รายรานประจําป 255๙

ศูนยพัฒนาประมรพื้นที่ลุมน้ําปากพนัร อันเนื่อรมาจากพระราชดําริ
Pakpanang Basin Royal Fisheries Development Center

กอรวิจัยและพัฒนาประมรชายฝ=>ร Coastal Fisheries Research and Development Division
กรมประมร
Department of Fisheries
กระทรวรเกษตรและสหกรณ
Ministry of Agriculture and Cooperative

คํานํา
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได!น!อมนําแนวทาง
พระราชดําริ ที่มีตอลุมน้ําปากพนังมาปรับประยุกตตอยอดให!ทันตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งมิติ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล!อมที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ไมวาจะเป/นในด!านการทําประมงบนพื้นฐาน
ทรัพยากรที่มีอยูให!เกิดความสมดุล ตลอดจนการฟ12นฟูระบบนิเวศของลุมน้ําปากพนัง เพื่อให!เกิดผลดี
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสงผลตอประชาชนที่ใช!ประโยชนบนฐานทรัพยากรลุมน้ําปากพนังอยาง
ยั่งยืน มุงเน!นสูการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในป6จจุบันและอนาคตอันใกล!และเป/นฐานรากที่
มั่นคงในการพัฒนาของประเทศตอไป
รายงานประจําป7ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุม
น้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป7งบประมาณ 255๙ ที่ได!รับมอบหมายจากกองวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝ6>ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในงานกิจกรรมงานด!านบริหาร, งาน
เพิ่มผลผลิตพันธุสัตวน้ําชายฝ6>ง, งานตรวจและรับรองมาตรฐานฟารมตามระบบ GAP และ COC งาน
วิชาการ, งานทดลองและวิจัย, งานโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ!งทะเลตลอดจน
งานบริการตรวจสุขภาพและตรวจวินิจฉัยโรคสัตวน้ําให!แกเกษตรกร และผู!ประกอบการ
ในนามของศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ขอขอบคุณ
สวนราชการ หนวยงานภาครัฐ และเอกชนตาง ๆ ที่ได!ให!ความรวมมือและสนับสนุนงานของศูนยฯ
เป/นอยางดี และขอบคุณเจ!าหน!าที่ทุกฝIายที่เกี่ยวข!องซึ่งได!รวมกันปฏิบัติหน!าที่และภารกิจตาง ๆ ที่
ได!รับมอบหมายจนสําเร็จลุลวงไปด!วยดีตามวัตถุประสงค หวังวารายงานฉบับนี้จะเป/นประโยชนตอ
สวนราชการและผู!สนใจทั่วไปในการศึกษาค!นคว!าใช!ตรวจสอบอ!างอิง

(นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก)
ผู!อํานวยการศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ธันวาคม 255๙

(1)

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
สารบัญภาพผนวก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ประวัติการกอตั้ง
โครงการยอย ในสังกัดของศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
ภารกิจ
ฝ+ายบริการวิชาการ
กลุมงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
การแบงโครงสร0างการบริหาร และบทบาทหน0าที่ของบุคลากร
ประวัติการดํารงตําแหนงผู0อํานวยการศูนยฯ
อัตรากําลัง
โครงสร0างอัตรากําลังข0าราชการ

(1)
(4)
(6)
(7)
1
1
2
3
3
3
4
4
5
8

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานดานธุรการ การเงิน และบัญชี รายละเอียดแผนและงบประมาณ
งานสารบรรณ
งานการเงิน และบัญชี
งานพัสดุ
รายละเอียดการใช0งบประมาณป: 2559
รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ป:งบประมาณ 2559

9
9
10
11
11
13

สวนที่ 3 แผนงานอนุรักษ3และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
15
ผลผลิตที่ 1 การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตว3น้ําในแหลงน้ําธรรมชาติกิจกรรม ผลิตพันธุ3สัตว3น้ํา
กิจกรรมผลิตพันธุสัตวน้ํา
15
ผลการดําเนินงาน
15

(2)

สารบัญ (ตอ)
สวนที่ 4 แผนงานสงเสริมสินคาดานเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองสินคาประมง
งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝท@ง
การออกหนังสือกํากับสัตวน้ํา และหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา
สวนที่ 5 แผนงานสงเสริมสินคาดานเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการพัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐาน ตามกิจกรรม การเฝ<าระวัง ป<องกัน
ควบคุมโรคสัตว3น้ํา
การตรวจเฝAาระวังโรคสัตวน้ําเชิงรุก
การตรวจการเฝAาระวังโรคเชิงรับ
สวนที่ 6 แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพ การผลิตและการสรางมูลคาภาคการเกษตร
เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมหลัก ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมง
กิจกรรมยอยที่ 1 บริหารระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว3น้ํา
โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ0งทะเลบ0านทาพญา
โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ0งทะเลบ0านบอคณฑี
โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ0งทะเลบ0านหน0าสตน
โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ0งทะเลบ0านหน0าโกฏิ
กิจกรรมยอยที่ 2 โครงการฟABนฟูทรัพยากรประมงในอาวปากพนัง
ผลการดําเนินงาน
สวนที่ 7 แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร
กิจกรรมการสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผลการดําเนินงาน

หนา
17
18
18
20
22
23
23
25
25
2่
29
30
32
38
40
42
42

สวนที่ 8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเลอยางครบวงจร
ตามแผนการปรับโครงสรางและพัฒนาการผลิตสินคาประมง
ผลการดําเนินงาน

45
46

สวนที่ 9 กิจกรรมสงเสริมการประมงในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)
ผลการดําเนินงาน

53
54

(3)

สารบัญ (ตอ)
หนา
สวนที่ 10 กิจกรรม งบเงินทุนหมุนเวียน
กิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรมการติดตามคุณภาพน้ําบริเวณพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
กิจกรรมสงเสริมความรู0และฝGกอบรม

57
58
58
58

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ภาพกิจกรรมกระบวนการดําเนินการตามแผนป:งบประมาณ 2559
59
ภาคผนวก ข ระบบการสงน้ําทะเลของโครงการชลประทานน้ําเค็มในเขตพื้นที่การเลี้ยงกุ0งทะเล 66

(4)

สารบัญตาราง
หนา
ตาราง
1. รายชื่อผู0อํานวยการศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. อัตรากําลังข0าราชการและเจ0าหน0าที่
3. ข0อมูลสถิติการบริหารงานสารบรรณประจําป:งบประมาณ 2559
4. แสดงสถิติการบริหารงานด0านการบัญชี ในหมวดตางๆ
5. แสดงการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุ
6. แสดงรายละเอียดข0อมูลการเบิกจายงบประมาณประจําป: 2559
่. สรุปผลการจัดสรรงบประมาณประจําป: 2559
8. แสดงรายแผนการปฏิบัติงานป:งบประมาณ 2559
9. แสดงรายละเอียดแผนผลการดําเนินการกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําป:งบประมาณ 2559
10. แสดงข0อมูลการปลอยสัตวน้ําของแผนงานอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
11. แผนงานและผลกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค0าประมง
12. แสดงผลการดําเนินงานการประเมินและตรวจรับรองฟารม
13. แสดงผลการเก็บตัวอยางสงตรวจสารตกค0าง ประจําป:งบประมาณ 2559
14. แสดงผลการตรวจวิเคราะหสารตกค0างของปทจจัยการผลิต ประจําป:งบประมาณ 2559
15. แสดงสถิติการออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ําและหนังสือกํากับการ
จําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา
16. แสดงข0อมูลการออกหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุและพันธุสัตวน้ํา
1่. สรุปแผนและผลกิจกรรมเฝAาระวัง ปAองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ําป:งบประมาณ 2559
18. แสดงผลการเก็บตัวอยางสงตรวจหาไวรัสที่เปMนสาเหตุการเกิดโรคในกุ0งทะเล
ประจําป:งบประมาณ 2559
19. แสดงข0อมูลที่ตั้งโครงการชลประทานน้ําเค็มริมชายฝท@งทะเลในเขตพื้นที่นากุ0ง
20. แสดงข0อมูลจํานวนพื้นที่ของโครงการชลประทานน้ําเค็มในเขตพื้นที่การเพาะเลี้ยงกุ0ง
21. แสดงแผนและผลการดําเนินงานโครงการชลประทานฯ ป:งบประมาณ 2559
22. แสดงผลการตรวจวิเคราะหน้ําและสิ่งแวดล0อมในพื้นที่ของเกษตรกรในโครงการ
23. แสดงผลการให0บริการทางวิชาการของโครงการตางๆ
24. แสดงแผนและผลการดําเนินการผลิตพันธุกุ0งกุลาดําเพื่อปลอยลงสูอาวปากพนัง
25. แสดงรายละเอียดการปลอยพันธุกุ0งกุลาดําสูอาวปากพนัง
26. สรุปจํานวนบอเลี้ยงและผลผลิตกุ0งทะเลโครงการชลประทานน้ําเค็ม
เพื่อการเพาะเลี้ยงกุ0งทะเล ประจําป: 2559

4
5
9
10
11
11
12
13
15
16
1่
18
19
19
20
21
23
24
26
26
35
3่
3่
40
40
41

(5)

สารบัญตาราง (ตอ)
หนา
ตาราง
2่. แผนงานและผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประจําป:งบประมาณ 2559
28. แสดงข0อมูลการปลอยพันธุสัตวน้ํา ชนิดตางๆ โดยปลอยในแหลงน้ําธรรมชาติ
29. แสดงผลกิจกรรมการผลิตและแจกจายหัวเชื้อจุลินทรียและการตรวจคัดกรองโรคระบาด
ในกุ0งทะเล ป: 2559
30. ผลการให0บริการตรวจคัดกรองโรคระบาดในกุ0งทะเล ในตัวอยางน้ําและดินของสมาชิก
โครงการในจํานวน 62 ราย ป: 2559
31. ผลการให0บริการตรวจคัดกรองโรคระบาดในกุ0งทะเล ในตัวอยางกุ0งทะเลของสมาชิก
62 ราย ป: 2559
32. ข0อมูลเปรียบเทียบด0านปทจจัยการผลิต ต0นทุน และรายได0เฉลี่ยระหวางกอนและหลังเข0ารวม
โครงการของกลุมสมาชิกจํานวน 62ราย (ข0อมูลจากสวนเศรษฐกิจทางประมง)
33. ข0อมูลเปรียบเทียบพื้นที่เปAาหมายระหวางกอนและหลังเข0ารวมโครงการ
สัดสวนพื้นที่ตอปริมาณผลผลิตเฉลี่ยรวมของสมาชิกจํานวน 62 ราย
34. แสดงข0อมูลการปลอยพันธุสัตวน้ําของโครงการผลิตพันธุปลาน้ําจืด
ปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
35. แสดงคาใช0จายเงินทุนหมุนเวียนในแตละรายการประจําป:งบประมาณ 2559
36. แสดงผลการผลิต และการจําหนายพันธุสัตวน้ําตามแผนงานของงบเงินทุนหมุนเวียน
3่. แสดงรายชื่อนักศึกษาฝGกประสบการณวิชาชีพ การทํางานแกนักศึกษา

42
43
4่
48
49
50
50
55
5่
5่
58

(6)

สารบัญภาพ
หนา
ภาพ
1. แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ0งทะเล
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สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไปศูนยพัพัฒนาประมงพื
น
้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก
าจากพระราชดําริ

ประวัติการกอตั้ง
พื้นที่ลุมน้ําปากพนั
พนัง เป$นพื้นที่บริเวณภาคใต,ฝ./งตะวันออกครอบคลุมพื้นทีท่ในเขต อําเภอชะอวด
อําเภอรอนพิบูลย อําเภอปาก
ปากพนัง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอจุฬาภรณ อําเภอพระพรหม
เภ
อําเภอ
เชี ย รใหญ อํ า เภอหั ว ไทร
ทร และพื
แ ้ น ที่ บ างสวนของอํ า เภอลานสกา และอํ
ะอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช รวมถึงพืื้นที่บางสวนของอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา และอํําเภอ
เภอควนขนุน อําเภอปGา
พะยอม จังหวัด พัทลุ ง มีี พื้น ทที่รวมกัน ประมาณ 1,900,000 ไร ซึ่ งในจํา นวนน
วนนี้เป$ นพื้ นที่ทํานากวา
500,000 ไร ประชากรมาก
รมากกวา 400,000 คน ประกอบอาชีพทํานาเป$นหลัก รองลงมาได,แกการ
ปลูกไม,ผลและยางพาราประม
ประมาณ 100,000 คน การทําประมงทะเลประมาณ
มาณ 20,000 คน การ
เพาะเลี้ยงกุ,งประมาณ 7,500
500 คน สวนที่เหลือประกอบอาชีพอื่นๆ และการรัับจ,างงแรงงาน ถึงแม,วาจะ
เป$นพื้นที่ที่มีบริเวณกว,างมีมีทรัพยากรธรรมชาติมาก แตประชาชนในบริเวณนี้ประสบป.
ระสบ ญหาขาดแคลนน้ํา
จืดในการอุปโภคและการเกษต
เกษตร ในบริเวณพื้นที่ลุมน้ําปากพนังเป$นแหลงอูข,าวอูอูน้ําทที่สําคัญแหงหนึ่งของ
ภาคใต, จากการถูกน้ําทะเลร
ะเลรุกเข,าไปในแมน้ําปากพนัง ทําให,เกิดสภาพน้ําเค็ค็มถึงปละ 9 เดือน กรม
ประมง กระทรวงเกษตรและ
รและสหกรณ จึ งเป$ น หนวยงานหนึ่ งซึ่ งเกี่ ย วข, องโดยตร
ดยตรงในการพั ฒ นาการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกรบ
กรบริเวณลุมน้ําปากพนัง
พระบาทสมเด็็จพระเจ,
พระ าอยูหัว ทรงมีพระราชดําริที่ต,องการให,ราษฎรของ
รของพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
มีฐานะความเป$นอยูที่ดีขึ้น โดยมี
โด กระแสพระราชดํารัส เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2536
536 ณ พระราชตําหนัก
ทักษิณราชนิเวศน จังหวัดนราธิ
นราธวาส ความตอนหนึ่งวา
“…ควรจัดตั้งศููนยศึ
ยศกษาเฉพาะกิจที่บริเวณประตูระบายน้ําหน,าโกฏิในพื
ในพ้นที่ของกรมประมง
เพื่อทําการทดลอง ศึกษาา วิจัยด,านการประมงแบบครบวงจร และควรพิจารณาเกี
าเกี่ยวกั
ว บระบบน้ําเสียจาก
นากุ,ง”
รายงานประจําป 2559 ศูนู ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดํดําริ
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หลังจากนั้นกรมประมงจึงได,จัดตั้ง “ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ” ขึ้นมาเพื่อสนองพระราชดําริและเป$นศูนยกลางในการผลิตพันธุสัตวน้ําชายฝ./งและสัตวน้ํา
จืดเพื่อปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ มีพื้นที่ตั้งของสํานักงาน 76 ไร โดยได,เปOดที่ทําการศูนยพัฒนา
ประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2544 ป.จจุบันศูนยพัฒนา
ประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยูเลขที่ 34/4 หมูที่ 5 ตําบลหูลอง อําเภอ
ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช 80๓๗0 โทรศัพทและโทรสาร 0-7541-6180-1 ตามตําแหนง
พิกัด ตําแหนงพิกัดN 08° 19' 39.8" E 100° 11' 59.3"หรือ N 08° 19.660' E 100° 11.996' หรือ N
08.32766° E 100.19995°หรือ UTM 47P N 0632136 E 0920722 สามารถเข,าถึงข,อมูลได,ตาม
www.fisheries.go.th/cf-pak_panang และติดตอทาง E-mail : pakpanang@gmail.go.th
โครงการยอย ในสังกัดของศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
นอกจากนี้ ศูน ยฯยังมี สํ า นักงานที่ ตั้งอยู ในพื้ น ที่ เ ขตเพาะเลี้ ย งสั ต วน้ํ า ชายฝ./ งของโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริอีก 5 แหง ดังนี้
1. โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านทาพญา สํานักงานโครงการตั้งอยูที่
ถนนหัวไทร – ปากพนัง เลขที่ 98/1 หมู 9 ตําบลทาพญา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มี
พื้นที่ ๑,๓๒๐ ไร หางจากศูนยฯ 12.5 กิโลเมตร ตําแหนงพิกัดN 08° 17' 9.4" E 100° 15' 57.7"
2. โครงการวิจัยและสาธิตการเลี้ยงกุ,งทะเลด,วยระบบชีวภาพ ตั้งอยูหมูที่ ๙ ตําบลทาพญา
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําแหนงพิกัด N 08° 16' 44.4" E 100° 16' 5.2" หางจาก
ศูนยฯ 13.5 กิโลเมตร เป$นบริเวณที่ใช,ในการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝ./งและผลิตลูกพันธุ
สัตวน้ําเพื่อจําหนายให,กับเกษตรกรในพื้นที่และปลอยคืนสูแหลงน้ําธรรมชาติ
3. โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าโกฏิ สํานักงานโครงการตั้งอยู
ที่ถนนหัวไทร – ปากพนัง ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ ๑,๒๑๖ ไร
หางจากศูนยฯ 20.0 กิโลเมตร ตําแหนงพิกัด N 08°13' 51.4" E 100° 16' 50.1"
4. โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านบอคณฑี ตั้งอยูที่ตําบลเกาะเพชร
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ ๒,๐๑๕ ไร หางจากศูนยฯ 27.5 กิโลเมตร ตําแหนงพิกัด
N 08° 09' 57.0" E 100° 17' 37.7"
5. โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าสตน สํานักงานโครงการตั้งอยู
ที่ถนนหัวไทร – ปากพนัง เลขที่ 93/3 หมูที่ 6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช มีพื้นที่
๑,๐๓๐ ไร หางจากศูนยฯ 39.5 กิโลเมตร ตําแหนงพิกัด N 08° 04' 39.6" E 100° 18' 33.1"
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ภารกิจ
ศู น ยพั ฒ นาประมงพื้ น ที่ ลุ มน้ํ า ปากพนั ง อั น เนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ จั ด ตั้ งขึ้ น เพื่ อสนอง
แนวทางพระราชดําริเพื่อพัฒนาตอยอดจากโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ภายหลังการสร,างประตูกั้นน้ําจืดและน้ําเค็มซึ่งสงผลตอระบบนิเวศวิทยาในลุมน้ํา ดังนั้นศูนยพัฒนา
ประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงมีหน,าที่ในการศึกษาค,นคว,าทดลองวิเคราะห
วิจัย การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝ./งและสัตวน้ําจืด รวมทั้งงานเพิ่มผลผลิตทรัพยากรประมงชายฝ./งและน้ํา
จืดในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง งานผลิตพันธุสัตวน้ําชายฝ./งและสัตวน้ําจืดเพื่อจําหนายและมอบให,เกษตรกร
งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของราษฎรในพื้ น ที่ โ ครงการพระราชดํ า ริ ประสานงานกั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ สงเสริ ม อนุ รั ก ษและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝ./งและสัตวน้ําจืด เผยแพรและถายทอดความรู,ทางวิชาการและให,
คําปรึกษาแนะนําแกเกษตรกรผู,เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่โครงการของศูนยพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีการแบงงานภายในเป$น 1 ฝGาย 1 กลุม คือ

ฝ,ายบริการวิชาการ
มีหน,าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานธุรการ งานการเจ,าหน,าที่ งานการเงินและบัญชี งาน
พัส ดุ งานยานพาหนะ งานไฟฟu าและสื่ อสาร งานซอมบํ า รุ ง และมี ห น, า ที่ กํากั บ ดู แล ให, คํา ปรึ กษา
แนะนํา กําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหาร รวมทั้งมีหน,าที่ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผน
งบประมาณ ศึกษาวิเคราะห แผน/ผล การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานโครงการตางๆ การ
เผยแพรประชาสั ม พั น ธ งานสงเสริ ม อนุ รั ก ษ พั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต วน้ํ า ชายฝ./ ง และสั ต วน้ํ า จื ด
ให,บริการวิชาการ การจัดระบบฟารมมาตรฐาน (GAP) ระบบชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ํา ตรวจสอบคุณภาพสินค,าประมง ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและแพลงกตอน ตลอดจนการตรวจ
สุขภาพสัตวน้ําไวรัสและแบคทีเรีย เฝuาระวังการเกิดโรคตลอดจนประสานหนวยงานภาครัฐและเอกชน

กลุมงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
มีหน,าที่รับผิดชอบด,านการศึกษา ค,นคว,า ทดลอง วิเคราะห วิจัย การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝ./ง
และสัตวน้ําจืด โดยมุงเน,นให,เกิดความหลากหลายทางชนิดพันธุสัตวน้ําที่เหมาะสมตอระบบนิเวศในลุม
น้ํา เพื่ อทดแทนชนิ ดพั น ธุ สั ต วน้ํ า ที่ ห ายไปจากผลกระทบจากการสร, า งเขื่อนกั้ น แมน้ํ า ปากพนั ง เพื่ อ
เสริ มสร, า งวิ ถีชี วิ ต ของคนลุ มน้ํ า ให, ก ลั บ มาอยู รวมกั บ น้ํ าได, อยางสมดุ ล อั น นํ า ไปสู การลดการพึ่ ง พา
ทรัพยากรประมงจากภายนอก และชวยรักษาวิถีวัฒนธรรมของคนกับลุมน้ําให,อยูรวมกันได,อยางยั่งยืน
ตามแนวทางพระราชดําริของในหลวงที่มุงเน,นให,ประชาชนในพื้นที่โครงการสามารถพึ่งพาตนเองได,ทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาวตลอดจนรวมทั้งงานเพิ่มผลผลิตทรัพยากรประมงชายฝ./งและสัตวน้ําจืดในพื้นที่
ลุมน้ําปากพนัง งานผลิตพันธุสัตวน้ําชายฝ./งและสัตวน้ําจืดเพื่อจําหนายแจกจายและปลอยลงสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติเพื่อความสมบูรณของลุมน้ําปากพนัง
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การแบงโครงสรางการบริหารและบทบาทหนาที่ของบุคลากร
1. งานธุรการ มีหน,าที่รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปได,แก งานสารบรรณงานธุรการงานการเงิน
บัญชีและพัสดุ งานงบประมาณ งานอัตรากําลังและงานบุคคล เป$นต,น
2. งานผลิตพันธุสัตวน้ํา มีหน,าที่ผลิตและขยายพันธุสัตวน้ําทั้งชายฝ./งและน้ําจืด เพื่อปลอยลง
สูแหลงธรรมชาติและจําหนายจายแจกให,แกเกษตรกร
3. งานหนวยตรวจและรั บรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําให, บริการด,านการรับรอง
ระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่กรมประมง หรือ มกอช.
ประกาศใช,หรือการยอมรับ การเฝuาระวังควบคุมปuองกันโรคระบาดกุ,งทะเลและมีหน,าที่ออกใบรับรอง
คุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํา ตรวจสอบกํากับดูแลสุขอนามัยของฟารม
4. งานห,องปฏิบัติการ มีหน,าที่รับผิดชอบตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา จากแหลงน้ําธรรมชาติ
วิเคราะหคุณภาพน้ําให,แกนักวิชาการที่ทํางานวิจัย วิเคราะหตรวจสอบสารตกค,างในอาหารและน้ํา
ตัวอยางจากบอเลี้ยงกุ,งของเกษตรกร ตรวจสุขภาพสัตวน้ําเบื้องต,น ตรวจโรคสัตวน้ําด,วยเทคนิค PCR
และผลิตหัวเชื้อจุลินทรียน้ํา ปม. 1 เพื่อแจกจายเกษตรกรผู,เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
5. งานโครงการชลประทานน้ํ า เค็ ม เพื่ อ การเพาะเลี้ ย งกุ, ง ทะเล มี ห น, า ที่ บ ริ ก ารวิ ช าการ
วิเคราะหคุณภาพน้ํา สัตวน้ํา ป.จจัยการผลิต

ประวัติการดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลมน้
ุ ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตารางที่ 1 รายชื่อผูอํานวยการ ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ลําดับ
1

ชื่อ-สกุล
นายพิษณุ นาอนันต

ปที่ดํารงตําแหนง
6 ต.ค. 2543 - 11 ก.พ. 2544

ตําแหนงป.จจุบัน
ประมงจังหวัดพัทลุง

(6 เดือน)
2

นายสุพจน จึงแย,มปO/น

16 ก.พ. 2544 –7 พ.ค. 2549

เกษียณ

(5 ป 3 เดือน)
3

นายสุกิจ รัตนวินิจกุล

21 พ.ค. 2549 - 11 มี.ค. 2555

เกษียณ

(5 ป 9 เดือน)
4

นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก 25 พ.ค. 2555 – ป.จจุบัน

ผอ.ศพล.นครศรีธรรมราช
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อัตรากําลัง
ศูน ยพั ฒ นาประมงพื้ นที่ ลุ มน้ํ า ปากพนั ง อัน เนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ มี อัต รากํ าลั งในการ
ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวนทั้งสิ้น ๖๙ อัตรา ประกอบด,วย
1. ข,าราชการ
๙
อัตรา
2. ลูกจ,างประจํา
๓
อัตรา
3. พนักงานราชการ
๓๖
อัตรา
4. ลูกจ,างชั่วคราว
๓
อัตรา
5. จ,างเหมาบริการ
๑๘
อัตรา
ตารางที่ 2 อัตรากําลังขาราชการและเจาหนาที่
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
หนวยปฏิบัติงาน
รายชื่อขาราชการ จํานวน 9 อัตรา
1. นายธนาวุฒิ
กุลจิตติชนก ผอ.ศพล.ปากพนัง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
2. นายประพัทธพงศ เพชรรัตน นักวิชาการประมงชํานาญการ ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
3. นางวราภรณ
หนูดี
นักวิชาการประมงชํานาญการ ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
4. นายไมตรี
กําเนิดมณี นักวิชาการประมงชํานาญการ โครงการชลประทานฯ
5. นางสาวอมราวดี แก,วขุนทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
6. นางลัดดาวัลย
สถาพร
เจ,าพนักงานประมงชํานาญงาน ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
7. นายอัศวิน
แก,วคง
เจ,าพนักงานประมงชํานาญงาน โครงการชลประทานฯ
8. นายอุทัย
รัตนอุบล
เจ,าพนักงานประมงชํานาญงาน ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
9. นางสาวศิริมาศ จันทรแก,ว เจ,าหน,าที่ธุรการปฏิบัติงาน
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
รายชื่อลูกจางประจํา ๓ อัตรา
1. นายสุนทร
สุโขพล
พนักงานประมงพื้นฐาน
ฝGายงานบริการวิชาการ
2. นายบุญทวี
เพ็งสกุล
พนักงานประมงพื้นฐาน
ฝGายงานบริการวิชาการ
3. นางสาวจินตนา มณีสงค
พนักงานทั่วไป
ฝGายงานบริการวิชาการ
รายชื่อพนักงานราชการในสวนของกิจกรรมตางๆ รวม 35 อัตรา จําแนกตามกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา (9 อัตรา)
1. นายสมโภชน
จิตตหมั่น
นักวิชาการประมง
โครงการชลประทานฯ
2. นายประกิต
ปานนุ,ย
นักวิชาการประมง
โครงการชลประทานฯ
3. นางสาวจุฑามาศ คงวัดใหม นักวิชาการประมง
โครงการชลประทานฯ
4. นายสิทธิศักดิ์
ระวังวงศ
เจ,าพนักงานประมง
โครงการชลประทานฯ
5. นายอะหลี
เลิศวงศหัส เจ,าพนักงานประมง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
6. นางสาวสุริยา
ปรีดาศักดิ์ เจ,าหน,าที่ธุรการ
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
7. นางสาวอรอุมา ทองแก,ว
เจ,าหน,าที่บันทึกข,อมูล
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
8. นางธัญญนิธิ
สุทธิพิทักษ เจ,าหน,าที่การเงินและบัญชี
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
9. นายชาคริต
ศรีรักษ
เจ,าพนักงานประมง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
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ตารางที่ 2 อัตรากําลังขาราชการและเจาหนาที่
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ตอ)
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
หนวยปฏิบัติงาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง (1๓ อัตรา)
1. นางสาวจิรานันท เพชรสุทธิ์ นักวิชาการประมง
โครงการชลประทานฯ
2. นายชูศักดิ์
วุฒิพงศ
นักวิชาการประมง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
3. นายเกียรติสยาม ไม,ทองงาม นักวิชาการประมง
โครงการชลประทานฯ
4. นายพงศพันธ
แพรกทอง นักวิชาการประมง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
5. นายชาญณรงค หัวเมืองแก,ว เจ,าพนักงานประมง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
6. นายอนันต
ธนัทนิติกุล เจ,าพนักงานประมง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
7. นายพูนศักดิ์
สิทธิโชคธนา เจ,าพนักงานประมง
โครงการชลประทานฯ
8. นายทณงศักดิ์
เมฆา
พนักงานผู,ชวยประมง
โครงการชลประทานฯ
9. นายจักรพงศ
แก,วเจริญ เจ,าหน,าที่ประมง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
10. นายสิทธิชัย
มีเงิน
พนักงานผู,ชวยประมง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
11. นายนิรุติ
ดีมาก
พนักงานผู,ชวยประมง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
12. นายศุภวัฒน
เทียมเทศ พนักงานผู,ชวยประมง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
13. นายพงศสิทธิ์
น้ําพวง
พนักงานผู,ชวยประมง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ( 10 อัตรา)
1. นายสมเดช
คงศรีนวล นักวิชาการประมง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
2. นายมณเฑียร
ทองนาค
นักวิชาการประมง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
3. นายธวัชชัย
ปุยนุน
เจ,าหน,าที่ประมง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
4. นางนิตยา
จามจุรีย
เจ,าหน,าที่ประมง
โครงการชลประทานฯ
5. นายอเนก
พวงแก,ว
เจ,าหน,าที่ประมง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
6. นายสราวุธ
ไชยบาล
เจ,าหน,าที่ประมง
โครงการชลประทานฯ
7. นางสุคนธ
เพชรรัตน เจ,าหน,าที่ประมง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
8. นายสุทัศน
บัวสุวรรณ เจ,าหน,าที่ประมง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
9. นางสาวกฤติกา พรหมมานนท พนักงานผู,ชวยประมง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
10. นายสุเทพ
จันทรเรือง พนักงานผู,ชวยประมง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
รายชื่อลูกจางชั่วคราว (งบเงินทุนหมุนเวียน) 3 อัตรา
1. นางสาวจงจิตร
ปรีดาศักดิ์ เจ,าหน,าที่การเงินและบัญชี
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
2. นายนุกูล
ทิศนุน
คนงานประมง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
3. นายสมหมาย
เซงเอ,า
พนักงานขับรถยนต
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
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ตารางที่ 2 อัตรากําลังขาราชการและเจาหนาที่
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ตอ)
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
หนวยปฏิบัติงาน
รายชื่อตําแหนงจางเหมาบริการ รวม 1๘ อัตรา จําแนกตามกิจกรรม ดังนี้
จางเหมาบริการกิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (๑ อัตรา)
1. นางสาวทิพวรรณ ชัยเสน
จ,างเหมาบริการ
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
จางเหมาบริการกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ (๗ อัตรา)
1. นายอนุพงศ
สีขาว
จ,างเหมาบริการ
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
2. นางสาวปOยธิดา เทียมเทศ บริการ
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
3. นางสาวอมรรัตน หนูนิ่ม
นักการภารโรง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
4. นายป.ทมากรณ ชั้นแก,ว
จ,างเหมาบริการ
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
5. นายศรายุธ
ทิพยกองลาศ จ,างเหมาบริการ
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
6. นายสุวิมล
แก,วมณี
เจ,าหน,าที่รักษาความปลอดภัย ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
7. นายสมพร
เพชรทอง เจ,าหน,าที่รักษาความปลอดภัย ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
จางเหมาบริการกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา (๑ อัตรา)
ชูเมือง
จัดซื้อจัดจ,าง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
1. นายวชิระ
จางเหมาบริการกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง (๔ อัตรา)
1. นายธีระวัฒน
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
พัฒนทอง พนักงานขับรถยนต
2. นางสาวขนิษฐา โปทอง
จ,างเหมาบริการ
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
3. นางสาวจุฑารัตน ชวยตั้ง
บริการ
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
4. นางสาวภัทธิรา นาคคง
จัดซื้อจัดจ,าง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
จางเหมาบริการกิจกรรมเฝGาระวังโรคสัตวน้ํา (๕ อัตรา)
1. นายสิทธิเดช
วิเคษคณากุล พนักงานขับรถยนต
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
2. นางสาวธราภรณ ศศิธร
จ,างเหมาบริการ
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
3. นางสาวจําเรียง มีแย,ม
จ,างเหมาบริการ
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
4. นายเดชมนตตรี สุวรรณธนะ จ,างเหมาบริการ
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
5. นางสาวชัญญาภัค เพิงรัตน
จัดซื้อจัดจ,าง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําฯ
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โครงส
ครงสรางอัตรากําลังขาราชการจํานวน 9 อัตรา

นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก
ผู,อํานวยการศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

นายประพัทธพงศ เพชรรัตน
นักวิชาการประมงชํานาญการ
การ

นางวราภรณ หนูดี
นักวิชาการประมงชํานาญการ

นายไมตรี กําเนิดมณี
นักวิวชาการประมงชํานาญการ

นางสาวอมราวดี แก,วขุนทอง
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นางลัดดาวัลย สถาพร
นายอัศวิน แก,วคง
เจ,าพนักงานประมงชํานาญงาน เจ,าพนักั งาน
งานประมงชํานาญงาน

นายอุทัย รัตนอุบล
เจ,าพนักงานประมงชํานาญงาน
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นางสาวศิริมาศ จันทรแก,ว
เจ,าหน,าที่ธุรการปฏิบัติงาน
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สวนที่ 2
ผลการดําเนินงานดานธุรการ การเงิน และบัญชี รายละเอียดแผนและงบประมาณ
งานธุรการ การเงิน บัญชีและพัสดุ
กลุมงานธุรการทําหน,าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด,านการบริหารโดยมีบทบาทหน,าที่รับสง ราง
และโต,ตอบหนังสือ รวบรวมเอกสารของทางราชการ ประมวลรายงานตางๆ สงหนวยงานต,นสังกัด และ
สวนราชการที่เกี่ยวข,อง ควบคุมแฟuมงาน ค,นและติดตามหนังสือราชการ ตรวจการลงเวลาปฏิบัติงาน
ของเจ,าหน,าที่ภายในศูนยฯ จัดทํารายงานบัญชีวัสดุ-ครุภัณฑ รายงานผลการปฏิบัติงาน มีรายละเอียด
ผลการปฏิบัติงานในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งแบงออกเป$นกลุมงานยอยดังรายละเอียดตอไปนี้
งานสารบรรณ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการรับ - สงหนังสือจากหนวยงานตางๆจัดทําแผนงานรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน จัดทํางบเดือนของข,าราชการและลูกจ,างและจัดทํางบประมาณประจําป ดังรายละเอียด
ตารางที่ 3 ขอมูลสถิติการบริหารงานสารบรรณประจําปKงบประมาณ ๒๕๕๙
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๘.
๑๐.
11.
๑2.
๑3.

งานที่ปฏิบัติ
ลงทะเบียนหนังสือรับ
ลงทะเบียนหนังสือสง
งบเดือนเวลาลงงาน
จัดทํารายละเอียดการใช,ไฟฟuา
จัดทํารายละเอียดการใช,น้ําประปา
จัดทําเวรยามของศูนยฯ
จัดประชุมข,าราชการและลูกจ,าง
ขอตั้งงบประมาณ
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
รับหนังสือราชการระบบงานสารบรรณ
รับสงหนังสือราชการระบบงานสารบรรณ
จัดทํารายละเอียดคาสาธารณูปโภค
หนังสือคําสั่ง

หนวยนับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
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จํานวน
๙๙๙
๘๖๐
๑๒
๙๖
๑๒
๑๒
๑
๑
๒๔
๑,๗๐๙
๕๗๙
๑๖๘
๑๙๘
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งานการเงิน และบัญชี
ดําเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจายเงินเดือนของข,าราชการ ลูกจ,างประจํา พนักงานราชการ และ
ลูกจ,างชั่วคราว และเบิกจายคาใช,จายตามกิจกรรมตางๆ ของแผนงานที่ได,รับมอบหมาย ดังนี้
ตารางที่ 4 สถิติการบริหารงานดานการบัญชี ในหมวดตางๆ
ที่
งานที่ปฏิบัติ
1. การเบิกจายเงิน
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ
2. วางฎีกาเบิกจายเงิน
- ฎีกาเงินงบประมาณ
- ฎีกาเงินนอกงบประมาณ
3. รายได,จากการจําหนายพันธุสัตวน้ํา
4. จายเงินเดือนข,าราชการและลูกจ,าง
5. จายคาตอบแทนใช,สอยและวัสดุ
6. จายคาสาธารณูปโภค
7. จายคาประกันสังคม
8. จายเงินยืมราชการ
9. จายเงินสํารองจาย
10. จัดทําบัญชีงบประมาณรายจาย
11. นําสงรายได,แผนดิน
12. จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ
13. ตรวจสอบรายงานการเดิ นทางไปราชการ
เพื่อประกอบการเบิกจาย

หนวยนับ
บาท
บาท
ฎีกา
ฎีกา
ฎีกา
บาท
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ฉบับ
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จํานวน/บาท
๒๐,๓๐๖,๑๙๔.๕๐
๕๒๗,๑๙๓.๕๔
๑,๐๗๐
๑,๐๐๐
๗๐
๖๐๑,๘๓๘
๑๒
๗๙๒
๑๒
๑๒
๖
๑๒
๒๐
๒๔
12
12
95
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งานพัสดุ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑซอมบํารุงอาคารสิ่งกอสร,าง ตลอดจนดูแล
สถานที่ ยานพาหนะ จัดทําบัญชีรายการครุภัณฑผลการปฏิบัติงานดังตอไปนี้
ตารางที่ 5 แสดงการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๗
๘
๙
๑๐

งานที่ปฏิบัติ
จัดทําการจัดซื้อ/จ,าง ตามระบบ GFMIS
ลงทะเบียนบัญชีการเบิก-จาย วัสดุตางๆ
จัดทําใบสําคัญของวัสดุในการเบิก
ตรวจสอบบัญชีคงค,างของวัสดุ
จัดทําการจัดซื้อ/จ,าง
จัดทําการซอมบํารุงครุภัณฑ
จัดทําการซอมบํารุงยานพาหนะ
จดทะเบียนและตอทะเบียนรถยนต
จดทะเบียนและตอทะเบียนรถจักรยานยนต

หนวยนับ
ครั้ง
ครั้ง
ฉบับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
คัน
คัน

จํานวน
๑,๐70
792
๑,๐70
1,146
8๐
10๐
๑๒
๘

รายละเอียดการใชงบประมาณปK ๒๕๕๙
ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดขอมูลการเบิกจายงบประมาณประจําปK ๒๕๕๙
ที่

กิจกรรม

1. เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา
- คาตอบแทนพนักงานราชการ

งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ใชไป
บาท
บาท
2,853,850.00
2,853,735.10

งบประมาณ
คงเหลือ/บาท
114.90

๑,๘๐๖,๑๐๐.00

๑,๘๐๖,๐๖๐

๔๐.00

๙๖๗,๗๕๐.00

๙๖๗,๗๐๖.๙๑

๔๓.๐๙

๘๐,๐๐๐.00
3,378,565.00

๗๙,๙๖๘.๑๙
3,378,543.68

๓๑.๘๑
21.32

๒,๓๙๙,๙๗๕.00

๒,๓๙๙,๙๕๓.๘๔

๒๑.๑๖

๙๗๘,๕๙๐.00

๙๗๘,๕๘๙.๘๔

๐.๑๖

๑,๐๔๘,๐๐๐.00

๑,๐๔๗,๙๙๑.๗๐

๘.๓๐

๑,๐๔๘,๐๐๐.00

๑,๐๔๗,๙๙๑.๗๐

๘.๓๐

-คาตอบแทนใช,สอยและวัสดุ

805,800.00
๔๕๕,๘๐๐.00

805,795.09
๔๕๕,๗๙๕.๐๙

๔.๙๑
๔.๙๑

-ครุภัณฑวิทยฯ

๓๕๐,๐๐๐.00

๓๕๐,๐๐๐.00

-

- คาตอบแทนใช,สอยและวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
2. ตรวจสอบและรับรองสินคาประมง
-คาตอบแทนพนักงานราชการ
-คาตอบแทนใช,สอยและวัสดุ

3. แกไขปPญหาการเกิดโรคระบาดในกุง
-คาตอบแทนใช,สอย

4. เฝGาระวังโรค
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ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดขอมูลการเบิกจายงบประมาณประจําปK ๒๕๕๙ (ตอ)
ที่

กิจกรรม

5. ศูนยเรียนรู
-คาตอบแทนใช,สอยและวัสดุ
6. ถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการ
จัดการ
-คาตอบแทนพนักงานราชการ
-คาตอบแทนใช,สอยและวัสดุ
-คาสาธารณูปโภค
-ครุภัณฑวิทยฯ
-เครื่องสูบน้ํา
7. กิจกรรมลุมน้ํา
-คาตอบแทนพนักงานราชการ
-คาตอบแทนใช,สอยและวัสดุ
-คาสาธารณูปโภค
8. งบเงินทุนหมุนเวียนฯผลิตพันธุสัตวน้ํา
- คาจ,างชั่วคราว
-คาตอบแทนใช,สอยวัสดุ
9. เพาะปลูกเหมาะสม
-คาตอบแทนใช,สอยและวัสดุ
10. แปลงใหญครบวงจร
-คาตอบแทนใช,สอยและวัสดุ
11. รายจายอื่น คามนุษย
-คาตอบแทนใช,สอยและวัสดุ

งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ใชไป
บาท
บาท
๗๕,๐๐๐.00
๗๔,๙๙๓.00
๗๕,๐๐๐.00
๗๔,๙๙๓.00
6,188,139.50
6,187,607.97
๘๓๓,๗๘๐.00
๔,๑๑๔,๑๗๘.๔๐
๑,๑๕๓,๑๘๑.๑๐
๘๗,๐๐๐.00
๓,๐๔๖,๐๐๐.00
2,766,460.00
๑,๗๘๓,๑๔๐.00
๙๓๓,๓๒๐.00
๕๐,๐๐๐.00
527,880.00
๓๔๗,๘๘๐๐.00
๑๘๐,๐๐๐.00
๓๐๐,๐๐๐.00
๓๐๐,๐๐๐.00
๒,๓๐๒,๕๐๐.00
๒,๓๐๒,๕๐๐.00
๖๐,๐๐๐.00
๖๐,๐๐๐.00

๘๓๓,๗๖๐.00
๔,๑๑๔,๑๖๖.๘๗
๑,๑๕๓,๑๘๑.๑๐
๘๖,๕๐๐.00
๒,๕๐๐,๐๐๐.00
2,766,433.27
๑,๗๘๓,๑๒๘.00
๙๓๓,๓๐๕.๓๑
๔๙,๙๙๙.๙๖
527,193.54
๓๔๗,๘๘๐๐.00
๑๗๙,๓๑๓.๕๔
๒๙๙,๙๙๕.๙๐
๒๙๙,๙๙๕.๙๐
๒,๓๐๒,๔๙๖.๒๒
๒,๓๐๒,๔๙๖.๒๒
๖๐,๐๐๐.00
๖๐,๐๐๐.00

งบประมาณ
คงเหลือ/บาท
๗.๐๐
๗.๐๐
31.53
๒๐.๐๐
๑๑.๕๓
๕๐๐.๐๐
๕๔๖,๐๐๐.00
26.73
๑๒.00
๑๔.๖๙
๐.๐๔
๖๘๖.๔๖
๖๘๖.๔๖
๔.๑๐
๔.๑๐
๓.๗๘
๓.๗๘
-

ตารางที่ 7 สรุปผลการจัดสรรงบประมาณประจําปK 2559

1. งบบุคลากร

งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ใชไป
บาท
บาท
7,170,875.00
7,170,781.๘๔

2. งบดําเนินงาน

12,698,319.5๐

12,697,503.63

815.87

437,000

436,500.00

500.00

20,๓06,๑๙๔.๕0

20,304,785.47

140๙.๐3

ที่

การจัดสรรงบประมาณ

3. งบลงทุน
รวมงบประมาณทีไ่ ด,รับการจัดสรร

รายงานประจําป 2559 ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

งบประมาณ
คงเหลือ/บาท
93.16
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รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ปKงบประมาณ ๒๕๕๙
ตารางที่ 8 แสดงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานปKงบประมาณ ๒๕๕๙
ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
1. แผนงานการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิตที่ 1 การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ
กิจกรรม ผลิตพันธุสัตวน้ํา
ผลิต-ปลอยพันธุสัตวน้ําชายฝ./ง
- ปลากะพงขาว
- กุ,งแชบ†วย
2. แผนงานสงเสริมสินคาดานเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง
1. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. ตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยง
- ตรวจวิเคราะหสารตกค,างเพื่อการรับรองฟารม
- ให,บริการเกษตรกรด,านตรวจวิเคราะหสารตกค,าง,การผลิต (ป.จจัย+กุ,งเนื้อ)
-ตรวจวิเคราะหเพื่อการเฝuาระวังสารตกค,างจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ ชายฝ./ง
(Action Plan)
3. แผนงานสงเสริมสินคาดานเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก เฝGาระวัง ปGองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา
- เฝuาระวังโรคเชิงรุก
- เฝuาระวังโรคเชิงรับ
- การรายงานโรคสัตวน้ําทางระบบออนไลน
- ทดสอบความชํานาญของห,องปฏิบัติการ
4. แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร
ผลผลิตที่ 3 เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมหลัก ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมง
กิจกรรมยอย 1 โครงการฟWXนฟูทรัพยากรประมงในอาวปากพนัง
- ปลอยพันธุสัตวน้ํา
กิจกรรมยอย 2 บริหารระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
โครงการบานหนาโกฏิ
- ตรวจวิเคราะหน้ําและสิ่งแวดล,อมในพื้นที่
- ให,บริการทางวิชาการ
- ให,บริการสูบน้ําทะเลแกเกษตรกร

หนวยนับ

แผน

พันตัว
พันตัว
พันตัว

5,520
70
5,450

ฟารม
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง

๒55
622
2๕0
284
๘8

ตัวอยาง
ตัวอยาง
ครั้ง
ครั้ง

๔๘๔
๒๐๐
๑

พันตัว

12,000

ครั้ง/ตัวอยาง
ราย/ตัวอยาง
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24/144
840/1,260
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ตารางที่ 8 แสดงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานปKงบประมาณ ๒๕๕๙ (ตอ)
ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด

หนวยนับ

แผน

โครงการบานทาพญา
ชม./ลบ.ม. 330/696,960
- ตรวจวิเคราะหน้ําและสิ่งแวดล,อมในพื้นที่
- ให,บริการทางวิชาการ
ครั้ง/ตัวอยาง
24/120
- ให,บริการสูบน้ําทะเลแกเกษตรกร
ราย/ตัวอยาง
840/1,260
โครงการบานหนาสตน
ชม./ลบ.ม. 330/986,700
- ตรวจวิเคราะหน้ําและสิ่งแวดล,อมในพื้นที่
- ให,บริการทางวิชาการ
ครั้ง/ตัวอยาง
24/120
- ให,บริการสูบน้ําทะเลแกเกษตรกร
ราย/ตัวอยาง
960/1,140
โครงการบานบอคณฑี
ชม./ลบ.ม. 780/3,395,340
- ตรวจวิเคราะหน้ําและสิ่งแวดล,อมในพื้นที่
- ให,บริการทางวิชาการ
ครั้ง/ตัวอยาง
24/120
- ให,บริการสูบน้ําทะเลแกเกษตรกร
ราย/ตัวอยาง
960/1,335
กิจกรรมยอย 3 ศูนยเรียนรูดานการประมง
ชม./ลบ.ม. 780/3,395,340
- ปรับปรุงศูนยเรียนรู/, จุดสาธิตเรียนรู,
แหง
1
5. แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร
ผลผลิตที่ 3 เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1. ผลิตพันธุสัตวน้ํา
พันตัว
5,000
1.1 ปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ
พันตัว
4,7๒๕
1.2 สงเสริมการเพาะเลี้ยงพันธุสัตวน้ํา
พันตัว
๒๗๕
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเลอยางครบวงจร
ตามแผนการปรับโครงสรางและพัฒนาการผลิตสินคาประมง
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบคัดกรอง ปuองกัน/เฝuาระวังโรคกุ,ง
- ให,บริการตรวจวิเคราะหโรคกุ,งทะเลแกเกษตรกร
ตัวอยาง
๓,๖๐๕
2. เพิ่มกําลังการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย (ปม.1) เพื่อฟˆ‰นฟูแหลงเลี้ยงกุ,งทะเล
- แจกจายหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 สูตรน้ํา ให,แกเกษตรกร
ขวด
๑๐,๐๐๐
7. โครงการสงเสริมการประมงในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดนครศรีธรรมราช (กปร.)
โครงการผลิตพันธุปลาน้ําจืด ปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
- ผลิตพันธุปลาน้ําจืด
พันตัว
5,000
8. งบเงินทุนหมุนเวียน สงเขาเงินทุนหมุนเวียน
ผลิตพันธุสัตวน้ําวัยออนจําหนาย
- ปลากะพงขาว ปลานิลแปลงเพศ กุ,งก,ามกรามและปลากินพืชอื่นๆ
พันตัว
3,000
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สวนที่ 3
แผนงานอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิตที่ 1 การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ
กิจกรรม ผลิตพันธุสัตวน้ํา
งานการผลิตพันธุสัตวน้ําเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา เป$นแผนงานหนึ่งในการบริหารจัดการฟˆ‰นฟู
ทรัพยากรสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อทดแทนประชากรสัตวน้ําในระบบนิเวศลุมน้ําปากพนัง ให,มี
ความสมดุลตอการใช,ประโยชนของประชาชนในพื้นที่ที่มีอยูอยางจํากัดให,เกิดความเพียงพอตอการใช,
ทรัพยากรด,านการประมง อันสงผลตอคุณภาพชีวิตทั้งในด,าน การดํารงชีพ และด,านเศรษฐกิจ ให,เกิด
ความยั่งยืนในด,านความสมดุลระหวางคนกับลุมน้ํา
วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําให,เกิดความสมดุลเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และให,ราษฎรในพื้นที่ได,ใช,
ประโยชนจากทรัพยากรประมง สงผลตอการมีรายได,ที่ยั่งยืนตลอดจนการทดแทนจํานวนพอแมพันธุ
สัตวในธรรมชาติที่ลดน,อยลงจากการใช,ประโยชน
เปGาหมาย
ผลิตพันธุสัตวน้ําจํานวน ๕,๕๒๐,๐๐๐ ตัว แบงเป$น กุ,งแชบ†วย ๕,๔๕๐,๐๐๐ ตัว และ
ปลากะพงขาว ๗๐,๐๐๐ ตัว
ผลการดําเนินงาน
แผนการปฏิบัติงานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําในปงบประมาณ ๒๕๕9 คือผลิตพันธุสัตวน้ํา
เพื่อปลอยสูแหลงน้ําจํานวน ๕,๕๒๐,๐๐๐ ตัว แบงเป$นกุ,งแชบ†วย จํานวน ๕,๔๕๐,๐๐๐ ตัว และปลา
กะพงขาว จํานวน ๗๐,๐๐๐ ตัว ผลการปฏิบัติงานได,ผลิตพันธุสัตวน้ําเพื่อปลอยสูแหลงน้ําชายฝ./งทะเล
ตามอําเภอตาง ๆ คือปลอยพันธุสัตวน้ําทั้งหมด ๕,๖๘๖,๐๐๐ ตัว แบงเป$นปลอยกุ,งแชบ†วย จํานวน
๕,๖๐๐,๐๐๐ ตัว และปลากะพงขาว จํานวน ๘๖,๐๐๐ ตัว
ตารางที่ 9 แสดงรายละเอียดแผนผลการดําเนินการกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําปKงบประมาณ ๒๕๕๙
กิจกรรมการดําเนินการ
1. ผลิต - ปลอยพันธุสัตวน้ําชายฝ./ง
1.1 พันธุปลากะพงขาว
1.2 พันธุกุ,งแชบ†วย

หนวยนับ
พันตัว
พันตัว
พันตัว

ปริมาณงาน
แผน
๕,๕๒0
๗๐
๕,๔๕๐
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ผล
๕,๖๘๖
๘๖
๕,๖๐๐

หน,า 15

ตารางที่ 10 แสดงขอมูลการปลอยสัตวน้ําของแผนงานอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
วัน เดือน ป
๑๘ พ.ย. ๒๕๕๘
๒๘ ธ.ค.๒๕๕๘
๓๐ ธ.ค.๒๕๕๘
๘ มี.ค.๒๕๕๙
๒๘ มิ.ย.๒๕๕๙
๒๘ มิ.ย.๒๕๕๙
๒๙ มิ.ย.๒๕๕๙
๑ ก.ค. ๒๕๕๙

สถานที่ปลอยพันธุสัตวน้ํา
ต.หน,าสตน อ.หัวไทร
ต. เกาะเพชร อ.หัวไทร
ต.ปากพนัง/ตก อ. ปากพนัง
ต. แหลมตะลุมพุก อ. ปากพนัง
ต. แหลมตะลุมพุก อ. ปากพนัง
ต. ปากพนัง/ตก อ. ปากพนัง
ต ทาพญา อ. ปากพนัง
ต. หน,าสตน อ. หัวไทร
จํานวนสัตวน้ําที่ปลอยทั้งหมด

ชนิดพันธุสัตวน้ํา
กุ,งแชบ†วย
กุ,งแชบ†วย
ปลากะพงขาว
กุ,งแชบ†วย
กุ,งแชบ†วย
กุ,งแชบ†วย
กุ,งแชบ†วย
กุ,งแชบ†วย
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จํานวน/ตัว
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๒๐๐,๐๐๐
๘๖,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑,๑๐๐,๐๐๐
๕,๖๘๖,๐๐๐
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สวนที่ 4
แผนงานสงเสริมสินคาดานเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง
การนําเข,าสินค,าภาคเกษตรจะคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยด,านอาหาร (food safety) เป$น
สําคัญ อันได,แก คุณภาพของผลิตภัณฑที่ปลอดจากสารเคมีตกค,าง ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑมีความจําเป$นอยางยิ่งโดยกรมประมงพัฒนาจากระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําให,ได,ผลผลิตที่มี
คุณภาพ ทั้งนี้จะต,องผานการตรวจรับรองฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่เป$นไปตามมาตรฐานที่กรมประมง
กําหนด เพื่อให,ได,คุณภาพที่เป$นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให,ได,ผลผลิตที่มีคุณภาพในภาคเศรษฐกิจโดยมี
วัตถุประสงคคือ
1. แนะนําเกษตรกรผู,เลี้ยงกุ,งทะเลให,เข,าใจถึงผลประโยชนที่ต,องมีการเข,าสูระบบฟารมที่
ได, มาตรฐานของ GAP
2. ยับยั้งการใช,สารเคมีที่เป$นอันตรายตอผู,บริโภคพื้นที่ที่ดําเนินการรวมมือกับศูนยวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงนครศรีธรรมราช โดยแบงแยกพื้นที่ความรับผิดชอบในแตละเขตในบริเวณ
พื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝ./งอําเภอปากพนัง อําเภอหัวไทร และอําเภอเชียรใหญ บางสวนของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีหน,าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค,าประมง โดยเก็บ
ตัวอยางวัตถุดิบเพื่อสงตรวจวิเคราะหสารตกค,างและตรวจสอบป.จจัยการผลิต
งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค,าประมงมีแผนดําเนินงานในปงบประมาณ 2559
ได,รับมอบหมายงานในการตรวจประเมินและรับรองฟารม GAP โดยเก็บตัวอยางผลผลิตสัตวน้ําเพื่อ
ตรวจวิเ คราะหสารตกค,า งเพื่อการรั บรองฟารม โดยสงตัว อยางดังกลาวให, ศูน ยวิ จัย และพั ฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝ./งนครศรีธรรมราช, ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝ./งสงขลา,
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝ./งและกองตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ํา และผลิตภัณฑ
สัตวน้ํา โดยให,บริการเกษตรกรด,านตรวจวิเคราะหโรคสัตวน้ํา ให,บริการเกษตรกรด,านตรวจวิเคราะห
สารตกค,างของป.จจัยการผลิต (อาหารสัตวน้ํา) และ Action plan ซึ่งได,แบงแยกรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 11 แผนงานและผลกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง
กิจกรรม

หนวยนับ

1. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. ตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดบิ สัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝP[ง
2.1 ตรวจวิเคราะหสารตกค,างเพือ่ การรับรองฟารม
2.2 ให,บริการเกษตรกรด,านตรวจวิเคราะหสารตกค,าง, ป.จจัยการผลิต
2.3 ตรวจวิเคราะหเพื่อการเฝuาระวังสารตกค,างจากการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
ชายฝ./ง (Action Plan)

ฟารม
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง
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ปฏิบัติงาน
แผน
ผลรวม
๒๕๕
๖๒๒
๒๕๐
๒๘๔
๘๘

๒๕๕
๙๕๖
๔๑๕
๔๔๖
๙๕
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1.ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ศูนยฯ ได,ดําเนินงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝ./งประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙ คือ ตรวจประเมินฟารมมาตรฐานและรับรองมาตรฐานฟารม GAP โดยมีแผน
ดําเนินงานเข,าประเมินและตรวจรับรองฟารม ๒๕๕ ฟารม เจ,าหน,าที่ได,เข,าตรวจให,คําแนะนํากอนเข,า
รับการประเมินและตรวจรับรองฟารมได,ทั้งหมด ๒๕๕ ฟารม โดยมีจํานวนฟารมสัตวน้ําชายฝ./งที่รับรอง
มาตรฐาน GAP/CoC ทั้งหมด ๒๕๕ ฟารม
ตาราง 12 แสดงผลการดําเนินงานการประเมินและตรวจรับรองฟารม
เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ธันวาคม ๒๕๕๘
มกราคม ๒๕๕๙
กุมภาพันธ ๒๕๕๙
มีนาคม ๒๕๕๙
เมษายน ๒๕๕๙
พฤษภาคม ๒๕๕๙
มิถุนายน ๒๕๕๙
กรกฎาคม ๒๕๕๙
สิงหาคม ๒๕๕๙
กันยายน ๒๕๕๙

ประเมินฟารมมาตรฐาน
๓
๙
๑๖
๒๓
๒๙
๑๒
๑๔
๖
๒๑
๑๗
๕๐
๕๕

รับรองมาตรฐานฟารม
๐
๒
๙
๗
๑๘
๓๒
๓๗

2. ตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝP[ง
2.1 งานตรวจวิเคราะหสารตกคางเพื่อการรับรองฟารม
งานตรวจวิ เคราะหสารตกค, างเพื่ อการรับ รองฟารมทางศูน ยฯ ได,ดํ าเนิน การเก็บ ตัว อยาง
ดังกลาวสงให,ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝ./งนครศรีธรรมราช, ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ ย งสั ต วน้ํ า ชายฝ./ ง สงขลา, สถาบั น วิ จั ย การเพาะเลี้ ย งสั ต วน้ํ า ชายฝ./ ง และกองตรวจรั บ รอง
มาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําโดยมีแผนดําเนินงาน ๒๕๐ ตัวอยาง เจ,าหน,าที่ได,เข,าเก็บ
และสงตัวอยางตรวจได,ทั้งหมด ๔๑๕ ตัวอยาง เพื่อตรวจหาสารตกค,างออกซี่เตตราซัยคลิน ออกโซลินิก
แอซิค คลอแรมฟO นิ คอล มาลาทไคนกรีน และไนโตรฟู ร าน ผลการตรวจตั วอยางทั้งหมดไมพบสาร
ตกค,างในตัวอยางกุ,งของเกษตรกรแตอยางใด ดังรายละเอียด
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ตารางที่ 13 แสดงผลการเก็บตัวอยางสงตรวจสารตกคาง ประจําปKงบประมาณ 255๙
เดือน/ป จํานวน จํานวน
(ฟารม) (ตัวอยาง)
ต.ค.๕๘
พ.ย.๕๘
ธ.ค.๕๘
๒๔
ม.ค.๕๙
๑๖
ก.พ.๕๙
๑๖๖
มี.ค.๕๙
๑๐๘
เม.ย.๕๙
๘๔
พ.ค.๕๙
๒๐
มิ.ย.๕๙
ก.ค.๕๙
ส.ค.๕๙
ก.ย.๕๙
รวม
๔๑๕
หมายเหตุ เครื่องหมาย √ = พบ

OXY
√ X
- X
- X
- X
- X
- X
- X
- X
- X
- X
- X
- X
- X
- X
X = ไมพบ

OXO
√ X
- X
- X
- X
- X
- X
- X
- X
- X
- X
- X
- X
- X
- X

CAP
√
-

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

√
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.2. ใหบริการเกษตรกรดานตรวจวิเคราะหสารตกคาง, ปPจจัยการผลิต
ให,บริการเกษตรกรด,านตรวจวิเคราะหสารตกค,างของป.จจัยการผลิต มีแผนการปฏิบัติงาน
ทั้งหมด ๒๘๔ ตัวอยาง ผลการปฏิบัติงานรวม ๔๔๖ ตัวอยาง โดยใช,วิธี Screening Test ผลปรากฏวา
ไมพบสารตกค,างในตัวอยางของป.จจัยการผลิต ดังรายละเอียด
ตารางที่ 14 แสดงผลการตรวจวิเคราะหสารตกคางของปPจจัยการผลิต ประจําปKงบประมาณ 255๙
เดือน/ป

จํานวน
จํานวน
OXY
OXO
(ฟารม)
(ตัวอยาง) √ X √ X
ต.ค.๕๘
๐
- X - X
พ.ย.๕๘
๓๒
- X - X
ธ.ค.๕๘
๔๖
- X - X
ม.ค.๕๙
๔๔
- X - X
ก.พ.๕๙
๑๑๖
- X - X
มี.ค.๕๙
๑๐๔
- X - X
เม.ย.๕๙
๘๔
- X - X
พ.ค.๕๙
๒๐
- X - X
มิ.ย.๕๙
๐
- X - X
ก.ค.๕๙
๐
- X - X
ส.ค.๕๙
๐
- X - X
ก.ย.๕๙
๐
- X - X
รวม
๔๔๖
- 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
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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
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2.3 ตรวจวิเคราะหการเฝGาระวังสารตกคางจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝP[ง (Action Plan)
งานตรวจวิ เคราะหเพื่ อเฝu า ระวั งสารตกค,า งจากการเพาะเลี้ย งสัต วน้ํา ชายฝ./ ง มีแผนการ
ปฏิบัติงาน ๘๘ ตัวอยาง ผลการปฏิบัติงานรวมทั้งหมด ๙๕ ตัวอยาง โดยสุมเก็บตัวอยางสัตวน้ําจาก
แหลงเพาะเลี้ยงแล,วสงไปวิเคราะหสารตกค,างที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา อันได,แก Nitrofuran, Malachite green, Chloramphenical, Tetracycline,
Sulfonamides, Chemical element, Stilbenes, Steriods และ Organochlorine
การออกหนังสือกํากับสัตวน้ํา และหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา
ในปงบประมาณ 255๙ ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ได,ออกหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (Fry Movement Document:FMD) ลูกกุ,งกุลาดํา
จํานวน ๑ ฉบับ และออกหนังสือกํากับการจําหนายพันธุสัตวน้ํา (Movement Document: MD) กุ,ง
กุลาดําจํานวน ๒๓ ฉบับ และ กุ,งขาวจํานวน ๑,๒๒๑ ฉบับ ดังตาราง
ตารางที่ 15 แสดงสถิติการออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ําและหนังสือกํากับการจําหนายลูก
พันธุสัตวน้ํา
เดือน/ปK
ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59
ก.ค. 59
ส.ค. 59
ก.ย. 59
รวม

จํานวนใบกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (FMD) จํานวนใบกํากับการจําหนายสัตวน้ํา MD)
ลูกกุงกุลาดําระยะ Post larva
กุงกุลาดํา
กุงขาว
๓
๑๕๘
๙
๑๑๐
๕
๗๕
๓
๔๓
๑
๕๙
๑๐๔
๗๒
๑
๑
๑๔๓
๙๒
๙๓
๑๓๘
๑
๑๓๔
๑ ฉบับ
๒๓ ฉบับ
๑,๒๒๑ ฉบับ
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ตารางที่ 16 แสดงขอมูลการออกหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ําและพันธุสัตวน้ํา
เดือน/ พ.ศ.

ต.ค. ๕๘
พ.ย. ๕๘
ธ.ค. ๕๘
ม.ค. ๕๙
ก.พ. ๕๙
มี.ค. ๕๙
เม.ย. ๕๙
พ.ค. ๕๙
มิ.ย. ๕๙
ก.ค. 59
ส.ค. 59
ก.ย. 59

หนังสือกํากับการจําหนาย
หนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา
จํานวนลูกพันธุสัตวน้ํา
ลูกพันธุสัตวน้ํา (จ.ส.น. 2)
(จ.ส.น. ๓)
ปงบประมาณ 255๙
ลูกกุ,งกุลาดําระยะ Post larva
กุ,งขาว
กุ,งกุลาดํา
ระยะNauplius ระยะ Post Larva
จํานวน (ตัว)
ฉบับ
จํานวน (กก.) ฉบับ จํานวน (กก.) ฉบับ
(ตัว)
(ตัว)
๕๖๘,๕๑๒ ๑๕๘
๖,๕๐๐ ๓
๓๓๐,๐๗๕ ๑๑๐
๓๕,๑๐๐ ๙
๒๓๕,๕๔๒ ๗๕
๒๒,๑๐๐ ๕
๑๐๖,๘๐๐ ๔๓
๑๐,๘๐๐ ๓
๑๙๗,๓๕๐ ๕๙
๑,๕๐๐ ๑
๓๘๐,๔๑๔ ๑๐๔
๒๖๘,๑๓๑ ๗๒
๑๕๐,๐๐๐
๑
๕๒๙,๕๔๐ ๑๔๓
๒,๐๐๐ ๑
๑๕๐,๐๐๐
๓๖๔,๐๘๗ ๙๒
๓๕๓,๗๖๔ ๙๓
๔๗๐,๑๑๔ ๑๓๘
๔๗๘,๘๕๕ ๑๓๔
๕,๒๐๐ ๑
๑๕๐,๐๐๐
๑ ๔,๒๘๓,๑๘๔ ๑,๒๒๑ ๘๓,๒๐๐
๒๓
๑๕๐,๐๐๐
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ปริมาณการจับกุ,ง
กุ,งขาว
(กก.)
๕๖๘,๕๑๒
๓๓๐,๐๗๕
๒๓๕,๕๔๒
๑๐๖,๘๐๐
๑๙๗,๓๕๐
๓๘๐,๔๑๔
๒๖๘,๑๓๑
๒๔,๐๐๐
๕๒๙,๕๔๐
๓๖๔,๐๘๗
๓๕๓,๗๖๔
๔๗๐,๑๑๔
๔,๒๘๓,๑๘๔

กุ,งกุลาดํา
(กก.)
๖,๕๐๐
๓๕,๑๐๐
๒๒,๑๐๐
๑๐,๘๐๐
๑,๕๐๐
๒๔๑,๙๑๗
๓๐๑,๑๒๔
๒,๐๐๐
๕,๒๐๐
๘๓,๒๐๐
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สวนที่ 5
แผนงานสงเสริมสินคาดานเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก เฝGาระวัง ปGองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา
วัตถุประสงค
เพื่อควบคุมและปuองกันโรคที่มีผลกอให,เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจตอการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ํา การเฝuาระวังเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากโรคระบาด เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลผลิตกุ,งทะเล
และยังเป$นการดําเนินงานภายใต,ข,อตกลงมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS : Agreement
on the Application of Sanitary and Phytosanitay Measures) ตามข,อตกลงทางการค,าระหวาง
ประเทศสมาชิก ซึ่งจะทําให,ประเทศไทยสามารถยืนยันสถานภาพปลอดโรค และสภาวการณโรคที่มี
ความสําคัญในสัตวน้ําชายฝ./งตอประเทศคูค,าที่รับซื้อสินค,าสัตวน้ําของประเทศไทย โดยการตรวจโรค
หอยสองฝา ตรวจโรคกุ,งทะเล ตรวจโรคปลาทะเล ตรวจโรคหอยทะเล และฟารมกุ,งที่เข,าสูระบบคอม
พารทเมนต
โครงการเฝuาระวังปuองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา มีเปuาหมายดําเนินการควบคุมและตรวจติดตาม
คุณภาพและความปลอดภัยในแหลงเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อใช,เป$นข,อมูลในการควบคุมการระบาดของโรคและ
เตือนภัยเฝuาระวังเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากโรคระบาด โดยมีกิจกรรมดําเนินงานดังนี้
1. การเฝGาระวังโรคเชิงรุก
โดยการคัดเลือกฟารมเปuาหมายที่จะดําเนินการเฝuาระวังโดยการสุม (randomsampling)
เก็บรวบรวมลูกกุ,งจากโรงเพาะฟ.ก กุ,งจากบอดินและสัตวที่เป$นพาหะของโรคจากแหลงน้ําธรรมชาติใน
บริเวณใกล,เ คียงฟารมเลี้ ยงเพื่ อตรวจเฝuาระวังโรค จากนั้นรายงานผลยังสถาบั นวิจัยสุ ขภาพสัตวน้ํ า
ชายฝ./งเพื่อวิเคราะหสถานการณโรคตอไป โดยแบงกิจกรรมดังนี้
1.1 โรคไวรัสในกุ,งทะเล โดยแบงออกเป$น การเฝuาระวังในฟารมเลี้ยงและการเฝuาระวังโรค
โรงเพาะฟ.กและอนุบาล
1.2 การเฝuาระวังเพื่อปลอดโรค IMN ในกุ,งทะเล โดยแบงออกเป$น การเฝuาระวังในฟารม
เลี้ยงและการเฝuาระวังโรคโรงเพาะฟ.กและอนุบาล
1.3 โรค EMS ในกุ,งทะเล (บอดิน) โดยแบงออกเป$น การตรวจเชื้อไวรัส 4 เชื้อ, การเก็บ
ปรสิต/แบคทีเรีย/ดองเดวิดสัน และการรายงานสถานการณ EMS ฟารมเลี้ยงราย 15 วัน
2. การเฝGาระวังโรคเชิงรับ โดยประชาสัมพันธรับแจ,งข,อมูลขาวสารการเกิดโรคระบาดจาก
เกษตรกรโดยตรง จากสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆและจากการสอบถามเกษตรกรผู,รับบริการโดยตรงรวมถึง
การตรวจหาเชื้อไวรัสจากห,องปฏิบัติการของศูนยฯรายงานผลตอสถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําชายฝ./ง โดย
แบงกิจกรรมดังนี้
2.1 ตรวจวิเคราะหโรคสัตวน้ํา ดังนี้ การตรวจลูกกุ,งกอนปลอยของฟารมคอมพารทเมนต,
โรค IMN, โรคกุ,งทะเลอื่นๆ, โรคปลา, โรคหอยทะเล, โรคปู และโรคสัตวน้ําอื่นๆ
2.2 ตรวจโรคสัตวน้ําสงออก
2.3 ตรวจโรคสัตวน้ํานําเข,า
3. การเฝGาระวังโรค IHHNV ในกุงกุลาดํามีชีวิตสงออกจีน
4. การรายงานโรคสัตวน้ําทางระบบออนไลน
5. การทดสอบความชํานาญของหองปฏิบัติการ
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งานเฝGาระวัง ปGองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํามีแผนดําเนินงานในปKงบประมาณ 255๙ ไดรับ
มอบหมายงานดังนี้
ตารางที่ 17 สรุปแผนและผลกิจกรรมเฝGาระวัง ปGองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ําปKงบประมาณ 255๙
กิจกรรม/งานที่จะทํา

