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บันทึกจากผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) 
 

************************* 
 
 

   รายงานประจ าปีฉบับนี้    ได้ท าการสรุปผลการผลิตงานของงาน / โครงการต่าง  ๆ     
ในความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)   เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนสืบค้นข้อมูลที่ต้องการส าหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ          
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องและบุคคลทั่วไป 
 

  ขอขอบคุณคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างทุกท่านอย่างเต็มความสามารถจนท าให้ผลการปฏิบัติ งานบรรลุ
เปูาหมายด้วยดี  และขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่ให้การสนับสนุน   และแนะน าแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์เสมอมา และหวังว่ารายงานประจ าปี  2559   ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานต่าง ๆ  และผู้เกี่ยวข้อง  รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป 
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                                           ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) ๑ 

 

 

 

 อุบลราชธานี  ราชธานีแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองดอกบัวอันมีแม่น้ ามูล
และแม่น้ าชี  ไหลพาดผ่านดุจเสมือนเส้นชีวิตของชาวเมือง ในสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ท้าวค าผง              
ท้าวทิศพรหม และท้าวก่ าบุตรพระวอ  พระตา หนีภัยสงคราม “พระเจ้าสิริบุญสาร ”  เจ้าแห่งนครเวียง
จันทร์เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และในสมัยเมืองอุบลราชธานี     
ยังเป็นเพียงชุมชนที่ กลุ่มชนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เวียงดอนกอง แขวงจ าปาศักดิ์เท่านั้น ยังไม่ได้
สถาปนาเป็นเมืองอุบลราชธานีจนถึงสิ้นรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  และในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น  พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชประสงค์ที่จะรวมพลเมืองเพื่อเป็น
ก าลังของประเทศ โดยทรงมีพระราชก าหนดว่า  หากเจ้าเมืองใด หรือบุคคลใดรวมไพร่พลได้มาก ตั้งเมือง
เป็นปึกแผ่นม่ันคง  ก็จะได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  ให้เป็นเจ้าเมืองพระปทุมสุรราช (ท้าวค าผง) จึงอพยพ
ครอบครัวไพร่พลจากเวียงดอนกองมาตั้งหลักแหล่งบริเวณห้วยแจระแมจนต่อมา  พระปทุมสุรราช
สามารถยกทัพปราบกบฏได้ชัยชนะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งพระปทุมสุรราชเป็นพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ ครองเมืองอุบลราชธานี  และเป็นเจ้าเมืองคนแรก 
ของอุบลราชธานี ให้ยกฐานะบ้านแจระแมขึ้นเป็น “ เมืองอุบลราชธานี ” ในปี พ.ศ. 2335  และภายหลัง
ได้ย้ายไปตั้งเมืองใหม่ที่ “ ดงอู่ผึ้ง ” อันเป็นที่ตั้งเมืองอุบลราชธานีในปัจจุบันเหตุที่มี “ ราชธานี ” ต่อท้าย
นั้นเป็นเพราะว่ามีเจ้าเมืองสืบต่อมาถึง  4  คน  และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จังหวัดอุบลราชธานี
มีฐานะเป็นเมืองส าคัญเมืองหนึ่ง เป็นที่ตั้งกองบัญชาการมณฑลอีสาน มาโดยตลอด  จนถึงรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2468  ได้มีการยุบเลิกมณฑลอุบลราชธานี  จึงนับได้ว่า
จังหวัดอุบลราชธานีได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จนกลายเป็นจังหวัดที่มีความเจริญก้าวหน้า ทัดเทียม
จังหวัดต่างๆ ของไทย หลายจังหวัด 

                                                                                                                 สัญลักษณ์และค าขวัญประจ าจังหวดัอุบลราชธานี 
                                     ตราประจ าจังหวัดอุบลราชธานี 

 
รูปดอกบัวตูม และดอกบัวบาน ชูช่อก้านใบเหนือหนองน้ า เป็น
สัญลักษณ์ ระลึกถึงชาวเมืองหนองบัวล าภู ในเขตจังหวัด อุดรธานี..และ
เป็นจังหวัดหนองบัวล าภูในปัจจุบัน  ภายใต้การน าของพระวอ และบุตร
หลานพระตา ที่อพยพหนีภัยสงครามกับ เมืองเวียงจันทน์ ลงมาตั้งรกราก
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อประมาณ พ.ศ.2312 ต่อมาชุมชนได้รับ
การยกฐานะขึ้นเป็น "เมืองอุบลราชธานี ศรีวนาลัย"   เมื่อ วันจันทร์ เดือน 
8 แรม 1 ค่ า ปีชวด พ.ศ.2335 ในรัชกาลของ พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชองค์ปฐม บรมราชจักรีวงศ์ 
 

 

จังหวัดอุบลราชธานี 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) ๒ 

 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด "ดอกบัว"                         
   
         
 

ต้นไม้ประจ าจังหวัด ชื่อพรรณไม้   "ยางนา"  
 
   
 
 

ธงประจ าจังหวัด     
ด้านบนของธง จะมีรูปดอกบัวสีชมพูบาน  ปักอยู่บนพื้นสีชมพู    
ด้านล่าง จะมีอักษรสีขาว    ค าว่า "อุบลราชธานี"   ปักอยู่บนพื้นสีเขียว 

 
 
 
           ผ้าประจ าจังหวัด   
            "ผ้ากาบบัว"  
 
 
 

ค าขวัญของ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เมืองดอกบัวงาม แม่น้ าสองส ี
 

มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน 
 

ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝุธรรม 
 

งามล้ าเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ 
 

ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) ๓ 

ขนาด / ท่ีตั้ง 

 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่สุดชายแดนตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย   
เป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ   2  ของภาค  และเป็นอันดับ  3  ของประเทศมีแนวพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมความยาว  428  กิโลเมตร  ได้แก่   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                   
(จาก อ.เขมราฐ-อ.น้ ายืน  ติดต่อกับแขวงสะหวันนะเขต  และแขวงจ าปาสัก  ระยะทาง  361  กิโลเมตร)  และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา  (อ.น้ ายืน  ติดกับตังหวัดเขาพระวิหาร  เป็นระยะทาง 67  กิโลเมตร ) อยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ  630  กิโลเมตร   มีเนื้อที่ประมาณ  16,112  ตารางกิโลเมตร  หรือ  10.6  ล้านไร่  คิดเป็น      
ร้อยละ  9.5  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้  
 

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ       ติดกับ จ.อ านาจเจริญ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
                                และบางส่วนของ จ.ยโสธร      
         ทิศตะวันตก     ติดกับจังหวัดยโสธรและศรีสะเกษ 
         ทิศใต้     ติดกับพรมแดนราชอาณาจักรกัมพูชา 
         ทิศตะวันออก  ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีพ้ืนที่บางส่วนมีแม่น้ าโขงไหลคั่น 
                                   แนวพรมแดน ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาชนลาว และ
                          ประเทศกัมพูชา 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าแอ่งโคราช (Korat basin) โดยสูง จากระดับน้ าทะเล
เฉลี่ยประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูงต่ า เป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออกมีแม่น้ า
โขง เป็นแนวเขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่น้ าชีไหลมาบรรจบกับ
แม่น้ ามูลซึ่งไหลผ่านกลางจังหวัด จากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกแล้วไหลลงสู่แม่น้ าโขง ที่อ าเภอโขงเจียม และ
มีล าน้ าใหญ่ ๆ อีกหลายสาย ได้แก่ ล าเซบก ล าโดมใหญ่ ล าโดมน้อย  และมีภูเขาสลับซับซ้อนหลายแห่ง ทาง
บริเวณชายแดน ตอนใต้ที่ส าคัญคือ เทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรักซึ่งกั้นอาณาเขตระหว่าง  จังหวัด
อุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และกัมพูชา  
 

ลักษณะภูมิสัณฐานของ จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งออกโดยสังเขป ดังนี้ 
1. บริเวณ ที่เป็นสันดินริมน้ า(River levee) เกิดจากตะกอนล าน้ าที่พัดพามาทับถม สภาพพ้ืนที่เป็น

เนินสันดินริมฝั่งแม่น้ าโขง และบาง บริเวณสัน ดินริมฝั่งล าเซบาย  
2. บริเวณที่ เป็นแบบลานตะพักล าน้ า (Terrace) ที่เกิดจากการกระท าของขบวนการของน้ านาน

มาแล้ว ประกอบด้วยบริเวณที่เป็นลานตะพักล าน้ าระดับต่ า ระดับกลาง และระดับสูง ลักษณะพ้ืนที่ที่มีทั้งที่เป็นที่
ราบแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงลูกคลื่นลอนชัน จะอยู่ถัดจากบริเวณที่ราบลุ่ม น้ าท่วมถึงข้ึนมาพ้ืนที่เหล่านี้จะพบใน
บริเวณท่ัวไปของจังหวัด กล่าวคือทางตอนเหนือ ทางตะวันออกและทางใต้บางแห่งใช้ส าหรับท านา 

3. บริเวณที่เป็นแอ่ง(Depression)หรือที่ราบต่ าหลังแม่น้ า(Back swamp)เกิดจากการกระท าของ
ขบวนการของน้ า พบบางแห่งใน บริเวณริมแม่น้ าโขง แม่น้ าชี ล าเซบายและล าโดมใหญ่ จะมีน้ าแช่ขังนานในฤดูฝน 
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 4. บริเวณท่ี เป็นเนินตะกอนรูปพัด(Coalescing fans) สภาพพ้ืนที่แบบนี้มีลักษณะเด่น คือรูปร่างจะ
เป็นรูปพัดเกิดจากหินในบริเวณเหล่านั้นถูกท าให้แตกหักสะสมอยู่กับพวกท่ีมีอนุภาคละเอียดกว่าเมื่อฝนตกลงมาใน
ปริมาณมาก ก าลังของน้ าจะมีมากจนสามารถพัดพาเอาตะกอน เหล่านั้น ออกมานอกหุบเขาได้  เมื่อมาถึงนอกหุบ
เขาหรือเชิงเขา สภาพพ้ืนที่ก็จะเป็นที่ราบทางน้ าไหลกระจายออกไป ท าให้ก าลังของน้ าลดลงก็จะ ตกตะกอนใน
บริเวณน้ าจะพบอยู ่ทางตอนใต้และทางตะวันตกของจังหวัด  
 5.บริเวณที่ เป็นเนินที่เกิดจากการไหลของธารลาวา (Lava flow hill) เป็นเนินเขา ที่เกิดจากการ
ไหลของธารลาวา ดินบริเวณนี้จะมีศักยภาพทางการเกษตรสูง ซ่ึงเป็นผลจากการสลายตัวผุพังของหินบะซอลท์ 
บริเวณนี้จะพบ อยู่ในอ าเภอน้ ายืน  

6. บริเวณที่ ลาดเชิงเขา (Foot hill slope) เป็นที่ลาดเชิงเขาที่ตะกอนบริเวณที่เกิด จากขบวนการ
ของน้ านานมาแล้วทับถมกัน บริเวณนี้จะพบ อยู่ในอ าเภอโขงเจียม อ าเภอพิบูลมังสาหาร อ าเภอศรีเมืองใหม่ และ
อ าเภอ ตระการพืชผล  

7. บริเวณท่ี ลาดเชิงซ้อน (Slope complex) ลักษณะเป็นภูเขาหรือเทือกเขามีความลาดชันมากกว่า  
35 เปอร์เซ็นต์ จะพบบริเวณเทือกเขาพนมดงรักในอ าเภอน้ ายืนอ าเภอนาจะหลวยและอ าเภอบุณฑริก อีกแห่ง
หนึ่ง คือ เทือกเขาภูเขา ซึ่งจะพบมากในอ าเภอโขงเจียม และอ าเภอ ศรีเมืองใหม่  
 

