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บันทึกจากผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)
รายงานประจาปี 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) จัดทาขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ ฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมประมงและเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
ความสาเร็จของผลงานในรอบปีงบประมาณ 2563 โดยภาพรวมสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งความสาเร็จนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจ ความคิดริเริ่ม ความตั้งใจ ความอุตสาหะ
ของข้าราชการและเจ้ าหน้ า ที่ของศูนย์ ฯ ที่ได้ทุ่ มเทให้ กับ การปฏิบั ติงานจนส าเร็จลุ ล่ ว งไปด้ว ยอย่างดียิ่ ง
รวมทั้งได้รับคาแนะนา การสนับสนุนและการตรวจติดตามชี้แนะจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จึงขอขอบคุณ
ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

( นายวรวิทย์ พรหมปากดี )
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต9 (ชัยนาท)
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จังหวัดชัยนาท
“เมืองเกษตรมาตรฐาน ย่านท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมสมดุลและสังคมเป็นสุข”

“หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ
นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา”

-2ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดชัยนาท : จังหวัดชัยนาท เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคกลางตอนบน ตั้งอยูํบริเวณ
ริมฝั่งซ๎ายของแมํน้าเจ๎าพระยาและเป็นตอนเหนือสุดของภาคกลาง บนเส๎นรุ๎งที่ 15 องศาเหนือ และเส๎นแวง ที่ 100
องศาตะวันออกสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 16.854 เมตร
หํางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 195 กิโลเมตรมีอาณาเขต
ติดตํอกับจังหวัดตําง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต๎
ทิศตะวันตก

จังหวัดนครสวรรค๑และจังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดนครสวรรค๑และจังหวัดสิงห๑บุรี
จังหวัดสิงห๑บรุ ี
จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอุทัยธานี

ขนาดและพื้นที่ : จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ประมาณ 2,469.746 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,543,591 ไรํ หรือ
เทํากับร๎อยละ 15.5 ของพื้นที่ในภาคกลางตอนบน
ลักษณะภูมิประเทศ : จังหวัดชัยนาทลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุํมแมํน้าประมาณ ร๎อยละ 99.1
ของพื้นที่ทั้งหมดมีแมํน้าเจ๎าพระยา แมํน้าทําจีน แมํน้าน๎อย ไหลผํานพื้นที่ตํางๆ ทั่วทุกอ้าเภอ นอกจากลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นพื้นที่ราบแล๎ว ยังมีเนินเขาเล็กๆ ขนาดประมาณ 1 - 3 กิโลเมตรทั่วไปทั้งจังหวัด
ลักษณะภูมิอากาศ : สภาพอากาศของจังหวัดชัยนาท แบํงได๎เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร๎อนเริ่มตั้งแตํเดือนมีนาคม ถึงเดือน
พฤษภาคม อุณหภูมิอยูํระหวําง 21.5 - 39.6 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มตั้งแตํเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคมอุณหภูมิ
อยูํระหวําง 22.0 - 36.8 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวเริ่มตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ๑อุณหภูมิอยูํ
ระหวําง 15.2 - 37.3 องศาเซลเซียส
ทรัพยากรธรรมชาติ : แหลํงน้้าตามธรรมชาติของจังหวัดชัยนาทคือ แมํน้าเจ๎าพระยา แมํน้าทําจีน และแมํน้าน๎อย
แมํน้าเจ๎าพระยามีความยาว 376 กิโลเมตร ต๎นน้้ามาจากแมํน้าปิง แมํน้าวัง แมํน้ายม และแมํน้านําน ไหลมาบรรจบ
กันที่จังหวัดนครสวรรค๑ แล๎วไหลผําน จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห๑บุรี จังหวัดอํางทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานคร และไหลลงสูํอําวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการแมํน้าเจ๎าพระยา
ชํวงไหลผํานจังหวัดชัยนาทมีความยาวประมาณ 84 กิโลเมตร ไหลผํานอ้าเภอมโนรมย๑ อ้าเภอวัดสิงห๑ อ้าเภอเมือง
ชัยนาท และอ้าเภอสรรพยา แมํน้ าทําจีน มีความยาว 115 กิโลเมตร ต๎นน้้าแยกมาจากแมํน้าเจ๎าพระยาที่ต้าบล
มะขามเฒํ า อ้ าเภอวัด สิ งห๑ และไหลผํ า นอ้ า เภอหั น คา ผํ า นจัง หวัด สุ พรรณ ไปลงอํ า วไทยที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
แมํน้าน๎อย มีความยาว 127 กิโลเมตร เป็นแมํน้าเจ๎าพระยาเดิมตํอมามีการเปลี่ยนเส๎นทางการไหลของน้้า โดยแยก
ที่ต้าบลชัยนาท ไหลผํานอ้าเภอสรรคบุรี ผํานจังหวัดสิงห๑บุรี จังหวัดอํางทอง ไปบรรจบกับแมํน้าเจ๎าพระยาที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ที่มาของข้อมูล/รูป : ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://chainatbrand.blogspot.com/p/blog-page_28.html

-3ภาพจาก : www.tnews.co.th

ประวัติความเป็นมา
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กรมชลประทานได๎เริ่มการกํอสร๎างเขื่อนกั้นแมํน้าเจ๎าพระยา ที่หมูํบ๎านบางกระเบื้อง ต้าบลบางหลวง อ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
กํอสร๎างแล๎วเสร็จในปี พ.ศ.2499 ให๎ชื่อเขื่อนนี้วํา “เขื่อนเจ๎าพระยา” พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงท้าพิธีเปิด
เขื่อนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2500 เมื่อท้าการปิดประตูระบายน้้า ท้าให๎น้าเหนือเขื่อนมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นประโยชน๑ในการ
ประมงอยํางมาก เนื่องจากการสร๎างเขื่อนกั้นแมํน้าเจ๎าพระยาในครั้งนี้ไมํได๎ท้าบันไดปลาโจน กรมประมงจึงได๎มอบหมาย ให๎กองบ้ารุง
พันธุ๑สัตว๑น้า จัดตั้งหนํวยประมง ที่บ๎านพักรับรองของโครงการหัวงานเขื่อนเจ๎าพระยา หลังที่ 10 บริเวณ หมูํที่ 5 ต้าบลบางหลวง
อ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อทดสอบวํา เขื่อนไมํเป็นอุปสรรคตํอการวางไขํของปลา โดยมีนายอารี สิทธิมังค๑ เป็นหัวหน๎าหนํวย
กรมประมงได๎รับงบประมาณกํอสร๎างหนํวยงานและเปลีย่ นให๎หนํวยงานนี้เป็น สถานีประมง ชื่อวํา “สถานีประมง (เจ๎าพระยา)” และ
แตํงตั้งให๎ นายประสิทธิ์ เอกอุรุ เป็นหัวหน๎าสถานีฯ
สถานีประมง(เจ๎าพระยา) ได๎ขยายงานและยังไมํมีพื้นที่ส้าหรับสร๎างสถานีฯ จึงได๎ขอบ๎านรับรองหลังที่ 18, 19 และ 20 ของ
กรมชลประทานเพิ่มเติม มาเพื่อเป็นที่ทา้ การสถานีฯ และเป็นที่พักอาศัยของเจ๎าหน๎าที่
เริ่มด้าเนินการขอสถานที่จากกรมชลประทาน เพื่อเตรียมและวางผังที่จะด้าเนินการกํอสร๎างสถานีฯ
ได๎รับงบประมาณส้าหรับสิ่งกํอสร๎าง แตํยังไมํตกลงเรื่องสถานที่จากกรมชลประทาน
ได๎สถานที่กํอสร๎างและเริ่มกํอสร๎างสถานีประมง ที่บริเวณส้านักงานเกษตรและสหกรณ๑ภาคกลาง หมูํที่ 5 ต้าบลบางหลวง
อ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีเนื้อที่ประมาณ 63 ไรํ
สถานีฯ ได๎ขอที่ดินจากกรมชลประทานเพิ่มเติมอีก 14 ไรํ บริเวณส้านักงานเกษตรและสหกรณ๑ภาคกลาง เพื่อขยายงานของสถานีฯ
กรมประมงได๎รวมหนํวยงานพัฒนาประมงในเขตคันและคูน้าเข๎ากับสถานีฯ และได๎รับมอบโอนพื้นที่จากหนํวยงานพัฒนาประมง
ในเขตคันและคูน้า ประมาณ 16 ไรํ
ได๎ขอซื้อที่ดินเอกชนบริเวณที่ติดกับสถานีฝั่งคลองบางตาด๎วง หมูที่ 6 ต้าบลชัยนาท อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท จ้านวน 3 ไรํ
3 งาน 56 ตารางวา เพื่อขยายสถานีฯ
สถานีฯ ได๎ขอใช๎ประโยชน๑พื้นที่จากกรมชลประทาน เพิ่มเติมอีก 3 ไรํ เพื่อเตรียมขยายงาน
สถานีฯ ได๎งบประมาณจ้านวน 26,619,506 บาท มาเพื่อด้าเนินการกํอสร๎างปรับปรุงสถานีใหมํแล๎วเสร็จในวันที่ 9 กุมภาพันธ๑ 2539
ตามการปรับโครงสร๎างของกรมประมงได๎รับการยกระดับขึ้นเป็น ศูนย๑วิจยั และพัฒนาประมงน้้าจืดชัยนาทโดยมีสถานีประมงน้้าจืด
ภายในสังกัดจ้านวน 1 สถานี คือ สถานีประมงน้้าจืดจังหวัดอุทยั ธานี
ตามการปรับโครงสร๎างของกรมประมง การแบํงหนํวยงานภายในภายใต๎โครงสร๎างการแบํงงานภายในและหน๎าที่ความรับผิดชอบของ
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืด เปลี่ยนชื่อหนํวยงานเป็น ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)
โดยรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด๎วย จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี สระบุรี ลพบุรี และสิงห๑บุรี มีศูนย๑วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืด 3 ศูนย๑ฯ ภายในสังกัด คือ 1. ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดอุทัยธานี 2. ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดสระบุรี 3. ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดสิงห๑บุรี
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ที่ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)
หมูํที่ 5 ต้าบลบางหลวง อ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย๑ 17150
โทรศัพท๑/โทรสาร 0 5640 5060 E-mail : ifchainat@hotmail.com
Website : www4.fisheries.go.th/rfa-chainat
ปัจจุบันศูนย๑ฯ มีเนื้อที่ทั้งหมด 98 ไรํ 3 งาน 56 ตารางวา พื้นที่ผิวน้้า 30 ไรํ
พิกัด UTM พิกัด x 6361552 พิกัด y 1675014

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ทั้งหมดภายในศูนย์ฯ (ที่มา : Google earth)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบ ควบคุม ก้ากับ งานอ้านวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช๎ การดูแลและบ้ารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไป
ของหนํวยงาน
2. วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข๎อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหนํวยงาน
3. ประสานงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับมอบหมาย
4. ศึกษา ค๎นคว๎า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืด และพันธุ๑ไม๎น้าจืดเพื่อน้าเทคโนโลยี
มาทดสอบขยายผลภายใต๎ข๎อจ้ากัดของสภาพพื้นที่จริง
5. วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดและพันธุ๑ไม๎น้าจืดที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ๑สัตว๑น้าหายากหรือ
ใกล๎สูญพันธุ๑ของแตํละท๎องถิ่นเพื่อพัฒนาให๎เป็นสัตว๑น้าเศรษฐกิจ
6. ผลิตและขยายพันธุ๑สัตว๑ และพันธุ๑ไม๎น้าจืดที่ได๎รับการปรับปรุงพันธุ๑ที่หายากและใกล๎สูญพันธุ๑
7. ผลิตและปลํอยพันธุ๑สัตว๑น้า พันธุ๑ไม๎น้าจืดโดยเน๎นชนิดพันธุ๑ที่เหมาะสมกับแหลํงน้้าปิด เพื่อเพิ่มผลผลิต
และความอุดมสมบูรณ๑ของสัตว๑น้าในแหลํงน้้าปิด
8. ให๎บริการทางวิชาการและถํายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้า และพันธุ๑ไม๎น้าจืด และให๎การ
สนับสนุนทางวิชาการกับหนํวยงานสํวนภูมิภาคในเรื่องการก้ากับดูแลด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าและพันธุ๑ไม๎น้าจืด
9. ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร๑มเพาะเลี้ยงสัตว๑น้า และมาตรฐานผลผลิตสัตว๑น้า
สวยงามในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

-510. เฝูาระวังและปูองกันการเกิดโรคระบาดในสัตว๑น้าจืด
11. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับมอบหมาย
12. รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด๎วย จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี สระบุรี ลพบุรี และ
สิงห๑บุรี มีศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืด 3 ศูนย๑ ได๎แกํ 1. ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้า
จืดอุทัยธานี 2. ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดสระบุรี 3. ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้า
จืดสิงห๑บุรี


