม เกิดสภาวการณระบาดของโรคตัวแดงดวงขาว จึงตอ งยกเลิ ก การ
ดําเนิน งานในกิจกรรมฟารมคอมพารทเมนตกุงทะเล
4. การรายงานโรคสัตวน้ําทางระบบออนไลน
การรายงานโรคสัต วน้ําทางระบบออนไลน มีแผนการปฏิบัติงาน 48 ครั้ง ผลการปฏิบัติงานรวมทั้ง
หมด 49 ครั้ง

ภาพแสดง ลักษณะภายนอกของกุงที่เปนโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว
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5. แผนงานสงเสริม ประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer
ความเปนมา
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 นายยุคล ลิ้มแหลมทองรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานใหกับผูบริหารและเจาหนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย
กําหนดนโยบายเฉพาะที่สําคัญคือ การพัฒนา “เกษตรกรไทยเป น Smart Farmer โดยมี Smart Officer
เปนเพื่อนคูค ิด ” ซึ่ง “Smart Farmer” คือเกษตรกรที่มีความรูในเรื่องที่ทําอยู มีขอมูลประกอบการตั ด สิ น ใจ
มีความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค มีความรั บ ผิ ด ชอบต อ สิ่ ง แวดล อ ม/สั ง คม มี
ความภูมิใจในความเปนเกษตรกร และ “Smart Officer” เปนบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ มี
ความรักเกษตรกรเหมือนญาติ มีความรอบรูทางวิชาการและนโยบาย ใชเทคโนโลยีมาชวยเหลือเกษตรกร สร า ง
ความเขมแข็งแก เ กษตรกรและองค ก รเกษตรกร มุ ง นํ า เกษตรกรสู Green Economy และ Zero waste
agriculture มีความภาคภูมิใจในองคกรและความเปนขาราชการ
กรมประมง หนวยงานหนึ่ง ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึ ง ได จั ด ทํ า “โครงการพั ฒ นา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” โดยมี แ ผนดํ า เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาอาชี พ ด า นการประมงให
เกษตรกรมีศักยภาพดานความรูและการปรับใชเทคโนโลยีทั้งดานการผลิต การแปรรู ป และการตลาด ในการ
ประกอบอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และประมง มีรายไดเพิ่มขึ้น โดยใช แ นวทางพั ฒ นาการเกษตรตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศักยภาพของขาราชการกรมประมงให เ ป น Smart offices เพื่ อ นคู คิ ด
ของเกษตรกร ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและชาวประมง

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
 เกษตรกรจะไดอะไร
• ไดรับการพัฒ นาที่ตรงกับปญหาที่มี เชน การทําอาหาร การเตรีย มพื้นที่ การบริหารจัดการพื้นที่
• ไดรับการประกาศยกยองเปนเกษตรกรปราดเปรื่องจากกรมประมง ถาสามารถพัฒนาตนเองผาน
เกณฑ
• ไดไปเรียนรูจากเกษตรกรตนแบบที่ประสบความสาเร็จ
• ไดรับปจจัยการผลิตตามสมควร

๓๑

 คุณสมบัต ิกอนเขาโครงการ
• มีชื่ อขึ้นทะเบียนเปนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัต วน้ํากับกรมประมง
• ตั้งใจเขารวมโครงการและร วมมื อในการพัฒนาการประกอบอาชีพ
• รายได ควรอยูที่ 160,000 – 175,000 บาท/ครัวเรื อน/ป
• สมั ครไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
• จํานวน 20,000 ราย
 คุณสมบัต ิของเกษตรกรปราดเปรื่อง
คุณสมบัติ
1. มีความรูในเรื่องที่ทําอยู (รอยละ 20)

ตัวชี้วัด
1. สามารถเปน วิทยากรถายทอดเทคโนโลยีหรือใหค ําแนะนํา ปรึกษาใหกับ ผูอื่นได
2. สามารถเปนเกษตรกรตนแบบหรือจุดเรียนรูใหกับผู อื่น
3. มีความใฝรู และพยายามแสวงหาความรูใหมๆ ในอาชีพที่ทํ าอยู อยา งตอเนื่ อง
4. มีผลงานและความสําเร็จของผลงานทั้งปริม าณและคุณ ภาพตลอดระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน

2. มีขอมูลประกอบการตัด สินใจ (รอยละ 1. สามารถเขาถึงแหลงข อมูลการเพาะเลี้ยงสั ตวน้ําจากเจาหนาที่ และผ านทาง
20)
ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารอื่นๆ เชน Internet, Mobile phone เปนตน
2. มีการบันทึกขอมูลและใชขอมูลมาประกอบการวิเคราะหวางแผน บริห าร
จัดการผลผลิ ตใหส อดคล องกับความตองการของตลาด
3. มีการนําขอมูลมาใช ในการแก ไขปญหาและพัฒนาอาชีพของตนได
4. มีการจดบันทึกการดํ าเนินการตามมาตรฐานการเพาะเลี้ย งสัตวน้ํา
3. มีการบริหารจัดการผลผลิ ตและ
การตลาด (รอยละ 15)

1. มีความสามารถในการบริหารจัดการปจจัย การผลิ ต แรงงาน และทุน ฯลฯ
2. มีความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิ ตและการตลาดเพื่อให ขายผลผลิตได
3. มีการจัดการของเหลื อจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

4. มีความตระหนักถึงคุณ ภาพสินคาและ
ความปลอดภัยของผูบริโภค (รอยละ
15)

1. มีการผลิตที่ไ ดมาตรฐานของกรมประมง หรือเกษตรอินทรีย หรือการผลิตที่ไ ด
มาตรฐานอื่นๆ
2. ผลผลิตที่ ไดมาตรฐานในเชิงคุณ ภาพ

5. มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม/
สังคม (รอยละ 15)

1. มีกระบวนการผลิตที่ไมกอใหเ กิดมลภาวะและไมทําลายสิ่ งแวดล อม
2. มีว ิธีการประหยัดพลังงานใชในฟารม
3. มีกิจกรรมชวยเหลือชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง

6. มีความภูม ิใจในความเปนเกษตรกร
(รอยละ 15)

1. มีความมุงมั่นในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตรไวใหรุน ตอไป
3. มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชี พการเกษตร
4. มีความเปนผูนําและเสียสละเพื่อประโยชน สวนรวมในดานตางๆ

๓๒

 หนวยงานจะทํ างานอยางไร
• คัดกรองรายชื่อเกษตรกรที่ มีคุณสมบัติหรือใกล เคียง หรือใจสู
• จําแนกเกษตรกรออกเปนประเภทการเลี้ยง
– เลี้ยงกุงขาว
- เลี้ยงปลาตะเพียน
– เลี้ยงปลานิล
- เลี้ยงผสมผสาน
– เลี้ยงปลาดุก
- เลี้ยงปลายี่สก
• จําแนกปญหาการเลี้ยงสัตวน้ําแตละประเภท
– ตนทุนอาหารสูง ตองการทําอาหารเอง หาเกษตรกรตนแบบ
– ปลาเลี้ยงไมโต จําแนกปญหา
– อื่นๆ จําแนกปญหา
• จัดรวมกลุ มเกษตรกรที่มีปญหาเหมือนกัน ใกลเคียงกัน เขารับการอบรม ดูงานหรือทดลอง
เปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงโดยการทํานารองในบางฟารม
• ติดตาม ดูแลอยางใกลชิดมากกวาเดิ ม พบเกษตรกรอยางนอย 3 ครั้ง/คน
• มีสมุดประจําตัวเกษตรกร (สวนกลางจะทําให)
• บันทึกผลผลิตที่เกษตรกรจับขายไดและวิ เคราะหเปรียบเทียบกับผลผลิตรุน ที่ผานมา
• สรุปบทเรียน และคนหาเกษตรกรที่จะเปนตนแบบ
 การเสริมความรูใหแ กเกษตรกร
• จัดทําศูนยเรียนรูใหแกเ กษตรกรโดยใช ศูนยวิจัยและฟารมเกษตรกรตนแบบ
• จัดทํามุ มความรูใหแกเกษตรกรภายในสํานักงาน
•จัดทาสื่อความรูใหแกเกษตรกร ผาน ICT ชุมชนและทีวีเกษตรกร
• นําเกษตรกรหัวกา วหนาเขารวมประชุมวิชาการกับหนวยงานตางๆ
ฯลฯ

๓๓

รายงานผลการดําเนินงานโครงการเกษตรกรปราดเปรื่ อง(Smart Farmer) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7
กิจกรรมพัฒ นาเกษตรกรสู (Smart Farmer) รายละเอียดงานมีด ังนี้
รายงานผลการดําเนินงานโครงการเกษตรกรปราดเปรือ่ ง(Smart Farmer)
หนวย แผน ผล
นับ
สะสม

กิจกรรมพัฒ นาเกษตรกรสู Smart Farmer
1. สุมเปนพี่เลี้ยงการประเมินเกษตรกรรวมกับสํานักงานประมงจังหวัด

ราย

80

80

2. ตรวจประเมินแบบสอบถามที่ไดรับจากสํ านักงานประมงจังหวัด

ราย

400 400

3. อบรมใหค วามรูเกษตรกร

ราย

126 116

คํา ชี้แจง/ปญหา อุป สรรค
(โดยสุม 20 เปอร เซ็นตข องแผน
ทั้งหมด 400ราย)แบง เปนอํา เภอ
ปากพนังจากจํานวน 212 ราย
สุม มา 42 ราย และอําเภอหัวไทร
188 ราย สุมมา 38 ราย รวม 2
อํา เภอ 80 ราย
- แบบสอบถามกรอกไมสมบูรณ
(ไมค รบทุกชอง จึงตอ งทําการ
ตรวจสอบใหม เพื่อความสมบูรณ
ของแบบสอบถาม )
- บางหัวขอไมมีการกรอกคําตอบ
เนื่องจากเกษตรกรไมเขาใจคําถาม
และไมมีก ิจกรรมนั้นในการ
เพาะเลี้ยงของตัวเกษตรกรเอง
ในบางหัวขอของแบบสอบถาม
เกษตรกรเพิ่มคํา ตอบเอง เนื่องจาก
ไมมีค ําตอบใหเลือ ก
จากการเขา ดําเนินฝกอบรม
แนะนําสงเสริม แจกเอกสาร และ
ทําแบบทดสอบ Post – Test ใน
รายเกษตรกรที่ไมผา นเกณฑการ
ประเมิน จํานวน 126 ราย ทํา
การประเมินตรวจแบบทดสอบ
Post – Test ผลการตรวจมี
เกษตรกรผา น 116 ราย ไมผา น
3 ราย และไมมคี ะแนน 7 ราย

รายละเอียดการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู (Smart Farmer)
1. สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีฯ เขา สัมภาษณ และทํา Pre-test เกษตรกรจํานวน 400 ราย โดย
ใชแบบสัมภาษณการประเมิน Smart Farmer ตนแบบสาขาประมง (ดานการเพาะเลี้ยงกุงทะเล) โดยแบงพื้นที่
ออกเปน อําเภอปากพนัง 212 ราย และอําเภอหั วไทร 188 ราย
2. สุมเปนพี่เลี้ยงการประเมินเกษตรกรรวมกับสํานักงานประมงจังหวัด โดยศูนยพัฒนาประมงพื้ น ที่ ลุ ม
น้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนิน การสุมออกไปสัมภาษณ เ กษตรกรร ว มกั บ สํ า นั ก งานประมง
จังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยสุม 20 เปอรเซ็นตของแผนทั้ง หมด 400ราย) ในเขตพื้น ที่ อํ า เภอปากพนั ง และ
๓๔

อําเภอหัวไทร มีผลการปฏิบัติงาน อําเภอปากพนังจากจํานวน 212 ราย สุมมา 42 ราย และอํ า เภอหั ว ไทร
188 ราย สุมมา 38 ราย รวม 2 อําเภอ 80 ราย
3. ตรวจประเมินแบบสอบถามที่ไดรับจากสํานักงานประมงจังหวัด มี แ ผนการปฏิ บั ติ ง าน จํ า นวน
400 ราย และศู น ย พั ฒ นาประมงพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ได ทํ า การตรวจ
แบบสอบถามทั้งหมด 400 ราย โดยเกษตรกรตองผานเกณฑไมนอยกวา 60 เปอรเซ็นต
ผลการตรวจแบบสอบถาม Pre-Test จากสํานักงานประมงจังหวัดนครศรีฯ จํานวน 400 ราย มีดังนี้
 ผาน 274 ราย โดยมี ชวงเกณฑคะแนน ดังนี้
 ไมผาน 126 ราย
ระดับ Smart Farmer
Platinum