ภูเขา/เทือกเขาที่ส าคัญของจังหวัดอุบลราชธานี 
1. ทิวเขาพนมดงรักหรอทิวเขาพนมดงแร็ก ซึ่งแปลว่า ภูเขาไม้คาน ประกอบด้วย ยอดภูต่าง ๆ ใน

เขตอ าเภอบุณฑรก สูงสุดประมาณ 784 เมตร และยอดเขาภูโดมใหญ่สูงประมาณ 753 เมตร โดยลักษณะของ
ทิวเขาจะทอดยาวไปจนจรดปากแม่น ามูล 

2. ทิวเขาภูพานตะวันออก อยู่ปริเวณทิวเขาทางตอนเหนือของจังหวัดได้แก่ ภูผาขาม ภูโหลน ภูผา
ขาว ภูสะมุย ภูดงนาทาม ภูผาชิน ภูโลง และภูจันทร์แดง 

3. ภูจองนายอย เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก มีลักษณะสัณฐานคล้ายโดม หรือ ฝาชี ซึ่งเป็น
สัณฐานของภูเขาไฟ ท าให้เกิดกระบวนการไหลของล าธาร แตกกระจายเป็นลักษณะรัศมี ปัจจุปัน เป็นอุทยาน
แห่งชาติภูจองนายอย ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 

4. ภูเขาไฟน ายิน มีลักษณะเป็นเนินเขาธารลาวา (Lava Flow) เป็น,ฟืนที่บริเวณเดียวของ จังหวัดที่
เป็นเนินภูเขาไฟ มียอดเนินเขาสูงประมาณ 258 เมตร ปัจจุปันเป็นเขตกสิกรรมพืชไร่ พืชสวน 

 

ลักษณะภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา  
ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเรื่อยไป จนถึงปลายเดือนตุลาคม และมักปรากฏเสมอว่าฝนทิ้ง

ช่วง ในเดือน มิถุนายน ถึงเดือน กรกฏาคม แต่ระยะเวลาการท้ิงช่วงมักจะไม่เหมือนกันในแต่ละปี และในช่วงปลาย
ฤดูฝน มักจะมีพายุดีเปรสชั่นฝนตกชุกบางปีอาจมีภาวะ น้ าท่วมแต่ภาวการณ์ไม่รุนแรงนัก  

ฤดูหนาว เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศ ท าให้ได้รับอิทธิพลลมมรสุม  
ตะวันออกเฉียงเหนือก่อนภูมิภาคอ่ืนอุณหภูมิจะเริ่มลดต่ าลงตั้งแต่เดือนตุลาคมและจะสิ้นสุดปลายเดือนมกราคม  

ฤดูร้อน ถึงแม้ว่าเคยปรากฏบ่อยครั้งว่าอากาศยังคงหนาวเย็นยืดเยื้อมาจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 
โดส่วนใหญ่แล้วอากาศจะเริ่มอบอ้าว ในเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งอาจจะมีฝน เริ่ม
ตกอยู่บ้างในปลายเดือนเมษายน แต่ปริมาณน้ าฝนมักจะไม่เพียงพอเพาะปลูก นอกจากนั้นลักษณะภูมิอากาศทั่วไป 
คล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ จะมีอากาศร้อนและค่อนข้างหนาวใน ฤดูหนาว ส่วนใน
ฤดูฝนจะมีฝนตกชุก 
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การปกครองและประชากร  
จังหวัดอุบลราชธานี  แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาค  ออกเป็น 25  อ าเภอ  219 ต าบล  2469  

หมู่บ้าน  โดยมีอ าเภอ ดังนี้ 
 

1. อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
2. อ าเภอโขงเจียม  
3. อ าเภอสิรินธร  
4. อ าเภอพิบูลมังสาหาร 
5. อ าเภอเดชอุดม  
6. อ าเภอบุณฑริก  
7. อ าเภอนาจะหลวย 
8. อ าเภอน้ ายืน  
9. อ าเภอม่วงสามสิบ 
10. อ าเภอตาลสุม 
11. อ าเภอกุดข้าวปุูน 
12. อ าเภอตระการพืชผล 
13. อ าเภอเขมราฐ 
14. อ าเภอศรีเมืองใหม่ 
15. อ าเภอดอนมดแดง 
16. อ าเภอโพธิ์ไทร 
17. อ าเภอวารินช าราบ 
18. อ าเภอทุ่งศรีอุดม 
19. อ าเภอส าโรง 
20. อ าเภอเขื่องใน 
21. อ าเภอนาเยีย 
22. อ าเภอเหล่าเสือโก้ก 
23. อ าเภอน้ าขุ่น 
24. อ าเภอนาตาล 
25. อ าเภอสว่างวีระวงศ์ 
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ทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่งน้ า  
 ทรัพยากรปุาไม้ 
 เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของจังหวัดอุบลราชธานี มีพ้ืนที่ประมาณ 1,689,560 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ   15  ของพ้ืนที่จังหวัด   ลักษณะปุาไม้ที่พบได้แก่  ปุาเต็งรัง  หรือปุาแดงที่มีอยู่ทั่วไป  ปุาติบแล้งและปุา
ผสมในเขตอ าเภอน้ ายืน  ส่วนปุาเบ็ญจพรรณ  มีอยู่ในบริเวณอ าเภอเขมราฐ  อ าเภอบุณฑริก  และอ าเภอพิบูลมั ง
สาหาร  ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้กระยาเลย  ได้แก่  ไม้ยาง  ไม้ตะแบกไม้แดง  ไม้ประดู่  แต่ปุาไม้ที่เหลือไม่มีพอที่จะ
รักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติ  และการพังทลายของดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของจังหวัดอุบลราชธานี  คือ ปุาไม้  มีทั้งปุาเต็ง รัง หรือปุาแดงที่มีอยู่
ทั่วไป  ปุาดิบแล้งและปุาผสมในเขตอ าเภอน้ ายืน  ส่วนปุาเบญจพรรณ มีอยู่ในบริเวณอ าเภอเขมราฐ  อ าเภอ
บุณฑริก  และอ าเภอพิบูลมังสาหาร  ไม้ส่วนใหญ่ เป็นไม้กระยาเลย ได้แก่ ไม้ยาง  ไม้ตะแบก  ไม้แดง  ไม้ประดู่  
ไม้เค่ียม  ไม้ตะเคียน  ไม้เต็ง  ไม้ชุมแพรก  ไม้กันเกรา เป็นต้น และปุาไม้ที่เหลือไม่เพียงพอที่จะรักษาสภาพอากาศ
แหล่งต้นน้ าล าธาร  และการพังทลายของดิน 

ทรัพยากรดิน 
คุณสมบัติของดินทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานี  แบ่งออกเป็น 

1. ดินร่วน – ดินร่วนปนทราย  ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ า  ปริมาณร้อยละ 25.5  ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด 

2. ดินร่วนทราย- ดินร่วนปนทราย เป็นดินบริเวณที่ราบสูงทั่วไป มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีปริมาณ
ร้อยละ 38.5 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

3. ดินร่วนทราย – ดินร่วนเหนียว  จะมีอยู่บริเวณที่ราบลุ่มทั่วไป มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง     
มีปริมาณร้อยละ 7.5 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

4. ดินร่วนปนทราย  ส่วนใหญ่เป็นดินตามพ้ืนภูเขาและที่ลาดชัน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ระดับปาน
กลางต่ า มีปริมาณร้อยละ 28.5 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 

ทรัพยากรแร่ธาตุ 
จากการส ารวจของกรมทรัพยากรธรณี ปรากฏว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีแร่อโลหะ เพียงชนิดเดียว

ได้แก่ เกลือหิน ซึ่งเจาะพบแล้วมีอยู่ 2  แห่ง คือ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 1 หลุม ลึก 457 ฟุต มีเกลือหินหนา 
179 ฟุต และที่อ าเภอตระการพืชผล อีก 1 หลุม ลึก 361.5 ฟุต มีเกลือหนา 366.5 ฟุต ซึ่งขณะนี้ยังมีการ
ด าเนินการน าเกลือหินมาใช้เพียง 1 แห่ง ที่อ าเภอตระการพืชผล นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรแร่ที่อยู่ในรูปของหิน
ชนิดต่าง ๆ อยู่อีกมาก  อาทิ  เช่น  หินบะซอลต์  หินทราย  และแร่รัตนชาติ  เป็นต้น 
 

ทรัพยากรน้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ  

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดปลายน้ า มีแม่น้ าหลายสายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไหลมาบรรจบกัน  
แม่น้ าและล าธารที่ส าคัญมีดังนี้ 

แม่น้ าโขง  เป็นแม่น้ าที่ไหลผ่านหลายประเทศ  ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีในท้องที่อ าเภอเขมราฐ  
อ าเภอนาตาล  อ าเภอโพธิ์ไทร  อ าเภอศรีเมืองใหม่  และอ าเภอนาตาล  ไปบรรจบกับแม่น้ ามูลที่อ าเภอโขงเจียม  
อันเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว 

แม่น้ ามูล   เฉพาะตอนที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานี  มีความยาวประมาณ  100 กิโลเมตร ไหล
ผ่านอ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  อ าเภอวารินช าราบ  อ าเภอพิบูลมังสาหาร  และอ าเภอโขงเจียม 
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แม่น้ าชี  เป็นสาขาใหญ่แม่น้ ามูล  ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานี  ในท้องที่อ าเภอเขื่องในและมา
บรรจบกับแม่น้ ามูล  ซึ่งแม่น้ าชีมน้ าไหลผ่านตลอดปี  แต่ในช่วงฤดูแล้งจะมีปริมาณน้ าเหลือน้อยไม่เพียงพอที่จะ
สามารถน าไปใช้ในการเกษตรได้ 

ล าเซบก   เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอ าเภอเมืองอุบลราชธานี  กับอ าเภอม่วงสามสิบจังหวัด
อุบลราชธานี  โดยไหลผ่านอ าเภอตระการพืชผล  อ าเภอดอนมดแดง  อ าเภอเหล่าเสือโก้ก  และไหลมาบรรจบกับ
แม่น้ ามูลที่อ าเภอตาลสุม  จังหวัดอุบลราชธานี 

ล าเซบาย ไหลมาจากจังหวัดยโสธร  ผ่านอ าเภอเขื่องใน  อ าเภอม่วงสามสิบและอ าเภอเมือง
อุบลราชธานี  โดยเป็นเส้นแบ่งเขต ทั้ง  3 อ าเภอ  แล้วไหลมาสู่แม่น้ ามูลที่อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

 

แหล่งน้ าเพื่อการชลประทาน   
 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ก่อสร้างเข่ือนขนาดใหญ่เพ่ือเก็บกับน้ าไว้ รวมทั้งผลิตกระแสไฟฟูา 2 เขื่อน  คือ 

1. เขื่อนสิรินธร   ตั้งอยู่อ าเภอสิรินธร  ลักษณะอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่  ขนาดเขื่อนสูง  42  เมตร  
ยาว  950  เมตร  สันเขื่อนกว้าง  7.50  เมตร  เก็บน้ าได้  1,966.5  ล้านลูกบาศก์เมตร  สามารถผลิตไฟฟูาได้  
36,000  กิโลวัตต์  ส่งน้ าช่วยเหลือทางการเกษตร  ได้ถึง  150,000 ไร่  

2. เขื่อนปากมูล  ตั้งอยู่ที่อ าเภอโขงเจียม  ลักษณะเป็นฝายกั้นน้ าขนาดใหญ่  ความสูงเฉลี่ย 17 
เมตร  ยาว  300 เมตร  ติดตั้งประตูควบคุมการระบายน้ าฉุกเฉินขนาดใหญ่  8  บาน  สามารถระบายน้ าได้สูงถึง  
18,500  ลูกบาศก์เมตร/วินาที  สามารถระบายน้ าหลากได้เท่ากับสภาพล าน้ าเดิม  ติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟูา 4 
เครื่อง  ผลิตก าลังไฟฟูาได้  136  เมกกะวัตต์  หรือปีละ  280 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง  อ านวยประโยชน์ด้าน
การเกษตรได้ประมาณ   1.6  แสนไร่ 