หนวยนับ

1. การตรวจเฝuาระวังโรคสัตวน้ําเชิงรุก
1.1 โรคไวรัสในกุ,งทะเล (ฟารมเลี้ยง)
1.2 การเฝuาระวังการปลอดโรค IMN ในกุ,งทะเล (ฟารมเลี้ยง)
1.3 โรค EMS ในกุ,งทะเล (บอดิน)
1.3.1 เชื้อไวรัส 4 เชื้อ
1.3.2 ปรสิต/แบคทีเรีย/ดองเดวิดสัน
1.3.2 สถานการณ EMS ฟารมเลี้ยงกุ,งราย 15 วัน
2. การตรวจเฝuาระวังโรคสัตวน้ํา
2.1 ตรวจวิเคราะหโรคสัตวน้ํา
3. การรายงานโรคสัตวน้ําทางระบบออนไลน
4. การทดสอบความชํานาญของห,องปฏิบัติการ

ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ฟารม
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ครั้ง
ครั้ง

ปริมาณงาน
แผน
ผล
๔๘๔
๑,๐๔๘
๓๘๔
๘๖๐
๖๔
๖๖
๓๖
๑๒๒
๓๖
๑๒๒
๒๐๐
๒๔๐
๒๐๐
๒๔๐
๑
๑

การตรวจเฝGาระวังโรคสัตวน้ําเชิงรุก
โดยการคัดเลือกฟารมเปuาหมายที่จะดําเนินการเฝuาระวังโดยการสุม (random sampling)
เก็บรวบรวมกุ,งจากฟารมเลี้ยงเพื่อตรวจโรค มีแผนการปฏิบัติงาน ๔๘๔ ตัวอยาง ผลการปฏิบัติงานเพื่อ
ตรวจหาไวรัสที่เป$นสาเหตุการเกิดโรคในกุ,งทะเล ได,แก เชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) เชื้อไวรัสทอรา
(TSV) เชื้อไวรัสหัวเหลือง (YHV) เชื้อไวรัสแคระเกร็น (IHHNV) จํานวน ๘๖๐ ตัวอยาง การตรวจเฝuา
ระวังการปลอดโรค IMN [ไวรัสกล,ามเนื้อตาย(IMNV)] ในกุ,งทะเล จํานวน ๖๖ ตัวอยาง และการตรวจ
โรค EMS ในกุ,งทะเล (บอดิน) จํานวน ๑๒๒ ตัวอยาง ผลการปฏิบัติงานรวมทั้งหมด ๑,๐๔๘ ตัวอยาง
การตรวจการเฝGาระวังโรคเชิงรับ
การเฝu า ระวั ง โรคเชิ งรั บโดยประชาสั ม พั น ธรั บ แจ, งข, อมู ล ขาวสารการเกิ ดโรคระบาดจาก
เกษตรกรโดยตรงจากสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ และจากการสอบถามเกษตรกรผู,รับบริการโดยตรงรวมถึง
การตรวจวิเคราะหโรคสัตวน้ําจากห,องปฏิบัติการของศูนยฯ มีแผนการปฏิบัติงาน 200 ตัวอยาง ผลการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งหมด 2๔0 ตัวอยาง
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ตารางที่ 18 แสดงผลการเก็บตัวอยางสงตรวจหาไวรัสที่เปrนสาเหตุการเกิดโรคในกุงทะเล
ประจําปKงบประมาณ 255๙
เดือน/ป

จํานวน

ต.ค.58
พ.ย.58
ธ.ค.58
ม.ค.59
ก.พ.59
มี.ค.59
เม.ย.59
พ.ค.59
มิ.ย.59
ก.ค.59
ส.ค.59
ก.ย.59
รวม

๕๖
๕๒
๕๔
84
๙๒
๙๒
๙๒
๙๒
๙๖
๙๖
๑๕๒
๙๐

WSSV
+ve -ve
2 10
- 12
2 14
2 22
- 24
- 24
- 24
- 24
- 24
- 24
- 24
- 24

IHHNV
+ve -ve
- 12
6
6
- 20
- 24
- 24
- 24
- 24
- 24
- 24
- 24
- 24
รวมทั้งสิ้น

TSV
+ve -ve
- 12
- 10
12 - 14
- 16
- 16
- 16
- 16
- 18
- 18
- 14
- 14

YHV
+ve -ve
- 12
- 10
10 10
- 14
- 16
- 16
- 16
- 16
- 18
- 18
- 16
- 16

IMNV
+ve -ve
4
- 62
-

EMS
+ve -ve
4
4
6
12
12
12
12
12
12
12
12
12

๑,๐๔๘ ตัวอยาง
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สวนที่ 6
แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร
ผลผลิตที่ 3 เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมหลัก ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมง
การสงเสริ ม ประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต และสร, า งมู ล คาภาคการเกษตรเป$ น อี กหนึ่ งแผนงานที่
ดําเนินการเพื่อสงเสริม พัฒนาธุรกิจ และอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อการแขงขันทางการค,า โดยการ
ถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําให,แกเกษตรกรที่มีความรู,พื้นฐานด,านการเพาะเลี้ยงให,มีความรู,
ด, า นเทคนิ คในการเลี้ ย งมากขึ้ น และสามารถพั ฒ นาเป$ น อาชี พเชิ งพาณิ ช ย ได, โ ดยตอบสนองความ
ต, อ งการของเกษตรกรตามศั ก ยภาพของพื้ น ที่ เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ให, ภ าคเกษตรอยางมี คุ ณ ภาพและ
สนับสนุนให,เกษตรกรใช,เทคนิคที่เหมาะสมและถายทอดเทคโนโลยีให,แกเกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ ซึ่ง
ประกอบด,วย 2 กิจกรรมยอย ดังนี้
กิจกรรมยอยที่ 1 บริหารระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
นับตั้งแตป 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ,าอยูหัว ทรงมีพระราชดําริให,มีการพัฒนาลุมน้ําปาก
พนังขึ้น และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให,ดําเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริหนวยงานที่เกี่ยวข,องทุกฝGายได, กําหนดให,มีการใช,ประโยชนที่ดิน (Land Use) ในลุมน้ํา
ปากพนัง ให,มีคุณคาตอบแทนอยางสูงสุดในทุกพื้นที่รวมทั้งลดความขัดแย,งระหวางราษฎรที่ประกอบ
อาชีพทํานาข,าวและเพาะเลี้ยงกุ,งในสวนของเขตนากุ,งริมชายฝ./งทะเล กรมประมงมีหน,าที่รับผิดชอบใน
การพัฒนาพื้นที่
ในป 2536
พระบาทสมเด็ จ พระเจ, า อยู หั ว พระราชทานพระราชดํ า รั ส กั บ คณะ
กรรมการบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ พระตําหนักทักษิณ
ราชนิเวศน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีใจความสําคัญที่เกี่ยวข,องกับกรมประมงดังนี้
“…ต,องพิจารณากําหนดแนวเขตที่แนนอนเพื่อแยกพื้นที่น้ําจืดและพื้นที่น้ําเค็มโดยพิจารณา
บริเวณด,านทิศตะวันออกของคลองหรือแมน้ําปากพนังให,เป$นพื้นที่น้ําเค็ม…”
“…ควรจัดตั้งศูนยศึกษาเฉพาะกิจที่บริเวณประตูระบายน้ําหน,าโกฏิในพื้นที่ของกรมประมง
เพื่อทําการทดลอง ศึกษาและวิจัยด,านการประมงแบบครบวงจร…”
“…ควรพิจารณาเกี่ยวกับระบบการระบายน้ําเสียจากนากุ,งและน้ําเปรี้ยวจากพรุ รวมทั้งระบบ
บําบัดน้ําเสียจากชุมชน เชนเขตชุมชนอําเภอเชียรใหญ และอําเภอชะอวด เพื่อให,น้ําจืดที่กักเก็บไว,ในลํา
น้ําลําคลองตางๆในเขตลุมน้ํา สามารถนํามาใช,ในการอุปโภคบริโภคได,อยางสมบูรณขึ้น…”
เพื่ อ ให, เ กิ ด ประโยชนสู ง สุ ด ด, า นการเพาะเลี้ ย งกุ, ง ทะเลเพื่ อ สนองพระราชดํ า ริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ,าอยูหัว กรมประมงจึงกําหนดโครงการพัฒนาเพาะเลี้ยงกุ,งทะเลในพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนั ง อั นเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ ขึ้น โดยมี ความประสงคที่ จะฟˆ‰ นฟู ป รับ ปรุงพัฒ นาการเลี้ ยงกุ, ง
กุลาดํา ในเขตพื้นที่น้ําเค็มด,านทิศตะวันออกของแมน้ําปากพนัง ให,มีความยั่งยืนเต็มศักยภาพของพื้นที่
เพื่ อยกฐานะความเป$ น อยูของเกษตรกรให, ดี ขึ้น มี การใช, ป ระโยชนที่ ดิ น ให, เ ต็ มศั กยภาพและปu องกั น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมมิให,เสื่อมโทรมมีผลกระทบน,อยที่สุด
ในป พ.ศ. 2536 สํานักงบประมาณได,อนุมัติให,กรมประมงดําเนินการกอสร,างโครงการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ มน้ํ า ปากพนั ง เพื่ อ การเพาะเลี้ ย งกุ, ง ทะเลได, กรมประมงจึ ง กํ า หนดกอสร, า งโครงการ
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ชลประทานน้ํ า เค็ มเพื่ อการเลี้ ย งกุ, งทะเลบ, า นหน,าโกฏิ ขึ้น ตั้ งอยู ที่ ตํ า บลขนาบนาก อํ า เภอปากพนั ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมเป$นที่ดินสาธารณะประโยชนทุงเลี้ยงสัตวดําเนินการกอสร,างในป พ.ศ.
2536 กอสร,างแล,วเสร็จ เมื่อป พ.ศ. 2540 มีพื้นที่ทั้งหมด 1,216 ไร มีสมาชิกเข,ารวมโครงการ
ทั้งหมด 196 รายบอเลี้ยงกุ,ง 196 บอ พื้นที่เฉลี่ยตอบอ 3.22 ไร
นอกจากโครงการชลประทานฯ บ,า นหน, าโกฏิกรมประมงได,ดํ าเนิ นการกอสร, างโครงการ
ชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ริมชายฝ./ง
ทะเลในเขตพื้นที่นากุ,งขึ้นอีกจํานวน 3 แหง
วัตถุประสงคของโครงการ
กรมประมงมี ความประสงคที่ จ ะฟˆ‰ น ฟู และพั ฒ นาปรั บ ปรุ งการเลี้ ย งกุ, งกุ ล าดํ าในเขตพื้ น ที่
น้ําเค็มด,านทิศตะวันออกของแมน้ําปากพนังให,มีความยั่งยืนเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อยกระดับฐานะ
ความเป$นอยูของเกษตรกรให,ดีขึ้นมีการใช,ประโยชนจากที่ดิน (Land Use) ให,เต็มศักยภาพและปuองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมมิให,เสื่อมโทรม โดยให,มีผลกระทบน,อยที่สุด ตามผลการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลพื้นที่ลุมน้ําปาก
พนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได,คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในลุมน้ําปากพนัง ริมชายฝ./งทะเลในเขต
พื้นที่นากุ,ง จํานวน 4 แปลง เพื่อศึกษาและออกแบบกอสร,างประกอบด,วย
ตารางที่ 19 แสดงขอมูลที่ตั้งโครงการชลประทานน้ําเค็มริมชายฝP[งทะเลในเขตพื้นที่นากุง
แปลงที่
1
2
3
4
รวม

ที่ตั้ง
บ,านทาพญา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ,านบอคณฑี อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ,านหน,าสตน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ,านหน,าโกฏิ อําเภอทาพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

ในพื้นที่ทั้ง 4 แปลง มีบอกุ,งเดิมอยูแล,วคิดเป$นร,อยละประมาณ 21, 51, และ 71 ของพื้นที่
บอกุ,งทั้งหมด ตามลําดับ ในขณะกอสร,างพบวามีป.ญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งทางเจ,าหน,าที่กรมประมง
และกลุมบริษัทที่ปรึกษาได,พยายามดําเนินการแก,ไขป.ญหาได,ระดับหนึ่ง ซึ่งบางบริเวณอาจมีป.ญหาเรื่อง
ที่ดินมากไมสามารถแก,ไขได,จําเป$นต,องกันพื้นที่บางสวนออกจากพื้นที่โครงการ ดังนั้นพื้นที่โครงการ
หลังจากกอสร,างแล,วจึงลดลงบางสวนสรุปได,ดังนี้
ตารางที่ 20 แสดงขอมูลจํานวนพื้นที่ของโครงการชลประทานน้ําเค็มในเขตพื้นที่การเพาะเลี้ยงกุง
แปลงที่

ที่ตั้ง

1
2
3
4

บ,านทาพญา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ,านบอคณฑี อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ,านหน,าสตน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ,านหน,าโกฏิ อําเภอทาพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รวม

จํานวนพื้นที่
(ไร)
1,320
2,015
1,030
1,216
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หลังจากกอสร,างเสร็
เสร็จเรียบร,อย ได,เปOดให,เกษตรกรเข,าดําเนินการด,านเพา
นเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝ./ง
ตามความต,องการและความช
วามชํานาญของแตละคน โดยเกษตรกรจะมีการจัดตัั้งกลุ
กลมเกษตรกรและกลุม
สหกรณผู,เลี้ยงกุ,งทะเล ซึ่ึงตําแแหนงที่ตั้งแตละโครงการจะครอบคลุมบริเวณที่ีสามา
ามารถตอบสนองป.ญหา
และความต,องการของเกษตรก
ตรกร ดังภาพ

ภาพที่ 1 แผนที
ผนที่แสดงที่ตั้งโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลีลี้ยงกุ
งกงทะเล

1. โครงการชลประทานน
านน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานทาพญา

โครงการเพาะเลีลี้ยงก
งกุ,งทะเลพื้นที่ลุมน้ําปากพนังแปลงบ,านทาพญา ภายห
ายหลังจากกอสร,างเสร็จ
แล,วมีพื้นที่เลี้ยงกุ,งทะเลสุุทธิ 1,320 ไร ประกอบด,วยคลองสงน้ําเค็ม 4 สาย ได,แก คลอง MC1 คลอง
MC2 คลอง 1L-MC1 และ
ละ คลอง
คล 2L-MC1 รวมความยาวคลองสงน้ํา 5,649.19
19 เมตร (ภาพที่ 2)
ป.จจุบันโครงการชล
ารชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านทาพญา
ญา มมีจํานวนบอเลี้ยง 98
บอ รวมพื้นที่ 271 ไร คลองส
ลองสงน้ํา 5,649.19 เมตร พื้นที่บอพักน้ําประมาณ 4.8 ไร (ภาพที่ 3) และ
จากภาพถายดาวเทียมในบริ
บริเวณใกล,
ว
เคียงมีโครงการวิจัยและสาธิตการเลี้ยงกุ,ุงทะเล
ทะเลด,วยระบบชีวภาพมี
พื้นที่จํานวน 23 ไร ประกอบด
กอบด,วยโรงเพาะฟ.กอนุบาล 1 โรง อาคารทําการ 1 หลัง บอดิน 8 บอ
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N

อ่ าวไทย

บานทาพญา
ภาพที่ 2 แผนทีที่โคครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล บาน

ายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลีี้ยงกุงทะเล บานทาพญา
ภาพที่ 3 ภาพถายดา
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2. โครงการชลประทานน
านน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานบอคณฑี

โครงการเพาะเลี
เลี้ยงงกุ,งทะเลพื้ นที่ลุมน้ําปากพนั งแปลงบ,า นบอคณฑีฑี ตัต้งอยู ที่อํา เภอหั วไทร
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชช ภายหลั
ภา ง จากกอสร, า งเสร็ จ แล, ว จะมี พื้ น ที่ เ ลี้ ย งกุ,ุ ง ทะ
ทะเลสุ ท ธิ 2,015 ไร
ประกอบด,วยคลองสงน้ําเค็ม 15 สาย โดยมีคลองสายหลัก ได,แก คลองสาย MR และคลองสาย ML
รวมความยาวคลองสงน้้ําทั้งหมด
ห 15 สาย 10,764.04 เมตร โครงการชลประ
ลประทานน้ําเค็มเพื่อการ
เลี้ยงกุ,งทะเลบ,านบอคณฑีฑี มีมบอเลี้ยงสัตวน้ําจํานวน 163 บอ จํานวน 501
01 ไร พื้นที่บอพักน้ํา
ประมาณ 6.5 ไร (ภาพที่ 4 และ 5)
N
1L-1R-MR

อ่ าว
ไทย

1R-1R-MR

3L-1R-MR

4R-MR

อ่ าวไทย

1R-MR

2R-MR

MR

5L-MR
4L-MR

3L-MR
ML
2L-MR
1L-MR

1L-1L-MR

แผน ่โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล
ทะเล บานบอคณฑี
ภาพที่ 4 แผนที
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ายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลีี้ยงกุงทะเล
ง
บานบอคณฑี
ภาพที่ 5 ภาพถายดา

3. โครงการชลประทานน
านน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหนาสตน

โครงการเพาะเลี
เลี้ยงกุ
ง ,งทะเลพื้นที่ลุมน้ําปากพนังแปลงบ,านหน,าสตนน อย
อยูในเขตอําเภอหัวไทร
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชช ภายหลั
ภา ง จากกอสร, า งเสร็ จ แล, ว จะมี พื้ น ที่ เ ลี้ ย งกุ,ุ ง ทะ
ทะเลสุ ท ธิ 1,030 ไร
ประกอบด,วยคลองสงน้ําเค็ม 7 สาย ได,แก คลอง MR คลอง 1L-MR คลอง 2L-MR
2
คลอง 3L-MR
คลอง 4L-MR คลอง 1L4L
4L-MR และคลอง 2L-4L-MR รวมความยาวคลองสงน
งสงน้ํา 6,161.00 เมตร
โครงการชลประทานน้ําเค็ค็มเพ
เพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าสตน มีบอเลี้ยงสััตวน้
วนําจํานวน 189 บอ
รวมพื้นที่บอเลี้ยง 630 ไรร พื้นที่บอพักน้ําประมาณ 5.7 ไร (ภาพที่ 6 และ 7)
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N
4L-MR

MR
2L-4L-MR

อ่ าวไทย
3L-MR
1L-4L
4L-MR

2L-MR

1L-MR

แผน ่โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล
ะเล บานหนาสตน
ภาพที่ 6 แผนที

ภาพที่ 7 ภาพถายดา
ายดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลีี้ยงกุงทะเล
ง
บานหนาสตน
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4. โครงการชลประทานน
านน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลบานหนาโกฏิ

ะทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าโกฏิ (หรืือ หน,
หนาโกฐ) เดิมเป$นที่ดิน
โครงการชลประทาน
บ,านทุงหน,าโกฏิ เป$นที่ดินสาธารณะประโยชนที
สาธ
่ราษฎรใช,รวมกัน ทางราชการสงวน
สงวนไว,เป$นพื้นที่ทุงเลี้ยง
สัตวมีเนื้อที่โดยรวม 2,600
00 ไร เมื่อประมาณป พ.ศ. 2533 กรมประมงได,,ดําเนิ
เนนการขอใช,ที่ดินเต็ม
พื้นที่ เพื่อจัดทําโครงการชลป
ชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าโกฏิ หมู
ห ที่ 10 ตําบลขนาบ
นาก อําเภอปากพนัง จังหวัวัดนครศรี
น ธรรมราช โดยแบงพื้นที่ออกเป$น 3 สวน ซึ่งกร
กรมประมงสามารถเข,า
ไปใช,พื้นที่ได,เพียงบางสวน จํานนวน 1,216 ไร สําหรับที่ดินสวนที่เหลือประชาชนบ
ชนบุกรุกเข,าใช,ประโยชน
เกือบเต็มพื้นที่ จึงไมสามารถเข
ารถเข,าใช,พื้นที่ได,ตามวัตถุประสงคของโครงการ
ในป พ.ศ. 2536
36 สํา นั กงบประมาณได,อนุมัติให, กรมประมงดํา เนินิ น การกอสร,
ก
างโครงการ
พัฒ นาพื้ น ที่ลุ มน้ํ าปากพนันั งเพ
เพื่ อการเพาะเลี้ ย งกุ, งทะเลได, ในวงเงิน 209,481
81,369 บาท และเปO ด
ให,บริการเมื่อวันที่ 26 ตุุลาคม 2540 โครงการประกอบด,วยสิ่งกอสร,างพื้นฐาน
าน สสถานีสูบน้ํา บอพักน้ํา
คลองสงน้ํา คลองระบายน้น้ําทิ้ง บอบําบัดน้ําเสียจากการเลี้ยงกุ,งทะเล ตลอดจนกอ
นกอสร,างสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ เชน อาคารสํสํานักงาน ถนน ไฟฟuา เป$นต,น การดําเนินการพัฒนาที
าที่ดินโดยจัดระบบน้ําเค็ม
เพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลอยางถู
างถูกต,องตามหลักวิชาการ เพื่อลดป.ญหามลภาวะด,ด,านสิ
นส่งแวดล,อม จากการ
ปลอยน้ําเสียจากนากุ,ง โดยมี
ยมีกิจกรรมหลัก คือ การสูบน้ําที่สะอาดจากบริเวณชายฝ
ชายฝ./ง และการบําบัดน้ํา
จากการเลี้ยงกอนจะปลอยออ
อยออกสูทะเล นอกจากนี้โครงการได,จัดตั้งหนวยตรวจส
รวจสอบโรคกุ,งทะเลและ
บริ การวิช าการบ, านหน,าโกฏิ
โก เพื่ อให, บริ การแกเกษตรกรในโครงการฯ และเกษต
เกษตรกรผู,เ ลี้ย งกุ,งทะเล
ใกล,เคียง คือ
๑. บริการตรวจ
รวจวินิจฉัยโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว (SEMBV) ในกุ,งุ ทะเ
ทะเล ด,วยเทคนิค PCR
(Polymerase Chain Reactio
action)
๒. ตรวจวิเคราะ
คราะหคุณภาพน้ํา ชนิดแพลงกตอน เชื้อแบคทีเรียวิบริโอ และสุขภาพกุ,ง สวน
การคัดเลือกเกษตรกรเข,ารวมโ
รวมโครงการพิจารณาจากเกษตรกรที่อาศัยในพื้นที่แสดงความจํ
สดงค านงเข,าทํากิน
และดําเนินงานภายในโครงการ
งการ มีสมาชิกเข,ารวมโครงการทั้งหมด 196 ราย
การบริห ารงานในพ
นในพื้ นที่ โครงการชลประทานน้ํา เค็ มเพื่ อการเลี้ ย งกุกุ, งททะเลบ,า นหน, าโกฏิ ได,
สงเสริ มให,เ กษตรกรผู,เ ลี้ียงกุ, งรวมกลุม เพื่อบริหารงานกัน เอง โดยได,จัดตั้ งและ
และจดทะเบียนสหกรณ
ประมงเลี้ยงกุ,งบ,านหน,าโกฏิ
กฏิจํากัด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2543 มีสมาชิิกที่ลงหุ
ง ,นสหกรณ จํานวน
203 ราย และเพื่อให,การบริ
รบริหารพื้นที่โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลีลี้ยงกุ
งก,งทะเลบ,านหน,าโกฏิ
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เป$นไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ จึงได,กําหนดข,อตกลงขึ้น
ระหวางศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ กับ สหกรณประมงเลี้ยงกุ,ง
บ,านหน,าโกฏิจํากัดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2549 จํานวน 20 ข,อ
หน,าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าโกฏิ
๑. ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและสิ่งแวดล,อมในพื้นที่โครงการฯ มีการปฏิบัติงานสัปดาห
ละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจคุณภาพน้ําและสิ่งแวดล,อมทั่วไป โดยตรวจวิเคราะหความเค็ม ความเป$นกรดดาง
(pH) ความเป$ น ดาง (Alkalinity) แอมโมเนี ย ไนไตรท ไนเตรท ฟอสเฟต ปริ มาณออกซิ เ จน (DO)
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (BOD) (ศูนยฯ รับผิดชอบตรวจวิเคราะห) และหาปริมาณแบคทีเรีย
รวม แบคทีเรียวิบริโอ และชนิดแพลงกตอน (โครงการฯ ตรวจวิเคราะห)
๒. การจัดการระบบชลประทานแบงออกเป$น 2 สวนคือ
๒.๑ บริการสูบน้ําทะเลซึ่งป.จจุบันได,ทําการสูบน้ําตามความต,องการของเกษตรกร
เทานั้น โดยคาใช,จายสวนนี้เกษตรกรจะเป$นผู,รับผิดชอบเอง
2.2 ดูแลและซอมบํารุงระบบมีการตรวจสอบระบบไฟฟuาเบื้องต,นภาคในโครงการ
สัปดาหละ 1 ครั้ง เชน ระบบมอเตอรสูบน้ํา หม, อแปลงไฟฟuา มิเตอรไฟฟu า รวมทั้งระบบไฟฟuาของ
เกษตรกรเมื่อขัดข,อง
3. การให,บริการทางวิชาการ เป$นการให,บริการที่โครงการและเก็บตัวอยางในโครงการ
เพื่อตรวจวิเคราะหแบงได,ดังนี้ คือ
3.1 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการ เพื่อสอบถามถึงป.ญหาและอุปสรรค รวมถึงความ
คิดเห็นของเกษตรกรเพื่อจะได,นํามาเข,าที่ประชุมเพื่อรวมการแก,ไขให,ดีขึ้น
3.2 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา บริการเกษตรกรในโครงการและเกษตรกรทั่วไป โดย
ตรวจวิเคราะห ความเค็ม พีเอช อัลคาไลน แอมโมเนีย ไนไตรท ชนิดแพลงกตอน และแบคทีเรียวิบริโอ
3.3 ตรวจวิเคราะหสุขภาพกุ,งบริการเกษตรกรในโครงการและเกษตรกรทั่วไป
3.4 ให,คําแนะนําแกเกษตรกรที่มาติดตอ บริการเกษตรกรในโครงการและเกษตรกร
ทั่วไป
สถานที่ตั้งโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าโกฐตั้งอยูบริเวณถนน
ชายทะเลปากพนั ง - หั ว ไทร หมู ที่ 10 ตํ าบลขนาบนาก อํ า เภอปากพนั ง จั งหวัด นครศรี ธ รรมราช
ภายหลังจากกอสร,างเสร็จแล,วจะมีพื้นที่เลี้ยงกุ,งทะเลสุทธิ 1,216 ไร ประกอบด,วย
1. บอเลี้ยงกุ,งทั้งหมด 196 บอรวมพื้นที่ 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 บอรวมพื้นที่ 41.25
ไร และขนาดพื้นที่บอ 2.60 ไร จํานวน 90 บอ รวมพื้นที่ 234 ไร
2. ระบบสูบน้ําทะเล ใช,ทอเหล็กขนาดเส,นผาศูนยกลาง 1.50 เมตร เรียงกัน 3 แถวละๆ
470 เมตร ใช,เครื่องสูบน้ําแบบแนวตั้ง ขนาด 150 แรงม,า 380 โวลต จํานวน 11 เครื่อง
3. บอพักน้ํา จํานวน 2 บอ บอพักน้ําโซน A ขนาดพื้นที่ 78 ไร บอพักน้ําโซน B ขนาดพื้นที่
66 ไร
4. คลองสงน้ํา จํานวน 8 สาย ความยาวรวม 3,970 เมตร
5. คลองระบายน้ําทิ้งจํานวน 8 สาย ความยาวรวม 3,580 เมตร
รายงานประจําป 2559 ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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6. บอตะกอน ขนา
ขนาดพื้นที่ 184 ไร เพื่อบําบัดน้ําทิ้งกอนปลอยลงสูสูทะเล
ทะ โดยผานทอเหล็ก
ขนาดเส,นผาศูนยกลาง 1 เมตร เรียงกัน 2 แถวละ ๆ 2,000 เมตร
7. ระบบไฟฟuาในพื้นที่โครงการ ใช,ระบบไฟฟuาแรงสูง 380 โวลต

ภาพที่ 8 แผนทีโครงการชลประทานน้
โ่ ค
ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล บาน
บานหนาโกฏิ

ยดาวเทียมโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล
งท บานหนาโกฏิ
ภาพที่ 9 ภาพถายดาว
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ตารางที่ 21 แสดงแผนและผลการดําเนินงานโครงการชลประทานฯ ปKงบประมาณ 2559
หนวยงาน

กิจกรรม/งาน

1. โครงการชลประทาน
1.ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและ
น้ําเค็มเพื่อการเลีย้ งกุ,งทะเล สิ่งแวดล,อมในพื้นที่
บ,านทาพญา
2.ให,บริการทางวิชาการ
3. บริการสูบน้ําแกเกษตรกร
2. โครงการชลประทาน
1.ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและ
น้ําเค็มเพื่อการเลีย้ งกุ,งทะเล สิ่งแวดล,อมในพื้นที่
บ,านหน,าโกฏิ
2.ให,บริการทางวิชาการ
3. บริการสูบน้ําแกเกษตรกร
3. โครงการชลประทาน
1.ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและ
น้ําเค็มเพื่อการเลีย้ งกุ,งทะเล สิ่งแวดล,อมในพื้นที่
บ,านบอคณฑี
2.ให,บริการทางวิชาการ
3. บริการสูบน้ําแกเกษตรกร
4. โครงการชลประทาน
1.ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและ
น้ําเค็มเพื่อการเลีย้ งกุ,งทะเล สิ่งแวดล,อมในพื้นที่
บ,านหน,าสตน
2.ให,บริการทางวิชาการ
3. บริการสูบน้ําแกเกษตรกร

หนวยนับ
ครั้ง
ตัวอยาง
ราย
ตัวอยาง
ชม
ลบ.ม.
ครั้ง
ตัวอยาง
ราย
ตัวอยาง
ชม
ลบ.ม.
ครั้ง
ตัวอยาง
ราย
ตัวอยาง
ชม
ลบ.ม.
ครั้ง
ตัวอยาง
ราย
ตัวอยาง
ชม
ลบ.ม.

ปริมาณ
แผน

ผล

24
52
120
260
840
387
1,260
324
330
67
986,700 289,440
24
52
144
312
840
1,006
1,260
1,874
330
41
696,960 340,692
24
52
120
260
960
675
1,335
678
780
338
3,395,340 1,460,140
24
52
120
312
960
765
1,140
795
780
885
3,395,340 3,693,600

หน,าที่หลักของโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านทาพญา, บ,านหน,าสตน,
บ,า นบอคณฑี และบ,า นหน,าโกฏิ คื อการให, บริ การและอํา นวยความสะดวกแกเกษตรกร แตต, องอยู
ภายใต,กฎเกณฑและระเบียบที่ทางศูนยฯและกลุมผู,เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในโครงการได,เข,ารวมประชุมและมี
มติ โดยงานหลักที่ดําเนินงานในปงบประมาณ 2559 ดังนี้
๑. การบริการสูบน้ําทะเล ทางศูนยฯ บริการสูบน้ําทะเลเข,าในโครงการสัปดาหละ 3 ครั้ง
คือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร แตถ,ามีกรณีฉุกเฉินก็จะสูบน้ําทะเลเพิ่มเติม ซึ่งทางศูนยฯได,ทําข,อตกลง
กับสมาชิกในแตละโครงการ โดยการสูบน้ําทะเลแตละครั้งจะบันทึกข,อมูลและรายละเอียดของปริมาณ
การสูบน้ําแตละครั้งไว,อยางชัดเจน ในปงบประมาณ 2559 มีแผนและผลดําเนินงานดังนี้
๑.๑โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านทาพญา มีแผนดําเนินงาน
330 ชั่วโมงตอปริมาณน้ํา 986,700 ลูกบาศกเมตร ผลการดําเนินงาน 67 ชั่วโมงตอปริมาณน้ํา
289,440 ลูกบาศกเมตร
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๑.๒ โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าโกฏิ มีแผนดําเนินงาน
330 ชั่วโมงตอปริมาณน้ํา 696,960 ลูกบาศกเมตร ผลการดําเนินงาน 41 ชั่วโมงตอปริมาณน้ํา
340,692 ลูกบาศกเมตร
๑.๓ โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านบอคณฑี มีแผนดําเนินงาน
780 ชั่วโมงตอปริมาณน้ํา 3,395,340 ลูกบาศกเมตร ผลการดําเนินงาน 338 ชั่วโมงตอปริมาณน้ํา
1,460,140 ลูกบาศกเมตร
๑.๔ โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าสตน มีแผนดําเนินงาน
780ชั่วโมงตอปริมาณน้ํา 3,395,340 ลูกบาศกเมตร ผลการดําเนินงาน 885 ชั่วโมงตอปริมาณน้ํา
3,693,600 ลูกบาศกเมตร
การดูแลรักษา และซอมบํารุงระบบมีเจ,าหน,าที่คอยตรวจสอบระบบของโรงสูบน้ําทุก
ครั้งที่สูบน้ําหรือสัปดาหละ 3 ครั้ง
๒. ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในสิ่งแวดล,อมของโครงการ ฯ สัปดาหละ 1 ครั้งมีเจ,าหน,าที่
ที่ประจําอยูที่โครงการฯ จะเก็บตัวอยางน้ําจากบริเวณชายฝ./งทะเล, บอพักน้ํา, น้ํากอนเข,าบอบําบัด, น้ํา
ที่ออกจากบอบําบัดและน้ํากอนทิ้งลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ มาตรวจวิเคราะหคุณภาพที่ห,องปฏิบัติการ
โดยวิเคราะหหาคา ได,แก ปริมาณออกซิเจนในน้ํา ความเป$นกรดดาง ความเป$นดาง BOD ฟอสเฟต
ไนเตรท ไนไตรท แอมโมเนี ย ความเค็ ม นํ า ผลที่ ไ ด, ใ นแตละครั้ ง ประชาสั ม พั น ธโดยติ ด ประกาศที่
โครงการฯ ทั้งนี้เพื่อให,เกษตรกรได,รับทราบข,อมูลดังกลาว ซึ่งเกษตรกรสามารถนําไปเป$นข,อมูลในการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําตอไปได, มีแผนและผลดําเนินงานดังนี้ (ตารางที่ 2๒)
๒.๑ โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านทาพญา มีแผนดําเนินงาน
24 ครั้ง 120 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 52 ครั้ง 260 ตัวอยาง
๒.๒ โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าโกฏิ มีแผนดําเนินงาน
24 ครั้ง 144 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 52 ครั้ง 312 ตัวอยาง
๒.๓ โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านบอคณฑี มีแผนดําเนินงาน
24 ครั้ง 120 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 52 ครั้ง 260 ตัวอยาง
2.๔ โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าสตน มีแผนดําเนินงาน
24 ครั้ง 120 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 53 ครั้ง 312 ตัวอยาง
๓. การให, บริ การทางวิช าการแกเกษตรกรในโครงการฯ ในเรื่ องของการให, คํา แนะนํ า
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝ./ง ระบบการจัดการบอ รวมไปถึงคําแนะนําเกี่ยวกับใช,ยารักษาโรค ใน
ปงบประมาณ 2559 มีแผนดําเนินงานดังนี้ (ตารางที่ 2๓)
๓.๑ โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านทาพญามีแผนดําเนินงาน
840 ราย 1,260 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 387 ราย 324 ตัวอยาง
๓.๒ โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าโกฏิ มีแผนดําเนินงาน
840 ราย 1,260 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 1,006 ราย 1,874 ตัวอยาง
๓.3 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านบอคณฑี มีแผนดําเนินงาน
960 ราย 1,335 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 675 ราย 678 ตัวอยาง
๓.4 โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ,งทะเลบ,านหน,าสตน มีแผนดําเนินงาน
960 ราย 1,140 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 765 ราย 795 ตัวอยาง
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ตารางที่ 22 แสดงผลการตรวจวิเคราะหน้ําและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของเกษตรกรในโครงการฯ
เดือน
ต.ค.58
พ.ย.58
ธ.ค.58
ม.ค.59
ก.พ.59
มี.ค.59
เม.ย.59
พ.ค.59
มิ.ย.59
ก.ค.59
ส.ค.59
ก.ย.59
รวม

ผลการตรวจวิเคราะหน้ําและสิ่งแวดล,อมในพื้นที่ของเกษตรกร (ราย/ตัวอยาง)
บ,านทาพญา
4/20
5/25
4/20
4/20
5/25
4/20
4/20
5/20
4/30
4/20
5/20
4/20
52/260

บ,านหน,าสตน
4/24
5/30
4/24
4/24
5/30
4/24
4/24
5/30
4/24
4/24
5/30
4/24
52/312

บ,านบอคณฑี
4/20
5/30
4/20
4/20
5/25
4/20
4/20
5/25
4/30
4/20
5/25
4/20
52/260

บ,านหน,าโกฏิ
4/24
5/30
4/24
4/24
5/30
4/24
4/24
5/30
4/24
4/24
5/30
4/24
52/312

ตารางที่ 23 แสดงผลการใหบริการทางวิชาการของโครงการตางๆ
เดือน
ต.ค.58
พ.ย.58
ธ.ค.58
ม.ค.59
ก.พ.59
มี.ค.59
เม.ย.59
พ.ค.59
มิ.ย.59
ก.ค.59
ส.ค.59
ก.ย.59
รวม

ผลการให,บริการทางวิชาการในพื้นที่ของเกษตรกร (ราย/ตัวอยาง)
บ,านทาพญา
42/62
45/34
12/10
12/10
36/28
51/38
33/24
9/6
33/24
15/12
60/46
39/30
387/324

บ,านหน,าสตน
90/72
57/56
60/56
30/32
54/61
93/108
51/58
78/82
72/96
27/26
90/80
63/68
765/795

บ,านบอคณฑี
57/62
33/24
0/0
24/22
123/116
30/32
30/30
66/66
126/112
33/30
117/142
36/42
675/678

บ,านหน,าโกฏิ
105/193
69/147
66/113
89/181
90/178
95/192
66/123
82/154
72/123
56/89
102/173
114/208
1,006/1,874
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กิจกรรมยอยที่ 2 โครงการฟWXนฟูทรัพยากรประมงในอาวปากพนัง
โครงการฟWXนฟูทรัพยากรประมงในอาวปากพนัง
อาวปากพนั ง เป$ น แหลงน้ํ า ธรรมชาติ ข นาดใหญสุ ด ของจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช มี ค วาม
หลากหลายของสัตวน้ําทั้งน้ําจืด, น้ํากรอยและน้ําเค็มในรอบแตละป ในป.จจุบันปริมาณสัตวน้ําลดลง
และสภาพแวดล,อมในอาวปากพนังเสื่อมสภาพอยางตอเนื่อง มีการทําประมงโดยเครื่องมือประมงที่ผิด
กฎหมาย ได,แก อวนรุน อวนลากแคระ โพงพาง ยอปก ตลอดจนการปลอยน้ําเสียจากชุมชน โรงงาน
อุตสาหกรรมและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เป$นผลโดยตรงทําให,ทรัพยากรสัตวน้ําและสิ่งแวดล,อมทรุดโทรม
ลงตลอดเวลา สงผลกระทบตอชาวประมงพื้ น บ, า นที่ ยั ง ชี พ ด, ว ยการประมงเป$ น อาชี พ หลั ก ต, อ ง
ปรับเปลี่ยนอาชีพและอพยพย,ายถิ่นฐานไปสูอาชีพอื่นๆ หางไกลจากครอบครัว กรมประมงได,เล็งเห็น
ความสํ า คั ญ ของป. ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จึ ง ให, ห นวยงานในสั ง กั ด คื อ กลุ มงานวิ จั ย ระบบและการจั ด การ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝ./ง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝ./ง สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝ./ง
สํารวจข,อมูลเบื้องต,นในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2549 ได,แกชนิดและความชุกชุมของสัตวหน,าดิน
คุณภาพดินเลน คุณภาพน้ําโดยเฉพาะคาความเค็ม, อุณหภูมิของน้ําและคาออกซิเจนละลายที่ระดับผิว
น้ําในพื้นที่ที่สํารวจที่เหมาะสมมากที่สุดโดยมีพื้นที่ครอบคลุม 21,802 ไร โดยเริ่มจากปากแมน้ําเลียบ
ขึ้นไปตามแนวปGาชายเลนจนสิ้นสุดแนวปGาชายเลนบริเวณบ,านแหลมตะลุมพุก จากด,านตะวันออกของ
แนวรองน้ําในอาวปากพนัง หางจากแนวรองน้ําเดินเรือประมาณ 400 เมตร
วัตถุประสงค
๑. เพื่อทําเทคโนโลยีด,านการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มาเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําในอาวปากพนัง
๒. เพื่อแก,ป.ญหาความยากจน โดยการเพิ่มรายได,จากการจับสัตวน้ํา
๓. เพื่อให,ชาวประมงรู,จักการบริหารจัดการฟารมทะเลโดยชุมชน
กิจกรรมในโครงการ
๑. การจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน ประกอบด,วยการฝ¢กอบรมประมงอาสาให,มีความรู,
ความเข,าใจในการดูแลจัดการสัตวน้ําที่ปลอย และปลอยพันธุสัตวน้ํา
๒. การติดตามและประเมินผลผลิตสัตวน้ํา โดยการติดตามและประเมินผลสัตวน้ําจากทาขึ้น
สัตวน้ํา
๓. การสํารวจสภาวะแวดล,อมที่มีผลตอการประมง
๔. การจั ด ระเบี ย บเครื่ อ งมื อ ประมง โดยการสํ า รวจและรวบรวมข, อมู ล การประมง และ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในอาวปากพนัง
แนวทางการฟWXนฟูทรัพยากรประมงในอาวปากพนัง
ในสภาวะป.จจุบันพบวาความหลากหลายทางทรัพยากรประมง ในบริเวณอาวปากพนังนั้นมี
ความเสื่อมโทรมเนื่องจากการใช,ประโยชนจากพื้นที่โดยรอบนั้นไมคํานึงถึงผลกระทบที่ตามมา อันสงผล
ให,เกิดการลดลงของประชากรสัตวน้ํา ชนิดตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งปลาประจําถิ่น ซึ่งอยูในชวงวิกฤติ
สงผลโดยตรงตอประชาชนในพื้นที่ในด,าน อาหาร และการสร,างรายได,จากการจับสัตวน้ํา ทั้งนี้ศูนย
พัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได,ตระหนักถึงความสําคัญจึงดําเนินการ
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ฟˆ‰นฟูทรัพยากรประมงในพืพื้นทีท่บริเวณอาวปากพนัง ให,เกิดความสมดุลของระบบนิ
บบนิเวศเพื่อให,เกิดการใช,
ทรัพยากรทางการประมงอยาง
อยางยั่งยืน จึงดําเนินค,นหาแนวทางการฟˆ‰นฟูดังนี้
๑. สํารวจหาบริ
าบริเวณในอาวปากพนังที่เหมาะสมจากการประเมินข,อมูลความเค็มและความ
ชุกชุมของสัตวหน,าดิน ที่ีได,จาากการสํารวจภาคสนามด,วยโปรแกรม Arc View 3.1 โดยพื้นที่ที่มีความ
เค็มอยูระหวาง 2 – 20 ppt.
pp และมีความชุกชุมของสัตวหน,าดินมากกวา 180
18 ตัว/ตารางเมตร
จัดเป$นบริเวณที่เหมาะสมตอก
ตอการฟˆ‰นฟูทรัพยากรทะเล
๒. การคั ด เลื อ กพั
ก น ธุ สั ต วน้ํ า ให, เ หมาะสมกั บ สถานที่ แ ละชวงเว
วงเวลาที่ ป ลอยซึ่ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงความเค็มในชวงก
ชวงกว,างคือน้ําจืดในฤดูฝนและน้ําเค็มในฤดูแล,ง การคัคัดเล
เลือกชนิดพันธุสัตวน้ํา
เพื่อปลอยจึ งมีความสํ าคััญตอ
ตอการรอดชีวิตของสัตวน้ํา ดังนั้น การคัดเลือกชนิ
ชนิดพันธุสัต วน้ําที่ปลอย
นอกจากสัตวน้ําบริเวณนั้ันจะม
จะมีความสําคัญทางเศรษฐกิจแล,ว ต,องคํานึงถึงสภาพแ
าพแวดล,อมและชวงเวลา
ที่เหมาะสมหรือไมด,วย
๓. การผลิิ ต และการจั
และ
ด หาพั น ธุ สั ต วน้ํ าในหนวยงานของกรมประม
ประมงที่ ตั้ งอยู ในจั งหวั ด
นครศรีธรรมราชและจังหวัวัดใกล,
ใก เคียงมีบทบาทสําคัญในการผลิตพันธุสัตวน้ําชนินิดตางๆ
ต นอกจากนี้พันธุ
สัตวน้ําที่ปลอยสวนหนึ่งได,ด,จัดซซื้อจากฟารมของเอกชนด,วย
๔. การดูแลและ
และการจัดการ เน,นการมีสวนรวมของประชาชน ในอา
ในอาวปากพนัง เป$นหลัก
จึงได,มีการฝ¢กอบรมกลุมชาวป
ชาวประมงขึ้นมาเพื่อดูแลสัตวน้ําที่ได,ปลอยลงไปและเฝu
ะเฝuาระวังดูแลไมให,มีการ
จับสัตวน้ําที่ไมได,ขนาด เพืพื่อบบรรลุข,อตกลงรวมกันในการใช,เครื่องมือจับสัตวน้น้ํา เเมื่อสัตวน้ําโตขึ้นตาม
ขนาดที่กําหนดไว,

