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ศนูย์วิจยัและพฒันาประมงนํ าจืดสพุรรณบรีุ

สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสุพรรณบุรี ไดตั้งข้ันเม่ือ ป พ.ศ. 2520 เพ่ือใหเปนศูนยกลางในการพัฒนา
ทรัพยากรดานประมง ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอ่ืนๆ บริเวณใกลเคียง โดยการท่ีเลี้ยงสัตวน้ําจืดในปจจุบัน
เปนธุรกิจท่ีนาสนใจและมีความสําคัญในเรื่องปากเรื่องทองของประชาชน โดยสภาพภูมิประเทศแลว จังหวัด
สุพรรณบุรี มีความเหมาะสมมากในดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องสภาพพ้ืนท่ีดินอุดมสมบูรณ มี
ระบบการชลประทานท่ีสมบูรณแบบ ซึ่งทําใหการลงทุนในธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําลงทุนต่ํากวาธุรกิจดานอ่ืน เม่ือ
เปรียบเทียบผลผลิตตอเนื่องมาจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในสถานการณปจจุบันความตองการในเรื่องอาหารโปรตีนท้ัง
ภายในภายนอกประเทศ มีแนวโนมวาสูงข้ึนเรื่อยๆ ท้ังนี้เพราะสัตวน้ําเปนอาหารท่ีใหโปรตีนสูงและราคาถูกกวาอาหาร
โปรตีนประเภทอ่ืน ประกอบกับจํานวนประชากรของประเทศเพ่ิมข้ึนทุกวัน แตปริมาณการจับสัตวน้ําในแหลงน้ํา
ธรรมชาติกลับลดลง เชน ในดานการประมงทะเลไดถูกจํากัดเขตเนื่องจากการประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ 200
ไมลทะเลของแตละประเทศ จะทําใหพ้ืนท่ีการประมงทะเลของประเทศไทย ซึ่งเคยมีอยูอยางกวางใหญไพศาลลดลง
สําหรับแหลงทําการประมงน้ําจืด เชน ตนน้ํา ลําธาร แมน้ํา ตลอดจนหนองบึงบางแหงไดถูกทําลายโดยสภาวะ
สิ่งแวดลอมเปนพิษ ทําใหแหลงน้ําตามธรรมชาติซึ่งเคยเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ําลดลง นอกจากนี้ยังมีการจับสัตวน้ํา
ดวยวิธีท่ีผิดกฎหมาย เชน การใชวัตถุระเบิด กระแสไฟฟาจับสัตวน้ํา และยาพิษ ทําใหสัตวน้ําบางชนิดสูญพันธุไป เพ่ือ
เปนการแกไขปญหาการลดลงของผลผลิตสัตวน้ําตามธรรมชาติดานการประมงน้ําจืด โดยปรับปรุงและพัฒนาการดาน
ประมงน้ําจืด และสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําซึ่งจะตองดําเนินการแกไขใหไดผลรวดเร็ว เพ่ือใหทันกับความตองการ
ของประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว

ในอดีตไดมีการสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงปลากินพืช เชน ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียนขาว ปลาจีน และปลา
สลิด ตอมาในปจจุบันเกษตรกรไดหันมาเลี้ยงปลากินเนื้อท่ีมีราคาดี และคนนิยมบริโภค เชน ปลาดุก ปลาชอน ซึ่งมีผู
นิยมเลี้ยงกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เพราะปลาท้ังสองชนิดนี้จะใหผลผลิตสูงเม่ือ
เทียบกับพ้ืนท่ีท่ีใชเลี้ยงและใชชวงระยะเวลาการเลี้ยงสั้นกวาปลาชนิดอ่ืน แตตองการปริมาณน้ําท่ีใชในการเลี้ยงมาก
จึงเหมาะท่ีจะเลี้ยงในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีมีระบบการชลประทานท่ีสมบูรณแบบ จากการศึกษาปญหา
ในการเลี้ยงปลาดุกและปลาชอน พบวาในระยะยะแรกมีผูเลี้ยงนอยราย และไดกําไรดีจึงมีเกษตรกรนิยมเลี้ยงตามกัน
มากข้ึน ทําใหผลผลิตเกินกําลังตลาดและราคาลดต่ําลง นอกจากนี้ยังมีปญหาเก่ียวกับอัตราการปลอยลูกปลาในเนื้อท่ี
ตอไร พบวามีการปลอยลูกปลากันอยางหนาแนนทําใหสิ้นเปลืองลูกปลาโดยไมจําเปน การใหอาหารก็มากเกินความ
จําเปน ความสะอาดของอาหารและการเก็บรักษาอาหารไมถูกตอง ทําใหอาหารเนาบูดและเสื่อมคุณภาพ คาน้ํามัน
เชื้อเพลิงท่ีใชในการเปลี่ยนน้ํามีราคาสูงข้ึนจึงทําใหตนทุนการผลิตสูง                              รวมท้ังปญหาในดาน
การเกิดโรคระบาดและใชยาไมถูกตอง ทําใหเชื้อเกิดการดื้อยา เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู ปญหาในระยะ 2-3 ป