การคมนาคมขนส่ง 

จังหวัดอุบลราชธานี มีการคมนาคมติดต่อ กับจังหวัดต่างๆ ทั้งทางรถไฟ รถยนต์ และ ทางอากาศ ดังนี้  
-ทางรถไฟ  มีรถด่วน  รถเร็ว  และรถไฟปรับอากาศด่วนพิเศษทุกวัน  จากกรุงเทพฯ ผ่านนครราชสีมา 

บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ไป สิ้นสุดที่อ าเภอ วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยผ่านสถานีย่อย 2 แห่ง คือ สถานีบุ่ง
หวาย และสถานีห้วยขะยุง 

- ทางรถยนต์ประจ าทาง   มีถนนภายในจังหวัด   และเชื่อมต่อจังหวัดใกล้เคียง   ทั้งทางหลวงแผ่นดิน  
ทางหลวงจังหวัด และถนนท้องถิ่น ได้อย่างสะดวกสบาย โดยมีรถยนต์ประจ าทาง  ของบริษัทขนส่ง และ
บริษัทเอกชนให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

- ทางน้ า เส้นทางคมนาคมทางน้ า ที่ส าคัญ คือ แม่น้ ามูล ผ่านอ าเภอเมือง อ าเภอวารินช าราบ และอ าเภอ 
พิบูลมังสาหาร และแม่น้ าโขง ผ่านอ าเภอเขมราฐ อ าเภอศรีเมืองใหม่ และอ าเภอโขงเจียม โดยมีราษฏรที่อาศัย ใน
เขตอ าเภอที่ติดแม่น้ าดังกล่าว ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม ภายในจังหวัดเท่านั้น และในปัจจุบันไม่เป็นที่นิยม 
เนื่องจากมีความล่าช้า  

- ทางอากาศ  จังหวัดอุบลราชธานี   มีสนามบินนานาชาติ  มีสายการบินของบริษัทการบินไทย จ ากัด  
(มหาชน)  สายการบินแอร์เอเชีย และสายการบินนกแอร์  ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี  ทุกวัน 

 
 
 

http://www.ubonratchathani.go.th/train.html
http://www.ubonratchathani.go.th/air_port.html
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การท่องเท่ียวในจังหวัดอุบลราชธานี 

เทศกาลส าคัญประจ าปี   
งานเทศกาลการท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดอุบลราชธานี  ประกอบด้วย 
- เทศกาลท่องเที่ยวแม่น้ าโขงรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม (ธ.ค.-ม.ค.) 
- เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ  อ าเภอวารินช าราบ 
- เทศกาลมหาสงกรานต์เมืองอุบลฯ  และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน (13-15 เม.ย.) 
- งานประเพณีแห่เทียนพรรษา (ก.ค.) 
- สนามแข่งเรือยาวอีสานใต้ (ก.ย.-ต.ค.) 
- งานบุญออกพรรษา  ไหลเรือไฟและบั้งไฟพญานาค 
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- การกินดอง  หมายถึง  งานพิธีมงคลสมรส  มีความแตกต่างกับที่อ่ืนอยู่บ้างในส่วนปลีกย่อย  โดย

มักจะเรียกพิธีแต่งงานว่า  การกินดอง  ซึ่งหมายความในลักษณะผูกพันเกี่ยวดองฝุายหญิงฝายชายจะ
เป็นดองซ่ึงกันและกันเรียกว่า  พ่อดอง  แม่ดอง 

- การท าบุญบั้งไฟ  ประเพณีท าบุญบั้งไฟ คือบุญเดือนหก  ท าขึ้นบูชาอารักษ์มเหศักดิ์หลักเมือง  ถือ
เป็นประเพณีขอฝนที่ได้ท ามาตั้งแต่บรรพกาล  คือ  บั้งไฟน้อย  บั้งไฟหมื่น  บั้งไฟแสน  การแห่บั้งไฟ
มักจะจัดท าขบวนฟูอนร า  หรือเซิ้งซึ่งมีลีลาที่งดงามอ่อนช้อยตามประเพณีของหมู่บ้านนั้น ๆ 

- การท าบุญข้าวประดับดิน  การท าบุญข้าวประดับดินนิยมท ากันในวันแรม  13-14  ค่ าเดือนเก้าโดย
การห่ออาหาร  หรือของขบเค้ียวเป็นห่อน าไปถวายทานหรือน าไปห้อยตามต้นไม้บ้าน  ด้วยเหตุนี้  จึง
เรียกข้าวประดับดิน 

- การท าบุญข้าวสาก  นิยมท ากันในวันขึ้นสิบค่ า  เดือนสิบ  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  งานบุญเดือนสิบ  
ข้าวสากนั้นมาจากค าว่า  สลาก    เพราะบางเวลาถวายพระสงฆ์ไม่เจาะจงว่าถวายรูปใด  จึงจ าท า
เป็นสลากชื่อเจ้าภาพ  จับได้ของใครก็น าไปถวายตามนั้น 

- การท าบุญออกพรรษา   ชาวพุทธนิยมท าอันดับแรก  คือ  การถวายปราสาทผึ้ง  โดยใช้ไม้ไผ่จักตอก
สานเป็นปราสาท ล้อมและมุงด้วยกาบกล้วย  เอาผึ้งไปต้มให้เปื่อยแล้วจุ่มเป็นดอกแล้วน าไปเสียบ
ประดับหลังคาปราสาท  ข้างในมีขนมนมเนย  ข้าวต้ม  กล้วย  อ้อย  เสื่อ  หมอน  ฝูายและอ่ืน ๆ  
เวลาประมาณทุ่มเศษ ๆ  จะแห่ไปทอดเพ่ือถวายพระ 

- ไหลเรือไฟ   เป็นประเพณีที่นิยมท ากันในวันออกพรรษา  คือการปล่อยเรือไฟ  ชาวอุบลฯ  เรียกว่า  
ไหลเฮือไฟ  คือการน าเอาท่อนกล้วย  หรือท่อนไม้มาท าเป็นรูปเรือ  เวลาประมาณทุ่มเศษ  ก็จะน ามา
จุดไฟ  โดยใช้ขี้ไต้หรือน้ ามันยางแล้วปล่อยเรือให้ไหลไปตามน้ าจะมีการตีฆ้องตีกลองตามวัดต่าง ๆ 
พระสงฆ์จะจัดท าเรือไฟขึ้นในวัดตรงหน้าโบสถ์  ตอนกลางคืนจะน าดอกไม้ธูปเทียนมาจุดบูชา  เป็น
พุทธบูชา 

- ประเพณีแห่เทียนพรรษา  เป็นประเพณีทางพุทธศาสนาของชาวอุบลฯ  โดยก าหนดให้จัดขึ้นในวัน
ขึ้น   15 ค่ า  เดือน  8  และแรม 1  ค่ า  เดือน  8 ชองทุกปี  มีการประกวดต้นเทียน   และมีขบวน
แห่อันวิจิตรตระการ 
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สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัด  มีดังนี้ 
 

หาดคูเดื่อ เป็นหาดทรายริมฝั่งแม่น้ ามูล  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  อยู่ห่างจากตัวเมือง 12 กิโลเมตร ตาม
ถนนเลี่ยงเมืองบริเวณหาดมีแพของชาวบ้านเป็นจ านวนมากให้บริการในเรื่องอาหารเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยว 

 

 หาดวัดใต้ เป็นเกาะหาดทราย ตั้งอยู่กลางล าน้ ามูล ใกล้กับการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ใน
ฤดูแล้งจะมีหาดทรายขาวเนียนสะอาดบนเกาะมีต้นไม้เขียวชอุ่มให้ความร่มเย็น นอกจากนี้ยังมีแพไม้ให้บริการ 
 

 วัดหนองบัว ตั้งอยู่ถนนธรรมวิถี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางด้านทิศเหนือ
ประมาณ 3 กิโลเมตร  สร้างเมื่อปี พ.ศ.2498 ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ 
จ าลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุรอบองค์พระธาตุเป็น
ก าแพงแก้ว 
 

 วัดสุปัฏวนารามวรวิหาร     ถนนสมเด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นวัดธรรมยุติวัดแรกของ
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

วัดหนองปุาพง  ตั้งอยู่ ต าบลโหนน อ าเภอวารินช าราบ ห่างจากตัวจังหวัดไปทางอ าเภอกันทรลักษ์  ตาม
ทางหลวงหมายเลข 2178 ประมาณ 8 กิโลเมตร 

  
 แก่งสะพือ เป็นแก่งที่อยู่ในแม่น้ ามูล ในเขตอ.พิบูลมังสาหาร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 45 กิโลเมตร 
เป็นแก่งท่ีสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี มีหินน้อยใหญ่สลับซับซ้อนกระแสน้ าไหลผ่านกระทบหิน 
แล้วเกิดเป็นฟองขาว  มีเสียงดังตลอดเวลา 
 

เขื่อนสิรินธร เป็นเขื่อนเอนกประสงค์  เขื่อนนี้  สร้างกั้นล าโดมน้อยในเขตอ าเภอสิรินธร อยู่ห่างตัว
จังหวัด 74 กิโลเมตร สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามว่า “ เขื่อนสิรินธร ” อ านวยประโยชน์ด้านชลประทาน การประปา การคมนาคม 
และการผลิตกระแสไฟฟูา ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ภายในบริเวณเขื่อนได้มีการจัดสวนที่มีพันธุ์ดอกไม้นานาชนิด 
ส าหรับให้เที่ยวชมเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 

 ช่องเม็ก   เป็นจุดผ่านแดน ไทย-ลาว ในเขตอ าเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดผ่านแดนจุด
เดียวในภาคอีสาน ซึ่งสามารถเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยทางพ้ืนดินในขณะที่
จุดอื่นจะต้องข้ามล าน้ าโขง  ห่างจากจังหวัดประมาณ 90 กิโลเมตร 
 

 ผาแต้ม ตั้งอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจังหวัด 95 
กิโลเมตร  เป็นเทือกเขาภูพาน มีลักษณะเด่นที่ภาพเขียนสี ภูมิประเทศโดยรอบสวยงาม ด้านตรงข้ามเป็นประเทศ
สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนที่อ่ืน 
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          น้ าตกแสงจันทร์หรือน้ าตกลงรู ธารน้ าบนลานหินทรายหลากไหลชั่วนาตาปี มีธรรมชาติเป็น ตัว
ก าหนดให้ พลังแห่งสายน้ า ท างานของมันไปในวัฏจักร แห่งกาลเวลา ความหมายของ สายน้ าบนลานหินทรายนี้ 
อาจไม่มีเรื่องราวแปลกประหลาด หากไร้ซึ่งก้อน กรวดทราย ที่พลังน้ าพัดเหวี่ยงหมุนวน สร้างหลุมกุมภลักษณ์ขึ้น 
ที่เหนือเพิงผา ใครจะเชื่อว่า หลุมกุมภลักษณ์ที่ทะลุ เพดานถ้ าจะกลาย เป็นสายน้ าที่ลอดทะลุลงมา เรียกขานว่า 
น้ าตกลงรู คู่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
 