ภาพที่ 10 แสดงที่ตั้งสถานีสํารวจพื้นที่ฟารมทะเลในอาวปากพ
ากพนัง
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ผลการดําเนินงาน
ทางศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงมีแผนดําเนินการ
ผลิตพันธุสัตวน้ําชายฝ./งคือ พันธุกุ,งกุลาดํา จํานวน 12,000,000 ตัว ผลการดําเนินงาน สามารถผลิต
พันธุกุ,งกุลาดําเพื่อปลอยลงสูอาวปากพนัง จํานวน ๑๒,๔๐๐,๐๐๐ ตัว คิดเป$นร,อยละ ๑๐๓.๓๓ ของ
แผนงาน โดยงานหลักที่ดําเนินงานในปงบประมาณ 2559 ทางศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได,ปลอยพันธุสัตวน้ําลงสูแหลงน้ําธรรมชาติตามจุดตางๆ ที่กระจายอยู
โดยรอบ เพื่อครอบคลุมวงจรระบบนิเวศในพื้นที่อาวปากพนัง ดังนี้
ตารางที่ 24 แสดงแผนและผลการดําเนินการผลิตพันธุกุงกุลาดําเพื่อปลอยลงสูอาวปากพนัง
กิจกรรม/งานที่จะทํา
1. การจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน
- ปลอยพันธุสัตวน้ํา (กุ,งกุลาดํา)

หนวยนับ
พันตัว

ปริมาณงาน
แผน
ผล
12,000

๑๒,๔๐๐

ตารางที่ 25 แสดงรายละเอียนการปลอยพันธุกุงกุลาดําสูอาวปากพนัง
วันที่
๑๒ ต.ค.๕๘
๓ ธ.ค.๕๘
๔ ธ.ค.๕๘
๘ มี.ค.๕๙
๘ มี.ค.๕๙
๘ มี.ค.๕๙
๒๔ พ.ค.๕๙
๒๔ พ.ค.๕๙
๒๕ พ.ค.๕๙
๒๖ พ.ค.๕๙
๒๖ พ.ค.๕๙
๘ ส.ค.๕๙
๙ ส.ค.๕๙
๑๑ ส.ค.๕๙
๑๒ ส.ค.๕๙
๑๒ ส.ค.๕๙
๑๕ ส.ค.๕๙
๑๕ ส.ค.๕๙
๑๕ ส.ค.๕๙

จํานวนกุ,งกุลาดําที่ปลอย (ตัว)
๗๐๐,๐๐๐
๑,๘๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑,๘๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐

สถานที่ปลอย
ต.บางจาก อ.เมือง
ต.บางจาก อ.เมือง
ต.ปากพนัง/ออก อ.ปากพนัง
ต.ปากพนัง/ตก อ.ปากพนัง
ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร
ต.ปากพนัง/ตก อ.ปากพนัง
ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง
ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร
ต.บางพระ อ.ปากพนัง
ต.บางจาก อ.เมือง
ต.หูลอง อ.ปากพนัง
ต.บางพระ อ.ปากพนัง
ต.บางจาก อ.เมือง
ต.ทาซอม อ.หัวไทร
ต.ปากพนัง/ตก อ.ปากพนัง
ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง
ต.ปากพูน อ.เมือง
ต.ปากนคร อ.เมือง
ต.หูลอง อ.ปากพนัง
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ตารางที่ 26 สรุปจํานวนบอเลีย้ งและผลผลิตกุ,งทะเลโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลีย้ งกุ,งทะเล ประจําป 2559
โครงการ ฯ บานหนาโกฏิ
ผลผลิต (กก.)
กุงกุลาดํา
กุงขาว
บอ/ราย
บอ/ราย กุงกุลาดํา
กุงขาว
ต.ค.5๘
๕/๒
๗/๖
๒๐0
พ.ย.58
4/2
11/5
3,100
8,500
ธ.ค.58
4/1
10/4
4,500 22,450
ม.ค.59
4/4
3/3
ก.พ.59
4/4
4/4
1,800
มี.ค.59
3/3
5/5
1,800
เม.ย.59
3/3
5/5
2,000
พ.ค.59
7/5
5/4
1,012
110
มิ.ย.59
4/3
6/5
- 13,200
ก.ค.59
7/4
6/5
350
ส.ค.59
7/4
7/5
ก.ย.59
7/4
10/5
- 15,500
รวมกุ,งดํา+กุ,งขาว
74,522
ผลผลิตเฉลี่ยตอเดือน
6,210.17
พื้นที่โครงการ
1,216 ไร
พื้นที่บอเลี้ยงกุ,ง
631.50 ไร
จํานวนบอเลี้ยงกุ,ง
196/196 บอ/ราย
พื้นที่เฉลี่ย
3.22 ไร/บอ
เดือน

โครงการ ฯ บานทาพญา
โครงการ ฯ บานบอคณฑี
ผลผลิต (กก.)
ผลผลิต (กก.)
กุงกุลาดํา
กุงขาว
กุงกุลาดํา
กุงขาว
บอ/ราย
บอ/ราย กุงกุลาดํา
กุงขาว
บอ/ราย
บอ/ราย กุงกุลาดํา
กุงขาว
๑๑/๑๐
๔,00
๒/2
7/4
1,020
7/6
1,500
2/2
6/5
6/5
4,100
1/1
6/5
- 17,400
6/5
1/1
6/5
2,100
9/8
1/1
12/9
4,300
8,000
10/9
2,800
16/11
1,100
10/9
3,703
12/6
- 13,800
5/4
6,600
12/7
8,900
8/7
3,600
16/12
- 20,000
13/11
1,500
9/8
13/11
2,000
23/12
- 12,600
14/12
16,100
22/12
- 30,470
รวมกุ,งดํา+กุ,งขาว
45,4903.00
รวมกุ,งดํา+กุ,งขาว
119,690.00
ผลผลิตเฉลี่ยตอเดือน
3,825.25
ผลผลิตเฉลี่ยตอเดือน
9,974.17
พื้นที่โครงการ
1,320 ไร
พื้นที่โครงการ
2,015 ไร
พื้นที่บอเลี้ยงกุ,ง
271.00 ไร
พื้นที่บอเลี้ยงกุ,ง
833.00 ไร
จํานวนบอเลี้ยงกุ,ง
98/52 บอ/ราย
จํานวนบอเลี้ยงกุ,ง
244/66 บอ/ราย
พื้นที่เฉลี่ย
2.76 ไร/บอ
พื้นที่เฉลี่ย
3.42 ไร/บอ
ผลผลิตรวมทั้ง 4 โครงการ 522,561.00 กก. เฉลี่ยเดือนละ 23,546.75 กก.
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โครงการ ฯ บานหนาสตน
ผลผลิต (กก.)
กุงกุลาดํา
กุงขาว
บอ/ราย
บอ/ราย กุงกุลาดํา
กุงขาว
1/1
14/8
- 23,400
1/1
12/5
- 24,500
1/1
12/5
- 13,300
1/1
14/6
2,170
8,500
20/8
- 16,500
20/9
- 31,719
17/7
- 21,245
19/11
- 18,400
23/10
- 53,500
20/11
- 23,700
20/12
- 22,612
20/11
- 22,900
รวมกุ,งดํา+กุ,งขาว
282,446.00
ผลผลิตเฉลี่ยตอเดือน
23,537.17
พื้นที่โครงการ
1,030 ไร
พื้นที่บอเลี้ยงกุ,ง
630.00 ไร
จํานวนบอเลี้ยงกุ,ง
189/82 บอ/ราย
พื้นที่เฉลี่ย
3.33 ไร/บอ
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สวนที่ 7
แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร
ผลผลิตที่ 3 เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กิจกรรมการสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ผลิตพันธุสัตวน้ําจืดปลอยใน
แหลงน้ําธรรมชาติ) ได,แก กุ,งก,ามกรามและปลาน้ําจืด เชน ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ ปลาบ,า
ปลอยลงสู แมน้ํ า ปากพนั ง ซึ่ ง มี ค วามยาวประมาณ ๑๕๖ กิ โ ลเมตร และลํ า คลองสาขา เพื่ อ ฟˆ‰ น ฟู
ทรัพยากรสัตวน้ํา รั กษาสมดุล นิเวศ เป$ นแหลงอาหารและสร,างรายได,ให,กับประชาชนในพื้นที่ เป$ น
กิจกรรมที่ประชาชนในพื้นที่มีความต,องการมาก โดยเสนอขอรับการสนับสนุนสัตวน้ําไปปลอยผานทาง
ผู,ใหญบ,าน กํานัน องคการบริหารสวนตําบล ชมรมรักษลุมน้ําปากพนัง สนองพระราชดําริ และสวน
ราชการตางๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ
ตารางที่ 27 แผนงานและผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ปKงบประมาณ ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ดําเนินการ
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1. ผลิตพันธุสัตวน้ํา
๑.๑ ปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ
๑.๒ สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ปริมาณงาน
แผน
ผล
พันตัว ๕,๐๐๐ ๕,๒๔๖.๑๐

หนวยนับ

พันตัว ๔,๗๒๕ ๔,๙๖๙.๖๐
พันตัว
๒๗๕ ๒๗๖.๕๐

ผลการดําเนินงาน
ศูนยฯ ได,จัดทําแผนงานเพื่อสงเสริมการประมงในเขตพื้นที่ลุมน้ําปากพนังโดยมีเปuาหมายที่
ผลิตพันธุสัตวน้ํา ชนิดตางๆ โดยปลอยในแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อคืนความสมบูรณทางทรัพยากรประมง
และทดแทนจํานวนประชากรสัตวน้ําที่ลดลงจากผลกระทบการสร,างประตูน้ํากั้นแมน้ําปากพนัง เพื่อการ
ใช,ประโยชนในอนาคตอยางยั่งยืน ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๕,๒๔๖,๑๐๐ ตัว แบงเป$นชนิด
ตางๆ ดังนี้ ปลาบ,าและปลายี่สกเทศ จํานวน ๒,๗๔๑,๖๐๐ ตัว ปลาตะเพียนขาว จํานวน ๖๒๗,๐๐๐
ตัว ปลานิลจิตรลดา จํานวน ๑๗,๕๐๐ ตัว และกุ,งก,ามกราม จํานวน ๑,๘๖๐,๐๐๐ ตัว มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 28 แสดงขอมูลการปลอยพันธุสัตวน้ํา ชนิดตาง ๆ โดยปลอยในแหลงน้ําธรรมชาติ
วันที่
๖ ต.ค.๕๘
๑๒ ต.ค.๕๘
๑๙ ต.ค.๕๘
๒๒ ต.ค.๕๘
๒๓ ต.ค.๕๘
๙ พ.ย.๕๘
๒๐ พ.ย.๕๘
๒๔ พ.ย.๕๘
๒๕ พ.ย.๕๘
๒๕ พ.ย.๕๘
๒๗ พ.ย.๕๘
๒๗ พ.ย.๕๘
๒๘ พ.ย.๕๘
๓๐ พ.ย.๕๘
๓ ธ.ค. ๕๘

๔ ธ.ค. ๕๘

๕ ธ.ค. ๕๘

๘ ธ.ค. ๕๘
๙ ธ.ค. ๕๘

ปลาบ,า/
ยี่สก
๒๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๘๘,๐๐๐
๘,๙๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๘,๙๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๘๙,๐๐๐
๘๙,๐๐๐
๘๙,๐๐๐
๘,๙๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๘๙,๐๐๐
๘๙,๐๐๐
๘๙,๐๐๐
๘๙,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

ชนิดพันธุสัตวน้ําที่ปลอย
ปลาตะเพียน ปลานิล
กุ,ง
ขาว
จิตรลดา ก,ามกราม
๒,๐๐๐ ๕,๐๐๐
๒,๐๐๐ ๘,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
-

สถานทีป่ ลอย
ต.ทุงใส อ.สิชล
ต.ปากพูน อ.เมือง
ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง
ต.แมเจ,าอยูหัว อ.เชียรใหญ
ต.เสาธง อ.รอนพิบูลย
ต.คลองน,อย อ.ปากพนัง
ต.เกาะขันธ อ.ชะอวด
ต.หูลอง อ.ปากพนัง
ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ
ต.ไชยมนตรี อ.เมือง
ต.นางหวง อ.ชะอวด
ต.บางศาลา อ.ปากพนัง
ต.ปากนคร อ.เมือง
ต.ทาหิน อ.สทิงพระ
ต.ในเมือง อ.เมือง
ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง
ต.บางจาก อ.เมือง
ต.ชะเมา อ.ปากพนัง
ต.บางนบ อ.หัวไทร
ต.ทาดี อ.ลานสกา
ต.บางศาลา อ.ปากพนัง
ต.นาสาร อ.พระพรหม
ต.ปากพูน อ.เมือง
ต.หูลอง อ.ปากพนัง
ต.บ,านราม อ.หัวไทร
ต.ระโนด อ.ระโนด
ต.ในเมือง อ.เมือง
ต.หัวไทร อ.หัวไทร
ต.หินตก อ.รอนพิบูลย
ต.ทรายชาย อ.หัวไทร
ต.ไชยมนตรี อ.เมือง
ต.หูลอง อ.ปากพนัง
ต.บอตรุ อ.ระโนด
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ตารางที่ 28 แสดงขอมูลการปลอยพันธุสัตวน้ํา ชนิดตางๆ โดยปลอยในแหลงน้ําธรรมชาติ (ตอ)
ชนิดพันธุสัตวน้ําที่ปลอย
วันที่
ปลาบ,า/ ปลาตะเพียน ปลานิล
ยี่สก
ขาว
จิตรลดา
๑๑ ธ.ค. ๕๘ ๑๐๐,๐๐๐
๑๔ ธ.ค. ๕๘
๕,๐๐๐
๔ ม.ค. ๕๙
๘,๙๐๐
๕ ม.ค. ๕๙
๖ ม.ค. ๕๙
๕๐,๐๐๐
๗ ม.ค. ๕๙
๘ ม.ค. ๕๙
๔๙,๐๐๐
๑๒ ม.ค. ๕๙
๑๔ ม.ค. ๕๙
๒๐,๐๐๐
๑๙ ม.ค. ๕๙
๕,๐๐๐
๒๐ ม.ค. ๕๙
๗๐,๐๐๐
๒๒ ม.ค. ๕๙
๑๐๐,๐๐๐
๒ ก.พ. ๕๙
๓ ก.พ. ๕๙
๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๒๓ ก.พ. ๕๙
๘๙,๐๐๐
๒๕ ก.พ. ๕๙
๓๐,๐๐๐
๒ มี.ค. ๕๙
๑๒,๐๐๐
๑๒ มี.ค. ๕๙
3,000 ๑,๕๐๐
รวมจํานวนพันธุสัตวน้ําที่ปลอยทั้งสิ้น

กุ,ง
ก,ามกราม
๓๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
-

สถานทีป่ ลอย
ต.ฉลอง อ.สิชล
ต.ปากพูน อ.เมือง
ต.บางศาลา อ.ปากพนัง
ต.หูลอง อ.ปากพนัง
ต.ลานขอย อ.ปGาพะยอม
ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ
ต.เกาะขันธ อ.ชะอวด
ต.หูลอง อ.ปากพนัง
ต.เชียรใหญ อ.เชียรใหญ
ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ
ต.คลองน,อย อ.ปากพนัง
ต.หูลอง อ.ปากพนัง
ต.ไชยมนตรี อ.เมือง
ต.นางหวง อ.ชะอวด
ต.เขารูปช,าง อ.เมือง
ต.ทาหิน อ.สทิงพระ
ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ
ต.ตลิ่งชัน อ.ทาศาลา
ต.หูลอง อ.ปากพนัง

๕,๒๔๖,๑๐๐ ตัว
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สวนที่ 8
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเลอยางครบวงจร
ตามแผนการปรับโครงสรางและพัฒนาการผลิตสินคาประมง
หลักแนวคิดของโครงการเกษตรแปลงใหญเป$นหนึ่งในแผนงานที่รัฐบาลให,ความสําคัญในการ
พัฒนาและสงเสริมภาคเกษตรกรรมให,ประเทศไทยมีความเข,มแข็ง โดยยึดพื้นที่ และเกษตรกรเป$ น
ศูนยกลางการพัฒนา ตามหลักการพัฒนาและบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area Based Approach) เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําในด,านเศรษฐกิจ ซึ่งเป$นป.จจัยสําคัญในภาคการผลิต และภาคการตลาดตามนโยบาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณที่มอบหมายให,กรมประมงดําเนินการตามแผนการปรับ
โครงสร,างและพัฒนาการผลิตสินค,าประมง 3 โครงการ คือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ,งทะเล
อยางครบวงจร, โครงการพัฒนาแหลงผลิตและปรับปรุงระบบการสงเสริมด,านการเพาะเลี้ยงหอยแครง
และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร
กรมประมงโดยศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป$นหนึ่ง
ในหนวยงานภาครัฐที่ได,ดําเนินการตามหลักการของเกษตรแปลงใหญ มาใช,ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงกุ,งทะเล ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ,งทะเลแบบครบวงจร เสริมสร,าง
กระบวนการลดต, น ทุ น การผลิ ต หลี ก เลี่ ย งการใช, เ คมี ภั ณ ฑในระบบการผลิ ต ตามหลั ก (Good
Aquaculture Practice) เน,นความปลอดภัยตอผู,บริโภค และมีระบบที่ไมทําลายสมดุลสิ่งแวดล,อม
(Code of Conduct) โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดของเสียจากระบบการผลิต (Zero Waste) การลด
ความเสี่ยงโรคตายดวน (EMS) ที่สร,างความเสียหายอยางหนักในรอบหลายปที่ผานมาสงผลทําให,พื้นที่
การผลิ ต กุ,งทะเล ของสหกรณผู, เ ลี้ ย งกุ, งลุ มน้ํ าปากพนั ง ลดลง โดยการคัด กรองโรคระบาดโดยเน, น
ลักษณะการเข,าถึงเกษตรกร เพื่อปuองกันความเสี่ยงการเกิดโรคในทุกขั้นตอนการเลี้ยง ตลอดจนการ
ยกระดับ คุณภาพของกระบวนการผลิตให, เป$น ไปตามมาตรฐาน เพื่ อนํ าไปสูการเพิ่มมูลคาเพิ่ม และ
ชองทางการจําหนายตามกรอบแนวคิดการค,าขายสมัยใหม (Modern Trade) สามารถเพิ่มอํานาจใน
การตอรองด, านการผลิ ต และการตลาด (Marketing Mix) กั บตลาดกลุ มเปuา หมายคู ค,าได,อยางมี
เสถียรภาพ อันนําไปสูรูปแบบการเพาะเลี้ยงกุ,งทะเลที่ยั่งยืน เหมาะสมและสอดคล,องกับยุคที่สังคมโลกมี
การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ (Globalization) ที่ อยู ในระบบทุ น นิ ย ม (Capitalism) เสริ มสร, า ง
ภูมิคุ,มกันให,แกเกษตรกร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดําริ
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได,เริ่มดําเนินโครงการใน
ป 2559 ซึ่ ง เป$ น ปแรก มี เ กษตรกรสนใจและเข, า รวมโครงการ เนื่ อ งจากโครงการสามารถสร, า ง
ประโยชนให,แกเกษตรกรโดยตรง การดําเนินงานโครงการอยางตอเนื่อง เป$นหัวใจสําคัญในการสร,าง
รู ป แบบการเลี้ ย งกุ, ง ทะแบบยั่ ง ยื น ตามหลั ก บริ บ ทพื้ น ที่ อั น นํ า ไปสู การสร, า งรู ป แบบ (Model)
กระบวนการเรียนรู,
ซึ่งจะเป$นเบ,าหลอมเพื่อสร,างพลังทางป.ญญา (Power of Wisdom) เกิดเป$นวัฒนธรรม
องคกรแหงการเรียนรู,ขนาดใหญ (Learning Organization) ของพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ตอไปในอนาคต
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วัตถุประสงคโครงการ
1. ลดความเสียหายของผลผลิตของเกษตรกรในโครงการจากโรคระบาดกุ,งทะเล โดยมีผลผลิต
กุ,งทะเลของเกษตรกรสมาชิกที่เข,ารวมโครงการเพิ่มขึ้นจากปกอนเข,ารวมโครงการ
2. สงเสริมการใช,จุลินทรียน้ํา ปม. 1 เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากโรคระบาดกุ,งทะเล โดยเริ่ม
ตั้งแตขั้นตอนการเตรียมบอ ไปตลอดระยะการเลี้ยง
3. เพื่อลดต,นทุนในการผลิตกุ,งทะเลของสมาชิกหลังเข,ารวมโครงการ
4. สร,างมูลคาเพิ่มและเพิ่มชองทางขายผลผลิตสูตลาด Modern Trade

เปGาหมายโครงการ
1. ผลผลิตกุ,งทะเลในป 2559 จากการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรสหกรณผู,เลี้ยงกุ,งลุมน้ําปาก
พนัง จํากัด เพิ่มขึ้นจากป 2558 ร,อยละ 50
2. ต,นทุนการเลี้ยงกุ,งทะเลในป 2559 จากการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรสหกรณผู,เลี้ยงกุ,งลุมน้ํา
ปากพนัง จํากัด ลดลงจากป 2558 ร,อยละ 10
3. สร,างมูลคาเพิ่มและเพิ่มชองทางขายผลผลิตสูตลาด Modern Trade ที่สามารถเชื่อมโยง
ผลผลิตกุ,งทะเลที่เป$นมิตรกับสิ่งแวดล,อมมีตลาดรองรับ 4 แหง ให,แกเกษตรกรสหกรณผู,เลี้ยงกุ,งลุมน้ําปาก
พนัง เพื่อจําหนายกุ,งทะเลที่เป$นมิตรตอสิ่งแวดล,อมของเกษตรกร