Gold

Silver

คะแนน 85 - 100 คะแนน 75 - 84 คะแนน 60 - 74
8

99

167

4. อบรมใหความรูเกษตรกร โดยศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดํ า ริ ไ ด
ดําเนิน การเขาฝกอบรมแนะนําสงเสริม แจกเอกสาร และทําแบบทดสอบ Post – Test ในรายเกษตรกรที่ ไ ม
ผานเกณฑการประเมิน จํานวน 126 ราย
ผลการปฏิบัติงาน
ศูนยฯปากพนัง ทําการประเมินตรวจแบบทดสอบ Post – Test จากสํานักงานประมงจังหวัดนครศรี ฯ
ในรายที่ไมผานเกณฑประเมิน 126 ราย โดยมีแบบทดสอบ Post – Test จํานวน 119 ราย ไมมีแ บบทดสอบ
Post – Test จํานวน 7 ราย
ผลการตรวจมีเกษตรกรผ า น
ผลการตรวจแบบทดสอบ Post – Test
116 ราย ไม ผ า น 3 ราย
และไมมีคะแนน 7 ราย
(ในรายที่ไมผา นการประเมิน Pre-Test 126 ราย)
ผาน

ไมผาน

ไมมีค ะแนน

116 คน

3 คน

7 คน

๓๕

6. แผนงานสงเสริม ประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร
ผลผลิตที่ 3 เกษตรกรไดรับการสงเสริ มและพัฒ นาศักยภาพ
กิจกรรมหลัก ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมง
เพื่อสงเสริม พัฒนาธุรกิจ และอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อการแขงขันทางการคา โดยการถ า ยทอด
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหแกเกษตรกรที่มีความรูพื้นฐานดานการเพาะเลี้ยงใหมี ค วามรู ด า นเทคนิ ค ใน
การเลี้ยงมากขึ้น และสามารถพัฒนาเปนอาชีพเชิงพาณิชยไดโดยตอบสนองความต อ งการของเกษตรกรตาม
ศักยภาพของพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตใหภาคเกษตรอย า งมี คุ ณ ภาพและสนั บ สนุ น ให เ กษตรกรใช เ ทคนิ ค ที่
เหมาะสมและถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกรรายอื่นในพื้น ที่ ซึ่งประกอบดวย 2 กิจกรรมยอย ดังนี้

กิจกรรมยอยที่ 1 บริหารระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
โครงการชลประทานน้ํา เค็ม เพื่อการเลี้ยงกุงทะเลพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ในป 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราชดําริใหมีการพัฒนาลุมน้ํา ปากพนังขึ้น และ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
หนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝายได กําหนดใหมีการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น (Land Use) ในลุ ม น้ํ า ปากพนั ง ให มี คุ ณ
คาตอบแทนอยางสูง สุดในทุกพื้นที่ รวมทั้งลดความขัดแยงระหว า งราษฎรที่ ป ระกอบอาชี พ ทํ า นาข า ว และ
เพาะเลี้ยงกุง ในสวนของเขตนากุงริมชายฝงทะเลกรมประมงมีหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนาพื้นที่
ในป 2536 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดํ า รั ส กั บ คณะกรรมการบริ ห าร
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ณ พระตําหนักทักษิณราชนิ เ วศน 4 อํ า เภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีใจความสําคัญที่เกี่ยวของกับกรมประมง ดังนี้
ตองพิจารณากําหนดแนวเขตที่แนนอน เพื่อแยกพื้นที่น้ําจืดและพื้นที่น ้ําเค็ม โดยพิจารณาบริ เ วณด า น
ทิศตะวันออของคลองหรือแมน้ําปากพนังใหเปน พื้นที่น ้ําเค็ม
ควรจัดตั้งศูนยศึกษาเฉพาะกิจที่บริเวณประตูระบายน้ําหนาโกฏิ ในพื้น ที่ของกรมประมง เพื่ อ ทํ า การ
ทดลอง ศึกษา และวิจัยดานการประมงแบบครบวงจร
ควรพิจารณาเกี่ยวกับระบบการระบายน้ําเสียจากนากุง และน้ําเปรี้ยวจากพรุ รวมทั้ ง ระบบบํ า บั ด น้ํ า
เสียจากชุมชน เชน เขตชุมชนอําเภอเชียรใหญ และอําเภอชะอวด เพื่อใหน ้ํา จื ด ที่ กั ก เก็ บ ไว ใ นลํ า น้ํ า ลํ า คลอง
ตางๆ ในเขตลุมน้ํา สามารถนํามาใชในการอุปโภคบริโภคไดอยางสมบูรณขึ้น
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดดานการเพาะเลี้ยงกุงทะเล เพื่อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว กรมประมงจึง กําหนดโครงการพัฒนาเพาะเลี้ยงกุงทะ เลในพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริขึ้น โดยมีความประสงคที่จะฟนฟูปรับปรุง พัฒนาการเลี้ยงกุงกุล าดํ า ในเขตพื้ น ที่ น้ํ า เค็ ม ด า นทิ ศ
ตะวันออกของแมน้ําปากพนัง ใหมีความยั่งยืนเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อยกฐานะความเปนอยูของเกษตรกรให

๓๖

ดีขึ้นมีการใชประโยชนที่ดินใหเต็มศักยภาพ และปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อ มมิ ใ ห เ สื่ อ มโทรม มี
ผลกระทบนอยที่สุด
ในป พ.ศ.2536 สํานักงบประมาณ ไดอนุมัติใหกรมประมงดําเนินการกอสรางโครงการพัฒนาพื้น ที่ ลุ ม
น้ําปากพนัง เพื่อการเพาะเลี้ยงกุงทะเลได กรมประมงจึง กําหนดกอสรางโครงการชลประทานน้ํ า เค็ ม เพื่ อ การ
เลี้ยงกุงทะเลบานหนาโกฏิขึ้น ตั้งอยูที่ ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิ ม เป น ที่ ดิ น
สาธารณะประโยชนทุงเลี้ยงสัตว ดําเนิน การกอสรางในป พ.ศ. 2536 กอสรางแล ว เสร็ จ เมื่ อ ป พ.ศ. 2540 มี
พื้นที่ทั้ง หมด 1,216 ไร มีสมาชิกเขารวมโครงการทั้งหมด 196 ราย บ อ เลี้ ย งกุ ง 196 บ อ พื้ น ที่ เ ฉลี่ ย ต อ บ อ
3.22 ไร
นอกจากโครงการชลประทานฯ บานหนาโกฏิ กรมประมงไดดํา เนินการกอสราง โครงการชลประทาน
น้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล พื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ริมชายฝงทะเลในเขตพื้นที่น ากุง
ขึ้นอีก จํานวน 3 แหง
วัตถุประสงคของโครงการ
กรมประมงมีความประสงคที่จะฟนฟูและพัฒนาปรับปรุงการเลี้ยงกุงกุลาดําในเขตพื้นที่น้ําเค็มดานทิศ
ตะวันออกของแมน้ําปากพนังใหมีความยั่งยืนเต็มศักยภาพของพื้นที่
เพื่อยกระดับฐานะความเปนอยูของ
เกษตรกรใหดีขึ้นมีก ารใชประโยชนจากที่ดิน (Land Use) ใหเต็มศักยภาพและปองกัน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมิใหเสื่อมโทรม โดยใหมีผลกระทบนอยที่สุด ตามผลการศึ กษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ
ไดคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในลุมน้ําปากพนัง ริ มชายฝงทะเลในเขตพื้นที่น ากุง จํานวน 4 แปลง เพื่อศึ กษาและ
ออกแบบกอสรางประกอบดวย
แปลงที่
1
2
3
4

ที่ต ั้ง
บานทาพญา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บานบอคณฑี อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
บานหนาสตน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
บานหนาโกฐ อําเภอทาพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รวม

๓๗

พื้นที่ (ไร)
1,999
2,255
1,841
1,216
7,311

ในพื้น ที่ทั้ง 4 แปลง มีบอกุงเดิมอยูแลวคิ ดเปนรอยละประมาณ 21, 51, และ 71 ของพื้นที่บอกุง
ทั้งหมด ตามลําดับ ในขณะกอสรางพบวามีปญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งทางเจาหนาที่กรมประมงและกลุ ม
บริษัทที่ปรึกษาไดพยายามดําเนิน การแกไขป ญหาไดระดับหนึ่ง
ซึ่งบางบริเวณอาจมีปญหาเรื่องที่ดินมากไม
สามารถแกไขไดจําเปนตองกันพื้นที่บ างสวนออกจากพื้นที่โครงการ ดังนั้นพื้นที่โครงการหลังจากกอสรางแลวจึง
ลดลงบางสวนสรุปไดดังนี้
แปลงที่
1
2
3
4

ที่ตั้ง
บานทาพญา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บานบอคณฑี อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
บานหนาสตน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
บานหนาโกฐ อําเภอทาพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รวม

จํานวนพื้นที่ (ไร)
ลดลง (ไร)
1,320
679 (34%)
2,015
240 (10%)
1,030
811 (40%)
1,216
5,581 1,730 (29%)

หลังจากกอสรางเสร็จเรียบรอย ไดเปดใหเกษตรกรเขาดําเนิน การดา นเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ชายฝ ง ตาม
ความตองการและความชํานาญของแตละคน โดยเกษตรกรจะมีการจัดตั้งกลุมเกษตรกรและกลุมสหกรณ ผู เ ลี้ ย ง
กุงทะเล
แผนทีแ่ สดงที่ต ั้งโครงการชลประทานน้ําเค็ม เพื่อการเลี้ยงกุงทะเล

๓๘

รายละเอียดองคประกอบโครงการ
1. ระบบสงน้ําโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานทาพญา

โครงการเพาะเลี้ยงกุงทะเลพื้นที่ลุมน้ําปากพนังแปลงบานทาพญา ภายหลังจากกอสรางเสร็จแลว มี
พื้นที่เลี้ยงกุงทะเลสุทธิ 1,320 ไร ประกอบดวยคลองสงน้ําเค็ม 4 สาย ไดแก คลอง MC1 คลอง MC2 คลอง
1L-MC1 และ คลอง 2L-MC1 รวมความยาวคลองสงน้ํา 5,649.19 เมตร (ภาพที่ 1)
ปจจุบ ันโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานทาพญามีจํานวนบอเลี้ยง 98 บอ รวม
พื้นที่ 271 ไร คลองสงน้ํา 5,649.19 เมตร พื้นที่บอพักน้ําประมาณ 4.8 ไร (ภาพที่ 2) และจากภาพถาย
ดาวเทียมในบริเวณใกลเ คียงมีโครงการวิจัยและสาธิตการเลี้ยงกุงทะเลดวยระบบชีวภาพมีพื้นที่จํานวน 23 ไร
ประกอบดวยโรงเพาะฟกอนุบาล 1 โรง อาคารทําการ 1 หลัง บอดิน 8 บอ
N
MC1

1L-MC1

อ่ าวไทย

MC2

2L-MC1

ภาพที่ 1 แผนที่โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล บานทาพญา

๓๙

ภาพที่ 2 ภาพถายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล บานทาพญา

2. ระบบสงน้ําโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานบอคณฑี

โครงการเพาะเลี้ยงกุงทะเลพื้นที่ลุมน้ําปากพนังแปลงบานบอคณฑี ตั้งอยูที่อําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ภายหลังจากกอสรางเสร็จแลวจะมี พื้นที่เลี้ยงกุงทะเลสุทธิ 2,015 ไร ประกอบดวยคลองสง
น้ําเค็ม 15 สาย โดยมีคลองสายหลัก ไดแก คลองสาย MR และคลองสาย ML รวมความยาวคลองสงน้ํา
ทั้งหมด 15 สาย 10,764.04 เมตร โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่ อการเลี้ยงกุงทะเลบานบอคณฑี มีบอ
เลี้ยงสัตวน้ําจํานวน 163 บอ จํานวน 501 ไร พื้นที่บ อพักน้ําประมาณ 6.5 ไร (ภาพที่ 3 และ 4)

๔๐

1L-1R-MR

3L-1R-MR

1R-1R-MR

N

4R-MR
1R-MR

2R-MR

MR

5L-MR
4L-MR

3L-MR

ML

2L-MR
1L-MR

1L-1L-MR

ภาพที่ 3 แผนที่โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล บานบอคณฑี

ภาพที่ 4 ภาพถายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล บานบอคณฑี

๔๑

3. ระบบสงน้ําโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหนาสตน

โครงการเพาะเลี้ยงกุงทะเลพื้นที่ลุมน้ําปากพนังแปลงบานหนาสตน อยูในเขตอําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ภายหลังจากกอสรางเสร็จแลวจะมีพื้นที่เลี้ยงกุงทะเลสุทธิ 1,030 ไร ประกอบดวยคลองสง
น้ําเค็ม 7 สาย ไดแ ก คลอง MR คลอง 1L-MR คลอง 2L-MR คลอง 3L-MR คลอง 4L-MR คลอง 1L4L-MR
และคลอง 2L-4L-MR รวมความยาวคลองสงน้ํา 6,161.00 เมตร โครงการชลประทานน้ําเค็ มเพื่อการเลี้ยง
กุงทะเลบานหนาสตน มีบอเลี้ยงสัต วน้ําจํานวน 189 บอ รวมพื้นที่บอเลี้ยง 630 ไร พื้นที่บอพักน้ําประมาณ
5.7 ไร (ภาพที่ 5 และ 6)