ท่ีผานมา คือปญหาโรคระบาดท่ีทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะความเสียหายเกิดมากท่ีสุดเก่ียวกับปลาดุก ปลา
ชอน เปนโรคระบาดในป พ.ศ.2525 มีมูลคาถึง 60 ลานบาท และคาดวาหากไมมีมาตรการแกไขไดทันทวงทีแลว
กิจการเลี้ยงปลาดุก ปลาชอน คงจะตองลมเลิกไป การขาดแคลนอาหารโปรตีนก็จะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน กอนใหเกิด
ปญหาอยางอ่ืนตามมาอีกหลายประการ ท้ังทางดานสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

หลังจากท่ีไดเกิดโรคระบาดเก่ียวกับปลาดุก ปลาชอน ในป พ.ศ.2525 แลว เกษตรกรไดหันมาเลี้ยง        กุง
กามกรามเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนธุรกิจท่ีลงทุนนอยแตใหผลกําไรสูง และไมคอยมีปญหาเก่ียวกับเรื่องโรคมากนัก จาก
การสํารวจสอบถามเกษตรกรถึงตนทุนการผลิตกุงกามกราม ปรากฏวาตนทุนการผลิตกุงกามกรามโดยเฉลี่ยประมาณ
กิโลกรัมละ 50 บาท แตสามารถจําหนายไดกิโลกรัมละประมาณ 90 – 140 บาท ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขนาดของกุง
กามกรามท่ีตลาดตองการ เพราะกอนท่ีจะจัดจําหนายไปสูตลาดไดมีการคัดขนาดกอน ในปจจุบันนี้ไดมีผูนิยมเลี้ยงกุง
กามกรามกันอยางแพรหลาย คาดวาจะมีผูเลี้ยงกุงกามกรามคิดเปนเนื้อท่ีประมาณ 20,000 ไร เพราะสภาพภูมิ
ประเทศในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความเหมาะสมท่ีสุด ประกอบกับมาระบบการชลประทานท่ีสมบูรณแบบ จึงทําใหเกิด
ปญหาในเรื่องตลาดจําหนายกุงกามกรามเพราะเกษตรกรสามารถผลิตกุงกามกรามไดมากข้ึนจนเกิดความตองการของ
ตลาด และมีปญหาเก่ียวกับเรื่องโรคบางแตไมรุนแรงนัก เกษตรกรดังกลาวแบงไดเปน 2 พวก คือ พวกท่ีผลิตพันธุกุง
กามกรามจําหนายและเลี้ยงกุงกามกรามดวย อีกพวกหนึ่งเลี้ยงกุงกามกรามอยางเดียว คาดวาพันธุกุงกามกรามท่ีใชใน
เขตจังหวัดสุพรรณบุรีแหงเดียวประมาณปละ 200 ลานตัว จึงเห็นไดวาธุรกิจการเลี้ยงกุงกามกรามในจังหวัดนี้ มีท้ัง
ดานการเพาะพันธุแลการเลี้ยง