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ,งทะเลแบบครบวงจร ของศูนยพัฒนาประมง
พื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในปงบประมาณ 2559 ได,ดําเนินงานตามแผนงาน ไม
วาจะเป$นในด,านการคัดกรองโรค การสงเสริมด,านเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนการอบรมและถายทอดองค
ความรู, ตางๆ เพื่อให,ครอบคลุมป.จจัยที่เป$นองคประกอบแบบแยกสวนซึ่งเกษตรกรไมสามารถเข,าถึงป.จจัย
ดังกลาว ของการผลิตกุ,งทะเลแบบยั่งยืนตามหลักสหวิทยาการ อาทิด,านการเพาะเลี้ยง ด,านการตลาด
ด,านการสงเสริม และการจัดการองคความรู, โดยยึดหลักการบูรณาการแบบองครวม ตามหลักการทรงงาน
ของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให,เกิดประโยชนสูงสุดตอกลุมสมาชิกโครงการ และได,เกิดผลการดําเนินใน
กิจกรรมตางๆ ดังนี้
1. ผลการผลิตและแจกจายหัวเชื้อจุลินทรีย
เกษตรกรผู,เลี้ยงกุ,งทะเลให,ความสําคัญในบทบาทของจุลินทรียปม. 1 และโปรไบโอติก ซึ่งใน
ทัศนะของเกษตรกรนั้นสามารถชวยควบคุมสมดุลระบบนิเวศภาพในบอเลี้ยงและบออื่นๆได,ดี กลาวคือ
สามารถควบคุม, ยับยั้งการแพรกระจายของเชื้อ Vp. ได,ดีในระดับที่ไมสงผลหรือสร,างความเสียหายแก
ผลผลิตตลอดกระบวนการเลี้ยง สงผลให,เกษตรกรผลิตกุ,งในแตละรอบได,ตามเปuาหมาย
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ตารางที่ 29 ผลกิจกรรมการผลิตและแจกจายหัวเชื้อจุลินทรีย และการตรวจคัดกรองโรคระบาด
ในกุงทะเล ปK 2559
ผลการ
ปฏิบัติงาน
ป พ.ศ. 2559
ธ.ค. 58
ม.ค. 58
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59
ก.ค. 59
ส.ค. 59
ก.ย. 59
รวม

จุลินทรีย ปม. 1
ขวด
ซอง
380
270
760
620
850
1,050
2,318
2,000
970
2,660
700
2,725
630
2,050
1,775
3,275
5,310
5,350
11,720 6,341
25,413 2,6341

กิจกรรม
จุลินทรียโปรไบโอติก บริการตรวจคัดกรองโรคกุ,ง
ทะเลแกสมาชิกโครงการ
ขวด
80
79
215
120
410
138
805
233
390
45
320
22
380
148
530
198
2,615
1,860
2,500
872
5,650
3,810

ผลการผลิตและแจกจายจุลินทรียทั้ง 2 ชนิด ผลิตสูงสุดอยูในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
กันยายน โดยชวงเดือนที่ผลิตและแจกจายสูงสุดอยูในชวงการเลี้ยงของกลุมสมาชิกและเดือนที่มีการผลิต
ต่ําสุดอยูในชวงเดือนธันวาคมซึ่งเป$นชวงเวลาที่กลุมเกษตรกรสมาชิกโครงการเพิ่งทําการเก็บเกี่ยวผลผลิต
และอยูในชวงพักบอหลังจากชวงเวลาดังกลาวจะเห็นได,วามีการผลิตและแจกจายสูงขึ้นตามลําดับเพราะ
เกษตรกรเริ่มมีการใช,จุลินทรียในการปรับสภาพบอเพื่อเตรียมการเลี้ยงในรอบตอไป
2. ผลการบริการคัดกรองโรคกุ,งทะเล
การดําเนินงานโครงการในด,านการลดป.จจัยเสี่ยงการเกิดโรคนั้น โดยเฉพาะโรคตายดวน
(EMS) ซึ่งเป$นโรคที่สร,างความเสียหายในเขตพื้นชายฝ./งที่ลุมน้ําปากพนัง เป$นอยางมาก เพราะที่ผานมา
เกษตรกรนั้นไมนิยมนําตัวอยาง ดิน น้ํา กุ,ง มาตรวจเพื่อยืนยันเชื้อจึงทําให,ที่ผานมาการเลี้ยงกุ,งในพื้นที่
ดังกลาวไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เพราะต,องทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตกอนวันเวลาที่กําหนด ในบาง
กรณีกุ,งที่เลี้ยงยังไมได,ขนาดตามที่ตลาดต,องการแตมีการระบาดของเชื้ออยางรุนแรง ทําให,ต,องล,มเลิกใน
ระยะเวลาอันสั้น ซึ่งประสบป.ญหาภาวะขาดทุน สาเหตุหลักคือไมได,มีการประเมินความเสี่ยงจากป.จจัย
เสี่ยงเชื้อกอโรคในพื้นที่การเลี้ยง ดังนั้นการสงเสริมให,มีการตรวจเชื้อกอโรคกอนการเลี้ยงเป$นอีกหนึ่ง
ป.จจัยสําคัญที่ทําให,การเลี้ยงกุ,งประสบผลสําเร็จ
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ตารางที่ 30 ผลการใหบริการตรวจคัดกรองโรคระบาดในกุงทะเล ในตัวอยางน้ําและดินของสมาชิก
โครงการในจํานวน 62 ราย ปK 2559
ตัวอยางน้าํ

ตัวอยางดิน

3

เดือน
ต.ค.58
พ.ย.58
ธ.ค.58
ม.ค.59
ก.พ.59
มี.ค.59
เม.ย.59
พ.ค.59
มิ.ย.59
ก.ค.59
ส.ค.59
ก.ย.59
รวม

ปริมาณวิบริโอ ≥ 103CFU/ml

ปริมาณวิบริโอ ≥ 10 CFU/ml ร,อยละ

จํานวน
ตัวอยาง

เชื้อvp. เฉพาะเชื้อvp. การตรวจ จํานวน
รวม
(HiCrome) พบ VP3 ตัวอยาง

0
0
17
52
65
89
16
13
31
93
544
334

0
0
8
17
6
22
0
7
8
20
30
56

0
0
0
2
8
16
0
0
5
4
23
49

0
0
0
2
8
16
0
0
5
4
23
49

1,254

174
(13.9%)

107
(8.5%)

107
(8.5%)

ร,อยละการ
เชื้อvp. เฉพาะเชื้อvp. ตรวจพบ
รวม (HiCrome) VP3

0
0
59
53
38
33
19
9
10
60
156
373

0
0
22
12
7
12
9
6
5
8
43
18

0
0
0
12
7
12
9
6
5
8
43
18

0
0
11
1
4
5
0
0
0
0
7
10

810

142
(17.5%)

120
(14.8%)

38
(47%)

ผลการตรวจคัดกรองโรคระบาดในกุ,งทะเลแกสมาชิกโครงการจํานวน 62 ราย จากการ
ให,บริการพบวาจํานวนตัวอยางน้ําจํานวนมีทั้งหมด 1,255 ตัวอยาง ผลการตรวจพบวา ตัวอยางน้ําที่มี
เชื้อวิบริโอรวมในปริมาณ ≥ 103CFU/ml ทั้งสิ้น 174 ตัวอยาง คิดเป$นร,อยละ 13.9 ตัวอยางน้ําที่มี
การตรวจพบเชื้อ vp. มีจํานวนทั้งสิ้น 107 ตัวอยาง คิดเป$นร,อยละ 8.5 และในสวนของตัวอยางดินมี
จํานวนที่สงตรวจทั้งหมด 810 ตัวอยาง ตัวอยางดินที่มีเชื้อวิบริโอรวมในปริมาณ ≥ 103CFU/ml
ทั้งสิ้น 142 ตัวอยาง คิดเป$นร,อยละ 17.5 และจํานวนที่ตรวจพบเชื้อ Vp. มีทั้งสิ้น 38 ตัวอยาง คิด
เป$นร,อยละ 47 (ตารางที่ 31) ในการตรวจคัดกรองกรองในตัวอยางกุ,งทะเล มีจํานวนที่สงตรวจทั้งหมด
611 ตัวอยาง ตัวอยางตัวอยางกุ,งที่มีเชื้อวิบริโอรวมในปริมาณ ≥ 103CFU/ml ทั้งสิ้น 110 ตัวอยาง
คิดเป$นร,อยละ 18 และจํานวนที่ตรวจพบเชื้อ Vp. มีทั้งสิ้น 31 ตัวอยาง คิดเป$นร,อยละ 5 ในการตรวจ
โรคกลุมไวรัสพบตัวอยางกุ,งจํานวน 3 ตัวอยาง ที่เป$นโรคตัวแดงดวงขาว (ตารางที่ 32)
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ตารางที่ 31 ผลการใหบริการตรวจคัดกรองโรคระบาดในกุงทะเล ในตัวอยางกุงทะเลของสมาชิก
62 ราย ปK 2559
เดือน

จํานวน จํานวน
(ราย) ตัวอยาง

ปริมาณวิบริโอ≥ 103CFU/ml
ร,อยละการ เชื้อไวรัส 5 ชนิด
วิบริโอรวม
เฉพาะเขื้อVp. ตรวจพบ VP3 ทีต่ รวจคัดกรอง

ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59
ก.ค. 59
ส.ค. 59
ก.ย. 59

0
0
0
15
48
62
10
0
40
32
50
60

0
0
0
19
62
111
12
0
96
56
89
166

0
0
0
3
6
11
0
0
19
17
33
21

0
0
0
3
4
9
0
0
1
1
5
8

0
0
0
3
4
9
0
0
1
1
5
8

0
0
0
0
0
0
0
0
3 (WSSV)
0
0
0

รวม

317

611

110 (18%)

31 (5%)

31 (5%)

3

3. ผลการดําเนินการด,านการลดต,นทุนการผลิต
ด,านการลดต,นทุนการผลิตทางโครงการได,มุงเน,นป.จจัยการผลิตตลอดกระบวนการเลี้ยง
เพราะแตละชวงการเลี้ยงนั้นมีต,นทุนแฝงอยูทั้งสิ้น การสงเสริมการลดต,นทุนในสวนนี้จะเป$นในเรื่องการ
จัดอบรมให,ความรู,เรื่องของการให,อาหารที่เหมาะสมซึ่งเน,นในเรื่องปริมาณการใช,ตอการเจริญเติบโต
ของกุ,ง การกําหนดเกณฑการให,อาหารโดยใช,เทคโนโลยีสมัยใหม คือโปรแกรมคํานวณการให,อาหาร
Feed Application ทางโครงการได,มีการสงเสริมทําให,มีเกษตรกรรับรู, แตยังไมสามารถเข,าถึ ง
เทคโนโลยีได, เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญยังเข,าไมถึงเทคโนโลยี Smartphone จึงเป$นข,อจํากัดของการ
สงเสริมการใช, Feed Application แตทางโครงการได,เล็งเห็นถึงข,อจํากัดดังกลาวจึงได,สร,างข,อมูล
สําหรับกําหนดเกณฑการให,อาหารในรูปแบบสมุด เพื่อให,เกษตรกรเข,าถึงความรู,ได,งายขึ้น
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ตารางที่ 32 ขอมูลเปรียบเทียบดานปPจจัยการผลิต ตนทุน และรายไดเฉลี่ยระหวางกอนและหลัง
เขารวมโครงการของกลุมสมาชิกจํานวน 62 ราย (ขอมูลจากสวนเศรษฐกิจทาง
ประมง)
ข,อมูลเปรียบเทียบ
ผลตาง
ข,อมูลป.จจัยการผลิต
(เพิ่ม/ลด)
กอนโครงการ58 หลังโครงการ 59
1. ขนาดพื้นที่บอเฉลี่ย (ไร)
3.90
3.55
-0.35
2. อัตราการปลอย (ตัว/ไร)
98,161
111,405
+13,244
3. อัตรารอด (ร,อยละ)
64.59
77.71
+13.12
4. ระยะการเลี้ยง (วัน)
82
68
-14
5. อัตราแลกเนื้อ (FCR)
1.6
1.4
-0.2
6. ปริมาณผลผลิต (กก./ไร)
1,044.04
1,249.19
+205.15
7. ขนาดกุ,งที่จับ (ตัว/กก.)
70
85
+15
8. ราคาที่ขายได, (บาท/กก.)
163.68
163.15
-0.53
9. ต,นทุนการผลิตตอไร (บาท/ไร) 59,977.21 128,333.26 +68,356.05
10. ต,นทุนตอกิโลกรัม (บาท/กก.)
106.23
102.73
-3.5
11. ต,นทุนคาลูกพันธุตัวละ(สต.)
0.13
0.15
+0.02
12. รายได,รวมทั้งหมด (บาท)
170,888.47 203,805.35 +32,916.88
13. รายได,สุทธิ(บาท)
59,977.21
75,472.09 +15,494.88

ร,อยละ
ผลตาง
-8.97
+13.4
+20.3
-17
-12.5
+19.6
+21.4
-0.32
+53.26
-3.29
-15.3
+19.26
+25.8

ตารางที่ 33 ขอมูลเปรียบเทียบพื้นที่เปGาหมายระหวางกอนและหลังเขารวมโครงการ สัดสวนพื้นที่
ตอปริมาณผลผลิตเฉลี่ยรวมของสมาชิกจํานวน 62 ราย
ข,อมูลเปรียบเทียบ
กอนโครงการ 58

หลังโครงการ59

ผลตาง
(เพิ่ม/ลด)

1. พื้นที่เลี้ยงทั้งหมด(ไร)

242

220

-22.0

-9.0

2. ขนาดบอเฉลี่ย (ไร)

3.90

3.55

-0.35

-8.9

3. ผลผลิตตอบอ (กก.)

4,075

4,432

+357.0

+8.76

4. ผลผลิตตอไร (กก.)

1,044

1,237

+193

+18.4

252,657

274,821

+22,164

+8.7

สัดสวนพื้นที/่ ผลผลิต

5. ผลผลิตรวมทั้งหมด(กก./ป)

ร,อยละ
ผลตาง

4. การอบรมและถายทอดเทคโนโลยีองคความรู,
ด, า นการอบรมและถายทอดองคความรู, ป. จ จั ย การลดต, น ทุ น การผลิ ต ทางศู น ยพั ฒ นา
ประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได,ดําเนินกิจกรรมการสงเสริมและถายทอดองค
ความรู,ซึ่งได,เผแพรรูปแบบการเลี้ยงกุ,งด,วยระบบชีวภาพตามหลักวิชาการ โดยจัดแสดงบอสาธิตที่แสดง
รูปแบบการเลี้ยงแบบครบวงจร ควบคูกับหลักแนวคิด ภายใต,ชื่อโครงการ การเลี้ยงกุ,งทะเลด,วยระบบ
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เทคโนโลยีชีวภาพ มีเกษตรกรกลุมสมาชิกทั้งหมด และเกษตรกรทั่วไปเข,ารวมการอบรม ศึกษาระบบ
การเลี้ยง โดยมีเจ,าหน,าที่จาก ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป$น
วิทยากรให,ความรู,ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแกกลุมเกษตรกรผู,เข,ารวมประมาณ 120 คน และ
รวมไปถึงการอบรมให,ความรู,ในด,านการจัดการพลังงานที่ใช,ในระบบการเลี้ยง เชน ไฟฟuา น้ํามัน เพื่อให,
เกิดประหยัดเน,นประสิทธิภาพการใช,สูงสุด ตลอดจนการให,ความรู,เรื่องผลิตภัณฑอาหารเสริม แรธาตุ
ตางๆ ที่ใช,ในระบบการเลี้ยง โดยมุ,งเน,นให,เกษตรกรเห็นถึงเหตุผลที่ต,องใช,มากกวาความรู,สึกต,องการใช,
1. การสร,างมูลคาและการขายผลผลิตสูตลาดการค,าสมัยใหม (Modern Trade)
การดํ า เนิ น งานด, า นการสร, า งมู ล คาให, เ กิ ด สิ น ค, า เป$ น รู ป แบบใหมนั้ น จํ า เป$ น ต, อ งใช,
กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาค ไมวาจะเป$น กรมประมง สหกรณ กลุมผู,ประกอบการ ตลอดจนผู,มี
สวนได,สวนเสียมารวมกั นกําหนดกรอบการพัฒนาอยางสร,า งสรรค (Road Map) ซึ่งจําเป$นต,องมี
กระบวนการคิดรวมกันตั้งแตเริ่มต,นแล,วคอยๆตอยอดตามศักยภาพ ซึ่งจากการดําเนินการที่ผานมา ทาง
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได,จัดประชุมกลุมเพื่อหาแนวทาง
ความเป$นไปได,ของทิศทางการพัฒนาด,านการตลาด ในงานประชุมได,มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหวาง
เกษตรกรผู, เ ป$ น สมาชิ ก สหกรณผู, เ ลี้ ย งกุ, ง ลุ มน้ํ า ปากพนั ง และผู, ป ระกอบการ ตลอดจนมี ตั ว แทน
ผู,ป ระกอบการบรรยายด,า นแนวทางการตลาดทํ าให, กลุ มผู,เ ข, า รวมประชุ มได, ทราบถึ งแหลงตลาดที่
สามารถเข,าถึงได, และคุณสมบัติการเข,าสูตลาด ทั้งนี้ประเด็นการหารือเรื่องการสร,างมูลคาเพิ่ม และการ
หาชองทางการจําหนายนั้นยังอยูในชวงการระดมความคิด (Brainstorming) เพื่อค,นหาศักยภาพของ
ฐานการผลิตวาจะมีจุดเชื่อมหรือไมอยางไรในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเข,มแข็งของผู,นําการสร,างกลุม
และการสร,างทีมในการขับเคลื่อนประเด็นดังกลาว

สรุปผลการดําเนินงาน
การดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ,งทะเลอยางครบวงจร ของศูนยพัฒนาประมง
พื้น ที่ ลุ มน้ํ า ปากพนั ง อัน เนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ ปงบประมาณ 2559 ซึ่ งเป$ นปแรกที่ได, เ ริ่ ม
ดําเนินการในเขตชายฝ./งพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง และถือวาเป$นโครงการที่สามารถแก,ไขป.ญหาการผลิตกุ,ง
ทะในพื้นที่ได,เป$นอยางดี อาทิด,านการเพาะเลี้ยง ด,านโรคระบาด ด,านการจัดการระบบเลี้ยง ตลอดจน
ด,านการตลาด โดยเฉพาะด,านโรคระบาดซึ่งถือวาเป$นป.ญหาและอุปสรรคในการผลิตกุ,งของพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนังมาเป$นระยะเวลาที่ยาวนาน โรคกลุมอาการตายดวน (EMS) จึงเป$นภารกิจมุงเปuาเพื่อลดความ
เสียหายผลผลิตกุ,งของเกษตรกรลุมน้ําปากพนัง รูปแบบการดําเนินการคือการตรวจหาและลดความ
รุนแรงเชื้อ Viprio parahaemolyticus การปรับสภาพดินที่ผานการเลี้ยงมาหลายปด,วยเทคนิคการไถ
พรวน ควบคูกับการใช,จุลินทรียแบบ ปม. 1 เพื่อฟˆ‰นฟูและบําบัดให,บอเหมาะสมที่จะดําเนินการเลี้ยงตอ
ได, รวมไปถึงการตรวจหาเชื้อกอโรคในน้ําและกุ,ง ตลอดกระบวนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค
กลุมอาการตายดวน (EMS) เป$นการเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตที่สามารถชวยลดป.ญหาความการ
สร, า งความเสี ย หายในผลผลิ ตได, อยางมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ สงผลให, มีก ารจั ด การต, น ทุ น การผลิ ต อยางมี
ประสิทธิผล จากการดําเนินโครงการทั้งหมดสามารถสรุปแยกเป$นประเด็นตางๆได,ตามตัวชีวัดโครงการ
ดังตอไปนี้
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1. ลดความเสียหายของผลผลิตจากโรคระบาดในกุ,งทะเล
ผลการดําเนินโครงการพบวา กลุมสมาชิกทั้ง 62 ราย สามารถผลิตกุ,งทะเลเพิ่มขึ้นเมื่อดูผลการ
ผลิตรวมตอป ระหวางปกอน และปหลังเข, ารวมโครงการซึ่งจากการวิ เคราะหข,อมูล พบวา กอนเข, า
โครงการผลิตกุ,งได, 252,657 กิโลกรัม และในปหลังเข,ารวมโครงการผลิตได, 274,821 กิโลกรัม
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 22,164 กิโลกรัม คิดเป$นร,อยละ 8.7 (ตารางที่ 33) และมีอัตรารอดเพิ่มสูงขึ้นร,อยละ
20.3 (ตารางที่ 32) ซึ่งจากข,อมูลดังกลาวบงชี้ถึงประสิทธิภาพของการสงเสริมให,มีการสงตัวอยางเพื่อ
ตรวจหาเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และการใช,จุลินทรียปม. 1 และ โปรไบโอติก ในการลดความ
เสียหายของผลผลิต
2. การลดต,นทุนการผลิต
ในด,านการลดต,นทุนการผลิตพบวา ต,นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากป 2558 ซึ่งเป$นปกอนการ
เข,ารวม คิดเป$นร,อยละ 53.26 แตในด,านของรายได,ทั้งหมด และรายได,สุทธิพบวา เพิ่มขึ้นคิดเป$นร,อย
ละ 19.26 ราย ได,สุทธิเพิ่มขึ้น คิดเป$นร,อยละ 25.8 และในสวนของการใช,โปรแกรมสําเร็จรูป Feed
Application นั้นยังมีข,อจํากัดในการสงเสริมทั้งนี้กลุมเปuาหมายสวนใหญเป$นเกษตรกรรุนสมัยที่ยังให,
อาหารแบบวิธี ดั้งเดิ ม ประกอบกับ ยังเข,าไมถึงระบบ Smartphone และด,านการจั ดการพลั งงาน
เกษตรกรทราบถึงชวงเวลาที่สามารถปOดใบพัดตีน้ําเพื่อลดการใช,พลังงานไฟฟuา
3. การสร,างมูลคาและการขายผลผลิตสูตลาดการค,าสมัยใหม (Modern Trade)
ด,านการเพิ่มมูลคาและการหาชองทางการจําหนายยังอยูในชวงการระดมความคิดในการหาค,นหา
แนวทางที่เหมาะสม (Brainstorming) เพื่อค,นหาศักยภาพของฐานการผลิตให,เป$นไปตามคุณสมบัติการ
เข,าสูตลาดตอไป
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สวนที่ 9
กิจกรรมสงเสริมการประมงในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาลุมน้ํา
ปากพนัง ณ สถานีสูบน้ําบานโคกกูแว ตําบลพรอน และสถานีสูบน้ําตอหลัง ตําบลไพรวัน อําเภอ
ตากใบ จั ง หวั ด นราธิ ว าส เมื่ อ วั น ที่ ๙ และ ๑๑ ตุ ล าคม ๒๕๓๕ สรุ ปความไดวางานที่ จ ะตอง
ดําเนินการมีอยู ๒ สวนคือ
1. งานดานชลประทาน ซึ่ ง เป$ น พื้ น ฐานของการแก, ป. ญ หา ทั้ ง นี้ ค วรมี ก ารพิ จ ารณา
วางโครงการและกอสร,างประตูระบายน้ําในแมน้ําปากพนัง ณ จุดหางจากอําเภอปากพนัง ไปทางทิศใต,
ประมาณ ๓ - ๕ กิโลเมตร อยางเรงดวนเพื่อปuองกันน้ําเค็มบุกรุกและเก็บกักน้ําดิบสําหรับใช,ผลิตประปา
ของอําเภอปากพนังพร,อมทั้งกอสร,างระบบระบายน้ําออกจากพื้นที่น้ําทวมลงทะเลให,เร็วที่สุด
2. งานดานกิจกรรมตอเนื่อง เพื่อชวยเหลือราษฎรในการประกอบอาชีพและพัฒนาความ
เป$นอยูให,ดีขึ้นควรให,เจ,าหน,าที่ตาง ๆที่เกี่ยวข,องรวมทั้งฝGายทหารชวยกันพัฒนาให,เกิดผลควบคูไปกับ
การพั ฒ นาด, า นแหลงน้ํ า พื้ น ที่ ของโครงการมี ป ระมาณ ๑,๙๓๗,๕๐๐ ไร อยู ทางตอนใต, ของจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ครอบคลุม พื้นที่รวม ๗ อําเภอ คือพื้นที่ทั้งหมดของอําเภอชะอวด อําเภอรอนพิบูลย
อําเภอเชียรใหญ อําเภอหัวไทร และอําเภอปากพนัง กับพื้นที่บางสวนของอําเภอลานสกา และอําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช
ตามที่ได,มีการสร,างประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิกั้นแมน้ําปากพนัง เพื่อแยกน้ําจืดและ
น้ําเค็มออกจากกัน เมื่อเดือนตุลาคม 2542 ทําให,สภาวะแวดล,อมด,านการประมงเปลี่ยนแปลงไป โดย
จากการสํารวจของกรมประมงในเบื้องต,นพบวา หลังจากปOดประตูกั้นแมน้ําปากพนัง มีผลทําให,สัตวน้ํา
ในแมน้ําปากพนัง จํานวน 96 ชนิด สูญหายไป ซึ่งแยกเป$นปลา 74 ชนิด กุ,ง 8 ชนิด กั้ง 2 ชนิด หมึก
2 ชนิด ปู 9 ชนิด และแมงดาทะเล 1 ชนิด สงผลกระทบตอชีวิตความเป$นอยูของประชาชนในพื้นที่ที่
อาศัยทรัพยากรทางการประมง ในการดํารงชีพ เกษตรกรที่อาศัยอยูบริเวณริมฝ./งของแมน้ําปากพนัง
และลําคลองสาขาต,องปรับเปลี่ยนอาชีพไปตามสภาพแวดล,อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น การสร,า งประตูร ะบายน้ําอุ ทกวิ ภาชประสิทธิ กั้นแมน้ําปากพนัง เพื่อแยกน้ําจื ดและ
น้ําเค็มออกจากกันนั้นสงผลให,แมพันธุกุ,งก,ามกรามไมสามารถเคลื่อนย,ายไปวางไขในพื้นที่น้ํากรอยเพื่อ
แพรและขยายลูกพันธุในแมน้ําปากพนังและลําคลองสาขาได,ตามธรรมชาติ ประกอบกับการทําการ
ประมงอยางตอเนื่องจึงจําเป$นต,องมีการผลิตพันธุกุ,งก,ามกรามปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อฟˆ‰นฟู
ทรัพยากรกุ,งก,ามกรามให,กลับมาสมบูรณอีกครั้ง และชวยรักษาสมดุลนิเวศของแหลงน้ํา โดยมี