ปลาประจ้าหน่วยงาน
ปลาแดง (เนื้ อ อ่ อ น นางหรื อ นางแดง) (Whisker
sheatfish) เป็ น ปลาน้้ า จื ดของไทยจั ดอยูํ ในประเภท
ปลาเนื้ออํอน (Siluridae) ล้าตัวสีเงินวาวอมแดงเรื่อ ซึ่งมี
รูปรํางลักษณะคล๎ายคลึงกับปลาน้้าเงินล้าตัวมีสีเงิ นเมื่อ
ถูกแสงสวํางจะปรากฏประกายของสีน้าเงิน ที่แตกตําง
กับปลาน้้าเงินอยํางเห็นได๎ชัดคือบริเวณครีบก๎นจะมีเส๎น
แถบสีด้า 1 เส๎น ขนาดที่พบโดยทั่วไปปลาแดงจะมีขนาด
Phalacronotus bleekeri GÜnther,1864)
เล็ ก กวํ า ปลาน้้ า เงิ น ในชํ ว งเดื อ นสิ ง หาคม - กั น ยายน
สามารถน้ ามาเพาะพัน ธุ๑ได๎ โ ดยวิธี การฉี ดฮอร๑โ มนผสม
เทียมปลาแดงจัดเป็นปลากินเนื้อที่หากินในระดับกลางน้้าถึงผิวน้้า อาหารธรรมชาติได๎แกํ ปลาขนาดเล็ก กุ๎ง และ
แมลงตํางๆ ขนาดที่พบโดยทั่วไปมีความยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร ในภาคกลางพบในแมํน้าเจ๎าพระยาและแมํ
น้้าปุ าสัก ภาคใต๎พบในแมํน้ าตาปี สํวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบในแมํน้าสายส้าคัญๆ เชํน แมํน้ามูล แมํน้า
สงคราม และในอํางเก็บน้้าเขื่อนอุบลรัตน๑

ปลาแดง

การแยกเพศ : ความแตกตํางระหวํางเพศภายนอกสังเกตได๎ ดังนี้
เพศผู้ : ก๎านครีบแข็งของครีบหูอันแรก เป็นหยักเมื่อใช๎มือลูบรู๎สึกสาก
อวัยวะสืบพันธุ๑มีลักษณะเป็นติ่งแหลมและเรียวยาว
เพศเมีย : ก๎านครีบแข็งของครีบหูอันแรกไมํหยักเมื่อลูบรู๎สึกลื่น อวัยวะ
สืบพันธุ๑มีลักษณะเป็น ติ่งรี ในชํว งฤดูผสมพันธุ๑เพศเมียมีสํว น
ท๎องอูมเปุง ออกมาด๎านข๎างทั้งสองข๎าง ผนังท๎องบางและชํอง
เพศมีสีชมพูเรื่อ


-6รายนามผู้ด้ารงต้าแหน่งหัวหน้าสถานีฯ / ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยนาท
/ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 นายอารี สิทธิมังค๑

ตาแหน่ง

ปีที่ดารงตาแหน่ง

หัวหน๎าหนํวยประมง(เจ๎าพระยา)

พ.ศ. 2500 - 2502

2

นายประสิทธิ์ เอกอุรุ

หัวหน๎าสถานีประมง(เจ๎าพระยา)

พ.ศ. 2502 - 2515

3

นายลิขิต นุกูลรักษ๑

หัวหน๎าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท

พ.ศ. 2515 - 2521

4

นายเจริญ ผานิล

หัวหน๎าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท

พ.ศ. 2521 - 2524

5

นายอ้านวย แทํนทอง

หัวหน๎าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท

พ.ศ. 2524 - 2529

6

นายนิตย๑ คูเจริญไพศาล

หัวหน๎าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท

พ.ศ. 2529 - 2532

7

นายสมหวัง พิมลบุตร

หัวหน๎าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท

พ.ศ. 2532 - 2536

8

นายรังสรรค๑ ทรวงชมพันธุ๑

หัวหน๎าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท

พ.ศ. 2536 - 2539

9

นายสนธิพันธ๑ ผาสุขดี

10

นายสุรพงษ๑ วิวัชรโกเศศ

หัวหน๎าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท /
พ.ศ. 2539 - 2546
ผู๎อ้านวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยนาท
ผู๎อ้านวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยนาท พ.ศ. 2546 - 2550

11

นายปฏิพัทธ๑ อภิธนกุล

ผู๎อ้านวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยนาท พ.ศ. 2550 - 2553

12

นายเกียรติคุณ เจริญสวรรค๑

ผู๎อ้านวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยนาท พ.ศ. 2553 - 2555

13

นายอรรณพ อิ่มศิลป์

ผู๎อ้านวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยนาท 8 ต.ค. 55 - 11 มี.ค. 57

14

นายองอาจ ค้าประเสริฐ

ผู๎อ้านวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยนาท 11 มี.ค. 57 - 5 ก.พ. 58

15

นายวรวิทย๑ พรหมปากดี

ผู๎อ้านวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยนาท 5 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน
/ ผู๎อ้านวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)
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โครงสร้างหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืด
ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว๑น้าจืดอุทัยธานี

งานอ้านวยการ

ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว๑น้าจืดสระบุรี
ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว๑น้าจืดสิงห๑บุรี

อัตราก้าลังของข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบตั ิหน้าที่ ประจ้าปีงบประมาณ 2563
ต้าแหน่ง
ผู๎อ้านวยการศูนย๑ฯ

อัตราก้าลัง (ต้าแหน่ง)
1

นักวิชาการประมงช้านาญการ

1

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1

เจ๎าพนักงานประมงช้านาญงาน

1

เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1

ลูกจ๎างประจ้า

6

พนักงานราชการ

19

ลูกจ๎างชั่วคราว(เงินทุนหมุนเวียน)

2

จ๎างเหมาบริการ

1
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รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจ้าปีงบประมาณ 2563
ต้าแหนํง
ชื่อ-สกุล
เลขที่
ข้าราชการ จ้านวน 5 อัตรา
3200 นายวรวิทย๑ พรหมปากดี
1074 เรือเอกพิทักษ๑ ทรัพย๑อุดม
1073 นายชูชาติ ผิวเผือก
1081 นายเอกราช รุํงรังษี
1085 นางสาวสุปราณี อ่้าเกตุ
ลูกจ้างประจ้า จ้านวน 6 อัตรา

ต้าแหนํง

คุณวุฒิ

ผู๎อ้านวยการศูนย๑ฯ
นักวิชาการประมงช้านาญการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
เจ๎าพนักงานประมงช้านาญงาน
เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วท.บ.(ประมง)
วท.บ.(ประมง)
วท.บ.(ประมง)
ปวส.(ประมง)
ปวส.(บัญชี)

163

นางรัชนี เสมาทอง

พนักงานประมงพื้นฐาน บ2

ป.6

163

นายเติมศักดิ์ เต๏ะเปีย

พนักงานขับรถยนต๑ ส2

ม.6

164

นายประดิษฐ๑ คุ๎มทรัพย๑

ชํางเครื่องยนต๑ ช4

ปวท.(ประมง)

พนักงานขับรถยนต๑ ส2
พนักงานพิมพ๑ ส4
ชํางไม๎ ช4

ป.6
ปวช.
ปวช.(นาฏศิลป์)

พนักงานผู๎ชํวยประมง
นักวิชาการประมง

ป.6
วท.บ.(ประมง)

165 นายถาวร ก๐งจุ๐ย
167 นางสาวภิญญาภัสส๑ โพธิ์เพ็ชร๑
168 นางเมธินี คุ๎มทรัพย๑
พนักงานราชการ จ้านวน 19 อัตรา
468 นายพจน๑พันธ๑ ปั่นยวง
1363 นางสาวพรทิพย๑ ศรีสงคราม

กลุํมงาน
ช้านาญการพิเศษ
ช้านาญการ
ปฏิบัติการ
ช้านาญงาน
ปฏิบัติงาน

บริการ
บริหารทั่วไป
ลาออก 21 ก.พ.63

นายกิตติพงษ๑ ประพาสมณเฑียร นักวิชาการประมง

วท.บ.(ประมง)

บริหารทั่วไป
เริ่มจ๎าง 13 เม.ย.63

1364
1365
1366
4677
1367
1368
1369
1371
1372

นายวรณิสร๑ แก๎วตีนแทํน
นักวิชาการประมง
นางสาวพัทธ๑นรี ธนภัทร๑จารุพงษ๑ นักวิชาการประมง
นางสาวนฤภร เสือใย
นักวิชาการประมง
นางสาวรัชนีพร ศรีชุม
นักวิชาการประมง
นายภาณุพงษ๑ บุญแก๎ว
เจ๎าพนักงานประมง
นางสาวรสรินทร๑ วงษ๑วรรณ เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
นายชัยพร ชูแก๎ว
พนักงานผู๎ชํวยประมง
นายวีรยุทธ นุชอยูํ
พนักงานผู๎ชํวยประมง
นายณรงค๑ ทองพานิช
พนักงานผู๎ชํวยประมง

วท.บ.(ประมง)
วท.บ.(ประมง)
วท.บ.(ประมง)
วท.บ. (ประมง)
ปวส.(ประมง)
ปวช.(คอมพิวเตอร๑)
ม.3
ปวช.
ม.3

บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
เทคนิคทั่วไป
บริการ
บริการ
บริการ
บริการ
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รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจ้าปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)
ต้าแหนํง
เลขที่
1373
1374
1375
1376
1377

ชื่อ-สกุล

ต้าแหนํง

นายสมควร จันทร๑ทิม
นายนพพร ปั่นยวง
นายสยมชัย จันทร๑ทา
นายสาโรจน๑ มํวงเงิน
นางอรปภา รัตนวงศ๑

พนักงานผู๎ชํวยประมง
พนักงานผู๎ชํวยประมง
พนักงานผู๎ชํวยประมง
พนักงานผู๎ชํวยประมง
พนักงานผู๎ชํวยประมง

นางสาวอาทิติญา รักษาวังสันต๑ พนักงานผู๎ชํวยประมง

คุณวุฒิ
ม.6
ม.3
ม.6
ม.6
ปกศ.ต๎น
ม.3

หมายเหตุ
บริการ
บริการ
บริการ
บริการ
บริการ
เกษียณอายุราชการ
บริการ
เริ่มจ๎าง 19 พ.ย.63

1378
1379
1380

นายวรวุฒิ ส้าเภา
นายภราดร คุํยเจริญ
นายสุรสรรค๑ พรมทอง

พนักงานผู๎ชํวยประมง
พนักงานผู๎ชํวยประมง
พนักงานผู๎ชํวยประมง

ม.3
ม.6
ม.6

บริการ
บริการ
บริการ

ลูกจ๎างชั่วคราว(งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ๑ปลา พันธุ๑กุ๎ง และพันธุ๑สัตว๑น้าอื่นๆ) จ้านวน 2 อัตรา
นายยงยุทธ อินทโชติ
คนงานประมง
ป.4
นายเอกลักษณ๑ ดีเมือง
คนงานประมง
ม.3
ลูกจ๎างชั่วคราว(จ๎างเหมาบริการ) จ้านวน 1 อัตรา
นายมนตรี เปรมสังข๑
ยาม
ม.3



- 10 -

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ
ประจ้าปีงบประมาณ 2563
1. งานธุรการ
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงินและบัญชี พัสดุ งานบุคคล ดูแลความเรียบร๎อย
สถานที่ราชการและเวรยามรักษาการณ๑ ควบคุมการใช๎ การดูแลและบ้ารุงรักษายานพาหนะ

1. งานสารบรรณ
ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ได๎ปฏิบัติงานสารบรรณเกี่ยวกับการรับ -สํง
หนังสือ รํางโต๎ตอบหนังสือราชการ จัดท้ารายงาน เก็บรวบรวมหนังสือ เอกสารของทางราชการ จัดสํงกรมประมง
สํวนราชการ ห๎างร๎านเอกชนที่เกี่ยวข๎อง การควบคุม แฟูมหนังสือราชการ การติดตามหนังสือราชการ การตรวจ
รายชื่อลงเวลาการปฏิบัติราชการของข๎าราชการและลูกจ๎าง การจัดท้างบเดือน รวมทั้งรวบรวมการลาปุวย ลากิจ
สํวนตัว ลาหยุดพักผํอนประจ้าปีของข๎าราชการและลูกจ๎าง การดูแลเครื่องมือเครื่องใช๎ส้านักงาน เชํน คอมพิวเตอร๑
เครื่องพิมพ๑ดีด ควบคุมการรับ-จํายวัสดุส้านักงาน รายงานบัญชีพัสดุและครุภัณฑ๑

ทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการ ประจ้าปีงบประมาณ 2563
รายการ

จ้านวน

ลงทะเบียนรับหนังสือ

2,938

ลงทะเบียนสํงหนังสือ

746

ออกค้าสั่งศูนย๑ฯ

182
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2. งานการเงินและบัญชี
ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ได๎รับการจัดสรรงบประมาณประจ้าปี 2563
และได๎เบิกจํายเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตํางๆ ตามรายละเอียดดังนี้

ผลการจัดสรรเงินงบประมาณของงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ 2563

งาน/โครงการ
1. กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด๎านการประมง (14710)
- คําจ๎าง (น้้าจืด)
- คําจ๎าง (พระราชด้าริ)
รวม
- ประกันสังคม (น้้าจืด)
- ประกันสังคม (พระราชด้าริ)
รวม
2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค๎าประมงสูํมาตรฐาน (15721)
- คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ
- คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ
รวม
3. กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว๑น้าแบบมีสํวนรํวม(15734)
- คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ
4. กิจกรรมสํงเสริมและบริหารจัดการการผลิตและการแปรรูป(15739)
- คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ (ปลาสวยงาม)
- คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ (พันธุ๑หลักพันธุ๑ขยาย)
รวม

งบประมาณ
ทีไ่ ด๎รับ(บาท)

งบประมาณ
ที่เบิกจําย
(บาท)

3,538,450.00 3,538,444.76
182,640.00 182,640.00
3,721,090.00 3,721,084.76
155,320.00 145,084.00
8,620.00
8,455.00
163,940.00 153,539.00

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)
5.24
5.24
10,236.00
165.00
10,401.00