4L-MR

MR
2L-4L-MR
3L-MR
1L-4L-MR

2L-MR

1L-MR

ภาพที่ 5 แผนที่โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล บานหนาสตน

๔๒

N

ภาพที่ 6 ภาพถายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล บานหนาสตน

4. โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหนาโกฐ

โครงการชลประทานน้ําเค็มเพือ่ การเลี้ยงกุงทะเลบานหนาโกฐ เดิมเปนที่ดินบานทุง หนาโกฐเปน
ที่ดินสาธารณะประโยชนที่พลเมืองใชรวมกัน ทางราชการสงวนไวเปนพื้นที่ท ุงเลี้ยงสัตวมีเนื้อที่โดยรวม 2,600
ไร เมื่อประมาณป พ.ศ. 2533 กรมประมงไดดําเนินการขอใชที่ดินเต็มพื้นที่ เพื่ อจัดทําโครงการชลประทาน
น้ําเค็มเพือ่ การเลี้ยงกุงทะเลบานหนาโกฐ หมูที่ 10 ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
โดยแบงพื้นที่ออกเปน 3 ส วน ซึ่งกรมประมงสามารถเข าไปใชพื้นที่ไ ดเพียงบางสวน จํานวน 1,216 ไร สําหรับ
ที่ดินสวนที่เหลือประชาชนบุกรุกเขาใชประโยชนเกือบเต็มพื้นที่ จึงไมสามารถเข าใชพื้นที่ไดตามวั ตถุประสงค
ของโครงการ
ในป พ.ศ.2536 สํานักงบประมาณไดอนุมัติใหกรมประมงดํา เนินการกอสรางโครงการพัฒนา
พื้นที่ลุมน้ําปากพนังเพื่อการเพาะเลี้ยงกุงทะเลไดในวงเงิน 209,481,369 บาท และเปดใหบริการเมื่ อวันที่
26 ตุลาคม 2540 โครงการประกอบด วยสิ่งกอสรางพื้นฐาน สถานีสูบน้ํา บอพักน้ํา คลองสงน้ํา คลองระบาย
๔๓

น้ําทิ้ง บอบําบัดน้ําเสียจากการเลี้ยงกุงทะเล ตลอดจนกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เชน อาคาร
สํานักงาน ถนน ไฟฟา เปนตน การดําเนินการพัฒนาที่ดินโดยจัดระบบน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ เพื่อลดปญหามลภาวะดานสิ่งแวดลอ ม จากการปลอยน้ําเสียจากนากุง โดยมีกิจกรรมหลั ก
คือ การสูบน้ําที่สะอาดจากบริ เวณชายฝง และการบําบัดน้ําจากการเลี้ยงกอนจะปลอยออกสูทะเล นอกจากนี้
โครงการไดจัดตั้งหนวยตรวจสอบโรคกุงทะเลและบริการวิชาการบานหนาโกฐ เพื่อใหบริการแกเกษตรกรใน
โครงการฯ และเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลใกลเ คียง คือ
1. บริการตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว (SEMBV) ในกุง ทะเล ด วยเทคนิค PCR
(Polymerase Chain Reaction)
2. ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา ชนิดแพลงกตอน เชื้ อแบคทีเรียวิบริโอ และสุขภาพกุง สวนการ
คัดเลือกเกษตรกรเขารว มโครงการพิจารณาจากเกษตรกรที่อาศัยในพื้นที่แสดงความจํานงเขาทํากินและ
ดําเนิน งานภายในโครงการ มีสมาชิก เขารว มโครงการทั้งหมด 196 ราย
การบริหารงานในพื้น ที่โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบ า นหน า โกฐ ได ส ง เสริ ม ให
เกษตรกรผูเลี้ยงกุงรวมกลุม เพื่อบริหารงานกันเอง โดยไดจัดตั้งและจดทะเบียนสหกรณประมงเลี้ยงกุงบานหน า
โกฐ จํากัด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2543 มีสมาชิกที่ลงหุน สหกรณ จํานวน 203 ราย และเพื่อให ก ารบริ ห าร
พื้นที่โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหนาโกฐ เปนไปอยา งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ จึงไดกําหนดขอตกลงขึ้น ระหวางศูนย พั ฒ นาประมงพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปาก
พนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ กับ สหกรณประมงเลี้ยงกุงบานหน า โกฐ จํ า กั ด เมื่ อ วั น ที่ 4 ตุ ล าคม พ.ศ.
2549 จํานวน 20 ขอ
หนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหนาโกฐ
1. ตรวจวิเ คราะหคุณภาพน้ําและสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการฯ มีการปฏิบัติงานสัปดาหละ 1
ครั้ง เพื่อตรวจคุณภาพน้ําและสิ่ง แวดลอมทั่วไป โดยตรวจวิเ คราะหความเค็ ม ความเปนกรดดาง(pH) ความเปน
ดาง (Alkalinity) แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท ฟอสเฟต ปริมาณออกซิเจน(DO) ปริมาณออกซิ เจนที่ละลายใน
น้ํา(BOD) (ศูนยฯรับผิดชอบตรวจวิเคราะห) และหาปริมาณแบคทีเรียรวม แบคที เรียวิบริโอ และชนิดแพลงก
ตอน (โครงการฯ ตรวจวิเคราะห)
2. การจัดการระบบชลประทาน แบงออกเปน 2 สวนคือ
2.1 บริการสูบน้ําทะเล ซึ่งปจจุบันไดทําการสูบน้ําตามความตองการของเกษตรกรเทานั้น
โดยคาใชจายสวนนี้เกษตรกรจะเปนผูรับผิดชอบเอง
2.2 ดูแลและซอมบํารุงระบบ มีการตรวจสอบระบบไฟฟาเบื้องตนภาคในโครงการสัปดาหละ
1 ครั้ง เชน ระบบมอเตอรสูบน้ํา หมอแปลงไฟฟา มิเ ตอรไฟฟา รวมทั้งระบบไฟฟาของเกษตรกรเมื่อขัดข อง
3. การใหบริการทางวิชาการ เปนการใหบริการที่โครงการและเก็บตัวอยางในโครงการเพื่อตรวจ
วิเคราะหแบงไดดังนี้ คือ

๔๔

3.1 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการ เพื่อสอบถามถึงปญหาและอุปสรรค รวมถึงความ
คิดเห็นของเกษตรกรเพือ่ จะไดนํามาเขาที่ประชุม เพื่อร วมการแกไขใหดีขึ้น
3.2 ตรวจวิ เคราะหคุณภาพน้ํา บริการเกษตรกรในโครงการและเกษตรกรทั่ วไป โดยตรวจ
วิเคราะห ความเค็ม พีเอช อัลคาไลน แอมโมเนีย ไนไตรท ชนิดแพลงกตอน และแบคทีเรีย วิบริโอ
3.3 ตรวจวิ เคราะหสุขภาพกุง บริการเกษตรกรในโครงการและเกษตรกรทั่วไป
3.4 ใหคําแนะนําแกเกษตรกรที่มาติดตอ บริการเกษตรกรในโครงการและเกษตรกรทั่ วไป
สถานที่ตั้งโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหนาโกฐตั้งอยูบริเวณถนนชายทะเล
ปากพนัง-หัวไทร หมูที่ 10 ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายหลังจากกอสราง
เสร็จแลวจะมีพื้นที่เลี้ยงกุงทะเลสุทธิ 1,216 ไร ประกอบด วย
1. บอเลี้ยงกุงทั้งหมด 196 บอ รวมพื้นที่ 631.50 ไร แยกดังนี้
บอโซน A 95 บอ (A-I) ขนาดพื้นที่บอละ 3.75 ไร รวมพื้นที่ 356.25 ไร
บอโซน B 101 บอ (L-O) ขนาดพื้นที่บอ 3.75 ไร จํานวน 11 บ อ รวมพื้นที่ 41.25 ไร
และขนาดพื้นที่บอ 2.60 ไร จํานวน 90 บอ รวมพื้นที่ 234.00 ไร
2. ระบบสูบน้ําทะเล ใชทอเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.50 เมตร เรียงกัน 3 แถวละๆ 470 เมตร
ใชเครื่องสูบน้ําแบบแนวตั้ง ขนาด 150 แรงมา 380 โวลท จํานวน 11 เครื่อง
3. บอพักน้ํา จํานวน 2 บอ บอพั กน้ําโซน A ขนาดพื้นที่ 78 ไร บอพักน้ําโซน B ขนาดพื้นที่ 66 ไร
4. คลองสงน้ํา จํานวน 8 สาย ความยาวรวม 3,970 เมตร
5. คลองระบายน้ําทิ้ง จํานวน 8 สาย ความยาวรวม 3,580 เมตร
6. บอตะกอน ขนาดพื้นที่ 184 ไร เพื่อบําบัดน้ําทิ้งกอนปลอยลงสูทะเล โดยผานทอเหล็กขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร เรียงกัน 2 แถวละๆ 2,000 เมตร
7. ระบบไฟฟาในพืน้ ที่โ ครงการ ใชระบบไฟฟาแรงสูง 380 โวลท

๔๕

ภาพที่ 7 แผนที่โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล บานหนาโกศ

ภาพที่ 8 ภาพถายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล บานหนาโกฐ

๔๖

ผลการดําเนินงานโครงการชลประทานฯ
หนาที่ห ลักของโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานทาพญา, บานหนาสตน, บาน
บอคณฑีและบานหนาโกฐ คือการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกเ กษตรกร แตตองอยูภายใตกฏเกณฑ
และระเบียบที่ท างศูนยฯและกลุมผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในโครงการไดเขาร วมประชุมและมีมติ
โดยงานหลักที่
ดําเนินงานในปงบประมาณ 2557 ดังนี้
แผนงาน : สงเสริมประสิทธิภ าพการผลิต และสรางมูลคาภาคการเกษตร
ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจ กรรม : ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมง
กิจ กรรมยอย : บริห ารระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน ้ํา
หนวยงาน

กิจ กรรม/งานทีจ่ ะทํา
1.ตรวจวิเคราะหคุณ ภาพน้ําและสิง่ แวดลอ มในพื้นที่

โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยง
2.ใหบริการทางวิชาการ
กุง ทะเล บานทาพญา
3. บริการสูบน้ําแกเกษตรกร
1.ตรวจวิเคราะหคุณ ภาพน้ําและสิง่ แวดลอ มในพื้นที่
โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยง
2.ใหบริการทางวิชาการ
กุง ทะเล บานหนาโกฏิ
3. บริการสูบน้ําแกเกษตรกร
1.ตรวจวิเคราะหคุณ ภาพน้ําและสิง่ แวดลอ มในพื้นที่
โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยง
2.ใหบริการทางวิชาการ
กุง ทะเล บานบอคณฑี
3. บริการสูบน้ําแกเกษตรกร
1.ตรวจวิเคราะหคุณ ภาพน้ําและสิง่ แวดลอ มในพื้นที่
โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยง
2.ใหบริการทางวิชาการ
กุง ทะเล บานหนาสตน
3. บริการสูบน้ําแกเกษตรกร

๔๗

หนวยนับ

ปริมาณ
แผน

ผล

ครั้ง

24

52

ตัวอยาง

120

260

ราย

840

957

ตัวอยาง

1,260

714

ชม

330

117

ลบ.ม.

510,494

ครั้ง

986,700
24

ตัวอยาง

144

312

ราย

840

1,142

ตัวอยาง

1,260
330

2,840
1,427,010

ครั้ง

986,700
24

ตัวอยาง

120

260

ราย

960

1,239

ตัวอยาง

1,440
780

1,456
2,514,240

ครั้ง

3,395,340
24

ตัวอยาง

120

312

ราย

960

1,174

ตัวอยาง

1,117

ชม

1,440
780

ลบ.ม.

3,395,340

2,799,360

ชม
ลบ.ม.

ชม
ลบ.ม.