กรมประมงไดมองเห็นถึงปญหาและอุปสรรคตางๆในดานการเลี้ยงปลาดุก ปลาชอน และการเลี้ยงกุง
กามกราม จึงไดมีการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับโรคระบาด และตัวเบียฬของสัตวน้ํา ทากรศึกษาและวิจัยเก่ียวกับเรื่อง
อาหาร ศึกษาวิจัยผลกระทบของสิ่งแวดลอมตอสัตวน้ํา โดยใหการอบรมวิชาความรู และบริการเม่ือเกิดปญหาในดาน
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและไดจัดตั้งคลินิกโรคสัตวน้ําข้ึนท่ีสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสุพรรณบุรี ในป พ.ศ.2527 เพ่ือจะ
ไดทําการอบรมใหเกษตรกรปรับปรุงวิธีการเลี้ยงสัตวน้ําใหถูกวิธีพรอมกันไปนั้น กรมประมงไดซื้อท่ีดินเพ่ิมเติมอีก
ประมาณ 56 ไร เพ่ือขยายงานของสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสุพรรณบุรี รวมกับเนื้อท่ีเดิม 55 ไร เปนเนื้อท่ีท้ังหมด
115 ไร โดยไดดําเนินการสรางบอปลา อาคารและบานพักเจาหนาท่ีเพ่ิมเติม เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
อยางจริงจัง ใหมีความสะดวกรวดเร็วคลองตัวในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ผลจากการขยายงานของสถานีประมง
น้ําจืดจังหวัดสุพรรณบุรีจะชวยพัฒนาในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและสามารถแกปญหาตางๆ ท่ีประสบอยูในปจจุบันได
ถึงแมวาจะขาดแคลนในเรื่องกําลังคนและงบประมาณ

รายงานฉบับนี้ ไดจัดทําข้ึนโดยความรวมมือของเจาหนาท่ีสถานีฯทุกคน ขาพเจาจึงขอขอบคุณเจาหนาท่ีของ
สถานีประมงน้ําจืดสุพรรณบุรีทุกคนไว ณ โอกาสนี้ดวย



กรมประมงไดรับงบประมาณป 2520 เปนเงินคาซื้อท่ีดินจํานวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถวน) เพ่ือ
จัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี คณะกรรมการจัดซื้อท่ีดิน (คําสั่งกรมประมงท่ี 920/2519 ลง
วันท่ี 7 ธันวาคม 2519 ) ประกอบดวย

ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายสอน สุทธิสาร) เปนประธานกรรมการ

ทีดินจังหวัดสุพรรณบุรี  (นายเอิบ  บุรณศิรินทร) เปนกรรมการ

สหกรณจังหวัดสุพรรณบุรี (นายสุวรรณ เรืองมาลัย) เปนกรรมการ

ผูตรวจการประมง (นายไหว ภิญโญ) เปนกรรมการ

จาจังหวัดสุพรรณบุรี (นายถนอม  อินทรใจเอ้ือ) เปนกรรมการและเลขานุการ

โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาเลือกท่ีดิน คือ  พ้ืนท่ีดานหนาติดถนนสายใหญ มีการคมนาคมสะดวก ใกล
แหลงน้ําธรรมชาติ หรือติดลําคลองชลประทานซึ่งมีน้ําอุดมสมบูรณตลอดป ไมหางจากจังหวัดหรืออําเภอ

จังหวัดสุพรรณบุรี ไดประกาศเม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2520  ใหผูสนใจเสนอขายท่ีดินตามหลักเกณฑ
ดังกลาว  มีผูเสนอขายหลายราย ในท่ีสุดคณะกรรมการตกลงใจเลือกท่ีบานสามเหลี่ยม หมู 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.
เ มื อ ง  จั ง ห วั ดสุ พร รณ บุรี ( ตํ าบลดอนกํ า ยาน เ ดิ ม )  อ ยู ห า ง จากจั งห วัดประมาณ 8  กิ โ ล เ มต ร
ติดถนนมาลัยแมน ดานหลังติดบึงไผแขก ซึ่งมีเนื้อท่ีประมาณ 342 ไร 2 งาน  และนัดตอรองราคาในวันท่ี 4
เมษายน 2522 ท่ีดินมีท้ังหมด 9 แปลง เปนโฉนด 5 แปลง และ นส.3 จํานวน 4 แปลง เนื้อท่ีรวม 59 ไร 2 งาน
77 ตารางวา ตกลงขายในราคาไรละ 19,000 บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันบาทถวน) เปนเงิน 1,134,157.50 บาท
(หนึ่งลานหนึ่งแสนสามหม่ืนสี่พันหนึ่งรอยหาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) ซึ่งเกินกวางบประมาณท่ีไดรับ กรมประมงจึง
ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ และโอนเงินมาใหประมงจังหวัด(นายศุภชัย ขํารักษา) เปนผูเบิกจายและให นาย
เอกชัย สุนทรชัย ชางสํารวจ 2 งานบูรณะแหลงน้ํากรมประมงเปนผูสํารวจรังวัดหลักเขต เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม
2520 ท่ีดินดังกลาวตรวจรับเม่ือ วันท่ี 26 กันยายน 2520 โดยมี