255,600.00
1,500.00
257,100.00

255,595.35
1,440.00
257,035.35

4.65
60.00
64.65

31,000.00

30,988.00

12.00

67,600.00
6,000.00
73,600.00

67,599.80
6,000.00
73,599.80

0.20
0.20
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ผลการจัดสรรเงินงบประมาณของงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ 2563
งาน/โครงการ
5. กิจกรรมระบบสํงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญํ (15741)
- คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ
6. กิจกรรมสํงเสริมเกษตรเชิงรุกด๎านการประมง (15746)
- คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ
7. กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย๑ (15757)
- คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ กพจ
- คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ
8. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว๑น้า (28705)
- คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
รวม
9. กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (36743)
- คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ
10. กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (36743)02
- คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ (ปลาสวายเผือก)
11. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสูํ Smart Farmer (40722)
- คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ
12. กิจกรรมสํงเสริมเกษตรทฤษฏีใหมํด๎านการประมง (40771)
- คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ
13. กิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาอาชีพด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้า
(40771)
- คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ
รวมทั้งสิ้น
14. กิจกรรมเงินทุนหมุนเวียนฯ (07005)
- คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ได๎รับ(บาท)

งบประมาณ
ที่เบิกจําย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

171,900.00

171,811.00

89.00

43,950.00

43,950.00

-

14,000.00
5,000.00

13,980.00
4,970.00

20.00
30.00

433,600.00
372,300.00
805,900.00

433,541.43
372,272.16
805,813.59

58.57
27.84
86.41

218,300.00

218,245.05

54.95

25,000.00

24,955.00

45.00

93,000.00

92,970.00

30.00

122,000.00

121,999.15

0.85

104,000.00 104,000.00
5,849,780.00 5,838,940.70

10,839.30

273,500.00
554,080.00

108,015.10 165,484.90
317,136.52 236,943.48

- 13 -

3. ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ้าปีงบประมาณ 2563
การใช๎จํายงบประมาณคําสาธารณูปโภคของศูนย๑ฯ ประกอบไปด๎วยคําพลังงานไฟฟูา คําโทรศัพท๑และคํา
ไปรษณีย๑ ไมํมีคําน้้าประปา เนื่องจากไมํอยูํในเขตของการประปา อาศัยการใช๎น้าบาดาลของหนํวยงานเอง ตาม
รายละเอียดดังนี้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ประจ้าปีงบประมาณ 2563
คําไฟฟูา
(บาท)

คําโทรศัพท๑
(บาท)

คําไปรษณีย๑
(บาท)

คํา internet
(บาท)

ตุลาคม 2562

36,466.11

341.33

525.00

1,262.60

พฤศจิกายน 2562

32,167.09

383.06

481.00

1,262.60

ธันวาคม 2562

31,710.61

177.62

496.00

1,262.60

มกราคม 2563

34,004.82

145.52

579.00

1,262.60

กุมภาพันธ๑ 2563

31,530.91

267.50

719.00

1,262.60

มีนาคม 2563

37,066.16

399.11

836.00

1,262.60

เมษายน 2563

41,165.74

379.85

799.00

1,262.60

พฤษภาคม 2563

39,440.35

344.54

495.00

1,262.60

มิถุนายน 2563

35,177.53

318.86

286.00

1,262.60

กรกฎาคม 2563

36,941.42

472.94

641.00

1,262.60

สิงหาคม 2563

34,881.05

402.32

385.60

1,262.60

กันยายน 2563

31,705.44

200.09

580.00

1,262.60

422,257.23

3,832.74

6,822.60

15,151.20

เดือน

รวม
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2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
แผนงาน ยุทธศาสตร๑การเกษตรสร๎างมูลคํา
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค๎าเกษตร
ตามโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากฟาร๑มสูํผู๎บริโภค หนํวยงานของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ๑ ซึ่งประกอบด๎วย กรมประมง กรมปศุสัตว๑ และกรมวิชาการเกษตร รํวมมือ การยกระดับมาตรฐาน การ
บริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ การตลาด รวมถึงการยกระดับมาตรฐานเพื่อการสํงออกโดยเน๎นให๎การสนับสนุน
แกํผู๎ประกอบการตั้งแตํระดับฟาร๑ม ผู๎ผลิตอาหาร ผู๎แปรรูป ธุรกิจการขนสํง และการจ้าหนํายไปจนถึงผู๎สํงออก ทั้งนี้
เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารทั้งระบบให๎ถูกสุขอนามัยและด๎านมาตรฐานสากลตั้งแตํผู๎ผลิตในระดับฟาร๑ม
จนถึงผู๎บริโภค จะกํอให๎เกิดประโยชน๑แกํผู๎ประกอบการที่เกี่ยวข๎องทั้งระบบและจะเป็นการพัฒนาธุรกิจการประมงให๎
ก๎าวหน๎าไปอยําง รวดเร็วกวําที่เป็นอยูํในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
เพื่อสํงเสริมให๎ฟาร๑มเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดในปัจจุบันให๎เข๎าสูํระบบการรับรองคุณภาพสินค๎าตามโครงการ
อาหารปลอดภัย (Food Safety) ทั้งในระดับ Safety Level และระดับ Good Aquaculture Practice (GAP)

แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
ประจ้าปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม
1. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร๑มเพาะเลี้ยงสัตว๑น้า
1.1 ฟาร๑มใหมํ Safety level
1.2 ฟาร๑มเดิมที่ตํออายุ Safety level
1.3 ตรวจติดตามฟาร๑มเดิม Safety level
1.4 ฟาร๑มใหมํ GAP
1.5 ฟาร๑มเดิมที่ตํออายุ GAP
1.6 ตรวจติดตามฟาร๑มเดิม GAP
1.7 ตรวจประเมินฟาร๑มเพาะฟักของหนํวยงาม
2. ตรวจวิเคราะห๑ปัจจัยการผลิต(อาหาร)
3. เก็บตัวอยํางสัตว๑น้า(เนื้อปลา)

หนํวยนับ

แผน

ผล

ฟาร๑ม
ฟาร๑ม
ฟาร๑ม
ฟาร๑ม
ฟาร๑ม
ฟาร๑ม
ฟาร๑ม
ฟาร๑ม
ฟาร๑ม
ฟาร๑ม

262
17
140
91
3
10
1
393
72

263
17
140
92
3
10
1
393
72
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รูปกิจกรรมการด้าเนินงาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ประจ้าปีงบประมาณ 2563

เจ๎าหน๎าที่เข๎าตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร๑มเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืด ณ ฟาร๑มเกษตรกร
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3. กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบมีส่วนร่วม
แผนงาน ยุทธศาสตร๑การเกษตรสร๎างมูลคํา
โครงการ ธนาคารสินค๎าเกษตร
ด๎วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ มีนโยบายในการสนับสนุนสํงเสริมให๎เกษตรกรในพื้นที่แหลํงน้้าชุมชน ที่
มีความเข็มแข็ง สามารถบริหารจัดการผลผลิตเกษตรด๎านการประมงให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด โดยการจัดตั้งธนาคาร
ผลผลิตสัตว๑น้าแบบมีสํวนรํวม กรมประมงจึงได๎ด้าเนินโครงการธนาคารสินค๎าเกษตรเพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎
ชุมชนเกษตรกรสามารถบริหารจัดการผลผลิตสัตว๑น้าให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้าเนินการโดยอาศัยแหลํงน้้าชุมชน
เป็นศูนย๑กลางในการบริหารจัดการ โดยความรํวมมือของราษฎรในชุมชน
จังหวัดชัยนาท โดยส้านักงานประมงจังหวั ดชัยนาทรํวมกับศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืด
ชัยนาทและอ้าเภอเนินขาม ติดตามการด้าเนินงานแหลํงน้้าชุมชนบึงซับปลากระป๋อง อ้าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
แหํงเกําปี 2562 ในโครงการเพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎ชุมชนมีการบริการบริหารจัดการแหลํงน้้าของชุมชนเพื่อให๎
เป็นแหลํงผลิตอาหารสัตว๑น้าเพื่อบริโภคและสร๎างรายได๎ในครัวเรือน ซึ่งรายได๎จากผลผลิตสัตว๑น้า มีการจัดสรรรายได๎
ที่เกิดขึ้นให๎กับสมาชิกและใช๎บริหารธนาคารฯอยํางตํอเนื่อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้้าบ๎านซับปลากระป๋องเป็นที่เลี้ยงสัตว๑น้าของชุมชน
2. เป็นที่เพิ่มผลผลิตสัตว๑น้าจืด และสร๎างรายได๎ ลดรายจํายให๎กับราษฎรในชุมชน
3. เพื่อพัฒนาเป็นกองทุนด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าให๎มีความยั่งยืน และเป็นประโยชน๑ตํอสํวนรวม
4. เพื่อบริหารจัดการแหลํงน้้าในลักษณะบูรณาการทุกภาคสํวนให๎โครงการมีความเข๎มแข็งและสามารถ
ขยายผลไปสูํแหลํงน้้าหมูํบ๎านอื่นได๎

เป้าหมาย
1. มีการบริหารจัดการแหลํงน้้าและผลผลิตสัตว๑น้าให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดในชุมชน
2. มีการบริหารจัดการผลผลิตสัตว๑น้าที่ผํานธนาคารโดยชุมชนอยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิ์ภาพ
3. สามารถเป็นต๎นแบบในการบริหารจัดการผลผลิตสัตว๑น้า
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แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบมีส่วนร่วม
ประจ้าปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมติดตามการด้าเนินงานแหลํงน้้าชุมชนบึงซับปลา
กระป๋อง อ้าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท แหํงเกําปี 2562
1. การจับสัตว๑น้าขึ้นใช๎ประโยชน๑ โดยมีการประเมินผลจับและ
มูลคําสัตว๑น้าที่จับใช๎ประโยชน๑จากแหลํงน้้า

หนํวย
ครั้ง

การด้าเนินงาน
แผน

ผล

1

1

หมายเหตุ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการและสมาชิกโครงการรํวมกันจับ รวมทั้งสิ้น 94 กิโลกรัม
(ปลาตะเพียนขาว 5 กก., ปลายี่สกเทศ 11.5 กก., ปลานิล 66 กก., ปลาจีน 11.5 กก.)
จ้าหนํายให๎กับผู๎ที่สนใจ รวมเป็นเงิน 2,690 บาท รายละเอียดดังนี้
- ปลาตะเพียนขาว 5 กก.*50 บาท/กก. เป็นเงิน 250 บาท
- ปลานิล 61 กก.*40 บาท/กก. เป็นเงิน 2,440 บาท
พันธุ๑สัตว๑น้าที่เหลือจากการจ้าหนําย 18 กิโลกรัม แบํงท้าอาหารกลางวันเพื่อเลี้ยงสมาชิกและเจ๎าหน๎าที่
และแบํงให๎สมาชิกที่ออกแรงลงขําย ทอดแหจับสัตว๑น้าในครั้งนี้ รวมทั้งหมด 18 กิโลกรัม
2. ปลํอยพันธุ๑สัตว๑น้าเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหลํงน้้า

ตัว

20,000 24,000

รายละเอียดการปลํอยพันธุ๑สัตว๑น้า
ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2563 รวม 10,000 ตัว
- ปลาตะเพียนขาว 5,000 ตัว, ปลายี่สกเทศ 4,000 ตัว, ปลานิล 1,000 ตัว
ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2563 รวม 14,000 ตัว
- ปลาตะเพียนขาว 5,000 ตัว, ปลายี่สกเทศ 5,000 ตัว, ปลานิล 2,000 ตัว, ปลาสวาย 2,000 ตัว
3. จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานโครงการฯ
ในแหลํงน้้าเกําปี 2562 ประจ้าปี 2563

ครั้ง

1

1
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รูปกิจกรรมการด้าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
(กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบมีสว่ นร่วมแหล่งน้้าเก่าปี 2562)
ประจ้าปีงบประมาณ 2563

เจ๎าหน๎าที่ศูนย๑วิจยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) เข๎ารํวมประชุมกับส้านักงานประมงจังหวัดชัยนาท
จัดท้าแผนการปฏิบตั ิงานรํวมกับชุมชนในแหลํงน้้าเปูาหมาย เพื่อให๎การด้าเนินการบรรลุตามเปูาหมาย

การประชุมเพื่อจัดท้าแผนการด้าเนินงานของคณะกรรมการรํวมกับสมาชิกในโครงการฯ แหลํงน้้าในชุมชนฯ

คณะกรรมการและสมาชิกของโครงการ รํวมกับเจ๎าหน๎าที่ จัดท้าฟาง/หญ๎าหมัก ซึ่งเป็นแหลํงอาหารโดยตรงที่เลีย้ งปลา
และยังชํวยให๎เกิดอาหารธรรมชาติ เชํน ไรแดง โรติเฟอร๑ หนอนแดง เป็นต๎น
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รูปกิจกรรมการด้าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
(กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบมีสว่ นร่วมแหล่งน้้าเก่าปี 2562)
ประจ้าปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)

ศูนย๑วิจยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ผลิตและปลํอยพันธุ๑สัตว๑น้าจ้านวน 24,000 ตัว
4 ชนิด ได๎แกํ ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ ปลานิล ปลาสวาย

กิจกรรมการจับสัตว๑น้าขึ้นใช๎ประโยชน๑ ดังนี้ 1) จ้าหนํายพันธุ๑สัตว๑น้าให๎กับผู๎ที่สนใจ ได๎แกํ ปลาตะเพียนขาว ปลานิล
2) น้าสัตว๑น้าที่จับได๎มาประกอบอาหารกลางวันเพื่อเลี้ยงสมาชิกและเจ๎าหน๎าที่ และแบํงปันให๎สมาชิกโครงการทีล่ งแรง
ทอดแห ลงขํายจับสัตว๑น้าขึ้นมาจ้าหนําย ในแหลํงน้้าสาธารณะบ๎านซับปลากระป๋อง ต้าบลกะบกเตีย้ อ้าเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท ในโครงการธนาคารสินค๎าเกษตร