52

330
52

582
52

648

1. การบริการสูบน้ําทะเล ทางศูนยฯ บริการสูบน้ําทะเลเข า ในโครงการสั ป ดาห ล ะ 3 ครั้ ง คื อ วั น
จันทร วันพุธ และวันศุกร แตถามีกรณีฉุกเฉินก็จะสูบน้ําทะเลเพิ่มเติม ซึ่งทางศูนยฯไดทําขอตกลงกั บ สมาชิ ก ใน
แตละโครงการ โดยการสูบน้ําทะเลแตละครั้งจะบันทึกขอมูลและรายละเอียดของปริมาณการสูบน้ําแตละครั้ง ไว
อยางชัดเจน ในปงบประมาณ 2557 มีแผนและผลดําเนิน งานดังนี้
1.1 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานทาพญา มีแผนดํา เนิ น งาน 330
ชั่วโมงตอปริมาณน้ํา 986,700 ลูกบาศกเมตร ผลการดําเนิน งาน 117 ชั่ ว โมงต อ ปริ ม าณน้ํ า 510,494
ลูกบาศกเมตร
1.2 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ ง ทะเลบ า นหน า สตน มี แ ผนดํ า เนิ น งาน
780 ชั่วโมงตอปริมาณน้ํา 3,395,340 ลู ก บาศก เ มตร ผลการดํ า เนิ น งาน 648 ชั่ ว โมงต อ ปริ ม าณน้ํ า
2,799,360 ลูกบาศกเมตร
1.3 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ ย งกุ ง ทะเลบ า นบ อ คณฑี มี แ ผนดํ า เนิ น งาน
780 ชั่วโมงตอปริมาณน้ํา 3,395,340 ลู ก บาศก เ มตร ผลการดํ า เนิ น งาน 582 ชั่ ว โมงต อ ปริ ม าณน้ํ า
2,514,240 ลูกบาศกเมตร
1.4 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ ย งกุ ง ทะเลบ า นหน า โกฐ มี แ ผนดํ า เนิ น งาน
330 ชั่วโมงตอ ปริ ม าณน้ํ า 986,700 ลู ก บาศก เ มตร ผลการดํ า เนิ น งาน 330 ชั่ ว โมงต อ ปริ ม าณน้ํ า
1,427,010 ลูกบาศกเมตร
ภาพแสดงระบบการสู บน้ําเขาบ อเลี้ยงของเกษตรกรโครงการชลประทานน้ําเค็ม ฯ

๔๘

การดูแลรั กษา และซอ มบํารุงระบบ มีเจาหนาที่คอยตรวจสอบระบบของโรงสูบน้ําทุกครั้งที่สูบ
น้ําหรือสัปดาหละ 3 ครั้ง

โรงสูบน้ําทะเล

มอเตอรสูบน้ํา

มอเตอรสูบน้ํา

มอเตอรสูบน้ํา

ตูค วบคุม ระบบสูบน้ํา

เครื่องยนตสํารองไฟ

๔๙

2. ตรวจวิเคราะหค ุณภาพน้ําในสิ่งแวดลอมของโครงการ ฯ สัปดาหละ 1 ครั้ง มีเจาหน า ที่ ที่ ป ระจํ า
อยูที่โครงการฯ จะเก็บตัวอยางน้ําจากบริเวณชายฝงทะเล, บอพักน้ํา, น้ํากอนเขาบอบําบั ด , น้ํ า ที่ อ อกจากบ อ
บําบัดและน้ํากอนทิ้ง ลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ มาตรวจวิเคราะหคุณภาพที่ ห อ งปฏิ บั ติ ก ารโดยวิ เ คราะห ห าค า
ไดแก ปริมาณออกซิเจนในน้ํ า ความเป น กรดด า ง ความเป น ด า ง BOD ฟอสเฟต ไนเตรท ไนไตร ท
แอมโมเนีย ความเค็ม นําผลที่ไดในแตละครั้งประชาสัมพันธโดยติดประกาศที่โครงการฯ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให เ กษตรกร
ไดรับทราบขอมูลดังกลาว ซึ่งเกษตรกรสามารถนําไปเปนขอมูลในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตอไปได มี แ ผนและผล
ดําเนิน งานดังนี้
2.1 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานทาพญา มี แ ผนดํ า เนิ น งาน 24
ครั้ง 120 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 52 ครั้ง 260 ตัวอยาง
2.2 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหนาสตน มีแผนดํ า เนิ น งาน 24
ครั้ง 120 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 52 ครั้ง 312 ตัวอยาง
2.3 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานบอคณฑี มี แ ผนดํ า เนิ น งาน 24
ครั้ง 120 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 52 ครั้ง 260 ตัวอยาง
1.4 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหนาโกฐ มี แ ผนดํ า เนิ น งาน 24
ครั้ง 144 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 52 ครั้ง 312 ตัวอยาง
ตาราง แสดงผลการตรวจวิเ คราะหน้ําและสิ่งแวดล อมในพื้นที่ของเกษตรกรในโครงการ ฯ
เดือน
ต.ค.56
พ.ย.56
ธ.ค.56
ม.ค.57
ก.พ.57
มี.ค.57
เม.ย.57
พ.ค.57
มิ.ย.57
ก.ค.57
ส.ค.57
ก.ย.57
รวม

ผลการตรวจวิเ คราะหน้ําและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ ของเกษตรกร(ราย/ตัวอยาง)
บานทาพญา
บานหนาสตน
บานบอคณฑี
บานหนาโกฐ
4/20
4/24
4/20
4/24
4/20
4/24
4/20
4/24
5/25
5/30
5/25
5/30
4/20
4/24
4/20
4/24
4/20
4/24
4/20
4/24
4/20
4/24
4/20
4/24
5/25
5/30
5/25
5/30
4/20
4/24
4/20
4/24
4/20
4/24
4/20
4/24
5/25
5/30
5/25
5/30
4/20
4/24
4/20
4/24
5/25
5/30
5/25
5/30
52/260
52/312
52/260
52/312
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ภาพแสดงจุดเก็บตัวอยางน้ําของโครงการชลประทานน้ํ าเค็มฯ

หนาชายฝงทะเล

บอพักน้ํา

คลองสงน้ําดี

บอบําบัด น้ํา

น้ํากอนบําบัด

การบําบัดน้ําทิ้ง

น้ํากอนปล อยสูธรรมชาติ
๕๑

3. การใหบริการทางวิชาการแกเกษตรกรในโครงการฯ ในเรื่องของการให คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การ
เลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ระบบการจัดการบอ รวมไปถึงคําแนะนําเกี่ยวกับใชยารักษาโรค ในปงบประมาณ 2557 มี
แผนดําเนินงานดังนี้
3.1 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานทาพญามีแ ผนดํ า เนิ น งาน 840 ราย
1,260 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 957 ราย 714 ตัวอยาง
3.2 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหนาสตน มีแผนดําเนินงาน 960 ราย
1,140 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 1,174 ราย 1,117 ตัวอยาง
3.3 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานบอคณฑี มีแผนดําเนิ น งาน 960 ราย
1,140 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 1,239 ราย 1,456 ตัวอยาง
3.4 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหนาโกฐ มีแผนดําเนิ น งาน 840 ราย
1,260 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 1,142 ราย 2,840 ตัวอยาง
ตาราง แสดงผลการดําเนินงานการใหบริการทางวิชาการของโครงการตาง ๆ
ผลการใหบริการทางวิชาการ (ราย/ตั วอยาง)
เดือน
บานทาพญา
บานหนาสตน
บานบอคณฑี
บานหนาโกฎิ
ต.ค.56
105/90
117/97
138/146
114/315
พ.ย.56
72/58
78/72
120/104
93/405
ธ.ค.56
51/40
108/92
81/84
80/229
ม.ค.57
39/28
125/108
12/12
62/138
ก.พ.57
110/80
56/58
81/94
82/185
มี.ค.57
72/56
63/50
105/118
78/178
เม.ย.57
48/40
84/71
87/106
106/175
พ.ค.57
72/56
105/90
159/186
88/185
มิ.ย.57
87/64
162/152
138/196
95/233
ก.ค.57
123/88
66/64
90/126
103/248
ส.ค.57
114/62
87/95
45/64
93/128
ก.ย.57
63/52
124/168
183/220
148/321
รวม
957/714
1,174/1,117 1,239/1,456 1,142/2,840
4. เก็บขอมูลเกี่ยวกับจํานวนบอเลี้ยงและผลผลิตของเกษตรกรที่ เ ลี้ ย งกุ ง ในโครงการฯ แต ล ะ
โครงการฯ โดยเจาหนาที่แตละโครงการออกสํารวจบอของเกษตรกร ตั้งแตเริ่มปลอยกุงลงเลี้ยงจนจั บ ขาย เพื่ อ
บันทึกขอมูลสถิติในแตละรอบป อีกทั้งสามารถกําหนดการทํางานของเจาหนาที่ในการดําเนิน งานเกี่ ย วกั บ การ
ใหบริการสูบน้ําทะเลและการใหบริการทางวิชาการไดอยางทั่วถึง มีรายละเอียดดังนี้
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ตาราง สรุปจํานวนบอเลี้ยงและผลผลิตกุงทะเลโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงกุงทะเล ประจําปงบประมาณ 2557
โครงการ ฯ บานหนาโกฐ
เดือน

ต.ค.56
พ.ย.56
ธ.ค.56
ม.ค.57
ก.พ.57
มี.ค.57
เม.ย.57
พ.ค.57
มิ.ย.57
ก.ค.57
ส.ค.57
ก.ย.57

ก ุงก ุลาดํา

ก ุงขาว

บอ/ราย

บอ/ราย

โครงการ ฯ บานทาพญา

ผลผลิต (กก .)
ก ุงก ุลาดํา

ก ุงขาว

ก ุงก ุลาดํา

ก ุงขาว

บอ/ราย

บอ/ราย

โครงการ ฯ บานบอ คณฑี

ผลผลิต (กก .)
ก ุง
ก ุลาดํา
ก ุงขาว

22/4
28/9
1,000
8,500
1/1 12/10
0
2,400
24/4
20/9
4,700
15,920
2/2
9/8
0
3,350
21/4
19/9
9,900
9,590
3/2
7/6 3,400
5,950
17/3
11/5 11,500
600
1/1
5/5
0
0
13/3
12/7
2,800
1,900
2/1 12/11
0
200
8/3
14/8
0
500
1/1 13/11
0
9,300
5/2
12/9
1,900
400
0/0
6/5
0
0
5/2
12/9
1,900
400
0/0
7/6
0
0
8/3
13/9
0
8,400
1/1
8/7
0
11,550
15/4
11/9
1,000
3,700
1/1 11/10
0
0
16/4 20/11
3,400
6,090
1/1 11/10
0
7,100
19/4 21/12
540
7,720
2/2
11/9
0
7,300
รวมกุงดํา+กุง ขาว
102,360.00
รวมกุงดํา+กุง ขาว
50,550.00
ผลผลิตเฉลี่ยตอ เดือน
ผลผลิต เฉลี่ยตอเดือ น
8,530.00
4,212.50
พท.โครงการ (ไร)
พท.โครงการ (ไร)
1,216
1,320
พท. บอเลี้ยงกุง (ไร)
พท. บอเลี้ยงกุง (ไร)
631.50
271
จํานวนบอเลี้ยงกุง
จํานวนบอเลี้ยงกุง
196/196 บอ/ราย
98/52 บอ/ราย
พื้นที่เฉลี่ย ไรตอ บอ
พื้นที่เฉลี่ย ไรตอ บอ
3.22
2.76
ผลผลิตรวมทั้ง 4 โครงการ 1438,462.00 (กก.)

๕๓

ก ุงก ุลาดํา

ก ุงขาว

บอ/ราย

บอ/ราย

11/7
29/14
11/8
21/11
12/9
23/10
3/2
10/4
2/1
17/9
5/3
23/12
5/4
15/7
5/4
19/9
3/2
22/11
2/1
20/8
1/1
17/9
4/4
23/9
รวมกุงดํา+กุง ขาว
ผลผลิตเฉลี่ยตอ เดือน

พท.โครงการ (ไร)
พท. บอเลี้ยงกุง (ไร)
จํานวนบอเลี้ยงกุง
พื้นที่เฉลี่ย ไรตอ บอ
เฉลี่ยเดือนละ

ผลผลิต (กก .)
ก ุง
ก ุลาดํา
ก ุงขาว

6,070
25,279
0
5,000
0
20,800
800
5,200
0
0
500
2,300
0
1,800
300
12,500
0
7,680
0
24,472
0
8,300
4,500
7,700
133,201.00
11,1 00.08
2,015
833
244/66 บอ/ราย
3.42
36,538 กก.

โครงการ ฯ บานหนาสตน
ก ุงก ุลาดํา

ก ุงขาว

บอ/ราย

บอ/ราย

2/2
25/21
2/2
24/21
0/0
23/17
3/1
23/15
4/4
29/22
3/3
22/18
1/1
19/15
1/1
15/12
3/2
18/10
6/6
22/16
6/2
36/20
6/3
21/16
รวมกุงดํา+กุง ขาว
ผลผลิตเฉลี่ยตอ เดือน

พท.โครงการ (ไร)
พท. บอเลี้ยงกุง (ไร)
จํานวนบอเลี้ยงกุง
พื้นที่เฉลี่ย ไรตอ บอ

ผลผลิต (กก .)
ก ุงก ุลาดํา

ก ุงขาว

0 16,807
800
6,550
0
5,496
0 15,600
500 24,555
400
7,149
0
2,602
0
5,120
0
6,100
2,700 26,786
0 10,916
1,500 18,770
152,351.00
12,695.92
1,030
630
189/82 บอ/ราย
3.33