น้ าตกสร้อยสวรรค์ อยู่ในเขตอ าเภอโขงเจียม ภายในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม บนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2112 ห่างจากอ าเภอโขงเจียมประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นน้ าตกขนาดใหญ่ที่ไหลจากหน้าผาสูงชันสอง
ด้าน ซึ่งเกดิจากล าห้วยสร้อยและล าแซไผ่ ตกลงมาบรรจบกันคล้ายสายสร้อย ก่อนไหลลงสู่แม่น้ าโขง สูงประมาณ 
20 เมตร มีน้ าไหลตลอดปี เป็นน้ าตกท่ีมีคนนิยมไปเที่ยวกันมาก นอกจากนี้ บริเวณน้ าตกยังมีต้นไม้และดอกไม้ปุา 
ช่วยเสริมบรรยากาศความงามของน้ าตกแห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทิวทัศน์แม่น้ าโขง ผืนปุาและหน้าผา
หินฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน ฤดูท่ีน่าเที่ยวควร 

 

แม่น้ าสองส ี ที่อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบริเวณท่ีแม่น้ ามูลไหลมาบรรจบกับแม่น้ าโขง ท า
ให้เกิดสีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน  คือ แม่น้ าโขงมีสีน้ าตาลอ่อน ( สีชา ) ส่วนแม่น้ ามูลมีสีชาแกมเขียว นิยม
พูดติดปากกันว่า “ โขงสีปูน มูลสีคราม ” จุดที่สามารถมองเห็นแม่น้ าสองสีได้อย่างชัดเจนคือ บริเวณลาดริมฝั่ง 
แม่น้ ามูล และแม่น้ าโขงหน้าวัดโขงเจียม และบริเวณบางส่วนของบ้านห้วยหมากใต้ เดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่
เห็นสีชัดเจนที่สุด และบริเวณใกล้เคียงมีบริการเรือพาล่องชม   ทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ า หรือซื้อของที่ระลึกที่ตลาด
หมู่บ้านในฝั่งประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

 เขื่อนปากมูล ตั้งอยู่บริเวณบ้านหัวเห่ว ต าบลโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจาก
จังหวัดประมาณ70กิโลเมตร เป็นเขื่อนที่มีลักษณะคล้ายฝายน้ าล้น ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการผลิต
กระแสไฟฟูาและใช้ประโยชน์ในด้านชลประทาน 
 

 อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อยู่ในต าบลโขงเจียม และต าบลค าเขื่อนแก้ว อ าเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี เดิมชื่อว่าอุทยานแห่งชาติหินกอง ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2524 มี
เนื้อท่ี 50,000 ไร่ แก่งตะนะมีสายน้ าที่เชี่ยวและลึก ทั้งยังมีถ้ าใต้น้ าหลายแห่ง ท าให้ปลาบริเวณแก่งตะนะมีปลา
ชุกชุม  
   

 แก่งล าดวน ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายน ณ ผืนปุาสมบูรณ์ปลายล่างสุดของภาค
อีสานในเขตอ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ใกล้รอยต่อเขตแดน 3 ประเทศ คือ ไทย ลาวและกัมพูชาหรือ
ที่รู้จักกันดีในนาม “สามเหลี่ยมมรกต” จะปรากฏเหตุการณ์ที่แสนมหัศจรรย์เมื่อบรรดากุ้งน้ าจืดนับล้านๆตัวต่าง
พากันพร้อมใจเดินพาเหรดผ่าน ลานหินเลียบแก่งน้ ามุ่งหน้าสู่ยอดเขาสูงแห่งสามเหลี่ยมมรกต ปรากฏการณ์ “กุ้ง
เดินขบวน” เกิดขึ้นที่แก่งล าดวน บริเวณสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ปุาอุบลราชธานี อ าเภอน้ ายืน 
โดยจะเดินขบวนในช่วงกลางคืนหลังฝนตกหนักหรือสายน้ าในแก่งล าดวนมีความเชี่ยวกราก อยู่ห่างจากตัวอ าเภอ
น้ ายืน 16 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 160 กิโลเมตร สามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับน้ าตก
ห้วยหลวงได้สะดวก 
 

      
                                                                                                                                                                                                                            

http://travel.sabsan.com/4950.html


รายงานประจ าปี 2559 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) ๑๑ 

อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอบุณฑริก อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี มีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา พ้ืนที่ปุาอยู่ในส่วน
หนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก ประกอบด้วยภูเขาเล็กภูเขาน้อยมากมาย เช่น ภูจองนายอย ภูจองน้ าซับ ภูจอง ภู
จันทร์แดง ภูพลานสูง ภูพลานยาว เป็นต้น มีสภาพปุาสมบูรณ์ สภาพธรรมชาติที่สวยงามและมีสัตว์ปุาชุกชุม มีเนื้อ
ที่ประมาณ 686 ตร.กม. หรือ 428,750 ไร่ 
 

น้ าตกบักเตว หรือน้ าตกห้วยหลวง  ตั้งอยู่ในเขต อ. นาจะหลวย อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย เป็น
น้ าตกท่ีมีขนาดใหญ่พอสมควร มีผาน้ ากระโจนตกจากแอ่งสู่เวิ้งเบื้องล่างสูงราว 40 เมตร แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นกลาง
จะสวยที่สุด มีทางขึ้นลงธรรมชาติ  เพ่ือชมและเล่นน้ าบริเวณอ่างน้ าด้านล่างได้สะดวก  ห่างจากที่ท าการอุทยาน
แห่งชาติ 3 กิโลเมตร 

แก่งสามพันโบก ก่งสามพันโบก จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ก าลังเป็นที่รู้จักและได้รับความ
นิยมจากนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง  แก่งสามพันโบก เป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ล าน้ าโขงในช่วงฤดูน้ าหลากซึ่งเกิดจากแรง
น้ าวนกัดเซาะกลายเป็นแอ่งมากกว่า  3,000  แอ่งหรือ  3,000  โบก   โบกหรือแอ่ง  หมายถึง  บ่อน้ าลึกในแก่ง
หินใต้ล าน้ าโขง  และค าว่า “โบก” เป็นภาษาของลาวที่มักนิยมเรียกกัน และจะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้งที่น้ า
แห้งขอดแก่งหินดังกล่าว ก็จะโผล่พ้นน้ ากลายเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสุดอลังการกลางล าน้ าโขงที่
สวยงามแปลกตาจนชาวบ้านเรียกว่า  แกรนแคนยอนน้ าโขง ซึ่งจะสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 
- พฤษภาคม  ทางเข้าของแกรนแคนยอนแม่น้ าโขง  มีหินสวยงามลักษณะคล้ายหัวสุนัข  ซึ่งมีต านานเล่าขานกัน
ต่างๆนาๆ บ้างก็ว่าแต่ก่อนมีเจ้าเมืองเป็นผู้เรืองอ านาจ ประทับใจความงามของสามพันโบก จึงได้ ส่งเสนามาศึกษา
เพ่ิมเติม เมื่อมาแล้วพบขุมทรัพย์เป็นทองค า  จึงให้สุนัข เฝูาทางเข้าจนกว่าเจ้าเมืองจะออกมา  เมื่อเจ้าเมืองได้เห็น
สมบัติเกิดความโลภกลัวเสนาจะได้ส่วนแบ่งจึงได้ออกไปทางอ่ืน  สุนัขผู้ภักดีก็เฝูารออยู่ตรง นั้นจนตายในที่สุดบาง
ต านานก็ว่าลูกพญานาคในล าน้ าโขงเป็นผู้ขุดเพ่ือให้ เกิดล าน้ าอีกสายหนึ่ง  และได้มอบหมายให้สุนัขเป็นผู้เฝูา
ทางเข้าระหว่างการขุดกระท่ังสุนัข   ได้ตายลงกลายเป็นหินรูปสุนัขในที่สุด 
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จุดท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
1.  สามพันโบก  แกรนด์เคนยอนด์แห่งเมืองสยาม  

 2.  หาดสลึงเป็นหาดทรายขาวละเอียดทอดยาวไปตลอดแนวแม่น้ าโขง การล่องเรือไปชมแก่งสามพันโบก
ควรเริ่มต้นที่หาดสลึง บ้านสองคอน ตรงนี้มีแหล่งท่องเที่ยวได้แก่ 

 ปากบ้อง ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ าโขงแคบที่สุดตลอดระยะทางยาวกว่า 700 กิโลเมตร โดยมีความกว้าง
ของแม่น้ าเพียง56 เมตร เท่านั้น ชาวบ้านในระแวกนั้น มีอาชีพจับปลาซึ่งยังคงใช้วิถีชีวิตและ
เครื่องมือจับปลาแบบโบราณอยู่ ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ จะมีประเพณีแข่งตักปลาซึ่งนับว่า
คงเหลืออยู่ที่เดียวในประเทศไทยที่ยังจับปลาด้วยวิธีนี้ 

 หินหัวพะเนียง อยู่ถัดจากบริเวณปากบ้องขึ้นไปทางเหนือ มีแก่งใหญ่ขวางกลางล าน้ าโขง ท าให้แม่น้ า
โขงแยกออกเป็นสองสาย หรือสองคอนในภาษาท้องถิ่น จึงเป็นที่มาของชื่อ บ้านสองคอน และใน
บริเวณใกล้เคียงยังมีถ้ าที่มีความสวยงามในล าน้ าโขงประกอบด้วย  ถ้ านางเข็นฝูาย ,  ถ้ านางต่ าหูก
หาดหินสี ,แก่งสองคอน , ภูเขาหิน และหาดแห่ 

 หลักศิลาเลข  อยู่ก่อนถึงหาดหงส์ที่ฝรั่งเศสมาท าเอาไว้ เพ่ือบอกระดับน้ าในแม่น้ าโขงเพ่ือความ
ปลอดภัยในการเดินเรือสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองลาว 

 หาดหงษ์ เกิดจากการการพัดพาของน้ าและน าตะกอนทรายมาทับถมกันจนลักษณะพ้ืนที่เป็นพ้ืน
ทรายกว้างใหญ่มีลักษณะคล้ายกับทะเลทรายที่กว้างใหญ่ ช่วงเวลาที่นิยมมาเที่ยวหาดหงส์จะเป็น
ช่วงเวลาในยามบ่ายแก่ๆ ช่วงที่พระอาทิตย์ใกล้ตกดิน ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่สวยงามมาก เพราะแสง
ทองของดวงอาทิตย์จะกระทบกับทรายสีขาวระยิบระยับสวยงามยิ่ง  
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ประวัติศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 4 (อบุลราชธานี) 
 
 

 
 
 

   
            

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) เดิมใช้ชื่อว่า" สถานีประมงน้ าจืดจังหวัด
อุบลราชธานี" ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยอาศัยที่ดินของแผนกศึกษาธิการของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่ตั้ง
สถานีประมง มีเนื้อที่ 63 ไร่ 1 งาน ทิศเหนือจดอ่างเก็บน้ าห้วยม่วง ส่วนทิศตะวันออกและทิศใต้ จดที่ดินในความ
ครอบครองของ ศ.อ.ศ.อ. ทิศตะวันตกติดต่อศูนย์โทรคมคมสถานีประมงอยู่ในเขตท้องที่ ต าบลปทุม อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี  
           พ.ศ. 2497 กรมประมงได้อนุมัติงบประมาณสร้างที่ท าการและบ้านพักหัวหน้าสถานีฯ 1 หลัง ห้องแถว
คนงานอีก 5 ห้อง จ านวน1 หลัง และสร้างบ่อดินขึ้น 9 บ่อ เพ่ือเลี้ยงปลา รวมเนื้อที่ทั้งหมด 6,600 ตารางเมตร 
          พ.ศ.2505 สร้างบ้านพักส าหรับนักวิชาการประมงตรีขึ้น 1 หลัง เป็นแบบชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 
          พ.ศ.2507 สร้างที่ท าการขึ้นใหม่แทนทีท าการเดิมซึ่งมีสภาพคับแคบที่ท าการใหม่เป็นแบบชั้นเดียวทรงต่ า 