กิจกรรมการจ้าหนํายบัตรทอดแหให๎กับประชาชนทั่วไปเข๎าจับสัตว๑นา้ ในแหลํงน้้าสาธารณะบ๎านซับปลากระป๋อง
ต้าบลกะบกเตี้ย อ้าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ในโครงการธนาคารสินค๎าเกษตร
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รูปกิจกรรมการด้าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
(กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบมีสว่ นร่วมแหล่งน้้าเก่าปี 2562)
ประจ้าปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)

กิจกรรมการจ้าหนํายบัตรทอดแหให๎กับประชาชนทั่วไปเข๎าจับสัตว๑นา้ ในแหลํงน้้าสาธารณะบ๎านซับปลากระป๋อง
ต้าบลกะบกเตี้ย อ้าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ในโครงการธนาคารสินค๎าเกษตร
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4. กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตและการแปรรูป
แผนงาน ยุทธศาสตร๑การเกษตรสร๎างมูลคํา
โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว๑น้า(พันธุ๑หลักพันธุ๑ขยาย)
ตามที่ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว๑น้า (กพก.) มีภารกิจหลักในการผลิต และด้ารงรักษาพํอแมํพันธุ๑
สัตว๑น้าปรับปรุงพันธุ๑ (พันธุ๑หลัก) เพื่อใช๎ในการผลิตสัตว๑น้าปรับปรุงพันธุ๑ (พันธุ๑ขยาย) สนับสนุนให๎หนํวยผลิตสัตว๑น้า
ของกรมประมง หนํวยผลิตในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืด(กพจ.) กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้าชายฝั่ง (กพช.) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด (กปจ.) และกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
(กพท.) ใช๎เป็นพํอแมํพันธุ๑ในการผลิตลูกพันธุ๑จ้าหนํายเพื่อกระจายสูํเกษตรกรตํอไป ในการนี้ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ได๎รับพันธุ๑สัตว๑น้าพันธุ๑ขยายและน้าไปใช๎ประโยชน๑ รายละเอียดดังนี้
วันที่ได๎รับ

ชนิด

ปีงบประมาณ 2561
21-ก.พ.-61 ปลาตะเพียนขาวซิลเวอร๑ซี 1
21-ก.พ.-61 ปลายี่สกเทศคัดพันธุ๑ โรห๑ 1
21-ก.พ.-61 ปลานวลจันทร๑เทศคัดพันธุ๑ มา 1
21-ก.พ.-61 ปลานิลจิตรลดา 3
21-ก.พ.-61 ปลานิลแดงสายพันธุ๑อุตรดิตถ๑(เรด 2)
21-ก.พ.-61 ปลาไน สพก.
(มอบให๎ ศพจ.สิงห๑บุรี)
21-ก.พ.-61 ปลาหมอชุมพร 1
(มอบให๎ ศพจ.อุทัยธานี)
ปีงบประมาณ 2562
7-มี.ค.-62 ปลาตะเพียนขาวซิลเวอร๑ซี 1
7-มี.ค.-62 ปลานวลจันทร๑เทศคัดพันธุ๑ มา 1
ปีงบประมาณ 2563
4-พ.ค.-63 ปลานิลจิตรลดา 3
4-พ.ค.-63 ปลาตะเพียนขาวซิลเวอร๑ซี 1
4-พ.ค.-63 ปลายี่สกเทศคัดพันธุ๑ โรห๑ 1

น้้าหนัก
(กรัม)

จ้านวน วันที่ใช๎ น้าไปใช๎ คงเหลือ
(ตัว) ประโยชน๑ ประโยชน๑ (ตัว)

50
50
50
50
50
50

3,000
3,000
3,000
1,000
3,000
3,000

มิ.ย.-61
ส.ค.-62
ส.ค.-62
ส.ค.-62
ส.ค.-62
ก.พ.-61

2,400
2,100
2,000
100
2,400
3,000

600
900
1,000
900
600
-

50

3,000

ก.พ.-61

3,000

-

50
50

1,300
1,300

ก.ค.-62
ก.ค.-62

1,300
1,300

-

50
50
50

1,100
1,100
1,100

ส.ค.-63
-

700
-

400
1,100
1,100
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แผนงาน ยุทธศาสตร๑การเกษตรสร๎างมูลคํา
โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว๑น้า
(จัดตั้งศูนย๑วิจัยและพัฒนาถํายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าสวยงามและพรรณไม๎น้าประจ้าเขต)
ตามค้าสั่งกรมประมงที่ 883/2562 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559 เรื่องการก้าหนดโครงสร๎างการแบํงงาน
ภายในและหน๎าที่ความรับผิดชอบของหนํวยงามกฎกระทรวงแบํ งสํวนราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ๑ พ.ศ.2559 ให๎ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืด มีภารกิจในการศึกษาทดสอบขยายผลภายใต๎
ข๎อก้าหนดของสภาพพื้นที่จริง วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดและพันธุ๑ไม๎น้าจืดที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ๑
สัตว๑น้าหายากหรือใกล๎สูญพันธุ๑ของแตํละท๎องถิ่นเพื่อพัฒนาให๎เป็นสัตว๑น้าเศรษฐกิจ ผลิตและขยายพันธุ๑สัตว๑น้าและ
พันธุ๑ไม๎น้าจืดที่ได๎รับการปรับปรุงพันธุ๑ที่หายากและใกล๎สูญพันธุ๑ ผลิตและปลํอยพันธุ๑สัตว๑น้า พันธุ๑ไม๎น้าจืด โดยเน๎น
ชนิดพันธุ๑ที่เหมาะสมกับแหลํงน้้าจืด เพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ๑ของสัตว๑น้าในแหลํงน้้าปิด ให๎บริการทาง
วิช าการและถํา ยทอดเทคโนโลยี การเพาะเลี้ ยงสั ตว๑ น้า และพัน ธุ๑ไ ม๎น้ า จืด และให๎ การสนับ สนุน ทางวิ ช าการกั บ
หนํวยงานที่สํวนภูมิภาคในเรื่องการก้ากับ ดูแลด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าและพันธุ๑ไม๎น้า ควบคุม ตรวจสอบและออก
ใบรับรองมาตรฐานฟาร๑มเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าและมาตรฐานผลผลิตสัตว๑น้าสวยงามในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ เฝูาระวัง
และปูองกันการเกิดโรคระบาดในสัตว๑น้าจืด รวมทั้งปฏิบัติงานรํวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่น
ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย
การถํายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าสวยงามและพรรณไม๎น้า เป็นภารกิจส้าคัญของกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดที่จะสํงเสริมให๎เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่ต๎องการประกอบอาชีพ
การเพาะเลี้ ย งสั ตว๑ น้ า สวยงามและพรรณไม๎ น้ าเพื่ อ สร๎ า งรายได๎แ ละด้า เนิ นธุ ร กิ จได๎ มีค วา มรู๎ เ ป็ นแหลํ งฝึ ก ฝน
ประสบการณ๑ดังกลําว ในการนี้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดจึงมอบหมายให๎ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) เป็นผู๎รับผิดชอบในการด้าเนินงานศูนย๑วิจัยและพัฒนาถํายทอดเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้าสวยงามและพรรณไม๎น้าเขต 9

ภาพกิจกรรมการด้าเนินงานจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามและพรรณไม้น้าเขต 9 (ชัยนาท)

ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ได๎ผลิตและขยายพันธุ๑ปลาสวยงาม
เชํน ปลากัด ปลาหางนกยูง เป็นต๎น เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎กับเกษตรกรที่สนใจ
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ภาพกิจกรรมการด้าเนินงานจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามและพรรณไม้น้าเขต 9 (ชัยนาท) (ต่อ)

ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ได๎ผลิตและขยายพันธุ๑ปลาสวยงาม
เชํน ปลากัด ปลาหางนกยูง เป็นต๎น เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎กับเกษตรกรที่สนใจ

ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ได๎น้าพันธุ๑ปลากัดเข๎ารํวมจัดนิทรรศการ
“ปลากัดปลาประจ้าชาติไทย” จัดโดยส้านักงานเทศบาลต้าบลสรรพยา ณ โรงพักเกําสรรพยา จ.ชัยนาท

ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ได๎น้าพันธุ๑ปลาสวยงามที่เพาะได๎แจกให๎กบั นักเรียน
ที่มีความสนใจ พร๎อมกับให๎ความรูด๎ ๎านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
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5. กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้าจืด)
(แปลงใหญํปลากรายและปลาน้้าจืดอื่นๆ ต้าบลธรรมามูล อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท)

แผนงาน ยุทธศาสตร๑การเกษตรสร๎างมูลคํา
โครงการ ระบบสํงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญํ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑มีนโยบายเพื่อพัฒนาแหลํงผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด๎านการเกษตร
ให๎ มี ค วามสมบู ร ณ๑ แ ละครบวงจรเพื่ อ แก๎ ปั ญ หาผลผลิ ต ในตลาด ราคาตกต่้ า และให๎ ผ ลผลิ ต ที่ ไ ด๎ มี ม าตรฐาน
โดยสํงเสริมให๎เกษตรกรรวมกันผลิตเป็นแปลงใหญํ จัดการการเลี้ยงให๎เป็นตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าที่ดี
การจัดหาปัจจัยการผลิต การลดต๎นทุนการผลิตให๎อยูํในระดับที่เหมาะสม การจัดการผลผลิต การเพิ่มมูลคํ าผลผลิต
และการเชื่อมโยงสินค๎าสูํตลาด โดยมีผู๎ จัดการโครงการ(Project manager) เป็นผู๎ให๎ค้าแนะน้า ติดตาม และ
ประสานงานกับเกษตรกรและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการด้าเนินการในด๎านตําง ๆ ดังกลําว ในปี พ.ศ. 2560
ประเทศไทยมีผลผลิตสัตว๑น้าจืด 605,900 ตัน มูลคําประมาณ 32,847.2 ล๎านบาท ชนิดสัตว๑น้าที่ส้าคัญ คื อ ปลานิล
ปลาดุก กุ๎งก๎ามกราม ปลาตะเพียน ปลาชํอน ปลาสลิด ปลาสวาย และปลาหมอ เป็นต๎ น ซึ่งปัจจุบัน เกษตรกร
ประสบปัญหาด๎ านต๎นทุนการผลิ ตสูง ระบบการเลี้ ยงไมํได๎มาตรฐานและราคาตกต่้า ดังนั้นเพื่อพัฒนาเกษตรกร
ผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ๑ กรมประมงจึงด้าเนินการโครงการระบบสํงเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญํสัตว๑น้าจืด) ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให๎มีผลผลิตเพิ่มขึ้นและลดต๎นทุนเพื่อตอบสนองความ
ต๎องการของตลาด ด๎วยการเลี้ยงตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าที่ดี โดยมีการรวมกลุํมกันของ
เกษตรกรเพื่อเพิ่มอ้านาจตํอรองในการซื้อปั จจัยการผลิตและจ้าหนํายผลผลิต ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชํวย
ให๎เกษตรกรมีรายเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยํางยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าของเกษตรกร
2. ลดต๎นทุนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าของเกษตรกร
3. ยกระดับมาตรฐานฟาร๑มเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าเข๎าสูํมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าที่ดี (GAP)
4. พัฒนากลุํมวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ๑ผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้า เพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบการผลิต
และการเชื่อมโยงผลผลิตสูํตลาดให๎แกํสมาชิก
5. มีตลาดจ้าหนํายผลผลิตสัตว๑น้า
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แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์นา้ จืด)
ประจ้าปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม

หนํวย

แผน

ผล

ชื่อแปลง แปลงใหญํปลากรายและปลาน้้าจืดอื่นๆ ต้าบลธรรมามูล อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
1. สํงเสริม/ให๎ความรู๎/ด๎านระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและ
การใช๎เชื้อจุลินทรีย๑ ปม.1

ราย

31

31

2. สนับสนุนสัตว๑น้าพันธุ๑ดี

ราย

31

31

3. สนับสนุนจุลินทรีย๑ ปม.1

ราย

31

31

4. ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร๑ม GAP กรมประมง

ราย

19

19

ภาพกิจกรรมการด้าเนินงาน
กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้าจืด)
(แปลงใหญํปลากรายและปลาน้้าจืดอื่นๆ ต้าบลธรรมามูล อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท)

เจ๎าหน๎าที่ศูนย๑วิจยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) รํวมกับเจ๎าหน๎าที่สา้ นักงานประมงจังหวัดชัยนาท
ถํายทอดความรูด๎ ๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืด ด๎านระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ และการใช๎เชื้อจุลนิ ทรีย๑ ปม.1
พร๎อมสนับสนุน ปม.1 ให๎กับเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการฯ
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ภาพกิจกรรมการด้าเนินงาน
กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้าจืด)
(แปลงใหญํปลากรายและปลาน้้าจืดอื่นๆ ต้าบลธรรมามูล อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท) (ต่อ)

เจ๎าหน๎าที่ศูนย๑วิจยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) รํวมกับเจ๎าหน๎าที่สา้ นักงานประมงจังหวัดชัยนาทสนับสนุน
สัตว๑น้าพันธุ๑ดีให๎กับเกษตรกรทีเ่ ข๎ารํวมโครงการฯและเข๎าตรวจรับรองมาตรฐานฟาร๑มGAP ฟาร๑มเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการฯ



- 27 -

6. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง(Zoning by Aqri-Map)
แผนงาน ยุทธศาสตร๑การเกษตรสร๎างมูลคํา
โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค๎าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Aqri-Map)
เนื่ องด๎ว ยรัฐ บาลมีน โยบายการบริ หารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม หรือ “เกษตรโซนนิ่ง ”(Zoning by
Aqri-Map) โดยมีเปูาหมายเพื่อแก๎ปัญหาในภาคการเกษตรไทย เชํน ราคาสินค๎าเกษตรที่ตกต่้า การขาดแคลนน้้า
เป็นต๎น รัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข๎าวเข๎าสูํกิจกรรมด๎านอื่นๆ ให๎เหมาะสมกับพื้นที่และสนับสนุนข๎อมูล
ให๎เกษตรกรใช๎ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพื้นที่ เพื่อแก๎ปัญหาในภาคการเกษตรไทย โดยใช๎แนวทางการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรด๎วยการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่กับชนิดของพืชผลทางการเกษตรที่จะปลูก
วําสอดคล๎ องเหมาะสมกัน หรือไมํ หากไมํเหมาะสมจะสามรถเปลี่ ยนแปลงการประกอบอาชีพได๎อยํางไร ซึ่งให๎
หนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องเข๎ามาชํวยเสนอแนวทางเลือกใหมํๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ตํอไป
ด๎วยเหตุนี้ กรมประมงจึงมีแนวคิดที่จะสํงเสริมให๎มีการเลี้ยงสัตว๑น้าในพื้นที่ไมํเหมาะสมกับการท้านาข๎าว
เพื่อทดลองปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมการเลี้ยงสัตว๑น้าและสํงเสริมให๎เป็นอาชีพทางเลือกแกํเกษตรกรที่ สนใจเข๎ารํวม
โครงการ ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ได๎ด้าเนิน โครงการบริหารจัดการการผลิต
สินค๎าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Aqri-Map) ประจ้าปีงบประมาณ 2563 เพื่อทดลอง
ปรั บเปลี่ย นพื้น ที่ไมํเหมาะสมกับ การท้าเกษตร เข๎าสูํ กิจกรรมการเลี้ ยงสั ตว๑น้า มีเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการฯ
ทั้งหมด จ้านวน 19 ราย พื้นที่ตั้งบํออยูํอ้าเภอเนินขาม 5 ราย อ้าเภอหันคา 3 ราย อ้าเภอวัดสิงห๑ 3 ราย อ้าเภอ
หนองมะโมง 6 ราย อ้าเภอมโนรมย๑ 2 ราย ขนาดบํอ 1,260 ลบ.ม.พื้นที่บํอ กว๎างxยาวxลึก ประมาณ 30x20x3เมตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสํงเสริมเกษตรกรในพื้นที่ไมํเหมาะสมในการปลูกข๎าวปรับเปลี่ยนกิจกรรมสูํการเลี้ยงสัตว๑น้า
2. เพื่อสร๎างอาชีพทางเลือกให๎แกํเกษตรกร

แผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Aqri-Map) ประจ้าปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม

หนํวยนับ

แผน

ผล

1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ๑ปลากินพืช จ้านวน 1,600 ตัว/ราย
อาหารปลา 1 กระสอบ/ราย ปูนขาว 10 ก.ก. /ราย

ราย

19

19

2. ให๎ค้าแนะน้า ถํายทอดให๎ความรู๎ด๎านการเลี้ยงสัตว๑น้า 2 ครั้ง/ราย

ครั้ง

38

38

3. ประเมินผลผลิตสัตว๑น้าหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ 1 ครั้ง/ราย

ราย

19

19
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ภาพกิจกรรมการด้าเนินงาน
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Aqri-Map) ประจ้าปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมให้ค้าแนะน้า ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้า
ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ด้าเนินการให๎ค้าแนะน้าและให๎ความรู๎ เกษตรกรที่เข๎ารํวม
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค๎าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Aqri-map) จ้านวน 19 ราย จ้านวน
2 ครั้ง รายละเอียด ดังนี้
ครั้งที่ 1 เจ๎ าหน๎า ที่ศูน ย๑วิจั ยและพัฒนาการเพาะเลี้ ยงสั ตว๑น้า จืดเขต 9 (ชั ยนาท) ลงพื้น ที่รํว มกับ ประมงอ้า เภอ ให๎
ค้าแนะน้า ถํายทอดความรู๎ ด๎านการจัดการบํอ การท้าปุ๋ยหมักในบํอโดยใช๎ฟางหมักรํวมกับปุ๋ยคอกเพื่อชํวยให๎เกิดอาหารธรรมชาติ
เชํน ไรแดง หนอนแดง ตัวอํอนแมลง เป็นต๎น ซึ่ งเป็นอาหารของลูกปลาวัยอํอนและยังเป็นอาหารของปลากินพืชโดยตรง เพื่อลด
ต๎นทุนทางด๎านอาหารในการเลี้ยงปลา พร๎อมทั้งแจกคูํมือเกษตรกรโครงการฯ (Aqri-map) เพื่อให๎เกษตรน้าไปศึกษาข๎อมูลด๎านการ
เลี้ยงปลาเพิ่มเติม และวิเคราะห๑คุณภาพน้้าเบื้องต๎นมีคําเฉลี่ยดังนี้ อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส, คํา pH 8, DO 4 mg/L ซึ่งมีความ
เหมาะสมตํอการเลี้ยงสัตว๑น้า
ครั้งที่ 2 เจ๎าหน๎าที่ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ลงพื้นที่รํวมกับประมงอ้าเภอ ให๎ค้าแนะน้า
วิธีการเลี้ยงปลากินพืช การให๎อาหาร การแก๎ไขปัญหาในการเลี้ยงสัตว๑น้า รูปกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมให๎คา้ แนะน้า ถํายทอดให๎ความรู๎ด๎านการเลี้ยงสัตว๑น้าให๎กับเกษตรกรในพื้นที่อ้าเภอเนินขาม และอ้าเภอหันคาที่เข๎ารํวม
โครงการฯ (Aqri-Map) การท้าฟางหมักในบํอ เพื่อชํวยให๎เกิดอาหารธรรมชาติ และเป็นอาหารของปลากินพืชโดยตรง เพื่อลดต๎นทุน
พร๎อมทั้งตรวจวัดคุณภาพน้้ากํอนมอบพันธุ๑สัตว๑น้า โดยเจ๎าหน๎าที่ศูนย๑ฯ รํวมกับ ประมงอ้าเภอหันคา
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ภาพกิจกรรมการด้าเนินงาน
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Aqri-Map) ประจ้าปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)

กิจกรรมให๎คา้ แนะน้า ถํายทอดให๎ความรู๎ด๎านการเลี้ยงสัตว๑น้าให๎กับเกษตรกรในพื้นที่อ้าเภอมโนรมย๑ ที่เข๎ารํวมโครงการฯ
(Aqri-Map) การท้าฟางหมักในบํอ เพื่อชํวยให๎เกิดอาหารธรรมชาติ และเป็นอาหารของปลากินพืชโดยตรง เพื่อลดต๎นทุน พร๎อมทั้ง
ตรวจวัดคุณภาพน้้ากํอนมอบพันธุ๑สัตว๑น้า โดยเจ๎าหน๎าที่ศูนย๑ฯ รํวมกับประมงอ้าเภอมโนรมย๑

กิจกรรมให๎คา้ แนะน้า ถํายทอดให๎ความรู๎ด๎านการเลี้ยงสัตว๑น้าให๎กับเกษตรกร ในพื้นที่อ้าเภอหนองมะโมงและอ้าเภอวัดสิงห๑ ที่เข๎ารํวม
โครงการฯ (Aqri-Map) การท้าฟางหมักในบํอ เพื่อชํวยให๎เกิดอาหารธรรมชาติ และเป็นอาหารของปลากินพืชโดยตรง เพื่อลดต๎นทุน
พร๎อมทั้งตรวจวัดคุณภาพน้้ากํอนมอบพันธุ๑สัตว๑น้า โดยเจ๎าหน๎าที่ศูนย๑ฯ รํวมกับประมงอ้าเภอวัดสิงห๑

- 30 -

ภาพกิจกรรมการด้าเนินงาน
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Aqri-Map) ประจ้าปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)
กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้า
ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ได๎ด้าเนินการผลิตพันธุ๑สัตว๑น้า เพื่อมอบให๎แกํเกษตรกรที่
เข๎ารํวมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค๎าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Aqri-Map) ประกอบด๎วย
1.พันธุ๑ปลากินพืช ได๎แกํ ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร๑เทศ และปลานิล จ้านวนไมํเกิน 1,600 ตัว/ราย 2.อาหาร
ปลากินพืชเล็ก เพื่อใช๎ชํวงเริ่มปลํอยลูกปลา จ้านวน 1 กระสอบ/ราย 3. ปูนขาวใช๎ส้าหรับปรับสภาพน้้า 10 กิโลกรัมรูปกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมการมอบปัจจัยการผลิต ให๎กับเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการฯ (Aqri-Map) โดยเจ๎าหน๎าที่ศูนย๑ฯ
รํวมกับประมงอ้าเภอเมือง ในพื้นที่อ้าเภอมโนรมย๑

กิจกรรมการมอบปัจจัยการผลิต ให๎กับเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการฯ (Aqri-Map) โดยเจ๎าหน๎าที่ศูนย๑ฯรํวมกับประมงอ้าเภอหันคา
ในพื้นที่อ้าเภอหันคาและอ้าเภอเนินขาม

- 31 -

ภาพกิจกรรมการด้าเนินงาน
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Aqri-Map) ประจ้าปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)

กิจกรรมการมอบปัจจัยการผลิต ให๎กับเกษตรกรทีเ่ ข๎ารํวมโครงการฯ (Aqri-Map) โดยเจ๎าหน๎าที่ศูนย๑ฯ
รํวมกับประมงอ้าเภอวัดสิงห๑ ในพื้นที่อ้าเภอวัดสิงห๑และอ้าเภอหนองมะโมง

(ตํอ) กิจกรรมการมอบปัจจัยการผลิต ให๎กับเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการฯ (Aqri-Map) โดยเจ๎าหน๎าที่ศนู ย๑ฯ
รํวมกับประมงอ้าเภอวัดสิงห๑ ในพื้นที่อ้าเภอวัดสิงห๑และอ้าเภอหนองมะโมง
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7. กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แผนงาน ยุทธศาสตร๑การเกษตรสร๎างมูลคํา
โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
การสํงเสริมและพัฒนาการผลิตสินค๎าสัตว๑น้าให๎เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ เป็นสํวนส้าคัญในการ
สร๎ างมูล คํ าเพิ่ม ให๎ กั บ สิ น ค๎ า สั ต ว๑น้ าของไทย และเพิ่ม ชํ องทางในการแขํง ขั นทางการค๎า ซึ่ ง เป็ นการผลั ก ดัน ให๎
ไปสูํ เปู า หมาย “ประเทศไทยเป็ น ผู๎ น้ าในระดับ ภูมิภ าค ด๎าน การผลิ ต การบริ โ ภค การสิ น ค๎า และการบริ การ
เกษตรอินทรีย๑ที่มีความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”อีกทั้งในปัจจุบันผู๎บริโภคได๎ให๎ความส้าคัญกับการ
บริโภคอาหารแบบคลีน มีความปลอดภัย และสินค๎าที่ผลิตตามมาตรฐานอินทรีย๑ ซึ่งผลผลิตสัตว๑น้าที่ได๎รับการรับรอง
ตามมาตรฐานอินทรีย๑ยังมีอยูํคํอนข๎างน๎อย และอยูํในวงจ้ากัด ดังนั้น จึงมีความจ้าเป็นที่ต๎องขยาย และสร๎างแหลํง
ผลิตสัตว๑น้าที่ด้าเนินการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ ให๎มีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการสํงเสริมและพัฒนาเกษตรกรให๎
มีการด้าเนินการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าสอดคล๎องเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ นับวําเป็นแกํนหลังหนึ่งที่จะท้าให๎
เกษตรกรมีความยั่งยืน และยังเป็นการรักษาสมดุลสิ่งแวดล๎อมได๎อีกทางหนึ่งด๎วย

วัตถุประสงค์
1. เกษตรกรมีความรู๎ด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑เพิ่มมากขึ้น
2. เพิ่มแหลํงผลิตผลผลิตสัตว๑น้าจืดอินทรีย๑
3. เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพการเกษตรให๎แกํเกษตรกร

แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์
ประจ้าปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม
สร๎างเสริมองค๑ความรู๎ด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าอินทรีย๑
แกํเกษตรกร

หนํวยนับ

แผน

ผล

ราย

5

5
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8. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด๎านการประมง
ปัจจุบันแหลํงน้้าธรรมชาติสํวนใหญํเสื่อมโทรมลงมาก ท้าให๎มีความเหมาะสมตํอการเป็นแหลํงอาศัยและ
แพรํขยายพันธุ๑ของสัตว๑น้าลดลง การเพิ่มของจ้านวนประชากรท้าให๎สัตว๑น้าถูกจับมาบริโภคเป็นจ้านวนมากจนไมํ
สามารถแพรํขยายพันธุ๑เองในธรรมชาติได๎เพียงพอ เพื่อบรรเทาปัญหาการลดลงของจ้านวนพันธุ๑สัตว๑น้าในธรรมชาติ
ลดน๎อยลง จึงได๎หาแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว๑น้าให๎มากขึ้น โดยการส้ารวจแหลํงน้้าและผลิตพันธุ๑สัตว๑น้าน้าไป
ปลํอยในแหลํงน้้าธรรมชาติ แจกจํายให๎กับสํวนราชการอื่นๆ แจกจํายให๎กับเกษตรกรในโครงการตํางๆ เป็นการเพิ่ม
ผลผลิตการประมงและเพิ่มความสมบูรณ๑ทรัพยากรประมงในแหลํงน้้า