นายอนันต พรหมหิต คลังจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานกรรมการ

นายทอง  ยอดพยุง สรรพสามิตจังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ

นายสุนทร  หุตแพทย หัวหนาชางรังวัด 5 กรรมการ



สํานักงานท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรีงานกอนสรางศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี เริ่มเม่ือวันท่ี 24

มีนาคม 2521 โดยหางหุนสวนจํากัด  ช.บรรยงกิจกอสราง ดําเนินการกอสราง รวม 8 รายการ  จํานวนเงิน

2,702,840 บาท (สองลานเจ็ดแสนสองพันแปดรอยสี่สิบบาทถวน)

ปรับปรุงท่ีดินบริเวณศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสุพรรณบุรี

ถนนภายในบริเวณศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสุพรรณบุรี ยาว 200 เมตร

อาคารทําการขนาด 100 ตารางเมตร 1 หลัง

โรงเพาะฟกขนาด 200 ตารางเมตร 1 หลัง

พรอมบอซีเมนตขนาด 1.20x2.40 เมตร จํานวน 28 บอ และขนาด 1.20x2.00 จํานวน 12 บอ

บานพักขาราชการระดับ 5-6 จํานวน 1 หลัง

บานพักคนงานแบบ 6 ครอบครัว จํานวน 1 หลัง

ติดตั้งระบบไฟฟา 3 สาย ภายในศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสุพรรณบุรี

บอดินขนาด ½ ไร พรอมรางสงนํ้า

งานกอสรางศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี ไดแลวเสร็จและสงมอบงานสุดทายเม่ือวันท่ี 30
พฤศจิกายน 2521 ไดรับงบประมาณเพ่ือดําเนินการกอสรางอีก 2,546,000 บาท (สองลานหนาแสนสี่หม่ืนหกพัน
บาทถวน) บริษัท ช.บรรยงกิจกอสราง เปนผูประมูลได และไดทําสัญญากอสรางเม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2521
กําหนดแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2522 ซึ่งมีรายการกอสราง คือ

บานพักขาราชการระดับ 3-4 จํานวน 2 หลัง

บานพักขาราชการระดับ 1-2 จํานวน 2 หลัง

บอซีเมนตขนาด 2.50x4x0.8 เมตร จํานวน 30 บอ

บอซีเมนตขนาด 5.00x10.0x0.80 เมตร จํานวน 10 บอ

โรงเก็บและผลิตอาหารปลา จํานวน 1 หลัง

บอดินขนาด 3 ไร จํานวน    4 บอ



ป พ.ศ. 2523

ในปงบประมาณ 2523 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี ไดรับงบประมาณคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ดังนี้

- คาขุดเจาะบอบาดาลพรอมถังนํ้าและเครื่องกรองนํ้าขนาด 6-8 ลูกบาศกฟุต/ช่ัวโมง และทอสงนํ้าขนาด 2 น้ิว
500,000 บาท

- รั้วรอบบริเวณศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสุพรรณบุรี 1,200 เมตร 315,000 บาท
- หอพักถังพรอมหลังคาและเครื่องสูบนํ้าอัตโนมัติ พรอมอุปกรณ 60,000 บาท
- บอดินขนาด 1 ไร 5 บอ 150,000 บาท