พ.ศ. 2508 สร้างบ้านพักชั้นตรีแบบชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 3 หลัง และบ้านพักชั้นจัตวาชั้นเดียว  
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ เช่นกัน อีก 8 หลัง สร้างบ่อเพาะฟักลูกปลาขึ้น 8 บ่อ พร้อมท่อส่งน าตามบ่อปลา ท่อ
เอสเบสตอล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาวทั้งสิ้น 505 เมตร โรงเพาะฟัก 1 โรง 
          พ.ศ. 2509  สร้างบ้านฟักข้าราชการชั้นจัตวาขึ้น 3 หลัง โรงเพาะฟักพันธุ์ปลา 1 โรง โรงสูบน้ า 1 หลัง 
บ่อซีเมนต์เพาะลูกปลา บ่อขนาด 50 ตารางเมตร จ านวน 5 บ่อ 
          พ.ศ. 2510 สร้างโรงเก็บรถยนต์ 1 หลัง โรงต้มอาหารปลา 1 หลัง 
           พ.ศ. 2511 สร้างโรงเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง 1 หลัง 
           พ.ศ. 2513 สร้างบ้านพักข้าราชการชั้นโท 1 หลัง 
           พ.ศ. 2516 สร้างบ้านพักข้าราชการชั้นตรี 1 หลัง 
           พ.ศ. 2519 สร้างแพเก็บเรือ 1 หลัง และสร้างบ่อเพาะฟักคอนกรีตเสริมเหล็ก 10 บ่อ 
           พ.ศ. 2521 สร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ3-4 จ านวน1 หลัง บ้านพักคนงานแบบ 6 ครอบครัว 
จ านวน 1 หลัง 
           พ.ศ. 2533 กรมประมงได้มีค าสั่งที่ 864/2533 ให้ใช้ชื่อใหม่ ว่า "ศูนย์พัฒนาประมงน้ าจืด
อุบลราชธานี" 
           พ.ศ. 2538 ก่อสร้างศูนย์ย่อยที่ ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยขอใช้ที่
สาธารณะประโยชน์ 
           พ.ศ. 2536 ก่อสร้างหน่วยที่ บ้านหัวเห่ว ต าบลโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดย
งบประมาณการไฟฟูาและที่ดินของการไฟฟูาเขื่อนปากมูล 
           ในปีพ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น"ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอุบลราชธานี" ตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
  พ.ศ. 2559 กรมประมงได้ก าหนดโครงสร้างแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืดอุบลราชธานี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)   มีสถานที่ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานด้วยกัน  3  แห่ง  ดังนี้ 
สถานที่ตั้ง  1.  ซอยแจ้งสนิท 1  ถนนแจ้งสนิท  อ.เมือง   จ.อุบลราชธานี   34000 
                  ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี   ประมาณ  4  กิโลเมตร 
ปีที่ก่อตั้ง        ก่อตั้งเมื่อ   พ.ศ. 2497  
พ้ืนที่             63  ไร่  2  งาน 67  ตารางเมตร  เป็นพื้นที่ บ่อ  21.2  ไร่  จ านวนบ่อ 75  บ่อ  แยกเป็น 
                   -   บ่อดิน   24  บ่อ      พื้นที่  19.7   ไร่   

         -   บ่อซีเมนต์   51  บ่อ  พ้ืนที่     1.5  ไร่ 
แหล่งน้ าทีใ่ช้     อ่างเก็บน้ าห้วยม่วง  เนื้อที่  144  ไร่ 
สถานที่ตั้ง  2.   ถนนสมเด็จ   ต.ดอนมดแดง   อ.ดอนมดแดง   จ.อุบลราชธานี    

           ระยะทางห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานี   25  กิโลเมตร 
ปีที่ก่อตั้ง          ปีงบประมาณ   2538  เริ่มด าเนินก่อสร้างปี  2539  แล้วเสร็จปี  2540  
พ้ืนที่              250  ไร่ 2 งาน 95  ตารางวา  
                       -   บ่อดิน  800  ตารางเมตร จ านวน   12  บ่อ 
                       -   บ่อดิน  1  ไร่         จ านวน    2   บ่อ 
                       -   บ่อดิน  400 ตรม.    จ านวน   10  บ่อ 
                       -   บ่อซีเมนต์  25  ตารางเมตร    จ านวน    6  บ่อ  
   -   บ่อซีเมนต์   50 ตารางเมตร จ านวน   45  บ่อ 
แหล่งน้ าที่ใช้    อ่างเก็บน้ าภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)  (ดอนมดแดง) 
สถานที่ตั้ง  3.   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)  (เขื่อนปากมูล)  บ้านหัวเห่ว หมู่ที่ 4      
                   ต.โขงเจียม  อ.โขงเจียม  จ.อุบลราชธานี    
ปีที่ก่อตั้ง          ปีงบประมาณ  2536  เริ่มด าเนินก่อสร้างปี  2537  แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2538  
พ้ืนที่               ประมาณ  150 ไร่ 
  - บ่อซีเมนต์  ขนาด  50 ตารางเมตร  จ านวน     45  บ่อ 
  - บ่อซีเมนต์  ขนาด  25  ตารางเมตร  จ านวน      6 บ่อ 
  - โรงเพาะฟัก  ขนาด  250  ตารางเมตร  จ านวน       1 หลัง 
  - หอถังเหล็กจ่ายน้ า  ขนาด  20 ลูกบาศก์เมตร จ านวน      1   ถัง 
  - บ่อพักน้ าดี  ขนาด 30   ลูกบาศก์เมตร  จ านวน      2   บ่อ 
  - โรงสูบน้ า พร้อมเครื่องสูบน้ า   จ านวน       2  หลัง 
  - โรงเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง ขนาด 20 ตารางเมตร จ านวน       1   หลัง 
  - โรงเครื่องก าเนิดไฟฟูา ขนาด  12  ตารางเมตร จ านวน       1   หลัง 
  - โรงเก็บอาหาร ขนาด  40  ตารางเมตร  จ านวน       1   หลัง 

- ระบบกรองน้ า  ขนาด  100 ลูกบาศก์เมตร  
  - แพสูบน้ าในแม่น้ ามูล (ใช้ช่วงของการเปิดเขื่อน) 
 
 
 

สถานท่ีต้ัง 
 

สถานท่ีต้ัง 
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รายนามผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานี / ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ชื่อ -สกุล  
นายอุทัย  พรหมมินทร์  
นายปราโมทย์  วานิชกร  
นายชาญ  ตปานนท์  
นายวินัส  บุญยรัตผลิน  
ร.ต. มนตรี   เมืองบุญ  
นายนิตย์     คู เจริญไพศาล  
นายบุญช่วย  ชาวปากน้ า  
นายวินัส  บุญยรัตผลิน  
นายพินิจ  สีห์ พิทักษ์ เกียรติ  
นายชาญชัย  แสนศรีมหาชัย 
นายสมศักดิ์   เจนศิริ ศักดิ์  
นายสัณห์ชัย  สุจริตวงศานนท์  
นายสมเกียรติ   พงษ์ศิ ริจันทร์  
นายวิระธรรม  ทองพันธุ์  
นายณรงค์ศักดิ์   ศิริ ชัยพันธุ์      

ปีที่ด ารงต าแหน่ง  
พ.ศ. 2497 - 2500  
พ.ศ. 2500 - 2502  
พ.ศ. 2502 - 2507  
พ.ศ. 2507 - 2513  
พ.ศ. 2513 - 2519  
พ.ศ. 2519 - 2526  
พ.ศ. 2526 - 2529  
มี .ค. 2529 - 2533  
พ.ย. 2533 - 2537  
ก.พ. 2537 - 2538  
พ.ค. 2538 - 2542  
ก.พ. 2542 - มิ .ย. 2546  
มิ .ย. 2546 - ม.ค.2551 
ก.พ. 2551 - ก.ย.2557  
ก.พ. 2558 - ถึงปัจจุบัน  
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ที ่
1 
 
 

2 
 

3 
 
 
 

4 
 

5 
6 
7 
 

ชื่อ-สกุล 
นายณรงค์ศักดิ์   ศิริชัยพันธุ์ 
 
 
นายธีระชัย    พงศ์จรรยากุล    
 
นายวชิระ    กว้างขวาง 
 
 
 
นายธนิศร์   ทิพยมงคลกุล 
 
นางอุทัยรัตน์   ศิริชัยพันธุ์ 
นางสาวกานต์รวี  รักผล 
นางสาวสุนันทภรณ์  บุญร่วม 

คุณวุฒิ 
วทบ.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 
 
 
วท.บ. (ประมง) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) 
วท.บ. (ประมง) 
วท.ม .  ( เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเกษตรและพัฒนาชนบท) 
 
วท.บ . (ประมง )  สาขาชี ววิทยา
ประมง 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 
ปวส. (ประมง) 
ปวส.การบัญชี 
 

ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
(เข้ารับต าแหน่ง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2558) 
นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ 
 
นักวิชาการประมงช านาญการ 
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรประมงน้ าจืด 
เขื่อนปากมูล) 
 นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
 
เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

     1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

นางจิรา  กลีบบัว 
นายธวัชชัย  ปามุทา 
นายสุวัฒน์  บุญยรัตพันธ์ 
นายประวิทย์  พรธรรม 
นายชิตร์  พาทอง 
นายนิคม  ชมบุญ 
นายเอนก  พรรณประดิษฐ์ 
นายบุญธรรม  พันธ์ดา 
นายพงษ์ศักดิ์  ขุนพรม 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 6 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

พนักงานพัสดุ  ส 4 
ช่างก่อสร้าง  ช 1 
ช่างปูน   ช 2 
พนักงานขับรถยนต์  ส 2 
พนักงานขับรถยนต์  ส 2 
ช่างไม้   ช 3 
ช่างก่อสร้าง  ช 2 
พนักงานห้องปฏิบัติการ  ส 1 
พนักงานพัสดุ  ส 3 

อัตราก าลังข้าราชการ   
 

อัตราก าลังลกูจ้างประจ า 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

นางสาวชนิตา  อินทะเสน 
นางวารุณี  โพธิข า 
นายสุชิน  มิ่งไชย 
นางสาวธิดารัตน์   สุริยงคต 
นายกฤษฎา   กูดทา 
นางสาวปนัดดา  บุญแจ่ม 
นางสาวปรีดิพัทธ์   วงศ์เจริญ 
นายปรีเนี้ยม  แสนทวีสุข 
นายวีระชัย    ศรีแสง 
นายวลัชพงษ์  จันทร์ค า 
นายธวัชชัย   มูลสุวรรณ 
นายธนน  โกมลเรืองกุล 
นายรังสันต์   อาจทวีกุล 
นางปริชญา  วะสุรีย์ 
นายธีระ  ทวีศักดิ์ 
นายกิจจา  พินโลหิต 
นางวนิดา  มูลสุวรรณ 
นายฉัตรชัย  มังคละวงศ์ 
นายบุญส่ง  อุ่นวงศ์ 
นายสุวรรณ  ตรันนา 
นายเรืองศักดิ์  ทาระขจัด 
นายสุทัศน์  ทีฆะ 
นายธีระชัย   ปามุทา 
นายอุบลชัย   คงโท 
นายไวพจน์  พุฒวงศ์ 
นางศศิธร    คุสิตา 
นายวินัย  มูลสุวรรณ 
นายสุรศักดิ์  บุญสิงห์ 
นายวันดี  ค ารือชัย 
นายชุมพล   พันธ์ค า 

ศศ.บ.(การบัญชี) 
ทษ.บ. (ประมง) 
วท.บ. (ประมง) 
วท.บ. (ประมง) 
วท.บ. (ประมง) 
วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์) 
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
ปวส.(ประมง) 
ปวส.(ประมง) 
ปวส.(ประมง) 
อ.วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) 
วท.บ.(พืชศาสตร์) 
ปวช.(เกษตรศาสตร์) 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปวช. (ช่างไฟฟูา) 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิชาการประมง 
นักวิชาการประมง 
นักวิชาการประมง 
นักวิชาการประมง 
นักวิทยาศาสตร์ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
เจ้าพนักงานประมง 
เจ้าพนักงานประมง 
เจ้าพนักงานประมง 
เจ้าหน้าที่ประมง 
เจ้าหน้าที่ประมง 
เจ้าหน้าที่ประมง 
พนักงานห้องทดลอง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
 