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตพันธุ๑สัตว๑น้าจืดชนิดตํางๆ น้าไปปลํอยในแหลํงน้้าธรรมชาติและแหลํงน้้าที่มีการใช๎ประโยชน๑รํวมกัน
ให๎เป็นแหลํงผลิตอาหารโปรตีนของประชาชน
2. เพื่อผลิ ตพัน ธุ๑สั ตว๑น้ าจืดชนิ ดตํางๆ แจกจํายให๎เกษตรกรผู๎ เลี้ ยงสั ตว๑น้า สํ ว นราชการตํางๆ เพื่อสํ งเสริมและ
สนับสนุนการประกอบอาชีพและเหลือไว๎บริโภค

แผน/ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
ประจ้าปีงบประมาณ 2563
ชนิดพันธุ๑สัตว๑น้า

หนํวยนับ

แผนผลิต

ผลปลํอย

รวม
1. ปลาตะเพียนขาว
2. ปลาตะเพียนทอง
3. ปลากระแห
4. ปลาสวาย
5. ปลาตะโกก
6. ปลากาด้า
7. ปลานิล

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

5,300,000
2,400,000
1,650,000
650,000
320,000
170,000
110,000
-

5,607,000
3,626,000
370,000
470,000
147,000
10,000
4,000

8. ปลายี่สกเทศ

ตัว

-

585,000

9. ปลานวลจันทร๑เทศ

ตัว

-

395,000
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9. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุป์ ลาสัตว์น้าจืดของไทย
แผนงาน ยุทธศาสตร๑เสริมสร๎างพลังทางสังคม
โครงการ สํงเสริมการด้าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ระหวํางปีพุทธศักราช 2533 – 2534 สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ เสด็จพระราชด้าเนิน
ทอดพระเนตรวัดไชยวัฒนารามและโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงสนพระราชหฤทัยพระนิพนธ๑
บทแหํเรือชมปลาของเจ๎าฟูา ธรรมาธิเบศร๑มาก ในระหวํางที่ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปลํอยปลาในแหลํงน้้าตํางๆ
ทรงสดับ รายงานจากรมประมงเกี่ ย วกับ โครงการพัฒ นาอาชี พ ของกรมประมงหลายโครงการ ซึ่ง ใช๎ พัน ธุ๑ ป ลา
ตํางประเทศเป็นหลัก เชํน ปลาจีนจากประเทศจีน ปลายี่สกเทศ ปลาหมอเทศ ปลากระโห๎เทศ ปลานวลจันทร๑เทศ
ซึ่งสํวนใหญํเป็นปลาจากประเทศอินเดีย ทรงสงสัยและมีพระราชปรารภเป็นค้าถามวํา “ปลาไทยหายไหนหมด”จึงมี
พระราชด้าริ “ให๎กรมประมงฟื้นฟูปลาไทยกลับมา มีจ้านวนมากขึ้น และอนุรักษ๑ปลาหายากไว๎ กรมประมงรับสนอง
พระราชด้าริถือเป็นโครงการหลัก และยึดถือวําถ๎าปลํอยลงในแหลํงน้้าธรรมชาติต๎องเป็นปลาไทยเทํานั้น ถ๎าเป็นปลา
ตํางประเทศต๎องมีการเจริ ญเติบ โตเร็ ว เลี้ ยงงํ าย ออกลู กหลานได๎เ องซึ่ งเหมาะส้ า หรับคนยากจนในการน้ามา
รับประทาน และขาย ให๎ปลํอยในแหลํงน้้า เชํน บึง บํอน้้าที่สร๎างขึ้นมารวมถึงแมํน้าล้าคลอง
การเพิ่มขึ้นของจ้านวนประชากรในประเทศ สํงผลให๎ความต๎องการและการใช๎ทรัพยากรสัตว๑น้าเพิ่มปริมาณ
มากขึ้นไปด๎วย โดยเฉพาะทรัพยากรสัตว๑น้าที่น้าไปผลิตเป็นอาหารโปรตีนส้าหรับใช๎บริโภค ผลผลิตสัตว๑น้าใน
ปัจจุบันมีแนวโน๎มลดลงเป็นอยํางมาก ประกอบกับราษฎรที่ประกอบอาชีพด๎านการประมงได๎ท้าการประมงที่ผิดวิธี
และมากเกินก้าลังการผลิตของธรรมชาติ แหลํงประมงเสื่อมโทรมลง เพื่อลดปัญหาตํางๆ ดังกลําว จึงต๎องมีการผลิต
พันธุ๑สัตว๑น้าขึ้นมาทดแทนในแหลํงน้้าธรรมชาติ และปลูกจิตส้านึกให๎ราษฎรมีความรักหวงแหนอนุรักษ๑ทรัพยากร
สัตว๑น้าของพื้นที่หมูํบ๎านหรือพื้นที่ใกล๎เคียง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรประมงในแหลํงน้้าธรรมชาติ
2. เพื่อสร๎างแหลํงอาหารโปรตีนประเภทปลาให๎แกํราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล๎เคียง
3. เพื่อให๎ราษฎรในชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการปลํอยพันธุ๑สัตว๑น้าและมีจิตส้านึกในการหวงแหนรักษาอนุรักษ๑
ทรัพยากรประมง
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แผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้าจืดของไทย
ประจ้าปีงบประมาณ 2563
ชนิดพันธุ๑สัตว๑น้า

หนํวยนับ

แผนผลิต

ผลปลํอย

รวม

ตัว

1,500,000

1,630,000

1. ปลาตะเพียนทอง

ตัว

550,000

465,000

2. ปลากระแห

ตัว

350,000

-

3. ปลาสร๎อยขาว

ตัว

250,000

145,000

4. ปลาสวาย

ตัว

200,000

-

5. ปลากาด้า

ตัว

45,000

50,000

6. ปลาตะโกก

ตัว

95,000

-

7. ปลาแดง

ตัว

10,000

465,000

รูปกิจกรรมการด้าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าและโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลา
และสัตว์น้าจืดของไทยประจ้าปีงบประมาณ 2563

ศูนย๑วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) จัดเตรียมพันธุ๑สัตว๑น้าให๎กับจังหวัดชัยนาท และหนํวยงานราชการ
ภายในจังหวัดชัยนาท รํวมกิจกรรมในวันส้าคัญตํางๆ เพื่อปลํอยในแหลํงน้้าสาธารณะประโยชน๑ ถวายเป็นพระราชกุศล
และเพื่อทดแทนทรัพยากรสัตว๑น้าในธรรมชาติ เป็นแหลํงผลิตอาหารโปรตีนให๎กับประชาชน
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รูปกิจกรรมการด้าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าและโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลา
และสัตว์น้าจืดของไทยประจ้าปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)

ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) จัดเตรียมพันธุ๑สัตว๑น้าให๎กับจังหวัดชัยนาท และหนํวยงานราชการ
ภายในจังหวัดชัยนาท รํวมกิจกรรมในวันส้าคัญตํางๆ เพื่อปลํอยในแหลํงน้้าสาธารณะประโยชน๑ ถวายเป็นพระราชกุศล
และเพื่อทดแทนทรัพยากรสัตว๑น้าในธรรมชาติ เป็นแหลํงผลิตอาหารโปรตีนให๎กับประชาชน

ศูนย๑วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) มอบพันธุ๑สัตว๑น้าให๎กับโรงเรียน เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎และฝึกวิชาชีพด๎าน
การเลีย้ งสัตว๑น้าและเพื่อเป็นอาหารกลางวันให๎กับนักเรียน รวมถึงหนํวยงานราชการ ก้านัน ผู๎ใหญํบา๎ น
เพื่อน้าไปปลํอยในแหลํงน้้าสาธารณะประโยชน๑ โดยให๎ประชาชนบริเวณใกล๎เคียงมีสํวนรํวมในการปลํอยพันธุ๑สัตว๑น้า
เพื่อสร๎างจิตส้านึกและปลูกฝังให๎รกั ษ๑และหวงแหนทรัพยากรสัตว๑น้า
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รูปกิจกรรมการด้าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าและโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลา
และสัตว์น้าจืดของไทย ประจ้าปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)

ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) มอบพันธุ๑สัตว๑น้าให๎กับโรงเรียน เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎และฝึกวิชาชีพด๎าน
การเลีย้ งสัตว๑น้าและเพื่อเป็นอาหารกลางวันให๎กับนักเรียน รวมถึงหนํวยงานราชการ ก้านัน ผู๎ใหญํบา๎ น
เพื่อน้าไปปลํอยในแหลํงน้้าสาธารณะประโยชน๑ โดยให๎ประชาชนบริเวณใกล๎เคียงมีสํวนรํวมในการปลํอยพันธุ๑สัตว๑น้า
เพื่อสร๎างจิตส้านึกและปลูกฝังให๎รกั ษ๑และหวงแหนทรัพยากรสัตว๑น้า
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10. การเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้า เพื่อปล่อยเลี้ยงปลาอ่างหยก ภายในเขตพระราชฐานพระที่นั่งวิมานเมฆ
แผนงาน ยุทธศาสตร๑เสริมสร๎างพลังทางสังคม
โครงการ สํงเสริมการด้าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
กิจกรรมยํอย พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าและพรรณไม๎น้า
แผนการปฏิบัติงาน การเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้า เพื่อปล่อยเลี้ยงปลาอ่างหยก
ภายในเขตพระราชฐานพระที่นั่งวิมานเมฆ ประจ้าปีงบประมาณ 2563
ชนิดพันธุ๑สัตว๑น้า
ปลาสวายเผือก
ปลาตะเพียนทอง

หนํวยนับ

ขนาด

จ้านวน

เซนติเมตร
ตัว

60-80
10-15

200
1,500



11. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและสํงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ พัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ปัจจุบันเกษตรกรไทยยังประสบปัญหา โดยเฉพาะเรื่องการผลิตที่ให๎ผลผลิต คุณภาพ และมาตรฐานที่ยังไมํดี
พอ ท้าให๎เกษตรกรมีรายได๎อัตราเฉลี่ยคํอนข๎างต่้าเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆ สาเหตุหลักเนื่องจากเกษตรกรไมํมีความรู๎
เพียงพอ ส้าหรับวางแผนการผลิต การบริหารจัดการการผลผลิตและการตลาด การวิเคราะห๑ต๎นทุนผลตอบแทน
เป็นต๎น ดังนั้นการเสริ มสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเกษตรกรไทยให๎ส ามารถพึ่งพาตนเองได๎ สามารถใช๎เทคโนโลยี
ผสมผสานกับภูมิปั ญญาท๎องถิ่น ได๎อยํ างมีป ระสิทธิภาพ ภายใต๎ห ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมี ความ
ภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกรทีม่ ีความรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อมและสังคม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืด
2. เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับ การพัฒนาให๎ เป็ นเกษตรกรต๎นแบบเพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืด
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับการพัฒนาตนเองสูํความเป็น Smart Farmer
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แผน/ผล การปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
ประจ้าปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/งานที่จะท้า

หนํวยนับ

แผน

ผล

ราย

70

70

อบรม/ถํายทอดความรู๎ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสูํ Smart Farmer

ภาพกิจกรรมการด้าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจ้าปีงบประมาณ 2563

เจ๎าหน๎าที่ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ลงพื้นที่เข๎าตรวจติดตามประเมินผลและเพิ่มพูนองค๑ความรู๎
เพื่อพัฒนาเกษตรกรสูํ Smart Farmer
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12. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและสํงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ สํงเสริมและสร๎างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตสัตว๑น้าให๎มีผลผลิตเพียงพอตํอความ
ต๎องการบริ โ ภคสั ตว๑น้ า สร๎างความมั่น คงทางอาหารและโภชนาการของประชากรไทย สามารถสร๎างรายได๎ใน
ครัวเรือน กรมประมง โดย กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืด เป็นหนํวยงานหลักที่มีภารกิจเกี่ยวกับ
การศึกษา วิจัยและพัฒนาด๎านเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืด พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑ น้าจืด และ
ให๎บริการด๎านความรู๎และสํงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืด เพื่อฟื้นฟูเพิ่มทรัพยากรสัตว๑น้า ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ๑
สัตว๑น้าให๎มีเพียงพอตํอการบริโภคในประเทศและสามารถสํงออกแขํงขันในตลาดโลกได๎ โดยมุํงเน๎นให๎มีการบริหาร
จัดการให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ด๎านผลผลิตสัตว๑น้า ความมั่นคงของอาหารสัตว๑น้าจืดผํานการด้าเนินโครงการพัฒนาการตําง
ๆ เชํน การผลิตพันธุ๑สัตว๑น้าเพื่อสนับสนุนให๎เกษตรกรน้าไปเลี้ยงและปลํอยเพิ่มผลผลิตสัตว๑น้าที่มีเพียงพอตํอการ
บริโภค และสร๎างรายได๎ของประชากรในท๎องถิ่นตลอดจนการถํายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัต ว๑น้าแกํเกษตรกร
ซึ่งเป็ น การเสริ มสร๎ างความเข๎มแข็งของชุมชนและสั ง คมให๎ รากฐานที่มั่นคงของประเทศให๎ เกิดการพัฒ นาด๎า น
เศรษฐกิจและสังคมให๎สมดุลยั่งยืน
ศูน ย๑ วิจั ย และพัฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว๑น้ าจืด เขต 9 (ชัย นาท) ซึ่ง เป็ นหนํว ยงานภายใต๎ กองวิ จัย และ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑ น้าจืด จึงได๎ด้าเนินการจัดฝึกอบรมโครงการสํงเสริมและสร๎างทักษะในการประกอบอาชีพ
ทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาอาชีพด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืด เพื่อเป็นการสร๎างความ
เข๎ มแข็ง ให๎ เ กษตรกรและประชาชนทั่ว ไปในการประกอบอาชี พ โดยหลั กสู ตรดัง กลํ า วมุํ งเน๎น ถํ า ยทอดความรู๎
ความเข๎าใจด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืด เทคนิคการเพาะพันธุ๑สัตว๑น้า การเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเศรษฐกิจชนิดตําง ๆ
การตรวจสอบคุณภาพน้้าเบื้องต๎น การศึกษาดูงานในฟาร๑มเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดที่ประสบผลส้าเร็จ ฝึกทักษะการ
เพาะเลี้ย งสัตว๑น้าจริง รวมถึงการแลกเปลี่ ยนประสบการณ๑และประเด็นปัญหาในการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดของ
เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ให๎ความสนใจ ให๎สามารถน้าองค๑ความรู๎ที่ได๎ไปพัฒนาด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าได๎
จริง และพัฒ นาด๎านการเพาะเลี้ ยงสัตว๑น้าจืดอยํางมีประสิทธิภ าพมากที่สุด รวมถึงการตํอยอดเพื่อสร๎างราย ได๎
ในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อถํายทอดเทคโนโลยีด๎านการเพาะพันธุ๑สัตว๑น้าจืดให๎คนในชุมชนพื้นที่เปูาหมาย
2. เพื่อสํงเสริมให๎เกษตรกรได๎รับการพัฒนาความรู๎เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเศรษฐกิจ
3. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการได๎น้าองค๑ความรู๎ไปใช๎ประกอบอาชีพได๎
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แผน/ผล การปฏิบัติงาน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
ประจ้าปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/งานที่จะท้า