กิจกรรมยอยที่ 2 โครงการฟน ฟูทรัพยากรประมงในอาวปากพนัง
โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในอาวปากพนัง
อาวปากพนังเปนแหลงน้ําธรรมชาติขนาดใหญสุด ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีค วาม
หลากหลายของสัต วน้ําทั้งน้ํ าจืด ,น้ํากรอยและน้ําเค็ม ในรอบแตละป ในปจจุบันปริมาณสัตวน้ําลดลงและ
สภาพแวดลอมในอาวปากพนังเสื่อมสภาพอย างตอเนื่อง มีการทําประมงโดยเครื่องมือประมงที่ผิด กฏหมาย
ไดแ ก อวนรุน อวนลากแคระ โพงพาง ยอปก ตลอดจนการปล อยน้ําเสียจากชุม ชน โรงงานอุตสาหกรรม
และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เปนผลโดยตรงทําใหทรัพยากรสั ตวน้ําและสิ่ง แวดลอ มทรุดโทรมลงตลอดเวลา
สงผลกระทบตอชาวประมงพื้นบานที่ยังชีพดวยการประมงเปนอาชีพหลัก ตองปรับเปลี่ยนอาชีพและอพยพย าย
ถิ่นฐานไปสูอาชีพอื่นๆ หางไกลจากครอบครัว กรมประมงไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้น จึงให
หนวยงานในสัง กัดคือ กลุม งานวิจัยระบบและการจัดการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝง สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง สํารวจขอมูลเบื้องตนในวันที่ 26 เดือนกันยายน 2549
ไดแกชนิดและความชุ กชุมของสัต วหนาดิน คุณภาพดินเลน คุณภาพน้ําโดยเฉพาะคา ความเค็ม, อุณหภูมิของน้ํา
และคาออกซิเจนละลายที่ระดับผิวน้ําในพื้นที่ที่สํารวจที่เหมาะสมมากที่สุดโดยมี พื้นที่ครอบคลุม 21,802 ไร
โดยเริ่มจากปากแมน้ําเลียบขึ้นไปตามแนวปาชายเลนจนสิ้นสุดแนวปาชายเลนบริเวณบานแหลมตะลุ มพุก จาก
ดานตะวันออกของแนวรองน้ําในอาวปากพนัง หางจากแนวรองน้ําเดินเรือประมาณ 400 เมตร

รูป แสดงสถานีสํา รวจพื้นทีท่ าํ ฟารมทะเลในอาวปากพนัง
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วัตถุประสงค
๑. เพื่อทําเทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยงสัต วน้ํา มาเพิ่มผลผลิ ตสัตวน้ําในอาวปากพนัง
๒. เพื่อแกปญหาความยากจน โดยการเพิ่มรายไดจากการจับสัต วน้ํา
๓. เพื่อใหชาวประมงรูจักการบริหารจัดการฟารมทะเลโดยชุ มชน
กิจกรรมในโครงการ
๑. การจัดการทรัพยากรประมงโดยชุ มชน ประกอบดวยการฝกอบรมประมงอาสาใหมีความรู ความ
เขาใจในการดูแลจัดการสัตวน้ําที่ปลอย และปลอยพันธุส ัต วน้ํา
๒. การติดตามและประเมินผลผลิตสัต วน้ํา โดยการติดตามและประเมินผลสัตวน้ําจากทาขึ้นสัต วน้ํา
๓. การสํารวจสภาวะแวดลอมที่มีผลตอการประมง
๔. การจัดระเบียบเครื่องมือประมง โดยการสํารวจและรวบรวมขอมูลการประมง และเพาะเลี้ยงสั ตวน้ํา
ในอาวปากพนัง
แนวทางการฟนฟูทรัพยากรประมงในอ าวปากพนัง
1.
สํารวจหาบริเวณในอาวปากพนัง ที่เหมาะสม จากการประเมินขอ มูลความเค็ มและความชุกชุ ม
ของสัตวหนาดิน ที่ไดจากการสํารวจภาคสนามดวยโปรแกรม Arc View 3.1 โดยพื้นที่ที่มีความเค็ มอยูระหวาง
2 – 20 ppt. และมีความชุ กชุมของสัต วหนาดินมากกวา 180 ตัว/ตารางเมตร จัดเปนบริเวณที่เหมาะสม
ตอการฟนฟูทรัพยากรทะเล
2.
การคัดเลือกพันธุสัตวน้ําใหเหมาะสมกับสถานที่และชวงเวลาที่ ป ล อ ยซึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ความเค็มในชวงกวางคือน้ําจืดในฤดูฝนและน้ําเค็มในฤดู แ ล ง การคั ด เลื อ กชนิ ด พั น ธุ สั ต ว น้ํ า เพื่ อ ปล อ ยจึ ง มี
ความสําคัญตอการรอดชีวิตของสัตวน้ํา ดังนั้น การคัดเลือกชนิดพันธุสัตวน้ําที่ปลอยนอกจากสั ต ว น้ํ า บริ เ วณนั้ น
จะมีความสําคัญทางเศรษฐกิจแลว ตองคํานึงถึง สภาพแวดลอมและชวงเวลาที่เหมาะสมหรือไมดวย
3.
การผลิตและการจัดหาพันธุสั ตวน้ําในหนวยงานของกรมประมงที่ตั้งอยูในจังหวัด
นครศรีธรรมราช และจัง หวัดใกลเคียง มีบทบาทสําคัญในการผลิต พันธุสัตวน้ําชนิดตาง ๆ นอกจากนี้พันธุสัตว
น้ําที่ปลอยสวนหนึ่ง ไดจัดซื้อจากฟารมของเอกชนด วย
4.
การดูแลและการจัดการ เนนการมีสวนรว มของประชาชนรอบ ๆ ในอาวปากพนัง เปนหลัก
จึงไดมีการฝกอบรมกลุมชาวประมงขึ้นมา เพื่อดูแ ลสัตวน้ําที่ไดปลอยลงไปและเฝาระวังดูแลไมใหมีการจับสัต ว
น้ําที่ไมไดขนาด เพื่อบรรลุ ขอตกลงรวมกันในการใชเครื่ องมือจับสัตวน้ํา เมื่อสั ตวน้ําโตขึ้นตามขนาดที่ กําหนดไว

๕๕

ผลการดําเนินงาน
ทางศูนยฯ มีแผนดํา เนินการผลิตพันธุสัตวน้ําชายฝงคือ พันธุกุงกุลาดํา จํานวน 12,000,000 ตัว ผล
การดําเนินงาน สามารถผลิ ตพันธุกุงกุลาดําเพื่อปลอยลงสูอา วปากพนัง จํานวน 12,100,000 ตัว โดยงาน
หลักที่ดําเนิน งานในปงบประมาณ 2557 ดังนี้
แผนงาน : สงเสริม ประสิทธิภาพการผลิ ตและสรางมูลคาภาคการเกษตร
ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพั ฒนาศักยภาพ
กิจกรรม : ถายทอดความรูและเทคโนโลยีก ารประมง
กิจกรรมยอย :โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในอาวปากพนัง
กิจกรรม/งานที่จะทํา

หนวยนับ

1. การจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน
- ปลอ ยพันธุส ัต วน้ํา (กุงกุลาดํา)

พันตัว

ปริมาณงาน
แผน

ผล

12,000

12,100

สรุป การปลอ ยพันธุส ัต วน้ํา ปงบประมาณ 2557
แผนงบประมาณ ปรับโครงสรา งเศรษฐกิจภาคเกษตร โครงการฟนฟูท รัพ ยากรประมงในอาวปากพนัง
วันที่
7 ตุลาคม
28 พฤศจิกายน
29 พฤศจิกายน
3 ธันวาคม
4 ธันวาคม
5 ธันวาคม
7 มีน าคม
7 มีน าคม
10 เมษายน
10 เมษายน
11 เมษายน
11 เมษายน
30 มิถุนายน
4 สิงหาคม
4 สิงหาคม

ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุม น้าํ ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กุงกุลาดํา
สถานทีป่ ลอย
(ตัว)
550,000
ต. ปากพนังฝง ตะวันตก อ.ปากพนัง
500,000
ต. ปากพนังฝง ตะวันออก อ.ปากพนัง
500,000
ต. ปากพนังฝง ตะวันตก อ.ปากพนัง
100,000
ต. ปากพนัง อ.ปากพนัง
500,000
ต. ปากพนัง อ.ปากพนัง
1,000,000
ต. ปากพนัง อ.ปากพนัง
800,000
ต. ปากพนังฝง ตะวันออก อ.ปากพนัง
900,000
ต. ปากพนังฝง ตะวันตก อ.ปากพนัง
1,000,000
ต. ปากพนังฝง ตะวันตก อ.ปากพนัง
1,300,000
ต. ปากพนังฝง ตะวันตก อ.ปากพนัง
1,200,000
ต. คลองนอย อ.ปากพนัง
1,050,000
ต. ปากพนังฝง ตะวันออก อ.ปากพนัง
500,000
ต. แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง
900,000
ต. ปากพนังฝง ตะวันออก อ.ปากพนัง
1,300,000
ต. ปากพนังฝง ตะวันตก อ.ปากพนัง
รวมทั้งสิ้น เดือนตุลาคม - สิงหาคม 12,1 00,000 ตัว

๕๖

กิจกรรมยอยที่ 3 ศูนยเรียนรูดานการประมง

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี พระราชดํารัสชี้แนวทางการ
ดําเนิน ชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป ตั้งแตก อนเกิดวิ กฤตการณทางเศรษฐกิจและเมื่ อ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูได อยางมั่นคงและยั่งยืน ภายใต
กระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เศรษฐกิจพอเพียงไมไดสอนใหทุกคนหยุดพัฒนา หยุดการ
กระตือรือรน หยุดรับ ความรู และเทคโนโลยีและไมไดสอนใหเรารอคอยรับการสงเคราะหค วามชวยเหลือ แต
สอนใหทุกคน ทุกครอบครัว ทุกองคกรอยูในโลกปจจุบัน อยางมีสติ มีปญญา รูเทาทันโลก ขยันขันแข็ง เอาการ
เอางาน รับผิดชอบทําทุกภารกิจอยางพอดี สมเหตุสมผล ไมโลภมาก
เศรษฐกิจพอเพียงประกอบด วย 3 องคประกอบหลัก คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและ
ภูมิคุมกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงความพอดี ซึ่งประกอบไปดวยความพอดีดานจิตใจ ดานสังคม ดานทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานวัตถุ ดานวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ 2557 ศูนยฯ มีแผนดําเนิน งานการจัดฝกอบรมเกษตรกรจํานวน 20 ราย โดยงบ
ดําเนิน งานเปนจํานวน 114,000.- บาท ผลการดําเนิน งานจัดฝกอบรมหลักสู ตรการแปรรูปปลานิล ระหวาง
วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2557 มีเกษตรกรเขาอบรมจํานวน 27 ราย รายละเอียดดังนี้
แผนงาน : สงเสริมประสิท ธิภาพการผลิต และสรา งมูลคา ภาคการเกษตร
ผลผลิต : เกษตรกรไดรบั การสงเสริม และพัฒนาศัก ยภาพ
กิจกรรม : ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมง (ศูนยเรียนรูด านการประมง)
กิจกรรม/งานทีท่ ํา
ศูนยเรีนรูดา นการประมง
- การจัดฝ กอบรม
- ปรับปรุงศูนยเรียนรู/จุดสาธิตเรียนรู

๕๗

หนวยนับ

ปริมาณงาน
แผน
ผล

ราย
แหง

20
1

27
1

ภาพกิจกรรม การฝก อบรมเกษตรกรศูนยเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงชุม ชน

ปนสิบนึ่งไสปลานิล

ปนสิบทอดไสปลานิล
๕๘

7. แผนงานสงเสริม ประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร
ผลผลิตที่ 3 เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

กิจกรรมการสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กิจกรรมสนับ สนุนโครงการพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ (ผลิต พันธุสัตวน้ําจืดปลอยพันธุ
สัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ) ไดแ ก กุงกามกรามและปลาน้ําจืด เชน ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สก ปลาบ า
ปลอยลงสูแมน้ําปากพนัง ซึ่งมีค วามยาวประมาณ ๑๕๖ กิโลเมตร และลํ าคลองสาขา เพื่อฟนฟูทรัพยากร
สัตวน้ํา รักษาสมดุลนิเวศ เปนแหลงอาหารและสร างรายไดใหกั บประชาชนในพื้น ที่ เปนกิจกรรมที่
ประชาชนในพื้น ที่มีค วามตองการมาก โดยเสนอขอรับการสนับ สนุนสัต วน้ําไปปล อยผานทางผูใหญบ าน
กํานัน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ชมรมรักษลุมน้ําปากพนัง สนองพระราชดําริ และสวนราชการ
ตางๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ

ผลการดําเนินงาน
ศูนยฯ ไดจัดทําแผนงานเพื่อสงเสริมการประมงในเขตพื้นที่ลุ มน้ําปากพนัง โดยมีเปาหมายทีผ่ ลิ ต
พันธุสัตวน้ํา (กุงกามกราม) เพื่ อปลอยในแหลงน้ําธรรมชาติ ในปงบประมาณ 2557 จํานวน 5,000,000 ตั ว
ผลการดําเนิน งานสามารถผลิตพัน ธุสัตวน้ําไดจํานวน 5,041,999 ตัว แบงเปน ปลาตะเพียนขาว
4,277,999 ตัว ปลานิลจิตรลดา 114,000 ตัว และกุงกามกราม 650,000 ตั ว มีรายละเอียดดังนี้
๕๙

ตารางแสดง แผนผลการปฏิบ ัติงานกิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒ นาอันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ ปงบประมาณ 2557
แผนงาน : สงเสริมประสิท ธิภาพการผลิต และสรา งมูลคา ภาคการเกษตร
ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรไดรบั การสงเสริมและพัฒ นาศัก ยภาพ
กิจกรรม: สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่อ งมาจากพระราชดํา ริ
กิจกรรม/งานที่จะทํา

หนวยนับ

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุม น้าํ ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ผลิตพันธุสตั วน้ํา
1.1 ปลอยพันธุสั ตวน้ําในแหลงน้ํ าธรรมชาติ
- ปลอยปลากิน พืช
- ปลอยกุงก ามกราม
1.2 สงเสริม การเพาะเลี้ยงพันธุสั ตวน้ํา