อัตราก าลังพนักงานราชการ 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

 

นายสมเกียรติ   พูลพันธ์ 
นายอรรถพล    ค ารือชัย 
นางอ าพร    หวังผล 
นายบุญมี    แสนทวีสุข 
นางนฤมล    รามอาษา 
นายเชิงปราชญ์   ศรีอุไร 
นางอรอนงค์    พันธ์ค า 
นายทมิพัทธ์    ค าพูล 
นางสาวกรกานต์   ทานะเวช 
 

ปวช.(ช่างไฟฟูา) 
มัธยมศกึษาปีที่  3 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ป.ตรี (วท.บ.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 
มัธยมศึกษาปีที่  3 
มัธยมศึกษาปีที่  3 
ปวช.(การบัญชี) 

ช่างปูน 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
นักวิชาการประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

1 
2 

นายอดิศักดิ ์    บุระค า 
นายถกล          ทวีพงษ์ 

มัธยมศึกษาปีที่  3 
มัธยมศึกษาปีที่  6 

คนงานประมง 
คนงานประมง 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

1 
2 
3 
4 
5 
 

6 
7 
 

นายสมศักดิ์    พินโลหิต 
นายส ารอง   คงดี 
นางสาวอรดี  ค ารือชัย 
นางอรสา    บุญยรัตพันธ์ 
นางสาวล าพู  ชมบุญ 
 
นายอดิพงษ์  มูลสุวรรณ 
นายสมัย  อุ่นวงศ์ 

ประถมศึกษาปีที่ 6 
ประถมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่  3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
มัธยมศึกษาปีที่  3 
 
มัธยมศึกษาปีที่  6 
มัธยมศึกษาปีที่  6 

งานผลิตเงินทุนหมุนเวียนฯ 
งานเพาะเลี้ยงปลาและอนุบาลในบ่อดิน 
งานเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม 
งานท าความสะอาด 
งานเพาะเลี้ยงปลาและอนุบาลในบ่อชี
เมนต ์
งานผลิตอาหารพันธุ์สัตว์น้ า 
งานเพาะเลี้ยงปลาและอนุบาลในบ่อดิน 

อัตราก าลังพนักงานราชการ (ต่อ) 
 

อตัราก าลงัลกูจา้งชัว่คราว  

(งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง  และพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืน ๆ ) 

อัตราก าลังจ้างเหมาบรกิาร 
 

 

อตัราก าลงัจา้งเหมาบรกิาร 
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ผลการปฏิบัติงาน 
ปี 2559 
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งานธรุการ/งานการเงินและบญัชี /งานพสัด ุ

 
 

 

งานธรุการ/งานการเงินและบญัชี /งานพสัด ุ

 
 

 
 

 

1. งานธุรการ 
 

  ท าหน้าที่เกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือ ร่างและโต้ตอบหนังสือต่างๆเก็บรวบรวมหนังสือเอกสารของทาง
ราชการ ประมวลรายงานต่างๆส่งกรมประมง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมแฟูมต่างๆค้นและติดตาม
หนังสือราชการ  ตรวจการลงเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
ดูแลปรับปรุงบ ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ รายงานประจ าปี  รายงานผลการปฏิบัติงาน  พิมพ์หนังสือ
ราชการ  ออกค าสั่งศูนย์ฯ  และการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ดังนี้ 
 1.1 หนังสือราชการ 
    

หนังสือราชการ จ านวน   (ฉบับ) 
- ทะเบียนรับ  2,049 

   - ทะเบียนส่ง  726 
    

1.2 ค าสั่งศูนย์ฯ  
  
ค าสั่งศูนย์ ฯ 304    ฉบับ 

 

2. งานการเงินและบัญชี 
ด าเนินการในด้าน การตรวจสอบใบส าคัญ การเบิกจ่ายเงิน การจัดท าบัญชีและรายงานผล  

ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบกลาง ในระบบ GFMIS  ดังนี้ 
1. วางฎีกาเบิกเงินในงบประมาณ/นอกงบประมาณ 
2. รายการบันทึกการจ่ายเงิน  
3. ใบจัดเก็บรายได้และน าส่งเงินรายได้ 
4. ปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS 

3. งานพัสด ุ 
  ด าเนินการในด้านการจัดหาพัสดุ  ซึ่งรวมการจัดซ ื้อ/จัดจ้าง การจัดท าใบเบิก จัดทะเบียน  ควบคุมใบ
เบิก  จัดหาพัสดุเพ่ือให้ได้พัสดุทันใช้งาน  ด าเนินการจดทะเบียน  ต่อทะเบียน  โอนทะเบียนและยกเลิกทะเบียน
ยานพาหนะ  ควบคุมครุภัณฑ์  จัดท าทะเบียนความคุมการรับ - จ่ายครุภัณฑ์  ท าบัญชีควบคุมการรับ - จ่าย
พัสดุ  บัญชีน้ ามันเชื้อเพลิง  ให้รหัสครุภัณฑ์  จัดท ารายงานประจ าปีพัสดุ  ตรวจสอบการจ าหน่าย รับมอบ
วัสดุ   และรวมถึงการจัดท าข้อมูลในระบบ GFMIS ดังนี้ 

1. การจัดท าข้อมูลผู้ขาย / เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขาย 
2. ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส 01)  
3. จัดท าการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP 
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        ผลการเบิกจ่ายเงินในทุกงาน/โครงการ/กิจกรรม  ในปี  2559  มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 
 
 

 
         งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559 
 

งาน/โครงการ งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ (บาท) 

การใช้จ่าย
งบประมาณ(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ        
(บาท) 

1. กิจกรรม:ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สินค้าประมง 

2. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง 
3. กิจกรรม:ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
4. โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ  

ส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
5. กิจกรรมคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ 
6. โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
7. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์

น้ าจืดของไทย 
8. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  

พันธุ์กุ้ง  และพันธุ์สัตว์น้ าอื่น ๆ 
9. กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพ่ือ

พัฒนาการผลิต 
10. โครงการฝายหัวนา 

4,919,760 
 

   218,000 
9,462,550 

368,970 
 

150,000 
334,840 

 
227,400 

 
617,300 

 
50,000 

 
375,000 

4,919,695.23 
 

217,951.50 
9,461,836.80 

368,970 
 

149,936.10 
334,776 

 
227,400 

 
617,256.63 

 
49,999.34 

 
375,000 

64.77 
 

48.50 
713.20 

- 
 

63.90 
64 

 
- 
 

43.37 
 

0.66 
 
- 

รวม 16,723,820 16,722,821.60 998.40 

 

-ค่าจ้างพนักงานราชการ   6,954,900    บาท 

-ค่าจ้างชั่วคราว       220,560    บาท 

-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 8,576,487.33  บาท 

-ค่าสาธารณูปโภค 851,374.27   บาท 

-ค่าครุภัณฑ์ 119,500   บาท 

รวม  16,722,821.60   บาท 



รายงานประจ าปี 2559 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) ๒๒ 

 
1.กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง 
หลักการและเหตุผล 
              รัฐบาลมีนโยบายให้ปี พ.ศ. 2547 เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทย
สามารถผลิตสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย ปลอดสารตกค้างและได้มาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี แข็งแรง ปราศจากโรคภัยและมีชีวิตที่มีคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวพันธ์โดยตรงต่อความมั่นคงก้าวหน้าของ
ประเทศ และเพ่ือให้ประชาชนชาวไทยได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับสินค้าส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ ดังนั้นเพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว กรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในกลุ่มการผลิตของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงด าเนินการวางแผนและด าเนินการโครงการต่างๆขึ้น เนื่องจากการที่จะให้การ
ผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพและมาตรฐานนั้น จ าเป็นต้องสร้างมาตรฐานและมาตรการที่เป็นบรรทัดฐานที่ดี
น ามาใช้เป็นเครื่องมือ กรมประมงจึงได้วางมาตรฐานต่างๆขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับจัดแยกชั้นคุณภาพการผลิตสินค้าสัตว์
น้ าของเกษตรกรขึ้น โดยให้มาตรฐานขั้นปลอดภัยฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ า และมาตรฐานขั้นปลอดภัย
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นมาตรฐานขั้นเริ่มต้นการผลิตสัตว์น้ าและเพ่ือที่จะได้พัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทาง
ประมงที่ด ีส าหรับสัตว์น้ าต่อไปในอนาคต  
วัตถุประสงค ์
                1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ผลผลิตที่บริโภค
ภายในประเทศกับที่ส่งออกมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน 
                2. ตรวจสอบและควบคุมให้ผู้ประกอบการปฏิบัติอย่างถูกต้องตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือ
ผู้บริโภค 
                3. เพ่ือให้ผู้บริโภคสินค้าประมงมีความปลอดภัยและเชื่อมั่นว่าสินค้าประมงที่ผ่านการรับรอง
สามารถตรวจสอบที่มาทุกกระบวนการได้ 

แผนและผลการปฏิบัติงาน 

งาน/โครงการ แผน ผลการปฏบิัติงาน 
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง (Food Safety)   
1. จ านวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินฟาร์ม 556 569 
   1.1 การตรวจสอบประเมินฟาร์มตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ Safety Lava 516 530 
          - ตรวจรับรองรายใหม่ 60 73 
          - ตรวจต่ออายุ 200 145 
          - ตรวจติดตาม 256 312 
    1.2 การตรวจประเมินฟาร์มตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ GAP 40 39 
          - ฟาร์มใหม่ GAP ปลาน้ าจืด 6 7 
          - ตรวจติดตาม 34 32 
2. ตรวจสอบปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 834 875 
3. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2,219 2,317 
4. ตรวจประเมินศูนย์ ฯ 1 1 
5. การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าเพ่ือการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง (NRCP) 39 39 

งาน/โครงการ//กิจกรรม 
 
 

งาน/โครงการ//กิจกรรม 
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2.กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
            ปัจจุบันแหล่งน้ าธรรมชาติส่วนใหญ่เสื่อมโทรมลงมาก  ท าให้มีความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอาศัย
และแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ าลดลง การเพ่ิมของจ านวนประชากรท าให้สัตว์น้ าถูกจับมาบริโภคเป็นจ านวนมาก
จนไม่สามารถแพร่ขยายพันธุ์เองในธรรมชาติได้เพียงพอ เพ่ือบรรเทาปัญหาการลดลงของจ านวนพันธุ์สัตว์น้ าใน
ธรรมชาติลดน้อยลง  จึงได้หาแนวทางเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าให้มากขึ้น  โดยการส ารวจแหล่งน้ าและผลิตพันธุ์
สัตว์น้ าน าไปปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติ แจกจ่ายให้กับส่วนราชการอ่ืนๆ  แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในโครงการ
ต่างๆ เป็นการเพ่ิมผลผลิตการประมงและเพ่ิมความสมบูรณ์ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ า 
วัตถุประสงค์ 
              1. เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดชนิดต่างๆน าไปปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่มีการใช้
ประโยชน์ร่วมกันให้เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนของประชาชน 
              2. เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดชนิดต่างๆ แจกจ่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ า ส่วนราชการต่างๆ เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและเหลือไว้บริโภค  
วิธีด าเนินงาน 
               1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเตรียมปล่อยและแจกจ่ายในพ้ืนที่เปูาหมาย 
               2. ส ารวจและคัดเลือกแหล่งน้ าที่มีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตทางการประมง              
               3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ด าเนินการ 
               4. น าพันธุ์ปลาไปปล่อยในพื้นที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
               5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สัตว์น้ าและการใช้ทรัพยากร
ประมงอย่างถูกวิธี 
                6. ให้ค าแนะน าส่งเสริมการเลี้ยงปลาแก่ประชาชนและติดตามผล  