หนํวยนับ

แผน

ผล

1. จัดฝึกอบรมเกษตรกร

ราย

60

60

2. ผลิตและแจกพันธุ๑สัตว๑น้าจืดเพื่อสนับสนุนผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ

ตัว

3. ติดตามการน้าองค๑ความรู๎และประสบการณ๑ที่ได๎รับไปใช๎ประโยชน๑

ราย

180,000 180,000
4

4

ภาพกิจกรรมการด้าเนินงาน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ประจ้าปีงบประมาณ 2563

เกษตรกรเข๎ารํวมการฝึกอบรมถํายทอดเทคโนโลยีพัฒนาความรู๎เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเศรษฐกิจ โดยนักวิชาการ
ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)
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ภาพกิจกรรมการด้าเนินงาน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ประจ้าปีงบประมาณ 2563

เกษตรกรเข๎ารํวมการฝึกอบรมถํายทอดเทคโนโลยีดา๎ นการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืด โดยนักวิชาการ
ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ผลิตและแจกพันธุ๑สตั ว๑น้าจืดเพื่อสนับสนุนผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ

เจ๎าหน๎าที่ศูนย๑วิจยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) เข๎าตรวจติดตามการน้าองค๑ความรู๎
และประสบการณ๑ที่ได๎รับจากการฝึกอบรมและปฏิบัตไิ ปใช๎ประโยชน๑
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13. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและสํงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ สํงเสริมและสร๎างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ด้าเนินแผนงานหรือโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศไทย ตาม
โครงการไทยนิยมยั่งยืน 9 ประการ ซึ่งมีวาระงานที่เกี่ยวข๎องกับกระทรวงฯ 3 ประการ ดังนี้
1. คนไทยไมํทิ้งกัน (เกษตรกรผู๎มีรายได๎น๎อย ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหํงรัฐ)
2. ชุมชนอยูํดีมีสุข (พัฒนารายได๎และอาชีพเกษตรกร)
3. ทราบกลไกการบริหารราชการ(ให๎ความรู๎แกํเกษตรกร เกี่ยวกับกลไกการบริหารราชการ งบประมาณ
สร๎างการรับรู๎และมีสํวนรํวมของประชาชนทุกขั้นตอน)
โดยกรมประมงได๎ด้าเนินการและรับผิดชอบในโครงการฯ รํวมกับหนํวยงานตํางๆ ในสังกัดของกระทรวงฯ
ซึ่งกิจกรรมหลักของโครงการที่ต๎องด้าเนินการ มีดังนี้
1. การอบรมให๎ความรู๎เกษตรกร
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให๎แกํเกษตรกร
3. การบริการจัดการและการติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร
4. การประชาสัมพันธ๑และสร๎างการรับรู๎ให๎เกษตรกร

วัตถุประสงค์
1. เกษตรกรสามารถท้าการผลิตได๎ด๎วยตนเองและเป็นแบบหลักการที่เข๎าใจน้าไปประยุกต๑ใช๎อยํางงําย เพื่อให๎มี
ผลผลิตไว๎บริโภคในครัวเรือนและลดคําใช๎จําย
2. ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคและแบํงปัน สามารถน้าไปจ้าหนํายสร๎างเป็นรายได๎เสริมให๎กับตนเองและครอบครัว
3. เกษตรกรสามารถท้าการผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายขึ้นหรือขยายพื้นที่ และสามารถเพิ่มผลผลิตได๎ในที่สุด
4. เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองเพื่อไปสูํแปลงเกษตรทฤษฎีใหมํแบบเต็มรูปแบบ

แผน/ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง
ประจ้าปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม

หนํวยนับ

แผน

ผล

สนับสนุนปัจจัยการผลิตรายเกําปี 2562

ราย/ตัว

448 / 448,000

448 / 448,000
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ภาพกิจกรรมการด้าเนินงาน
กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจ้าปีงบประมาณ 2563

ศูนย๑วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต9 (ชัยนาท) จัดเตรียมพันธุ๑สัตว๑น้า ให๎หนํวยงานราชการที่เป็นเจ๎าภาพหลัก
น้าพันธุ๑สัตว๑น้าไปแจกให๎กับเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมํด๎านการประมง ทั้งนี้เพื่อเป็นหนึ่งทางเลือกในการ
ปรับเปลีย่ นแนวคิดและรูปแบบในการท้ามาหากิน การประกอบอาชีพให๎มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง โดยสามารถลดรายจําย
เพิ่มรายได๎และพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎กับตนเองและครอบครัว
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14. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้าอื่นๆ เพื่อจ้าหน่าย
งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ๑ปลา พันธุ๑กุ๎ง และสัตว๑น้าอื่นๆ เป็นโครงการที่กรมประมงได๎จัดสรรเงิน
แกํศูนย๑ฯ ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑วําด๎วยเงินทุนหมุนเวียน ในการผลิตพันธุ๑ปลา พัน ธุ๑กุ๎ง และพันธุ๑
สัตว๑น้าอื่นๆ พ.ศ. 2523 เพื่อน้ามาใช๎จํายเป็นทุนหมุนเวียน ในการจัดหาพํอแมํพันธุ๑สัตว๑น้าผลิตพันธุ๑สั ตว๑น้าและ
จ้าหนํายให๎แกํเกษตรกรในราคาที่กรมประมงก้าหนด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตพันธุ๑สัตว๑น้าจืดที่คุณภาพดี จ้าหนํายให๎เกษตรกรในราคาถูก และเป็นการควบคุมราคาสัตว๑น้า
2. เพื่อสํงเสริมอาชีพด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้า เป็นการเพิ่มรายได๎ให๎กับเกษตรกร

ผลการปฏิบัติงาน งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้าอื่นๆ
เพื่อจ้าหน่ายประจ้าปีงบประมาณ 2563
ชนิด
ปลาตะเพียนขาว
ปลาตะเพียนขาว
ปลาตะเพียนขาว
ปลาตะเพียนทอง
ปลานิล
ปลานิล
ปลานิล
ปลานิลแดง
ปลานิลแดง
ปลานวลจันทร๑เทศ
ปลานวลจันทร๑เทศคัดพันธุ๑
ปลาสวาย
ปลาสวาย
ปลายี่สกเทศ
ปลายี่สกเทศ
ปลายี่สกเทศ
กบ
กบ

ขนาด
2-3 ซ.ม.
3-5 ซ.ม.
5-7 ซ.ม.
2-3 ซ.ม.
2-3 ซ.ม.
3-5 ซ.ม.
5-7 ซ.ม.
2-3 ซ.ม.
3-5 ซ.ม.
3-5 ซ.ม.
2-3 ซ.ม.
2-3 ซ.ม.
3-5 ซ.ม.
2-3 ซ.ม.
3-5 ซ.ม.
5-7 ซ.ม.
อายุ 30 วัน
อายุ 45 วัน

รวมทั้งสิ้น

ราคา(บาท)
0.2
0.25
0.35
0.2
0.15
0.2
0.3
0.2
0.4
0.2
0.12
0.2
0.4
0.2
0.25
0.5
1
1.5

จ้านวนปลา(ตัว) จ้านวนเงิน(บาท)
605,700
121,140.00
13,600
3,400.00
1,900
665.00
500
100.00
268,200
40,230.00
62,300
12,460.00
700
210.00
40,480
8,096.00
9,550
3,820.00
10,000
2,000.00
29,500
3,540.00
19,200
3,840.00
59,100
23,640.00
244,150
48,830.00
28,800
7,200.00
200
100.00
228,110
228,110.00
300
450.00
1,622,290

507,831.00
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15. งานบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประมง
ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) นอกจากท้าการวิจัยด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้า
จืด การเพาะพันธุ๑สัตว๑น้าจืดเพื่อปลํอยในแหลํงน้้าธรรมชาติภายในจังหวัดชัยนาทแล๎ว ศูนย๑ฯ ยังให๎บริการค้าแนะน้า
ในการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้า การวิเคราะห๑คุณสมบัติของน้้าเพื่อการประมง การตรวจวิเคราะห๑โรคสัตว๑น้าเบื้องต๎น
ให๎กับประชาชนที่ขอรับบริการ และเปิดโอกาสให๎นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสามารถเข๎ามาศึกษาดูงาน
การเพาะพันธุ๑สัตว๑น้าจืดภายในศูนย๑ฯ ได๎ ตลอดจนเป็นหนํวยงานที่ให๎การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพเกษตรด๎านประมง
ให๎กับนักศึกษาจากสถาบันตํางๆ ในปีงบประมาณ 2563 มีนักศึกษาเข๎ารับการฝึกฯ จาก 2 สถาบันการศึกษา จ้านวน
3 คน ดังนี้

สถานศึกษาที่ส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านประมง
ประจ้าปีงบประมาณ 2563
สถานศึกษา

ระยะเวลาฝึกงาน

1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท

9 มีนาคม 2563
ถึง 8 พฤษภาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
ถึง 30 ตุลาคม 2563

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑

ชื่อ - สกุล
1. นายยง แซํม๎า
1. นางสาวภคินี รอดแก๎ว
2. นางสาววิชญาพร ทับทวี

ภาพกิจกรรมงานบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประมง
ประจ้าปีงบประมาณ 2563

ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑นา้ จืดเขต 9 (ชัยนาท) มีโอกาสต๎อนรับคณะนักเรียน-นักศึกษา เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการตํางๆ ของกรมประมง
และประชาชนทัว่ ไป ที่มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้า เข๎าศึกษาดูงานด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจืดภายในศูนย๑ฯ
และเจ๎าหน๎าที่ของศูนย๑ฯ ออกหนํวยบริการให๎ความรู๎ด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้า ตรวจวัดคุณภาพน้้า จัดนิทรรศการรํวมกับโครงการตํางๆ ของจังหวัดชัยนาท
และตามโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะห๑



ภาคผนวก

ตารางที่ 1 ข้อมูลแหล่งนาที่ดาเนินการปล่อยพันธุส์ ัตว์นา กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นา ประจาปีงบประมาณ 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืด เขต 9 (ชัยนาท)

1

2

3

แม่นา เจ้าพระยา
แม่นา เจ้าพระยา (เขือ่ นเรียงหิน)
แม่นา เจ้าพระยา(หน้าวัดปากคลองมะขามเฒ่า)
แม่นา เจ้าพระยา(หน้าเขือ่ นเรียงหิน)
แม่นา เจ้าพระยา(หน้าวัดสรรพยา)
แม่นา เจ้าพระยา
แม่นา เจ้าพระยา
แม่นา เจ้าพระยา
แม่นา เจ้าพระยา
แม่นา เจ้าพระยา
แม่นา เจ้าพระยา
แม่นา เจ้าพระยา
แม่นา เจ้าพระยา
แม่นา น้อย
แม่นา น้อย
แม่นา น้อย
แม่นา น้อย
แม่นา ท่าจีน
แม่นา ท่าจีน
แม่นา ท่าจีน
แม่นา ท่าจีน

ในเมือง
มะขามเฒ่า
ในเมือง
5 สรรพยา
ในเมือง
บางหลวง
บางหลวง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ชัยนาท
3 ชัยนาท
บางขุด
ปากคลองมะขามเฒ่า

สามง่ามท่าโบสถ์

ห้วยงู

เมือง
เมือง
วัดสิงห์
เมือง
สรรพยา
เมือง
สรรพยา
สรรพยา
เมือง
เมือง
เมือง
เมืองชัยนาท
ดุสิต
เมือง
เมือง
สรรคบุรี
สรรคบุรี
หันคา
วัดสิงห์
หันคา
หันคา

ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
กรุงเทพฯ
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท

1
13
9
5
25
9
9
15
16
14
15
12
3
19
22
8
4
28
24
12
18

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

62
62
62
62
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

40
300 50
200 100
200 100 150
100
100 10
70
100
100
100
200
200
100
70
50
30
70
150
50
200