พันตัว
พันตัว
พันตัว
พันตัว
พันตัว

ปริม าณงาน
แผน
ผล
5,000
4,700
2,660
2,040
300

5,042
4,928
4,328
650
64

สรุป การปลอ ยพันธุส ัต วน้ํา
กิจกรรมสนับ สนุนโครงการพัฒ นาอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ ปงบประมาณ 2557
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุม น้าํ ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กุงกามกราม
ปลาตะเพียนขาว
ปลานิลจิตรลดา
วันที่
สถานทีป่ ลอย
(ตัว)
(ตัว)
(ตัว)
19 ตุลาคม 2556
150,000
ต.หูลอง อ.ปากพนัง
22 ตุลาคม 2556
8,000
5,000
ต.ทองลําเจียก อ.เชียรใหญ
24 ตุลาคม 2556
19,000
ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง
25 ตุลาคม 2556
20,000
ต.หูลอง อ.ปากพนัง
14 พฤศจิกายน 2556
120,000
ต.หัวไทร อ.หัวไทร
14 พฤศจิกายน 2556
1,000
1,000
ต.บานกลาง อ.เชียรใหญ
3 ธันวาคม 2556
300,000
ต.ทุงปรัง อ.สิชล
3 ธันวาคม 2556
100,000
ต.ขอนหาด อ.ชะอวด
4 ธันวาคม 2556
100,000
ต.ทา ดี อ.ลานสกา
4 ธันวาคม 2556
100,000
ต.ทรายขาว อ. หัวไทร
4 ธันวาคม 2556
200,000
ต.ทาประจะ อ.ชะอวด
4 ธันวาคม 2556
200,000
ต.ไชยมนตรี อ.เมือง
4 ธันวาคม 2556
200,000
ต.ทาขนาน อ.เชียรใหญ
5 ธันวาคม 2556
100,000
200,000
10,000
ต.หูลอง อ.ปากพนัง
5 ธันวาคม 2556
9,999
ต.นาเคียน อ.เมือง
5 ธันวาคม 2556
100,000
ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ
5 ธันวาคม 2556
350,000
ต.เชียรใหญ อ.เชียรใหญ
5 ธันวาคม 2556
100,000
ต.บางพระ อ.ปากพนัง
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สรุป การปลอ ยพันธุส ัต วน้ํา
กิจกรรมสนับ สนุนโครงการพัฒ นาอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ ปงบประมาณ 2557
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุม น้าํ ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ตอ )
วันที่
5 ธันวาคม 2556
22 มกราคม 2557
6 กุมภาพันธ 2557
13 กุมภาพันธ 2557
5 เมษายน 2557
10 เมษายน 2557
10 เมษายน 2557
11 เมษายน 2557
22 เมษายน 2557
2 พฤษภาคม 2557
8 พฤษภาคม 2557
8 พฤษภาคม 2557
15 พฤษภาคม 2557
15 พฤษภาคม 2557
15 พฤษภาคม 2557
30 พฤษภาคม 2557
13 มิถุนายน 2557

กุงกามกราม
(ตัว)

ปลาตะเพียนขาว ปลานิลจิตรลดา
สถานทีป่ ลอย
(ตัว)
(ตัว)
200,000
ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร
100,000
ต.บานเนิน อ.เชียรใหญ
1,000
5,000
ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง
100,000
ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร
88,000
ต. หูลอง อ.ปากพนัง
200,000
ต.หูลอง อ.ปากพนัง
200,000
ต.ไชยมนตรี อ.เมือง
150,000
ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง
400,000
50,000
ต.หูลอง อ.ปากพนัง
4,000
ต. บานเนิน อ.เชียรใหญ
100,000
ต.ทาเสม็ด อ.ชะอวด
200,000
ต.ควนหนองหงษ อ.ชะอวด
150,000
ต.เกาะขันธ อ.ชะอวด
150,000
ต.เกาะขันธ อ.ชะอวด
200,000
ต.ควนหนองหวา อ.จุ ฬาภรณ
300,000
ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ
50,000
ต. ชะอวด อ. ชะอวด
รวมทั้งสิ้น เดือ นตุลาคม 2556 - มิถุนายน 2557 5,041,999 ตัว
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8. โครงการแกไขปญหาเรงดวนเพื่อควบคุมและลดความสูญเสียของสินคากุงทะเลจากกลุม
อาการตายดวน (EMS)

ความเปนมา
จากปญหาการระบาดของโรคตายดวน (EMS) ไดสงผลกระทบตออุตสาหกรรมกุงของไทยทั้ง ระบบ
โดยทําใหผลผลิตกุงทะเลจากการเพาะเลี้ยงลดลงอยางมาก จากปริมาณ 480,000 ตั น ในป 2555 ลด
เหลือเพียง 256,000 ตัน ในป 2556 แมที่ผานมากรมประมงไดดําเนิน การติดตามสถานการณ แ ละแก ไ ข
ปญหาดังกลาวอยางใกลชิด แตก็สามารถแกไขปญหาไดในระดับหนึ่ง เทานั้น เนื่องจากยังขาดงบประมาณใน
การดําเนินการ ทั้งการจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร ใ นการตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรค พ อ แม พั น ธุ กุ ง สํ า หรั บ การ
ปรับปรุงพัน ธุ รวมถึงเจาหนาที่ในการใหบริการเกษตรกรเพื่อตรวจคัดกรองโรคดังกลาวออกจากระบบการ
ผลิตอยางตอเนื่อง ดังนั้น กรมประมงจึง ไดจัดทําโครงการแก ไ ขป ญ หาเร ง ด ว นเพื่ อ ควบคุ ม และลดความ
สูญเสียของสินคากุงทะเลจากกลุมอาการตายดวน EMS ขึ้น เพื่อแกไขปญหาการระบาดของกลุมอาการตาย
ดวนใหหมดไป รวมทั้งรักษาระดับการผลิต และการสงออกกุงทะเลของไทยใหกลับคืนสูสภาวะปกติ โดยได
ขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ในวงเงิน 200 ลา นบาท เพื่ อ ใช ดํ า เนิ น การ
แกไขปญหาการระบาดของ EMS ทั้งระบบ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ
(คสช.) ไดมีมติอนุมัติในหลักการใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมประมงดําเนิน การโครงการแก ไ ข
ปญหาเรงดวนเพื่อควบคุมและลดความสูญเสียของสินคากุงทะเลจากกลุมอาการตายดวน EMS
ทั้งนี้ กรมประมงไดดําเนิน การปรับฐานงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่ อ ดํ า เนิ น
โครงการดังกลาว วงเงิน 16,095,000 บาท ภายใตแผนงานเชื่ อ มโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โครงการเมือง เกษตรสี เ ขี ย ว กิ จ กรรมเมื อ งสี เ ขี ย วด า นการประมง และได รั บ สนั บ สนุ น
งบประมาณรายจายจากงบกลาง รายการเงิน สํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ.2557 วงเงิน 79,890,500 ลานบาท รวมเปนเงิน ทั้งสิ้น 95,985,500 ล า นบาท โดยดํ า เนิ น 3
กิจกรรม ประกอบดวย
กิจกรรมที่ 1 การนําเขาพอแมพันธุและผลิตลูกพันธกุงคุณภาพ โดยจะนํ า เข า พ อ แม พั น ธุ กุ ง ขาว
จากตางประเทศ ไดแก เอสไอเอส กวม และไซปน จํานวน 1,500 คู พรอมเร ง ซ อ มแซมโรงเพาะฟ ก ของ
กรมประมง 10 แหง เพื่อเลี้ยงขุนพอแมพันธุและผลิตลูกพัน ธุ กุ ง ขาวคุ ณ ภาพให แ ก เ กษตรกร ตลอดจน
มุงหวังที่จะผลิตพอแมพันธุกุง 100,000 ตัว ในอนาคต
กิจกรรมที่ 2 เพิม่ ประสิทธิภาพระบบคัดกรอง ปองกัน เฝาระวังโรคกุ ง เพื่ อ ยั บ ยั้ ง EMS ด ว ยการ
เพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการในการคัดกรอง ปองกัน เฝาระวังโรคกุงทะเล เพื่อใหบริการตรวจคั ด กรองโรค
กุงทะเลแกเกษตรกร และเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อใหกับกรมประมง
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กิจกรรมที่ 3 เพิ่มกําลังการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม. 1 เพื่อฟนฟูแหลงเลี้ยงกุงทะเล โดยเพิ่ ม กํ า ลั ง
การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม. 1 สูตรผง สําหรับแจกจายใหเกษตรกรทั่วประเทศ จํ า นวน 100,000 ซอง
และจัดตั้งหนวยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 สูตรน้ํา ในเขตพื้นที่ชายฝงทะเลทั่วประเทศ
ผลการดําเนินงาน
ศูนยฯ มีแผนดําเนินงานโครงการแกไขปญหาเรงดวนเพื่อควบคุ ม และลดความสู ญ เสี ย ของ
สินคากุงทะเลจากกลุมอาการตายดวน (EMS) ในปงบประมาณ 2557 โดยไดรับมอบหมาย
งานกิจกรรมดังนี้
ตารางสรุป แผนผลการปฏิบตั ิงานโครงการแกไขปญหาเรงดวนเพื่อ ควบคุม และลดความสูญเสียของสินคากุงทะเลจาก
กลุมอาการตายดวน (EMS) ปงบประมาณ 2557
โครงการแกไขปญหาเรงดวนเพื่อควบคุมและลดความสูญเสียของสินคากุงทะเลจากกลุมอาการตายดวน (EMS)
กิจกรรมการดําเนินงาน

หนวยนับ

ปริมาณงาน
แผน
ผล

1. เพิ่มประสิท ธิภาพระบบคัดกรอง ปองกัน/เฝาระวังโรคกุงเพื่อยับ ยั้ง EMS
กิจกรรมเพิ่มศัก ยภาพหองปฏิบ ัตกิ ารในการคัดกรอง/ปองกัน/เฝาระวังโรคกุงทะเล
- ใหบริการตรวจวิเ คราะหโรคกุงทะเลแกเกษตรกรในเขตชายฝ งทะเล
2. เพิ่มกําลังการผลิตหัวเชือ้ จุลินทรีย (ปม.1 ) เพื่อ ฟนฟูแหลงเลี้ยงกุงทะเล
จัดตั้งหนวยผลิตจุลินทรีย ปม.1 สูต รน้ํา ในเขตพื้นที่ชายฝงทะเล
- แจกจ ายหัวเชื้อจุ ลินทรีย ปม.1 สูตรน้ํา ใหแกเกษตรกร

ตัวอยาง

3,090 3,856

ขวด

6,000 9,993

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบคัด กรอง ปองกัน /เฝาระวังโรคกุงเพื่อ ยับยั้ง EMS
ใหบริการตรวจวิเคราะหโรคกุงทะเลแกเกษตรกรในเขตชายฝ ง ทะเล โดยดํ า เนิ น การให บ ริ ก าร
ตรวจวิเคราะหโรคกุงทะเลแกเกษตรกรในเขตชายฝงทะเล ในตัวอยางสัตวน้ํา ตัวอยา งดิ น และตรวจอย า ง
น้ํา เพื่อตรวจหาไวรัสที่เปนสาเหตุการเกิดโรคในกุง ทะเล ไดแก เชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว(WSSV) เชื้ อ ไวรั ส
ทอรา(TSV) เชื้อไวรัสหัวเหลือง(YHV) เชื้อไวรัสแคระเกร็น (IHHNV) ดวยเทคนิ ค PCR เพื่ อ ตรวจโรคที่ เ กิ ด
จากเชื้อแบคทีเรีย vibrio parahaemolyticus สาเหตุของโรค EMS ด ว ยเทคนิ ค PCR และตรวจหาเชื้ อ
แบคทีเรีย Vibri0 ดวยวิธี Plate Count และรายงานผลยัง สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําชายฝ ง เพื่ อ วิ เ คราะห
สถานการณโรคตอไป โดยศูนยฯมีแผนดําเนินงาน 3,090 ตัวอยาง ผลการปฏิบัติ ง าน 3,856 ตั ว อย า ง
ผลการตรวจวินิจฉัย ดังนี้
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ตารางสรุป ตัวยางที่ตรวจพบเปนโรคดวยวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคสัตวน้ํา ดวยเทคนิค PCR
ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557
โครงการแกไขปญหาเรงดวนเพื่อควบคุมและลดความสูญเสียของสินคากุงทะเลจากกลุมอาการตายดวน (EMS)
ตัวยางที่ตรวจพบเปนโรคดวยวิธีก ารตรวจวินิจฉัยโรคสัตวน้ํา ดวยเทคนิค PCR
โรคสัต วน้ําที่ตรวจวิเคราะหดวยเทคนิค PCR
ชนิดตัวอยาง
VP/EMS
ไวรัส (PCR)
V.flaE
WSSV
YHV
TSV
บอดิน
กุงวัยรุน
13 ตัวอยาง
2 ตัวอยาง
บอพัก น้ํา/บอเลี้ยง 42 ตัวอยาง
ไมท ําการตรวจ
ดิน
27 ตัวอยาง
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IHHNV
-