 
ผลการปฏิบัติงาน 

 
 

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ า หน่วยนับ เปูาหมาย 
(ตัว) 

ผลการผลิต 
(ตัว) 

-ปลาตะเพียนขาว ตัว 11,400,000 11,669,784 

-ปลานิล ตัว     500,000 952,700 

-ปลาไน ตัว        1,700,000  1,319,000 

-ปลายี่สกเทศ ตัว  1,800,000 2,061,000 

-ปลาสร้อยขาว ตัว  2,850,000 3,476,400 

-ปลากระแห ตัว 2,640,000 2,023,000 

-กบ ตัว    110,000 110,000 

-กุ้งก้ามกราม ตัว      20,000,000 20,020,000 

รวม ตัว     41,000,000 41,631,884 
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แผนภูมิแสดงปริมาณผลผลิตการผลิตสัตว์น้ า 
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3.โครงการพระราชด าริ (โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย) 

          ผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ก าลังขยายตัวเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อม
เสื่อมโทรมลง ไม่เอ้ืออ านวยต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ าจืด ธรรมชาติประกอบกับการท าประมงเกินก าลังการ
ผลิตของแหล่งน้ า ตลอดจนภัยธรรมชาติ กล่าวคือพันธุ์ปลาน้ าจืดของไทยบางชนิดได้สูญพันธุ์ไป และอีกหลายชนิด
มีปริมาณลดลงจนกระทั่งอยู่ในสภาวะน่าวิตกต่อการสูญพันธุ์ 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเพาะพันธุ์ปลาไทยชนิดที่สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงได้ 
2.  เพ่ือเพาะพันธุ์ปลาไทยชนิดที่เหมาะสมที่จะปล่อยสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
3.  เพ่ือรวบรวมพันธุ์ปลาพ้ืนบ้านของไทยไว้ศึกษาวิจัย ในด้านรูปร่าง นิสัย แหล่งที่อยู่อาศัย การเพาะขยายพันธุ์    
    และการเลี้ยง 
ผลการปฏิบัติงาน 

งาน/โครงการ แผน ผลการปฏิบัติงาน 
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดของไทยปล่อยแหล่งน้ า (ตัว) 1,000,000 1,013,000 
    - ปลาตะเพียน 150,000 150,000 
    - ปลากาด า 150,000 150,000 
    - ปลากระแห 200,000 280,000 
    - ปลาสร้อยขาว 250,000 223,000 
    - ปลาสร้อยนกเขา 100,000 100,000 
    - ปลาสวาย 50,000 50,000 
    - ปลาบ้า 50,000 50,000 
    - ปลาหมอไทย 50,000 10,000 

 
แผนภูมิแสดงปริมาณผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดของไทย 
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4. การฝึกอบรม โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ประจ าปีงบประมาณ 2559 

หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยกรมประมงมีสถานที่สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง เพ่ือขยายโอกาสให้แก่
เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการประมง อย่างต่อเนื่องโดยการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ แก่
เกษตรกรในระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
พร้อมทั้งด าเนินการปรับปรุงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด/ชายฝั่ง ให้รองรับเกษตรกร ในการฝึกปฏิบัติและ
เรียนรู้ ดังนั้น กรมประมงจึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ให้เป็นเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเป็นต้นแบบการน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้ในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรให้มีความยั่งยืนตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

 

วัตถุประสงค์    
1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 
2. เป็นศูนย์เครือข่ายให้บริการความรู้เทคโนโลยีด้านการประมงในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
3. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสบการณ์ท้ังบุคคลากรภาครัฐและปราชญ์ชาวบ้าน 

 

การด าเนินการ 
   1.  อบรมเกษตรกรหลักสูตร“การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมจาก  2 จังหวัด  คือจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 40 ราย จังหวัดอ านาจเจริญ 35   
ราย รวม 75 ราย ระหว่างวันที่ ๒๑-2๓ ธันวาคม 255๘ โดยใช้เวลาในการฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน 
  2.  การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ  จ านวน  1,013  ราย 
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รายช่ือเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง 
หลักสูตร"การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  ระหว่างวันที่ 21-23 เดือน ธนัวาคม 2558 

 

 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ เลขบัตรประชาชน 
ที่อยู่ 

เลขท่ี หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
จังหวัดอุบลราชธานี 

1 นายยงยุทธ นาริกุล ๓ ๓๔๙๙ ๐๐๓๔๖ ๘๑ ๗ 230 8 แสนสุข วารินช าราบ อุบล ฯ 

2 นางบัวศร ี ทองโท ๕ ๓๔๐๗ ๐๐๐๑๑ ๖๕ ๘ 74 1 นาเยีย นาเยีย อุบล ฯ 

3 นางประไพศร ี จันทารักษ์ ๓ ๓๔๑๕ ๐๑๖๖๑ ๘๙ ๔ 143 8 แสนสุข วารินช าราบ อุบล ฯ 

4 นายสมาน  ไชยมาตย ์ ๓ ๓๔๐๗ ๐๑๑๓๘ ๓๘ ๘ 66 4 นาเยีย นาเยีย อุบล ฯ 

5 นายเหรยีญ  บุศภาค ๓ ๓๔๙๘ ๐๐๐๕๒ ๒๔ ๒ 162 13 แสนสุข วารินช าราบ อุบล ฯ 

6 นางหนูกาญท ์ มุ่งศิลป ์ ๓ ๓๔๐๗ ๐๐๖๐๓ ๙๕ ๘ 217 1 นาเยีย นาเยีย อุบล ฯ 

7 นางบุญม ี พิณทอง ๓ ๓๔๐๗ ๐๐๖๑๑ ๘๐ ๒ 272 1 นาเยีย นาเยีย อุบล ฯ 

8 นางบุญเติม  ล้วนด ี ๓ ๓๔๐๗ ๐๐๖๑๓ ๔๓ ๑ 88 2 นาเยีย นาเยีย อุบล ฯ 

9 นางปราณ ี  พาเรือง ๓ ๓๔๐๑ ๐๑๐๔๕ ๖๒ ๑ 15 11 ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบล ฯ 

10 นายวิเชียร  สายชาล ี ๓ ๓๔๐๑ ๐๑๐๑๖ ๒๐ ๖ 59 11 ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบล ฯ 

11 นางหนูทอง  ค ารัตน ์ ๓ ๓๔๐๑ ๐๑๐๔๗ ๕๗ ๘ 55 11 ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบล ฯ 

12 นายเสถียร    บุญแก่น ๓ ๓๔๐๑ ๐๑๐๔๖ ๘๗ ๓ 62 11 ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบล ฯ 

13 นางสาวศิริกาญจน ์ เผ่าดวงด ี ๓ ๓๔๐๑ ๐๑๐๔๗ ๐๖ ๓ 49 11 ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบล ฯ 

14 นางสาวบังอร  บุปผาสิงห ์ ๑ ๓๔๐๑ ๐๐๑๒๒ ๑๔ ๖ 148 6 ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบล ฯ 

15 นางสาวปราณ ี  ขนสุวรรณ ๓ ๓๔๐๑ ๐๑๐๑๓ ๙๓ ๒ 4 11 ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบล ฯ 

16 นายวงค ์ ยานะรมย ์ ๓ ๓๔๐๑ ๐๑๐๔๔ ๑๕ ๓ 26 11 ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบล ฯ 

17 นางจันทร์ทา  เสารส์ุวรรณ ๓ ๓๔๐๑ ๐๑๐๔๘ ๕๑ ๕ 32 11 ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบล ฯ 

18 นางปูอมเพชร  วรสุข ๓ ๓๔๐๑ ๐๑๐๔๕ ๒๘ ๑ 5 11 ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบล ฯ 

19 นางอรพร  ค าแดงสด ๓ ๓๔๑๒ ๐๐๐๔๕ ๕๗ ๓ 97 4 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบล ฯ 

20 นายสมจติร  อะทาโส ๓ ๔๕๑๑ ๐๐๐๙๐ ๙๙ ๒ 104 5 ส าโรง โพธิ์ไทร อุบล ฯ 

21 นางสาวตัน  ลัดดาไสว ๓ ๓๒๐๕ ๐๐๖๓๗ ๑๐ ๗ 151 7 สารภ ี โพธิ์ไทร อุบล ฯ 

22 นายเอนก   วงค์ละคร ๓ ๓๔๒๑ ๐๐๑๙๓ ๐๑ ๗ 8 9 ส าโรง โพธิ์ไทร อุบล ฯ 

23 นายศิลป์ชัย  พลเมือง ๓ ๓๐๙๙ ๐๐๕๖๔ ๖๗ ๙ 21 10 ส าโรง โพธิ์ไทร อุบล ฯ 

24 นางคิด   ทองราช ๓ ๓๔๐๔ ๐๑๒๕๒ ๐๙ ๖ 84 7 สารภ ี โพธิ์ไทร อุบล ฯ 

25 นางพนม  อินสีเชียงใหม่ ๓ ๔๕๐๒ ๐๐๗๐๐ ๓๒ ๕ 158 7 สารภ ี โพธิ์ไทร อุบล ฯ 
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26 นางเทียมสิน  วงษ์อารีย์ ๓ ๓๔๒๑ ๐๐๒๔๐ ๒๙ ๕ 49 5 เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบล ฯ 
27 นางวราพร  นันทะรักษ์ ๓ ๔๐๑๐ ๐๐๑๑๗ ๑๒ ๑ 135 5 เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบล ฯ 
28 นายสมัย  บุญน้อย ๓ ๓๔๒๑ ๐๐๑๓๕ ๕๘ ๑ 85 1 สองคอน โพธิ์ไทร อุบล ฯ 
29 นายศักดิ์ศร ี สีสม ๓ ๓๔๑๑ ๐๐๖๐๖ ๓๘ ๘ 35 11 โพธิ์ศร ี พิบูลมังสาหาร อุบล ฯ 
30 นายเลี่ยม  แสนทวีสุข ๓ ๓๔๙๙ ๐๐๖๕๓ ๙๕ ๗ 55 11 โพธิ์ศร ี พิบูลมังสาหาร อุบล ฯ 
31 ร.ต.ต.แสงเดช  สมณะ ๓ ๓๔๐๓ ๐๐๐๑๖ ๒๓ ๑ 16 11 โพธิ์ศร ี พิบูลมังสาหาร อุบล ฯ 
32 นายสมพงษ ์ ผลด า ๓ ๓๔๑๙ ๐๐๒๑๑ ๓๘ ๘ 4 2 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบล ฯ 
33 นายประเวช  บุญใส ๓ ๓๔๑๙ ๐๐๕๑๔ ๕๕ ๑ 49 7 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบล ฯ 
34 นายวิสัย  กอจันทร์ ๕ ๓๔๑๙ ๙๐๐๐๓ ๕๔ ๙ 160 8 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบล ฯ 
35 นายเสถียร  บัวใหญ ่ ๓ ๓๔๑๙ ๐๐๘๙๐ ๗๖ ๕ 48/1 5 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบล ฯ 
36 นายศักดิ์ศร ี พูลไชย ๓ ๓๔๑๙ ๐๐๘๙๑ ๗๐ ๒ 66 5 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบล ฯ 
37 นายบรรยง  นาคูณ ๓ ๓๔๑๙ ๐๐๕๕๑ ๑๐ ๓ 137 9 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบล ฯ 
38 นายงสังวาลย ์ ทองไสล ๓ ๓๑๑๒ ๐๐๓๐๖ ๕๑ ๓ 79 17 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบล ฯ 
39 นางต้อย  แสนทวีสุข ๓ ๓๔๐๗ ๐๐๖๒๒ ๒๓ ๕ 286 1 นาเยีย นาเยีย อุบล ฯ 
40 นายสุวิชสิทธ์ิ  บุญเกดิ ๓ ๓๔๐๗ ๐๐๔๑๗ ๔๖ ๑ 164 4 นาเยีย นาเยีย อุบล ฯ 