5
30

100

20

20

20

200 100

ชื่อผู้รับพันธุ์สัตว์นา
กบ

วัน เดือน ปี

ปลากาดา

จังหวัด

ปลานิล

อาเภอ

ปลากระแห

ตาบล

ปลาสวาย

หมู่

ปลายีส่ กเทศ

ชื่อแหล่งนาทีป่ ล่อย

ชนิดและจานวนสัตว์นา (หน่วย : พันตัว)
ปลาตะเพียนทอง

ลาดับที่

วันทีป่ ล่อย
ปลาตะเพียนขาว

สถานทีต่ งแหล่
ั งนา/ทีอ่ ยู่

รวม
40
350
300
450
100
110
75
30
100
100
200
200
200
140
70
50
50
70
150
50
500

ชื่อหน่วยงาน

นางสาวภัสส์ฐิตา สิทธิไชย์ธารง สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

นายสันติภาพ ศรีแก้ว
นายสันติภาพ ศรีแก้ว
นายสันติภาพ ศรีแก้ว
นายสรริศ สุทธิภาค
นายชูชาติ ผิวเผือก
นายชูชาติ ผิวเผือก
นายชูชาติ ผิวเผือก
นางละเมียด ศรีแจ่ม
นางละเมียด ศรีแจ่ม
นายกนก พ่วงเอีย่ ม
นายธนพนธ์ ใจแสน
นายสรายุทธ กรจนารัตน์
นาย ชูชาติ ผิวเผือก
นาย ชูชาติ ผิวเผือก
นาย ชูชาติ ผิวเผือก
นายไพโรจน์ กล่อมเอีย่ ม
นาย ชูชาติ ผิวเผือก
นายไพบูลย์ จันทร์ลา
นายหมัน่ อันลุ่ม
นายประเสริฐ เลขวัฒน์

สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
วัดป่าเจริญธรรม
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)

สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
กองโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ และกิจกรรมพิเศษ
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)

วัดใหม่วงเดือน
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท

ตารางที่ 1 ข้อมูลแหล่งนาที่ดาเนินการปล่อยพันธุส์ ัตว์นา กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นา ประจาปีงบประมาณ 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืด เขต 9 (ชัยนาท)

5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5 หันคา

หันคา
หันคา
หันคา
4 มะขามเฒ่า วัดสิงห์
เมือง
เมือง
หาดท่าเสา เมืองชัยนาท
10 ห้วยงู
หันคา
10 ห้วยงู
หันคา
10 ห้วยงู
หันคา
หันคา
หันคา
หันคา
มโนรมย์
ในเมือง
เมือง
คุ้งสาเภา มโนรมย์
5 ไพรนกยูง หันคา
5 ไพรนกยูง หันคา
6 ห้วยกรด สรรคบุรี
5 ไพรนกยูง หันคา
5 มะขามเฒ่า วัดสิงห์
นางลือ
เมืองชัยนาท
เสือโฮก
เมืองชัยนาท
11 เสือโฮก
เมืองชัยนาท
3 กะบกเตีย เนินขาม

ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชียนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท

5
15
18
5
12
17
3
13
22
28
2
19
23
28
25
9
8
28
10
1
12
18
12
22

ธ.ค.
ก.ค.
มิ.ย.
พ.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ส.ค.
ต.ค.
ต.ค.
ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ค.
ก.ค.
ก.ค.
ก.ค.
ต.ค.
ส.ค.
ก.ย.
พ.ย.
ม.ค.

62
63
63
62
63
63
63
62
62
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
62
63
63
62
63

ชื่อผู้รับพันธุ์สัตว์นา
ปลานิล

วัน เดือน ปี

ปลากระแห

จังหวัด

ปลาสวาย

อาเภอ

ปลายีส่ กเทศ

ตาบล

กบ

บึง กระจับใหญ่
บึง กระจับใหญ่
บึง กระจับใหญ่
บึง คลองมอญ
บึง ประจารัง
บึง ประจารัง
บึง ประจารัง
บึง วงฆ้อง
บึง วงฆ้อง
บึง วงฆ้อง
บึง ละหานบัว
บึง ใหญ่
บึง หางแขยง
บึง หางแขยง
หนอง นาลึก
หนอง หอย
สระ ดงกล้วย
สระ ชายคลี
สระ ไพรนกยูง 1
แหล่งนา สาธารณะประโยชน์
แหล่งนา สาธารณtประโยชน์
แหล่งนา สารธารณประโยชน์
แหล่งนา สาธารณะประโยชน์บ้านหนองป่าน
แหล่งนา สาธารณะประโยชน์

หมู่

ปลากาดา

4

ชื่อแหล่งนาทีป่ ล่อย

ชนิดและจานวนสัตว์นา (หน่วย : พันตัว)
ปลาตะเพียนทอง

ลาดับที่

วันทีป่ ล่อย
ปลาตะเพียนขาว

สถานทีต่ งแหล่
ั งนา/ทีอ่ ยู่

40
40

40
40

10
40
40
30
100
40
30
100

50
30
30

30

5
200
50
30

200 100
50
20
30
10

10
30
20
300
10
20
30
20
15

10
10 30
100 100
10
5
10 10

5
5

50

30
10

รวม
10
120
120
30
150
100
60
100
5
500
100
50
60
30
40
60
500
25
40
30
20
20
5
50

นายรุ่งโรจน์ ฐิตะวรรณ
นายปราโมทย์ แร่เพชร
นายปราโมทย์ แร่เพชร
นายสรรเสริญ อาชีวะ
นายชูชาติ ผิวเผือก
นายถาวร จันทนา
นายศักดิช์ ัย อ่อนภู่
นางกัญญาภัทร จันวิสา
นางกัญญาภัทร จันวิสา
นางกัญญาภัทร จันวิสา
นายสันติภาพ ศรีแก้ว
นายชูชาติ ผิวเผือก
นางพิไลพร ตะหน่อง
นายสมคิด สุธีรชูเกียรติ
นางละออง มีทาทอง
นางสาวเสาวภา วงศาโรจน์
นางสาวเสาวภา วงศาโรจน์
นายมานพ ก้อนทอง
นางสาวเสาวภา วงศาโรจน์
นายอภิชัย เพลาชัย
นายไพโรจน์ วงษ์โต
นายโกมินทร์ ศรีฉ่า
นายสวัสดิ์ แสงปาน
นายสันติภาพ ศรีแก้ว

ชื่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตาบลหันคา
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ทีท่ าการผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ ี่ 4
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)

สานักงานเทศบาลตาบลห้วยงู
สานักงานเทศบาลตาบลห้วยงู
สานักงานเทศบาลตาบลห้วยงู
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตาบลไพรนกยูง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตาบลไพรนกยูง
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตาบลไพรนกยูง
สานักงานจัดรูปทีด่ นิ และจัดระบบนา
สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)

องค์การบริหารส่วนตาบลกะบกเตีย

ตารางที่ 1 ข้อมูลแหล่งนาที่ดาเนินการปล่อยพันธุส์ ัตว์นา กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นา ประจาปีงบประมาณ 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืด เขต 9 (ชัยนาท)

21
22
23
24
25
26
27
28
29

บ่อ วัดโพธิ์งาม
บ่อ โรงเรียนวัดท่าโบสถ์
บ่อ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจาตาบลวัดโคก
บึง ยางต้นเดียว
บ่อ โรงเรียนนวัดทัพคล้าย3
บ่อ โรงเรียนวัดห้วยลาไย
บ่อ ศูนย์เรียนรู้ฯ กองบิน 4
แหล่งนา สาธารณะประโยชน์
แหล่งนา สาธารณะประโยชน์

4 บางหลวง
สามง่ามท่าโบสถ์

4 คุ้งสาเภา
4 โพทะเล
14 ทัพหลวง
หนองพิกลุ
ตาคลี
4 หนองขาม
รวม

สรรพยา
หันคา
มโนรมย์

ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท

11 พ.ย. 62
14 ม.ค. 63
3 ธ.ค. 62

ค่ายบางระจัน
บ้านไร่
ตากฟ้า
ตาคลี
หนองหญ้าไซ
ลี

สิงห์บุรี
12 ธ.ค. 62
อุทัยธานี
1 ต.ค. 62
นครสวรรค์ 1 พ.ย. 62
นครสวรรค์ 7 ม.ค. 63
สุพรรณบุรี 1 ต.ค. 62
ลาพูน
29 ต.ค. 62

10
5
2

1

1 10
1
1
5
5
2
1
1
3,612 360 470 146

ชื่อผู้รับพันธุ์สัตว์นา
กบ

วัน เดือน ปี

ปลากาดา

จังหวัด

ปลานิล

อาเภอ

ปลากระแห

ตาบล

ปลาสวาย

หมู่

ปลายีส่ กเทศ

ชื่อแหล่งนาทีป่ ล่อย

ชนิดและจานวนสัตว์นา (หน่วย : พันตัว)
ปลาตะเพียนทอง

ลาดับที่

วันทีป่ ล่อย
ปลาตะเพียนขาว

สถานทีต่ งแหล่
ั งนา/ทีอ่ ยู่

รวม
10 ส.ณ สรศักดิ์
5 นายปราโมทย์ แร่เพชร
3 นางสาวพัชรินทร์ ทวิทยา

11
3
4
5
5
1
3
1
10 585 395 5,607

นายเอกลักษณ์ ผ่องศรี
นายธงชาติ ทองชุบ
โรงเรียนวัดห้วยลาไย
นายวิรเมธ มัน่ เขตรวิทย์
นายเจนวิทย์ ภัทรพิทักษ์กูล
นางวชิรญาณ์ จิรพัฒน์โภคิน

ชื่อหน่วยงาน

วัดโพธิ์งาม
โรงเรียนวัดท่าโบสถ์
สานักงานเกษตรอาเภอมโนรมย์
สานักงานประมงอาเภอค่ายบางระจัน
โรงเรียนวัดทัพคล้าย3
โรงเรียนวัดห้วยลาไย
กองบิน 4
ศูนย์การเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
สานักงานประมงจังหวัดลาพูน

ตารางที่ 2 ข้อมูลแหล่งนาทีด่ าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์นา โครงการฟืน้ ฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์นาจืดของไทย ประจาปีงบประมาณ 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืด เขต 9 (ชัยนาท)

แม่นา เจ้าพระยา
แม่นา เจ้าพระยา
แม่นา เจ้าพระยา
แม่นา เจ้าพระยา
แม่นา เจ้าพระยา
แม่นา เจ้าพระยา (ท่าวาสุกรี)
แม่นา เจ้าพระยา(หน้าเขื่อนเรียงหิน)
แม่นา ท่าจีน
แม่นา ท่าจีน
แม่นา ท่าจีน
แม่นา น้อย
บึง กระจับใหญ่
บึง กระจับใหญ่
หนอง นาใส
แหล่งนา สาธารณะประโยชน์บ้านหนองป่าน

2
3

4
5
6
7

ตาบล

อาเภอ

เมือง
ในเมือง
เมือง
ในเมือง
เมือง
ในเมือง
เมืองชัยนาท
ในเมือง
เมือง
ดุสิต
ในเมือง
เมือง
ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
หันคา
สามง่ามท่าโบสถ์
หันคา
เมือง
5 หันคา
หันคา
หันคา
5 ไพรนกยูง
หันคา
11 เสือโฮก
เมือง
รวม

จังหวัด

วัน เดือน ปี

ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
กรุงเทพฯ
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท

20
28
16
12
17
3
5
24
20
12
22
11
21
10
12

พ.ค.
ก.ค.
มิ.ย.
ส.ค.
ก.ค.
มิ.ย.
ธ.ค.
มิ.ย.
พ.ค.
ส.ค.
พ.ค.
พ.ย.
พ.ค.
พ.ย.
พ.ย.

63
63
63
63
63
63
62
63
63
63
63
62
63
62
62

30,000
200,000

30,000
100,000

200,000
100,000
200,000

50,000
100,000
100,000

50,000
30,000
30,000
50,000
30,000
50,000

30,000
25,000
30,000

970,000 465,000

ปลาตะโกก

1

หมู่

ปลาสวาย

ชื่อแหล่งนาที่ปล่อย

ชนิดและจานวนพันธุส์ ัตว์นาจืดที่ปล่อย (หน่วย : ตัว)
ปลากระแห

ลาดับที่

วันที่ปล่อย
ปลาตะเพียนทอง

สถานที่ตังแหล่งนา/ที่อยู่

รวม
60,000
300,000
50,000
50,000
50,000
300,000
200,000
300,000
50,000
50,000
50,000
60,000
10,000
10,000
30,000
85,000
50,000
60,000
50,000
5,000
5,000
145,000 50,000 1,630,000

ชื่อผู้รับพันธุส์ ัตว์นา

ชื่อหน่วยงาน

นายชูชาติ ผิวเผือก
นายกัญญาภัทร จันวิสา
นายชูชาติ ผิวเผือก
นายธนพนธ์ ใจแสน
นายสมเกียรติ แสงทอง
นายสรายุทธ กรจนารัตน์
นายธนพนธ์ ใจแสน
นายชูชาติ ผิวเผือก
นายชูชาติ ผิวเผือก
นายหมั่น อันลุ่ม
นายชูชาติ ผิวเผือก
นายรุง่ โรจน์ ฐิตะวรรณ
นายชูชาติ ผิวเผือก
นางสาวมนต์นรา กาฬภักดี
นายชูชาติ ผิวเผือก

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)
วัดใหม่วงเดือน
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)
องค์การบริหารส่วนตาบลหันคา
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)
องค์การบริหารส่วนตาบลไพรนกยูง
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดเขต 9 (ชัยนาท)