2. เพิ่มกําลังการผลิตหัวเชื้อจุ ลินทรีย (ปม.1) เพื่อฟนฟูแ หลงเลี้ยงกุงทะเล
การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย (ปม.1)
สําหรับบํ าบัด สารอินทรียในบ อเลี้ยงสัตวน้ํา
ความนํา
การเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒ นาโดยคาดหวังผลผลิตตอการเลี้ยงในแตละครั้งใหไดปริมาณที่
มาก ถึงแมจะมีการจัดการที่ด ีเพียงใดก็ตาม ยอมเสี่ยงตอการการเกิด โรคระบาด เชน การติด เชื้อ
แบคทีเรียในกลุมVibrio และ ไวรัส ไดแ ก โรคตัวแดงดวงขาว (WSSV) โรคหัวเหลือง (YHV) และโรค
แคระแกร็น (IHHNV) รวมทั้งมีการระบาดของโรคจากตางประเทศ เชน โรคทอรา (TSV) โรคกลามเนื้อ
ตาย (IMNV) อีกทั้งยังมีก ารใชยาปฏิชีวนะ Oxytetracycline, Oxolinic acid, Nitroflurans,
Chloramphinicalและ ใชสารเคมี Malachite greenอยางตอเนื่องถึง แมวากรมประมงไดรณรงคใหห ยุด
ใช ตอมาในระหวางป 2538-2540 เกิดปญหาโรคระบาดทําใหกุงกุลาดําโตชาสงผลใหผลผลิตลดลง ทําให
มีพื้นที่บางสวนเกษตรกรได เปลี่ยนไปเลี้ยงกุงขาว Pacific white shrimp ทําใหการเลี้ยงกุงฟนตัวขึ้นอีกครั้ง
หนึ่ง จนในปจจุบันเกษตรกรเปลี่ยนไปเลี้ยงกุงขาวเกือบทั้งหมด
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดมีการคนหาแนวทางเลือกอื่นๆ อีกมาก เชน การฟนฟูสิ่งแวดลอมสร า ง
สมดุลภายในฟารม การใชพันธุกุงปลอดเชื้อและการใชจุลินทรียในป 2551ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาประมง
ชายฝงสมุทรสาครไดผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย (ปม.1) เพื่อแจกจายใหกับเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั่วประเทศ
ไทยโดยมีนักวิชาการของกรมประมงรวมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แ ห ง ประเทศไทย ได
คั ด เลื อ กจุ ลิ น ทรี ย ใ นกลุ ม Bacillus 3 ชนิ ด คื อ B. subtilis,
B. megaterium แ ละ B.
licheniformisซึ่งเปนจุลิน ทรียที่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการย อ ยสลายสารอิ น ทรี ย ใช สํ า หรั บ บํ า บั ด
สารอินทรียที่ตกคางสะสมในบอเลี้ยงสัตวน้ํามีการควบคุมคุณภาพโดยการสุ ม ตั ว อย า งเพื่ อ นํ า มาเพาะเชื้ อ
และนับ จํานวนโคโลนี ตลอดจนตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อชนิดอื่นๆ ในทุกรุนการผลิต ป จ จุ บั น เป น ที่
ยอมรับและนํามาใชกันอยางกวางขวาง ทั้งในน้ําจืดและน้ํากรอย โดยเฉพาะในการเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า แบบ
ความหนาแนนสูง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ ไ ด เ ริ่ ม ผลิ ต จุ ลิ น ทรี ย น้ํ า
(ปม.1) ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2557 ใหแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโดยเฉพาะเกษตรกรผู เ ลี้ ย งกุ ง ซึ่ ง
ครั้งแรกนั้น ทางศูนยฯไดสงเจาหนาที่ออกไปสงเสริมการใชจุลินทรี ย น้ํ า ตามบ อ เลี้ ย งกุ ง ของเกษตรกรใน
บริเวณโดยรอบของอําเภอปากพนัง อําเภอหัวไทรและบางสวนของพื้นที่ของอําเภอเชียรใหญ ซึ่ ง ได รั บ การ
ตอบรับเปนอยางดี จนในปจจุบ ันนี้มีเกษตรกรเขามารับหัวเชื้อจุลินทรีย น้ํ า (ปม.1) เองที่ ศู น ย ฯ จากการ
สอบถามเกษตรกรผูเลี้ยงกุงคือคุณ วิวัฒน ทิพโยธา ไดใชจุลินทรียตั้งแตเริ่มเตรี ย มบ อ จนจั บ ขาย จากการ
บอกเลา “ในการเลี้ยงกุงรอบที่ผานมา ผมทดลองใชจุลินทรียน้ําที่ศูนยฯผลิตแจกนั้น มีการลงทุ น ที่ น อ ยลง
มากจากเมื่อกอนตองซื้อยามาใสเพื่อปองกันโรคตางๆ แตการเลี้ยงรอบนี้ผมแทบจะไมตองซื้อเลย แต ป ระมง
จะมีขอแมคือเมื่อมาเอาจุลินทรียน้ําแตละครั้ง ทางผมจะตอ งเอาดิ น น้ํ า กุ ง มาด ว ยทุ ก ครั้ ง เพราะทาง
๖๕

ประมงจะเพาะเชื้อของน้ําและกุงใหอยางสม่ําเสมอ ประมงบอกวาเผื่อมีอะไรจะไดแกไขทันทวงทีและอยากรู
ผลของการใชจุลินทรียน้ําดวย และที่สําคัญคือหลังการที่ผมจับกุงแลว บอไมมีกลิ่นเหม็นผิดกับเมื่อก อ นที่ จั บ
กุงแลวบอจะเหม็นมาก” ถือไดวาการผลิตจุลินทรียน้ํา(ปม.1)เพื่อแจกจายใหเกษตรกรได ผ ลในระดั บ ที่ น า
พอใจเปนอยางมาก
ผลการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริไดเริ่มผลิตจุลินทรี ย น้ํ า (ปม.1)
ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2557 ใหแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ า โดยเฉพาะเกษตรกรผู เ ลี้ ย งกุ ง ผลการ
ปฏิบัติง านตามโครงการแกปญหาเรงดวนเพื่อควบคุมและลดความสูญเสียของสินคากุงทะเลจากกลุ ม อาการ
ตายดวน(EMS) มีแผนในการผลิตจุลินทรียสูตรน้ําปม.1) ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2557 ให แ ก เ กษตรกรผู
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 6,000 ขวด ปริมาณ 1,200,00 ซีซี ผลการดําเนิ น งานตั้ ง แต 15 กรกฎาคม
2557 – 30 กันยายน 2577 จํานวน 9,993 ขวด ปริมาณ 1,998,600 ซีซี
โครงการแกปญหาเร งดวนเพื่อควบคุมและลดความสูญเสียของสินคากุงทะเลจากกลุมอาการตายดวน(EMS)
หนวยงาน ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สรุป สาระสําคัญของเรื่อง/งาน/
โครงการ

แผนการดําเนินงาน

การแจกจ ายหัวเชื้อจุ ลินทรีย ปม.1 สูตรน้ําใหแกเกษตรกร 6,000ขวด (1,200,000 ซีซี)

๖๖

ผลการดําเนินงานสะสม(15 ก.ค - 5 ก.ย 2557)
9,993 ขวด (1,998,600 ซีซ)ี

9. กิจกรรมสงเสริม การประมงในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาลุมน้ํา ปาก
พนัง ณ สถานีสูบน้ําบานโคกกูแ ว ตําบลพรอนและสถานีสูบน้ํา ตอหลั ง ตํ า บลไพรวั น อํ า เภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๙ และ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ สรุปความไดวางานที่จะตองดําเนินการมี อ ยู ๒
สวนคือ
1. งานดานชลประทานซึ่ง เปนพื้นฐานของการแกปญหา ทั้งนี้ ควรมีการพิจารณาวางโครงการ
และกอสรางประตูระบายน้ําในแมน้ําปากพนัง ณ จุดหางจากอําเภอปากพนัง ไปทางทิ ศ ใต ป ระมาณ ๓-๕
กิโลเมตร อยางเรงดวน เพื่อปองกันน้ําเค็มบุกรุกและเก็บกักน้ําดิบสําหรับใชผลิตประปาของอําเภอปากพนั ง
พรอมทั้งกอสรางระบบระบายน้ําออกจากพื้นที่น้ําทวมลงทะเลใหเร็วที่สุด
2. งานดานกิจกรรมตอเนื่อง เพื่อชวยเหลือราษฎรในการประกอบอาชี พ และพั ฒ นาความ
เปนอยูใหดีขึ้น ควรใหเจาหนาที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวมทั้งฝายทหารชวยกันพัฒนาใหเกิดผลควบคู ไ ปกั บ การ
พัฒนาดาน แหล ง น้ํ า พื้ น ที่ ข องโครงการมี ป ระมาณ ๑,๙๓๗,๕๐๐ ไร อยู ท างตอนใต ข องจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ครอบคลุม พื้นที่รวม ๗ อําเภอ คือ พื้นที่ ทั้ ง หมดของอํ า เภอชะอวด อํ า เภอร อ นพิ บู ล ย
อําเภอเชียรใหญ อําเภอหัวไทร และอําเภอปากพนัง กับพื้นที่บางสวนของอําเภอลานสกา และอํ า เภอเมื อ ง
นครศรีธรรมราช
ตามที่ไดมีการสรางประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิกั้นแมน้ําปากพนัง เพื่อแยกน้ํ า จื ด และ
น้ําเค็มออกจากกัน เมื่อเดือนตุลาคม 2542 ทําใหสภาวะแวดลอมดานการประมงเปลี่ยนแปลงไป โดยจาก
การสํารวจของกรมประมงในเบื้องตนพบวา หลังจากปดประตูกั้นแมน้ําปากพนัง มีผลทําใหสัตวน้ํา ในแม น้ํ า
ปากพนัง จํานวน 96 ชนิดสูญหายไป ซึ่งแยกเปนปลา 74 ชนิด กุง 8 ชนิด กั้ง 2 ชนิด หมึ ก 2 ชนิ ด ปู 9
ชนิด และแมงดาทะเล 1 ชนิด สงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้ น ที่ ที่ อ าศั ย ทรั พ ยากร
ทางการประมง ในการดํารงชีพ เกษตรกรที่อาศัยอยูบริเวณริมฝงของแมน้ําปากพนังและลําคลองสาขาต อ ง
ปรับเปลี่ยนอาชีพไปตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น การสรางประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิกั้นแม น้ํ า ปากพนั ง เพื่ อ แยกน้ํ า จื ด และ
น้ําเค็มออกจากกันนั้น สงผลใหแมพันธุกุงกามกรามไมสามารถเคลื่อนยายไปวางไขในพื้นที่น ้ํากร อ ยเพื่ อ แพร
และขยายลูกพันธุในแมน้ําปากพนัง และลําคลองสาขาไดตามธรรมชาติ ประกอบกับการทําการประมงอย า ง
ตอเนื่องจึง จําเปนตองมีการผลิตพันธุกุงกามกรามปลอยลงสู แ หล ง น้ํ า ธรรมชาติ เพื่ อ ฟ น ฟู ท รั พ ยากรกุ ง
กามกรามใหกลับมาสมบูรณอีกครั้ง และชวยรักษาสมดุลนิเวศของแหลง น้ํา โดยมีวตั ถุประสงคหลักคือ
1. เพื่อเพิ่มประชากรสัตวน้ําในแมน้ําปากพนังและลําคลองสาขา
2. เพื่อรักษาสมดุลนิเวศในแมน้ําปากพนัง และลําคลองสาขา
3. เพือ่ เปนแหลงอาหารและสรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่

๖๗

ผลการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริที่ไดรับการสนับงบประมาณ
จากสํ านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพิเ ศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)
ไดใหการสนับสนุน งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 กับศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปาก
พนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในการดําเนิน โครงการสงเสริ มการประมงในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรี ธรรมราช จํานวน 1 โครงการ คือ
1.โครงการผลิต พันธุปลาน้ําจืดปลอยลงสูแ หลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังงบประมาณ
รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ อดําเนินกิจกรรมผลิตพันธุปลาน้ําจืด(ปลาตะเพียนขาว ปลายี่ส กเทศ และปลาบา)
ปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ ตัว
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มประชากรสัตวน้ําในแมน้ําปากพนังและลําคลองสาขา
2. เพื่อรักษาสมดุลนิเวศในแมน้ําปากพนัง ช วยลดวัชพืชในแมน้ําปากพนังและลําคลองสาขา
3. เพื่อเปนแหลงอาหารและสรางรายไดใหกับประชาชนในพื้น ที่
ผลการดําเนินการ
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริไดมีการเบิกจายงบประมาณใน
การดําเนินการผานศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ซึ่งสามารถดําเนิน งานบรรลุเปาหมาย โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
โครงการผลิต พันธุปลาน้ําจืดปลอยลงสูแ หลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ไดทําการ
ผลิตพันธุสัตวน้ํา แล วปลอยตามความตองการของประชาชนในพื้น ที่ที่ทําหนังสือผานผูใหญบาน กํานัน และ
นายกองคการบริหารสวนทองถิ่น สวนหนึ่ง ไดรับการประสานขอรับการสนับสนุน จากหนวยงานราชการที่
ดําเนิน งานในพื้น ที่เพื่อปลอยในกิจกรรมตางๆ อันมีผลต อการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา
ในพื้น ที่
การดําเนินงานใชระยะเวลา 6 เดือน ปล อยพันธุสัต วน้ํา 24 ครั้ง ๓ ชนิด ประกอบดวยปลายี่สก
เทศ 13๐,๐๐๐ ตัวปลาตะเพียนขาว 4,900,000 ตัว และปลานิล 5๐,๐๐๐ ตัว รวมทั้งสิ้น ๕,080,000
ตัว ลงในแมน้ําปากพนังและลําคลองสาขา ในพื้นที่อําเภอเมือง สิชล ลานสกา พรหมคีรี ปากพนัง เชียรใหญ
ชะอวด หัวไทร ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และอํา เภอระโนด ของจังหวัดสงขลา ซึ่งมีรายละเอีย ดตาม
ตารางและตัวอยางภาพประกอบบางสวน