- โรงสูบนํ้าพรอมเครื่องสูบนํ้าไฟฟาขนาด 4 น้ิว  พรอมอุปกรณ 100,000 บาท

รวมเงินท้ังสิ้น 1,125,000 บาท



การดําเนินการจัดจางเหมาไดดําเนินการท่ีกรมประมงโดยเปดซองประกวดราคาในวันท่ี 30 มกราคม 2524
ปรากฏวาหางหุนสวนจํากัด นครสวรรคนานาแสงกอสราง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด แตยังเกินงบประมาณท่ีไดรับ ฉะนั้น
คณะกรรมการเปดซองประกวดราคาไดตอรองและพิจารณาตัดรายการซึ่งในท่ีสุดไดตัดรายการซึ่งในท่ีสุดไดตัดรายการ
รั้วรอบบริเวณศูนยฯ 1,200 บาท ออกเหลือรายการกอสราง 4 รายการ เปดเงิน 1,045,600 บาท (หนึ่งลานสี่หม่ืน
หาพันหกรอยบาทถวน) ผูรับเหมาไดทําสัญญากอสรางกับกรมประมง เม่ือวันท่ี 9
กรกฎาคม 2523 ตามสัญญาเลขท่ี 77/2523 การกอสรางไดแลวเสร็จและรับมอบเปนท่ี เรียบรอย
เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2524

อนึ่ง ในปงบประมาณ 2523 นี้ กรมประมงไดดําเนินการบูรณะบึงไผแขกเปนเงิน 1,590,000 บาท (หนึ่ง
ลานหาแสนเกาหม่ืนบาทถวน) โดยทําสัญญากอสรางกับหางหุนสวนจํากัด วิเศษศรียนตกอสรางตามสัญญาเลขท่ี
3/2523 ลงวันท่ี  19 ตุลาคม 2523 งานกอสรางไดแลวเสร็จและตรวจรับเปนท่ีเรียบรอย เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม
2523

ในปงบประมาณนี้ ศูนยฯ ไดรับงบประมาณคาท่ีดินและสิ่งกอสรางจากโครงการพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปลา
และการกําจัดโรคปลาจํานวน 3 รายการ คือ

บอนํ้าขนาด 800 ตร.ม. พรอมรางสงนํ้า 9 บอ

รางระบายนํ้าท้ิง

การติดตั้งไฟฟาและอุปกรณ

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี ไดวาจาง นายวรรณะ กอดิษฐ เปนผูดําเนินการกอสรางบอ
ซีเมนตขนาด 10x50x1 เมตร 3 บอ เปนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) งานกอสรางไดแลวเสร็จและ
ตรวจรับเม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2524

สวนการติดตั้งโทรศัพท ศูนยฯไดวาจางองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปนผูดําเนินการติดตั้งในราคา
239,500 บาท (สองแสนสามหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) โดยกําหนดแลวเสร็จในเดือน ธันวาคม 2525

ปพ.ศ. 2525

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี ไดรับงบประมาณคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1 รายการ
เปนคารั้วรอบบริเวณศูนยฯ 1,200 เมตร เปนเงิน 404,000 บาท (สี่แสนสี่พันบาทถวน) ซึ่งศูนยฯ ไดวาจางนาย
วรรณะ กอดิษฐ เปนผูดําเนินการกอสราง การกอสรางไดแลวเสร็จและตรวจรับการจาง เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม
2525

ป พ.ศ. 2526

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี ไดรับงบประมาณคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1 รายการ
เปนคาซื้อท่ีดินประมาณ 48 ไร เปนเงิน 1,032,062.50 บาท (หนึ่งลานสามหม่ืนสองพันหกสิบสองบาทหาสิบ
สตางค) กับเงินเหลื่อมป 540,000 บาท (หาแสนสี่หม่ืนบาทถวน)



ป พ.ศ. 2527

ศูนยวิจัยฯ ไดรับงบประมาณคาท่ีดินและสิ่งกอสรางจํานวน 8 รายการ คือ

- บานพักขาราชการระดับ 3-4 จํานวน 2 หลัง เปนเงิน 440,000 บาท
- บานพักขาราชการระดับ 1-2 แบบ 2 ครอบครัว จํานวน 1 หลัง เปนเงิน 591,000 บาท
- บานพักคนงานแบบ 6 ครอบครัว จํานวน 1 หลัง เปนเงิน 468,000 บาท
- ปรับปรุงโรงเพาะฟก จํานวน 1 หลัง เปนเงิน 300,000 บาท
- บอดินขนาด 800 ตร.ม. พรอมรางระบายนํ้า 20 บอ เปนเงิน 700,000 บาท
- โรงเก็บพัสดุขนาด 60 ตร.ม. จํานวน 1 หลัง เปนเงิน  120,000 บาท
- โรงเก็บรถยนตขนาด 40 ตร.ม. จํานวน 1 หลัง เปนเงิน 80,000 บาท