วัตถุประสงคหลักคือ
1. เพื่อเพิ่มประชากรสัตวน้ําในแมน้ําปากพนัง และลําคลองสาขา
2. เพื่อรักษาสมดุลนิเวศในแมน้ําปากพนัง และลําคลองสาขา
3. เพื่อเป$นแหลงอาหารและสร,างรายได,ให,กับประชาชนในพื้นที่
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ผลการดําเนินงาน
โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ที่ ไ ด, รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(กปร.) ได,ให,การสนับสนุนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กับศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุม
น้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในการดําเนินโครงการสงเสริมการประมงในพื้นที่ลุมน้ําปาก
พนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 1 โครงการ คือ

โครงการผลิตพันธุปลาน้ําจืดปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
งบประมาณรวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดําเนินกิจกรรมผลิตพันธุปลาน้ําจืด (กุ,งก,ามกราม ปลา
ตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ และปลานิล) ปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน 5,๐๐๐,๐00 ตัว
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มประชากรสัตวน้ําในแมน้ําปากพนังและลําคลองสาขา
2. เพื่อรักษาสมดุลนิเวศในแมน้ําปากพนังชวยลดวัชพืชในแมน้ําปากพนังและลําคลองสาขา
3. เพื่อเป$นแหลงอาหารและสร,างรายได,ให,กับประชาชนในพื้นที่
ผลการดําเนินการโครงการผลิตพันธุปลาน้ําจืดปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
ศู น ยพั ฒ นาประมงพื้ น ที่ ลุ มน้ํ า ปากพนั ง อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ได, มี ก ารเบิ ก จาย
งบประมาณในการดํ าเนิ นการผานศู นยอํ านวยการและประสานการพัฒนาพื้น ที่ลุ มน้ํา ปากพนัง อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งสามารถดําเนินงานบรรลุเปuาหมาย โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได,ทําการผลิตพันธุสัตว
น้ําแล,วปลอยตามความต,องการของประชาชนในพื้นที่ที่ทําหนังสือผานผู,ใหญบ,าน กํานัน และนายก
องคการบริหารสวนท,องถิ่น สวนหนึ่งได,รับการประสานขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการที่
ดําเนินงานในพื้นที่เพื่อปลอยในกิจกรรมตางๆ อันมีผลตอการสร,างจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรสัตว
น้ําในพื้นที่
การดํ า เนิ น งานใช, ร ะยะเวลา ๓ เดื อ น ปลอยพั น ธุ สั ต วน้ํ า ๔๓ ครั้ ง จํ า นวน ๔ ชนิ ด
ประกอบด,วยกุ,งก,ามกราม จํานวน ๒,๒0๕,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว จํานวน 2,๐๘๙,๙00 ตัว ปลา
ยี่สกเทศ จํานวน ๙๖0,000 ตัว และปลานิล จํานวน ๑๗,000 ตัว รวมทั้งสิ้น จํานวน 5,271,900
ตัว ลงในแมน้ําปากพนังและลําคลองสาขา ในพื้นที่อําเภอเมือง สิชล ลานสกา พรหมคีรี ปากพนัง เชียร
ใหญ ชะอวด หัวไทร ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอระโนด ของจังหวัดสงขลา (ตารางที่ 34)
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ตารางที่ 34 แสดงขอมูลการปลอยพันธุสัตวน้ําของโครงการผลิตพันธุปลาน้ําจืดปลอยลงสูแหลง
น้ําธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
วันที่

ชนิดพันธุสัตวน้ําที่ปลอย
กุงกามกราม ปลาตะเพียน ปลาบา/ยี่สก ปลานิล
ขาว

ปลากะพง
ขาว

สถานทีป่ ลอย

ต.หูลอง อ.ปากพนัง
ต.เชียรใหญ
อ.เชียรใหญ
ต.แมเจ,าอยูหัว
อ.เชียรใหญ
ต.หูลอง อ.ปากพนัง
ต.ท,องลําเจียก
อ.เชียรใหญ
ต.วังอาว อ.ชะอวด
ต.ท,องลําเจียก อ.
เชียรใหญ
ต.บางสวรรค อ.พระ
แสง
ต.เสาธงอ.รอนพิบูลย
ต.ท,องลําเจียก
อ.เชียรใหญ
ต.ไทรบุรี อ.ทาศาลา
อ.ลานสกา
ต.หูลอง อ.ปากพนัง
ต.ท,องลําเจียก
อ.เชียรใหญ
ต.หนองหงส อ.ทุงสง
ต.เกาะขันธอ.ชะอวด
ต.ปากพูน อ.เมือง
ต.บางจาก อ.เมือง
ต.นาโพธิ์ อ.จุฬาภรณ
ต.ปริก อ.ทุงใหญ
ต.รอนพิบูลย
อ.รอนพิบูลย
ต.บางจาก อ.เมือง
ต.ทาเรือ อ.เมือง
ต.ชะเมา อ.ปากพนัง

๑๔ ก.ค.5๙
๑๕ ก.ค.5๙

-

1๐0,000
๘๘,000

-

-

-

๒๕ ก.ค.5๙

-

๑00,000

-

-

-

๒๖ ก.ค.5๙ ๒๒๕,๐๐๐
๒๙ ก.ค.5๙
1๐0,000

-

-

-

๒๙ ก.ค.5๙ ๖๔๐,๐๐๐
๑ ส.ค.5๙ ๓๐0,000

-

-

-

-

-

-

-

๑๐,๐๐๐

๑00,000
๒๘0,000

-

-

-

๑๐,๐๐๐
-

๒๐,๐๐๐
๒,๐๐๐
20,000

-

๒,๐๐๐
-

-

1๖,000
๔๐0,000
๑,๐๐๐
๔,๐๐๐
๘๔,000
๑00,000
๘๔,000
500
๕๐๐

-

๒ ส.ค.5๙
๓ ส.ค.5๙
๔ส.ค.5๙

๕ส.ค.5๙
๙ส.ค.5๙
๑๐ส.ค.5๙
๑๑ส.ค.5๙

-

๑00,000 ๘๔,000
๘๔,000
๑๘๔,000
-

-

-
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ตารางที่ 34 แสดงขอมูลการปลอยพันธุสัตวน้ําของโครงการผลิตพันธุปลาน้ําจืดปลอยลงสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง (ตอ)
วันที่

๑๑ส.ค.5๙

๑๒ส.ค.5๙

ชนิดพันธุสัตวน้ําที่ปลอย
กุงกามกราม ปลาตะเพียน ปลาบา/ยี่สก ปลานิล
ขาว

ปลากะพง
ขาว

สถานทีป่ ลอย

ต.ควนทอง อ.ขนอม
ต.ควนหนองหาน
อ.จุฬาภรณ
ต.หูลอง อ.ปากพนัง
ต.บอพรุ อ.ระโนด

-

๘๔,000
๑๘๔,000
-

-

-

-

๒,๐๐๐
๑๘๔,000

-

-

-
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สวนที่ 10
กิจกรรมงบเงินทุนหมุนเวียน
ศูนยฯ ได,รับการจัดสรรงบเงินทุนหมุนเวียนในปงบประมาณ 255๙ สําหรับผลิตพันธุปลา
พัน ธุ กุ,งและพั น ธุ สัต วน้ํา ชนิ ดอื่ น ๆ เพื่ อจํ า หนายเป$น จํ านวนเงิ น ๕๒๗,๘๘0 บาท และใช, ไปจํา นวน
๕๒๗,๑๙๓.๕๔ บาท คงเหลือ ๖๘๖.๔๖ บาท รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 35 แสดงคาใชจายเงินทุนหมุนเวียนในแตละรายการประจําปKงบประมาณ 255๙
ลําดับ

รายการ

งบประมาณที่ได,รับ

1
2

คาจ,างชั่วคราว
คาตอบแทนใช,สอยและวัสดุ
รวม

๓๔๗,๘๘๐
๑๘๐,๐๐๐
๕๒๗,๘๘0

งบประมาณที่ใช,
ไป
๓๔๗,๘๘๐
๑๗๙,๓๑๓.๕๔
๕๒๗,๑๙๓.๕๔

คงเหลือ
๖๘๖.๔๖
๖๘๖.๔๖

ผลการผลิ ต พั น ธุ สั ต วน้ํ า สามารถผลิ ต พั น ธุ สั ต วน้ํ าได, แกปลานิ ล ไมแปลงเพศขนาด 2 - 3
เซนติเมตร ปลานิลแปลงเพศขนาด 2 - 3 เซนติเมตร ปลานิลจิตรลดาขนาด 2 - 3 เซนติเมตร ปลานิล
จิตรลดา 3 แปลงเพศขนาด 3 นิ้ว กุ,งก,ามกรามขนาด 1 - 1.5 เซนติเมตร กุ,งกุลาดําขนาด P10 P15 ปลากะพงขาวอายุ 7 - 15 วัน ปลากะพงขาวขนาด 1 เซนติเมตรและปลากะพงขาวขนาด 2 - 3
เซนติ เ มตร รวมทั้ ง หมด 3,022,200 ตั ว และจํ า หนายได, จํ า นวนเงิ น ทั้ ง หมด 712,165 บาท
รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 36 แสดงผลการผลิต และการจําหนายพันธุสัตวน้ําตามแผนงานของงบเงินทุนหมุนเวียน
ชนิดพันธุสัตวน้ํา
1.ปลานิลแปลงเพศ
2.ปลานิลไมแปลงเพศ
3.ปลานิลไมแปลงเพศ
4.กุ,งกุลาดํา
5.กุ,งกุลําดํา
6.กุ,งก,ามกราม
รวมทั้งสิ้น

ขนาด
ราคาตอหนวย จํานวนสัตวน้ําที่
จํานวนเงินที่
ซม./นิ้ว
(ตัว)
ผลิตได (ตัว)
จําหนายได(บาท)
2 - 3 ซ.ม.
0.30
1,804,360
529,683
2 - 3 ซ.ม.
0.10
3,000
300
3 - 5 ซ.ม.
0.10
4,000
400
(p10-15)
0.10
40,000
4,000
(p10-15)
0.12
300,000
36,000
1.15 ซ.ม.
0.15
210,300
31,455
2,361,660 ตัว
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กิจกรรมการติดตามคุณภาพน้ําบริเวณพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
การติดตามคุณภาพน้ําบริเวณพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง โดยศูนยฯ ได,ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ํา
บริเ วณโดยรอบจํ านวน 21 สถานี ครอบคลุ มพื้น ที่โดยรวมของลุมน้ําปากพนัง ที่ได, รับผลตอระบบ
ชลประทานของโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทางระบบภูมินิเวศ ได,แก
วัดทะเลป.ง ศาลาแก,ว วัดบ,านดาน คลองฉุกเฉินหน,าโกฏิ ทาเรือ ประตูน้ําเค็ม ประตูน้ําจืด เรือนแพ
คลองปากตรง คลองบางไทร วัด บางศาลา แพกุ,ง คลองบางตะพง วัด สระเกศ วัดทาบทอง ต, นไทร
วัดเภาเคือง บ,านเชียรใหญ สถานีตํารวจเชียรใหญ สะพานบริษัทซีพี 2 ปากพนัง
เพื่อนํามาตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเดือนละ 4 ครั้ง ได,แก อุณหภูมิ, ความเค็ม, ความเป$น
กรดดาง, ปริมาณออกซิเจน, ความเป$นดาง, ความขุนใส, แอมโมเนีย, ไนไตรท, ไนเตรท, ฟอสเฟตและ
ปริมาณออกซิเจนในน้ํา หลังจากทราบผลวิเคราะหทางเคมีแล,วจะประชาสัมพันธในเวปบอรดของศูนยฯ
เพื่อเป$นแนวทางในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชนิดตางๆ อีกทั้งยังเฝuาระวังในเรื่องของสิ่งแวดล,อมและยังเป$น
แนวทางกอนที่ศูนยฯจะปลอยพันธุสัตวน้ําลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ในปงบประมาณ 255๙ มีแผนการ
ดําเนินงาน 48 ครั้งตอป ผลการดําเนินงาน 48 ครั้งตอป

กิจกรรมสงเสริมความรูและฝvกอบรม
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป$นแหลงเรียนรู, และ
ถายทอดเทคโนโลยี การให,ความอนุเคราะหแกหนวยงานอื่น เชนให,ใช,ยานพาหนะงานสวนราชการตางๆ
บริการบ,านพักรับรองสําหรับเจ,าหน,าที่กรมประมง ให,ความอนุเคราะหใช,สถานที่ห,องประชุมศูนยฯ และ
ให, บ ริ การรั บ นั ก ศึ ก ษาฝ¢ ก งานจากสถาบั น ตางๆ เพื่ อให, ค วามรู, แ ละฝ¢ ก ประสบการณการทํ า งานแก
นักศึกษา ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี เชน ความรู,ด,านการเพาะพันธุสัตวน้ํา การอนุบาล การจัดการ
พอแมพันธุ และงานโครงการตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
ในปงบประมาณ 2559 ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ได,ให,การฝ¢กอบรมนักศึกษาฝ¢กงานจากวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี รวมทั้งสิ้น 4 ราย ดังนี้
ตารางที่ 37 แสดงรายชื่อนักศึกษาฝvกประสบการณวิชาชีพการทํางานแกนักศึกษา
ที่
ชื่อ - สกุล
สถาบันการศึกษา
1. นายสมิทธินันท ท,ายวังมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล,า
เจ,าคุณทหารลาดกระบัง วิทยา
เขตชุมพรอุดมศักดิ์
2. นายรังสิมันตุ
หนูนาค มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าช
มงคลศรี วิชัย
3. นางสาวชุติมณย บุญทรง วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ
นครศรีธรรมราช
4. นางสาวสุธิตา
รัตนอุบล วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาการฝvกงาน
1 มิ.ย.59 – 31 ก.ค.59
1 มิ.ย.59 – 31 ก.ค.59
23 พ.ค. 59 – 9 ก.ย.59
23 พ.ค. 59 – 9 ก.ย.59
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ภาคผนวก ก

รายงานประจําป 2559 ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

หน,า 59

ภาพกิจกรรมการดําเนินการตามแผนปKงบประมาณ 2559
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลมน้
ุ ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรมการปลอยพันธุสัตวน้ํา
อําเภอเชียรใหญจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรมการปลอยพันธุสัตวน้ํา
อําเภอปGาพะยอม จังหวัดพัทลุง

ภาพกิจกรรมการปลอยพันธุสัตวน้ํา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช วันเสาร ที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ แหลงน้ําบริเวณหนา
พระตําหนักประทับแรม อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข,า ราชการและเจ, า หน,า ที่ ศู น ยพั ฒ นาประมง
พื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ป า ก พ นั ง อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ รวมพิธีปลอยพันธุสัตวน้ําเนื่อง
ในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ,าอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

ข,าราชการ หัวหน,าสวนราชการของหนวยงาน
ตางๆ ในอําเภอปากพนัง รวมปลอยพันธุสัตว
น้ํา
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ภาพกิจกรรมการดําเนินการตามแผนปKงบประมาณ 2559
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลมน้
ุ ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ, า หน, า ที่ ศู น ยฯ รวมปลอยพั น ธุ สั ต วน้ํ า ใน
แหลงน้ํ าภายในสวนสั ตวสงขลา อํา เภอเมื อง
จังหวัดสงขลา

กิ จ กรรมปลอยพั น ธุ สั ต วน้ํ า บริ เ วณโครงการ
พร ะ ร า ช ดํ า ริ อํ า เ ภ อ ปา ก พ นั ง จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช

ภาพกิ จ กรรมชุ ม ชนกํ า ลั ง รวมกั น ปลอยพั น ธุ
สัตวน้ํา

ผู,อํานวยการศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปาก
พ นั ง อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ
รวมปลอยพันธุสัตวน้ํารวมกับชนชุม
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ภาพกิจกรรมการดําเนินการตามแผนปKงบประมาณ 2559
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลมน้
ุ ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะอาจารย และนักเรียน รวมปลอยพันธุสัตว
น้ํา ตํ า บลเกาะทวด อํ า เภอปากพนั ง จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช

ผู,อํานวยการศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปาก
พ นั ง อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ
รวมปลอยพั น ธุ สั ต วน้ํ า เทศบาลบางพระ
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรมการปลอยพันธุสัตวน้ําตําบลบาง
จาก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู,อํานวยการศูนยฯ ปลอยพันธุสัตวน้ํารวมกับ
ชุมชนบริเวณทาเรือศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุม
น้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

รายงานประจําป 2559 ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

หน,า 62

ภาพกิจกรรมการดําเนินการตามแผนปKงบประมาณ 2559
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลมน้
ุ ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข, า ราชการ และเจ, า หน, า ที่ ก รมชลประทาน
รวมกันปลอยพันธุสัตวน้ํา

ชาวประมง ในอําเภอปากพนัง ชวยกันลําเลียง
พันธุกุ,งกุลาดํา เพื่อนํา ปลอยในทะเลปากพนั ง
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สนับสนุนพันธุสัตวน้ําเนื่องในวันสถาปนากรม
ชลประทาน ณ ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประ
สิทธิ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ, า หน, า ที่ ศู น ยพั ฒ นาประมงพื้ น ที่ ลุ มน้ํ า ปาก
พนั ง อั น เนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ รวมปลอย
พันธุ กุ,งกุ ลาดํารวมกับชาวประมง ณ อาวปาก
พนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานประจําป 2559 ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

หน,า 63

ภาพกิจกรรมการดําเนินการตามแผนปKงบประมาณ 2559
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลมน้
ุ ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ,าหน,าที่ศูนยฯ และองคการบริหารสวนตําบล
บางจาก รวมปลอยพันธุสัตวน้ําเพื่อเฉลิมพระ
เกี ย รติ 84 พรรษา มหาราชิ นี ณ ตํ า บลบาง
จาก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลําเลียงพันธุสัตวน้ํา เพื่อนําปลอยบริเวณตําบล
บางจาก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีปลอยพันธุสัตวน้ํา เนื่องในโอกาสมหามงคล
รอ บ
เฉลิ ม พระช นมพรรษา 7
สมเด็จพระนางเจ,าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ
ศาลาประชาสันต (ศาลาแดง) อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข,าราชการ หนวยงานตาง ๆ ในอําเภอปากพนัง
รวมปลอยพันธุสัตวน้ํา

รายงานประจําป 2559 ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

หน,า 64

ภาพกิจกรรมการดําเนินการตามแผนปKงบประมาณ 2559
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลมน้
ุ ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข, า ราชการศู น ยพั ฒ นาประมงพื้ น ที่ ลุ มน้ํ า ปาก
พนั ง อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ รวมปลอย
พันธุสัตวน้ํา

ผู,อํานวยการศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปาก
พนั ง อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ รวมปลอย
พันธุสัตวน้ํา

คณะอาจารย นั กเรีย น ประชาชน รวมปลอย
พันธุปลา

พิธีปลอยพันธุปลาวันแมแหงชาติ พสกนิกรทั้ง
ชาติ ถวายความจงรักภักดี ณ ประตูระบายน้ํา
อุ ท กวิ ภ าชประสิ ท ธิ โครงการพระราชดํ า ริ
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานประจําป 2559 ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

หน,า 65

ภาคผนวก ข

รายงานประจําป 2559 ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

หน,า 66

ระบบการสงน้ําทะเลของโครงการชลประทานน้ําเค็มในเขตพื้นที่การเลี้ยงกุงทะเลศูนย
พัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงสูบน้ําทะเล

ตูควบคุมระบบสูบน้ํา

มอเตอรสูบน้ําทะเล

การตรวจความพรอม และซอมบํารุงประจําทุก
3 สัปดาห

รายงานประจําป 2559 ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

หน,า 67

ระบบการสงน้ําทะเลของโครงการชลประทานน้ําเค็มในเขตพื้นที่การเลี้ยงกุงทะเลศูนย
พัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพขณะเครื่องสูบน้ํากําลังทํางาน

ภาพแสดงรูปแบบการสงน้ําเขาบอพัก
เพื่อกระจายสงไปยังคลองพื้นที่เลี้ยงกุง

ภาพคลองสงน้ําทะเลจากบอพัก
ไปยังพื้นที่เลี้ยงกุงทะเล

ภาพแสดงเครื่องสํารองไฟฟGาฉุกเฉิน
ของโรงสูบน้ํา

รายงานประจําป 2559 ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

หน,า 68