๖๘

ตาราง แสดงรายละเอียดการปลอยพันธุส ัตวน้ํา ในพื้นทีต่ า งๆ ของโครงการพัฒ นาพื้นทีล่ ุม น้ําปากพนัง อันเนื่อ งมาจากพระราชดํา ริ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7
ลํา ดับที่

วัน/เดือ น/ ป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
๑๖
17

4 ก.ค.๕7
9 ก.ค.๕7
10 ก.ค.๕7
10 ก.ค.๕7
18 ก.ค.๕7
21 ก.ค.๕7
22 ก.ค.๕7
24 ก.ค.๕7
28 ก.ค.๕7
6 ส.ค.๕๖
7 ส.ค.๕๖
7 ส.ค.๕๖
8 ส.ค.๕๖
8 ส.ค.๕๖
8 ส.ค.๕๖
11 ส.ค.๕๖
11 ส.ค.๕๖

ตํา บล
บางจาก
บางจาก
ทาประจะ
เชียรใหญ
หูลอง
หูลอง
ชะเมา
ทาดี
หูลอง
วังอาว
หูลอง
ชะเมา
เทพราช
นาเรียง
บอตรุ
ขอนหาด
ปากพนัง/ตก

ที่ตั้ง
อํา เภอ
เมือง
เมือง
ชะอวด
เชียรใหญ
ปากพนัง
ปากพนัง
ปากพนัง
ลานสกา
ปากพนัง
ชะอวด
ปากพนัง
ปากพนัง
สิชล
พรหมคีรี
ระโนด
ชะอวด
ปากพนัง

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
สงขลา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

๖๙

ชนิดและจํานวนพันธุส ัตวน้ําที่ปลอ ย (ตัว)
ปลาตะเพียนขาว
ปลานิล
ปลายี่สกเทศ
200,000
200,000
200,000
500,000
250,000
50,000
150,000
100,000
250,000
100,000
250,000
250,000
100,000
100,000
300,000
200,000
200,000
200,000

รวม
200,000
200,000
200,000
500,000
300,000
150,000
100,000
250,000
100,000
250,000
250,000
100,000
100,000
300,000
200,000
200,000
200,000

ตาราง แสดงรายละเอียดการปลอยพันธุส ัตวน้ํา ในพื้นทีต่ า งๆ ของโครงการพัฒ นาพื้นทีล่ ุม น้ําปากพนัง อันเนื่อ งมาจากพระราชดํา ริ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7 (ตอ )
ลํา ดับที่

วัน/เดือ น/ ป

18
19
20
21
22
23
24

19 ส.ค.๕๖
21 ส.ค.๕๖
26 ส.ค.๕๖
2 ก.ย.๕๖
11 ก.ย.๕๖
11 ก.ย.๕๖
11 ก.ย.๕๖

ตํา บล
ควนขะลิก
คลองนอย
บางศาลา
บานเนิน
ขอนหาด
เกาะขันธ
เคร็ง
รวม (ตัว)

ที่ตั้ง
อํา เภอ
หัวไทร
ปากพนัง
ปากพนัง
เชียรใหญ
ชะอวด
ชะอวด
ชะอวด

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

๗๐

ชนิดและจํานวนพันธุส ัตวน้ําที่ปลอ ย (ตัว)
ปลาตะเพียนขาว
ปลานิล
ปลายี่สกเทศ
250,000
200,000
300,000
300,000
100,000
50,000
100,000
50,000
100,000
30,000
4,900,000
50,000
130,000

รวม
250,000
200,000
300,000
300,000
150,000
150,000
130,000
5,080,000

ภาพแสดงการปลอยสัต วน้ํา ในพื้นที่ต างๆของ
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ ประจํ าปงบประมาณ ๒๕๕7

๗๑

10. งบเงินทุนหมุนเวียน
ศูนยฯ ไดรับการจัดสรรงบเงิน ทุนหมุนเวียนในปงบประมาณ 2557 สํ า หรั บ ผลิ ต พั น ธุ ป ลา พั น ธุ
กุงและพันธุสัตวน้ําชนิดอื่นๆ เพื่ อ จํ า หน า ยเป น จํ า นวนเงิ น 546,490.00 บาท และใช ไ ปจํ า นวน
520,478.59 บาท รายละเอียดดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4

รายการ
งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ใชไป
คงเหลือ
คาจางชั่วคราว
291,490.00
266,055.16 25,434.84
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
250,000.00
249,423.50
576.50
คาตอบแทนพิเศษ
คาสาธารณูปโภค
5,000.00
4,999.93
0.07
รวม
546,490.00
520,478.59 26,011.41

ผลการผลิตพันธุสัตวน้ําสามารถผลิตพันธุสัตวน้ําไดแกปลานิลไมแปลงเพศขนาด 2-3 เซนติ เ มตร
, ปลานิลแปลงเพศขนาด 2-3 เซนติเมตร ปลานิลจิตรลดาขนาด 2-3 เซนติเมตร ปลานิลจิต รลดา 3 แปลง
เพศขนาด 3 นิ้ว กุงกามกรามขนาด 1-1.5 เซนติเมตร กุงกุลาดําขนาด P10-P15 ปลากะพงขาวอายุ 715 วัน ปลากะพงขาวขนาด 1 เซนติ เ มตรและปลากะพงขาวขนาด 2-3 เซนติ เ มตร รวมทั้ ง หมด
3,479,340 ตัวและจําหนายไดจํานวนเงินทั้ง หมด 644,582 บาท รายละเอียดดังตาราง
เดือน

ชนิด สัต วนา้ํ (ตัว)/ ราคา (บาท)
ปลานิล จิตรลดา
ปลากะพงขาว
กุง กามกราม
3
ไมแปลงเพศ
47,990/14,397
1,500/300
169,430/50,829
202,500/60,750
29,000/8,700
71,600/21,498
4,000/1,200
70,200/21,060
100,860/30,258
123,420/37,026
110,480/33,144
- 10,680/26700 5,000/750
47,100/14,130
600/1,500
129,600/38,880
320/860
รวม ต.ค.56– ก.ย.57 3,47 9,340/644,582 (ตัว /บาท)
ปลานิล จิตรลดา3
แปลงเพศ

ต.ค.56
พ.ย.56
ธ.ค.56
ม.ค.57
ก.พ.57
มี.ค.57
เม.ย.57
พ.ค.57
มิ.ย.57
ก.ค.57
ส.ค.57
ก.ย.57

สรุปผลการผลิตพันธุ เพื่อจําหนาย ดังนี้
รวมเบิกจาย
นําสงรายได
กําไร/ขาดทุน

กุง กุลาดํา
1,040,000/124,800
800,000/96,000
350,000/42,000
165,000/19,800
-

520,478.00 บาท
644,582.00 บาท
+ 124,104.00 บาท
๗๒

11. กิจกรรมอื่น ๆ

กิจกรรมการติด ตามคุณภาพน้ําบริเวณพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง

การติดตามคุณภาพน้ําบริเวณพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง โดยศูนยฯ ไดดําเนิน การเก็บตัวอย า งน้ํ า บริ เ วณ
โดยรอบจํานวน 23 สถานี ไดแก วัดทะเลปง , ศาลาแกว, วัดบานดาน, คลองฉุกเฉินหนาโกฐ, ทาเรือ, ประตู
น้ําเค็ม, ประตูน้ําจืด, เรือนแพ, คลองปากตรง, คลองบางไทร, วัดบางศาลา, แพกุง, คลองบางตะพง, วัดสระ
เกศ, วัดทาบทอง, ตนไทร, วัดเภาเคือง, บานเชียรใหญ, สถานีตํารวจเชียรใหญ , สะพานบริ ษั ท ซี พี 2ปาก
พนัง, โรงเรียนชายทะเล, วัดบางฉนาก และคลองบางฉนาก
เพื่อนํามาตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเดือนละ 2 ครั้ง ไดแก อุณหภูมิ, ความเค็ม, ความเป น กรดด า ง,
ปริมาณออกซิเจน, ความเปนดาง, ความขุนใส, แอมโมเนี ย , ไนไตร ท , ไนเตรท, ฟอสเฟตและปริ ม าณ
ออกซิเจนในน้ํา หลังจากทราบผลวิเคราะหท างเคมีแลวจะประชาสัมพันธในเวปบอร ด ของศู น ย ฯ เพื่ อ เป น
แนวทางในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชนิดตางๆ อีกทั้งยังเฝาระวังในเรื่องของสิ่งแวดล อ มและยั ง เป น แนวทาง
กอนที่ศูนยฯจะปลอยพันธุสัตวน้ําลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ในปงบประมาณ 2557 มีแผนการดําเนิน งาน 24
ครั้งตอป ผลการดําเนินงาน 24 ครัง้ ตอป ดังรายละเอียด
ตาราง แสดงจุด เก็บตัวอยางน้ําพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ประจําปง บประมาณ 2557
จุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ สถานที่
วัดทะเลปัง
วัดศาลาแก ว้
วัดบ้านด่าน
คลองฉุ กเฉิ นหน้า โกฏิ

ท่าเรื อ
ประตูนาเค็
ํ ม
ประตูนาจื
ํ ด
เรื อนแพ
ปากตรง
คลองบางไทร
วัดบางศาลา
แพก งุ้

Latitude
8.02403
8.09015
8.14219
8.23947
8.35724
8.3181
8.3176
8.30357
8.28914
8.25766
8.25344
8.2231965

Longitude
จุดที่
100.3122
100.28149
13
100.26993
14
100.27572
15
100.19771
16
100.20392
17
100.2041
18
100.19462
19
100.18609
20
100.19065
21
100.19716
22
100.1887489 23

๗๓

ชื่อ สถานที่
บางตะพง
วัดสะเกศ
วัดทาบทอง
ต้นไทร
วัดเภาเคือ ง
บ้านเชียรใหญ่
ส ภ อ เชียร
สะพาน CP 2
โรงเรี ยนชายทะเล
สะพานวัดบางฉนาก
คลองบางฉนาก

Latitude

Longitude

8.217936
8.1948304
8.178578
8.1762555
8.17376
8.1682092
8.1682092
8.1682092
8.1682092
8.1682092
8.1682092

100.1938802
100.1782533
100.1723783
100.1624054
100.1495639
100.1456361
100.1456361
100.1456361
100.1456361
100.1456361
100.1456361

ภาพแสดง กิจกรรมการติด ตามคุณภาพน้ําบริเวณพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ปงบประมาณ 2557

๗๔

กิจกรรมสง เสริมความรูและฝกอบรม
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนแหลงเรียนรู และถ า ยทอด
เทคโนโลยี การใหความอนุเคราะหแกหนวยงานอื่น เชนใหใชยานพาหนะงานส ว นราชการต า งๆ บริ ก าร
บานพักรับรองสําหรับเจาหนาที่กรมประมง ใหความอนุเคราะหใชสถานที่หองประชุมศูนยฯ และ ให บ ริ ก าร
รับนักศึกษาฝกงานจากสถาบันตางๆ เพื่อให ค วามรู แ ละฝ ก ประสบการณ ก ารทํ า งานแก นั ก ศึ ก ษา ทั้ ง
ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี เชน ความรูดานการเพาะพันธุสัตวน้ํา การอนุบาล การจั ด การพ อ แม พั น ธุ และ
งานโครงการตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของศูนยพัฒ นาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
ในปงบประมาณ 2557 ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดํ า ริ ได ใ ห
การฝกอบรมนักศึกษาฝกงานจากสถาบันตางๆ รวมทั้งสิ้น 4 ราย ดังนี้
ตาราง รายชื่อนักศึกษา ป 2557
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.

ชื่อ - สกุล
น.ส.นมิตา เจริญขุน
น.ส.ณิชกุล จันทศรี
นายธีระพงศ ณ.โพธิ์
นายภานุเทพ เกตุพล

สถาบันการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึ กษาปากพนัง
วิทยาลัยอาชีวศี กษาปากพนัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(ไสใหญ)
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

๗๕

ระยะเวลาการฝกงาน
21 ต.ค.56 - 27 ธ.ค. 56
21 ต.ค.56 - 27 ธ.ค. 56
17 มี.ค.57 - 16 พ.ค.57
17 มี.ค.57 - 2 พ.ค.57

๗๖

๗๖