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี จางเหมาโดยวิธีประกวดราคา ซึ่งหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
ประสิทธิ์สุพรรณ เปนผูรับจางเหมา ในวงเงิน 2,069,000 บาท (สองลานหกหม่ืนเกาพันบาทถวน) โดยกําหนดแลว
เสร็จในวันท่ี 28 มีนาคม 2528

นอกจากนี้ ยังเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายเพ่ือกอสรางคลินิกโรคสัตวน้ํา จํานวน 1 หลัง และรั้วรอบบริเวณ
ศูนยฯ ในวงเงินงบประมาณ 1,198,500 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนเกาหม่ืนแปดพันหารอยบาทถวน)

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี จางเหมาโดยวิธีประกวดราคา ซึ่งหางหุนสวนจํากัดถาวร
สุพรรณบุรีเปนผูรับจางเหมาในวงเงิน 1,059,000 บาท (หนึ่งลานหาหม่ืนเกาพันบาทถวน) โดยกําหนดแลวเสร็จใน
วันท่ี 21 มกราคม 2528



ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี

1. ช่ือหนวยงาน ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี
2. ตั้งอยู ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี เลขท่ี 8 หมู 5 ตําบลดอนโพธิ์ทอง อําเภอเมือง

จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท 035 – 440257
Latitude:14.471590 Longitude:100.051440



3. ประวัติความเปนมาโดยยอ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึน เม่ือป พ.ศ. 2520 โดย กฎกระทรวง

แบงสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2549 โดยมีการบริหารงานภายใต กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 2 (นครสวรรค)
แบงสวนงานออกเปน

3.1 งานธุรการ มีหนาท่ีความรับผิดชอบ
1) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานายการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงาน
ธุรการท่ัวไปของหนวยงาน

2) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมขอมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหนวยงาน
3) ประสานงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอมงหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย
3.2 งานผลิตพันธุกุงกามกรามและพันธุปลา มีหนาท่ีความรับผิดชอบ

1) สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหมดานการประมง
2) ผลิตลูกพันธุสัตวน้ําเพ่ือปลอยในแหลงน้ําธรรมชาติ
3) การอนุรักษชนิดพันธุสัตวน้ําประจําถ่ิน และสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุ เฝาระวังสัตวน้ําตางถ่ิน

จัดทําฐานขอมูลตัวอยางสัตวน้ําในพิพิธภัณฑสัตวน้ําจืด บริหารจัดการหองเก็บตัวอยางสัตวน้ํา
อางอิงและธนาคาร DNA

4) การดําเนินงานการผลิตสัตวน้ําในโครงการพระราชดําริ
5) การดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและพรรณไมน้ํา การตรวจสุขภาพปลาใน

เขตพระราชฐาน และโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชาดานการศึกษา

3.3 งานอาหารปลอดภัย มีหนาท่ีความรับผิดชอบ
1) ตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํา/ผลิตภัณฑ/แหลงประมง
2) ตรวจประเมินและการใหการรับรองฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด/สัตวน้ําชายฝง/สัตวน้ําสวยงามและ

ตรวจรับรองฟารมพอแมพันธุสัตวน้ําตามหลักพันธุศาสตร
3) ตรวจวิเคราะหอาหารสัตวน้ํา  ตรวจวิเคราะหสารตกคางและการปนเปอนในอาหารสัตวน้ํา ตรวจ

ติดตามเฝาระวังผลกระทบจากอาหารสัตวน้ํา ตรวจสอบและประเมินคุณภาพวัตถุอันตรายทางการ
ประมง การตรวจวิเคราะหยาและสารเคมี รวมท้ังการตรวจวิเคราะหสารตกคางในปจจัยการผลิต

4) จัดทําและขยายขอบขายระบบ ISO เพ่ือรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินคาประมง
5) รักษาระบบ ISO เพ่ือรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินคาประมง
6) การเฝาระวังโรคสัตวน้ําในประเทศและสงออก
7) ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย (ปม.1) เพ่ือใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
8) สงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญดานประมง



3.4 งานแหลงน้ํา มีหนาท่ีความรับผิดชอบ
1) บริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ําจืด
2) ควบคุมการทําการประมงใหเปนไปตามกฎหมาย ท่ีเก่ียวของ อนุญาต การข้ึนทะเบียน การทําการ

ประมง การออกใบรับรองการจับสัตวน้ําและ annex IV การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และการดําเนิน
กิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการจดทะเบียนชาวประมงเพ่ือใหเปนไปตาม พรก.การประมง และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

3) ติดตาม และเฝาระวัง การดําเนินการทําการประมงเรือประมง ทาเทียบเรือ แพปลา สะพานปลา
และกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวของ ดานการประมง

4) บริหารจัดการทรัพยากรรวมกับชุมชน
5) ประเมินผลจับสัตวน้ําจากการทําประมงในแหลงน้ํา รวมท้ังการติดตามผลจับสัตวน้ําในแมน้ําโขง

(ประเทศไทย)

3.5 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี มีหนาท่ีความรับผิดชอบ
1) ศึกษา คนควา วิจัยโครงสรางของทรัพยากรสัตวน้ําและติดตามการเปลี่ยนแปลง
2) ศึกษา คนควา วิจัยประสิทธิภาพของเครื่องมือทําการประมงในแหลงน้ําจืด
3) ติดตามประเมินผลกระทบตอชนิด ความชุกชุม ผลผลิตทางการประมง และโครงสรางประชากรสัตว

น้ําอันเนื่องจากกิจกรรมพัฒนาแหลงน้ํา ภาวะโลกรอน การปลอยมลพิษลงแหลงน้ํา
4) ศึกษา คนควา วิจัย และวิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีเก่ียวของดานการประมงน้ําจืด เพ่ือ

เปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการวางแผนการจัดการประมงน้ําจืด
5) ติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของแหลงน้ําจืด
6) สํารวจ และรวบรวมชินดพันธุสัตว และพืชน้ําจืด เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษนอกถ่ินท่ีอยูอาศัย
7) ฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําและระบบนิเวศแหลงน้ําจืด รวมท้ังสงเสริมการมีสวนรวมกับชุมชนในการ

อนุรักษทรัพยากรประมงเพ่ือคงความหลากหลายทางชีวภาพ
8) ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดและเผยแพรความรูดานทรัพยากรประมงน้ําจืด
9) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวองหรือท่ีไดรับมอบหมาย



4. ทําเนียบผูบริหาร ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี ป พ.ศ.2520-ปจจุบัน

รายช่ือ ป พ.ศ. ท่ีดํารงตําแหนง
1) นายสมประสงค โมบัณฑิตย 2520 - 2523
2) นายเจริญ ผานิล 2523 - 2529
3) นายจิตต เพ็ชรเจริญ 2529 - 2530
4) นายวิเชียร เปลงฉวี 2530 - 2532
5) นายพินิจ สีหพิทักษเกียรติ 2532 - 2535
6) นายชํานาญ สุขพันธุ 2535 - 2542
7) นายสมหวัง พิมลบุตร 2542 - 2551
8) นายประวิทย ละออบุตร 2551 - 2553
9) นายถาวร จิระโสภณรักษ 2553 - 2555
10) นายเกียรติคุณ เจริญสวรรค 2555 - 2557
11) นายกฤษภา ดีอินทร 2557 - 2561



โครงสรางหนวยงาน

กรมประมง

กลุมบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมง

กองวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืด

ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดเขต 2

(นครสวรรค)

ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดลพบุรี

ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดระยอง

ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดเพชรบุรี

ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี



โครงสรางการบริหารงาน

ผู้อํานวยการกองวิจยั
และพฒันาประมงนํ าจืด

ผู้อํานวยการศนูย์วิจยั
และพฒันาประมงนํ าจืด
เขต 2 (นครสวรรค์)

ผู้อํานวยการศนูย์วิจยั
และพฒันาประมงนํ าจืด
สพุรรณบรีุ

งานธรุการ
งานผลิตพนัธุ์
กุ้ งก้ามกรามและ
พนัธุ์ปลา

งานอาหารปลอดภยั งานแหลง่นํ า