จังหวัดอ านาจเจริญ 

1 นายขาว กลยุทธนา 3 3418 00008 86 6 90 2 หนองแก้ว หัวตะพาน อ านาจฯ 

2 นายทองค า สมณา 3 3418 00007 09 6 89 2 หนองแก้ว หัวตะพาน อ านาจฯ 

3 นายสายมาลา  แสนโสภา 3 3418 00291 27 4 22 10 ค าพระ หัวตะพาน อ านาจฯ 

4 นายปรีชา  ขวัญแก้ว 3 3418 00239 41 8 13 7 เค็งใหญ ่ หัวตะพาน อ านาจฯ 

5 นายสวาท  ทองเกตุ 3 3418 00074 71 1 7 3 หัวตะพาน หัวตะพาน อ านาจฯ 

6 นายเวียงจันทร ์ ธิมาทาน 3 3413 00061 60 1 50 4 ไม้กลอน พนา อ านาจฯ 

7 นายประกิจ  โทบดุด ี 3 3413 00143 90 0 49 4 ไม้กลอน พนา อ านาจฯ 

8 นายสุทธิ หลาวทอง 1 4209 00028 26 7 12 7 ไม้กลอน พนา อ านาจฯ 

9 นายประดิษฐ ์ ตาด ี 3 3413 00188 29 6 4 8 ไม้กลอน พนา อ านาจฯ 

10 นายจัน  มาทฤทธิ ์ 3 3413 00078 82 2 10 4 จานลาน พนา อ านาจฯ 

11 นายจักรินทร ์ปุยจันทร ์ 3 3417 00244 47 9  100 2 หนองสามส ี เสนางคนิคม อ านาจฯ 

12 นางสาวณัฐสุดา คณาโรจน ์ 3 3417 00234 51 1  156 7 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจฯ 

13 นายพยัคฆ ์อุนาภาค  3 3417 00307 63 2  4 9 หนองไฮ เสนางคนิคม อ านาจฯ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ เลขบัตรประชาชน 
ที่อยู่ 

เลขท่ี หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

14 นายตัน  การะจักร ์ 4 3415 00002 28 3  13 5 นาเวียง เสนางคนิคม อ านาจฯ 

15 นายอุดร  โคตรหา 3 3416 00114 57 3 59 6 ดงบัง ลืออ านาจ อ านาจฯ 

16 นายวรวุฒ ิ สุดาชม 3 3416 00114 37 9 181 13 ดงบัง ลืออ านาจ อ านาจฯ 

17 นายทองสุข  วงศ์กัลยา 3 3416 01108 41 1 135 3 แมด ลืออ านาจ อ านาจฯ 

18 นายวินัย  สายสิน 3 3416 01204 28 2 34 4 เปือย ลืออ านาจ อ านาจฯ 

19 นายวีระพงษ ์ บุญพิทักษ์ 3 3416 01372 68 1 106 9 อ านาจ ลืออ านาจ อ านาจฯ 

20 นายอุทิศ  โคตะสินธุ์ 3 3406 00232 20 6 68/1 8 ชานุมาน ชานุมาน อ านาจฯ 

21 นายจงรักษ์  แสงชาต ิ 3 3414 00067 62 8 200 6 ชานุมาน ชานุมาน อ านาจฯ 

22 นายสวัสดิ ์ สายหล้า 3 3406 00120 44 1 97 3 ค าเขื่อนแก้ว ชานุมาน อ านาจฯ 

23 นายกมล  ถนอมเชื้อ 3 3406 00120 44 1 97 3 ค าเขื่อนแก้ว ชานุมาน อ านาจฯ 

24 นางบุญม ี มะลสิา 3 3416 00156 22 1 11 1 ปุาก่อ ชานุมาน อ านาจฯ 

25 นายสุพิศ  แขกขาว 3 4902 00109 57 1 270 5 โนนโพธิ ์ เมือง อ านาจฯ 

26 นายไล  สุพร 3 4902 00245 97 1 36 6 หนองมะแซว เมือง อ านาจฯ 

27 นางสาวปิยะดา  บุญหาญ 3 3416 00469 51 5 20 6 หนองมะแซว เมือง อ านาจฯ 

28 นายบุญหลาย  หาญจิต 3 3416 00550 66 7 13 6 เหล่าพรวน เมือง อ านาจฯ 

29 นายธีระยุทธ  นามสร 3 3416 00880 37 3 140 1 ห้วยไร ่ เมือง อ านาจฯ 

30 นายบัว  วงศ์พรมมา 3 3413 00460 26 3 76 9 นาหว้า ปทุมราชวงศา อ านาจฯ 

31 นายจ านงค ์ อัปกาญจน ์ 3 3413 00459 41 9 138 9 นาหว้า ปทุมราชวงศา อ านาจฯ 

32 นายประมวล  ศรีรัตน ์ 3 3413 00461 32 4 107 9 นาหว้า ปทุมราชวงศา อ านาจฯ 

33 นายวิมาร  เหมือนเหลา 3 3416 00479 85 7 132 3 หนองข่า ปทุมราชวงศา อ านาจฯ 

34 นายเมธ ี สว่างเนตร 3 3406 00222 98 7 170 6 หนองข่า ปทุมราชวงศา อ านาจฯ 

35 นายภานุวัตร   สุภาจันทร ์ ๑ ๓๔๑๗ ๐๐๐๓๕ ๓๘ ๕ 4 9 นาเวียง เสนางคนิคม อ านาจฯ 
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5. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ 

หลักการและเหตุผล 
พ้ืนที่เกษตรกรรมในประเทศไทย ประมาณ 150 ล้านไร่ น ามาใช้ในการท าเกษตรกรรรม ปลูกพืช เลี้ยง

สัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในหลากหลายชนิดซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ศึกษาศักยภาพของความ
เหมาะสมทางกายภาพ (ชนิด / ชุดดิน สภาพน้ าฝน / แหล่งน้ า / เขตพ้ืนที่ชนประทาน / ระดับความสูงของพ้ืนที่ 
ฯ ล ฯ) และทางเศรษฐกิจ (เส้นทางคมนาคม / แหล่งตลาด / ที่ตั้งโรงงาน) เพ่ือจ าแนกเขตการใช้ที่ ดิน และจัดท า
แผนที่แสดงความเหมาะสมส าหรับการเกษตรส าหรับพืชและสัตว์เศรษฐกิจแต่ละชนิด โดยแบ่งเป็นเขตพ้ืนที่ที่มี
ความเหมาะสมจะมีรายละเอียดทั้งแหล่งผลิต เนื้อท่ี และผลผลิตต่อไร 

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีทั้งเพาะเลี้ยงแบบยังชีพและเลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้น
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปลานิลเป็นรูปธรรม และเพ่ือให้มีการผลิตสินค้าปลา
นิลในแหล่งการผลิตและมีปริมาณที่เหมาะสม สามารถสดความเสี่ยง ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมรายได้เกษตรกร 
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดจึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพและการเพ่ิมผลผลิตการเลี้ยงปลานิล 
ในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัล (ปลานิล) เพ่ือให้เกษตรกรมีวิธีการจัดการ
ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงปลานิลให้มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ า 

วัตถุประสงค์    
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของเกษตรกรให้ผลิตปลานิลคุณภาพดีในพ้ืนที่เขตท่ีเหมาะสม 
 

ตารางผลการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญปี 2559 

กิจกรรม หน่วยวัด แผน ผล 

๑.ประชมุชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แก่เจ้าหน้าท่ี 

         - ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แก่เจ้าหน้าท่ี ครั้ง 2 2 

 ๒.จัดต้ังและพัฒนาศูนย์ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพ 

  ๒.๑  พัฒนาศูนย์ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพ (ศพจ.ปทุมธานี) แห่ง - - 
  ๒.๒ ผลิตลูกพันธุ์ปลานลิคณุภาพแจกจ่ายให้เกษตรกร  67  ราย  (รายละ ๖,๐๐๐ ตัวๆ         
๐.๓ บาท) ตัว 402,000 402,000 

 ๓. โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพและการลดต้นทุนการเลี้ยง 

  3.1 ให้ค าแนะน าการลดต้นทุนการเลีย้งปลานลิของเกษตรกรก่อนเลี้ยง ราย 67 67 

  3.2 ให้ค าแนะน าการลดต้นทุนการเลีย้งปลานลิของเกษตรกรระหว่างการเลีย้ง ราย 67 67 

  3.3 เก็บข้อมูลต้นทุนการเลีย้งปลานิลของเกษตรกรทั้งก่อนและหลังการด าเนินงานโครงการ ครั้ง 134 67 
  3.4 สนับสนุนปัจจยัการผลติฟาร์มตัวอย่างด้านการเลี้ยงและแนวทางการลดต้นทุน 
 (จังหวัดละ 1 ฟาร์ม) ฟาร์ม 1 1 

 ๔. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตปลานิล 

   4.1 แจกจ่ายคู่มือ/ให้ค าแนะน าการเพิ่มประสิทธิภาพลากรละตน้ทุนการเลี้ยงปลานิล เล่ม 67 67 
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รายช่ือเกษตรกรที่สนับสนุนลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ จ านวน ๖๗ รายรายละ ๖,๐๐๐ ตัว 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ จ านวน ขนาด 2-3 ว/ด/ป 

1 นางบังอร  สมสุข 6,000 2-3 5 ม.ค. 59 

2 นางประไพศรี  เค้าด ี 6,000 2-3 5 ม.ค. 59 

3 นางอัมพันธ์   สุวรรณกฏู 6,000 2-3 5 ม.ค. 59 

4 นางมะลิ  สดีาจิตต ์ 6,000 2-3 5 ม.ค. 59 

5 นางเอี้ยง  วงศ์ประเสริฐ 6,000 2-3 5 ม.ค. 59 

6 นางเอมอร  พิลาแก้ว 6,000 2-3 29 ม.ค. 59 

7 นายประสิทธ์ิ  มูลทา 6,000 2-3 29 ม.ค. 59 

8 นายสี  วงจันทรา 6,000 2-3 29 ม.ค. 59 

9 นางสาวกองแพง  หาทวี 6,000 2-3 29 ม.ค. 59 

10 นายธนเสฏฐ์   พิภูรัชต์กิติบด ี 6,000 2-3 29 ม.ค. 59 

11 นายนิพูน   ชมภู 6,000 2-3 16 มี.ค.59 

12 นายวิรัตน์  เค้าด ี 6,000 2-3 16 มี.ค.59 

13 นายบัณฑติ   สมสุข 6,000 2-3 30 มี.ค.59 

14 นายวิฑูรย์   หารสาร 6,000 2-3 30 มี.ค.59 

15 นายไชยันต์   ไชยพันโท 6,000 2-3 30 มี.ค.59 

16 นายวิบูลย์  ชมพ ู 6,000 2-3 30 มี.ค.59 

17 นางนฤมล  โคตรมนตร ี 6,000 2-3 30 มี.ค.59 

18 นายนิคม   โคตรมนตร ี 6,000 2-3 30 มี.ค.59 

19 นางอัมพร  ไชยวรรณ 6,000 2-3 30 มี.ค.59 

20 นายวีรศักดิ์  จันทรส์ด 6,000 2-3 30 มี.ค.59 

21 น.ส.ปพิชญา  พิลาแก้ว 6,000 2-3 30 มี.ค.59 

22 นายสมหมาย  สดีาจิตต ์ 6,000 2-3 30 มี.ค.59 

23 นางสมฤทัย  หาทวี 6,000 2-3 30 มี.ค.59 

24 นายสฤษดิ์  สิงหส์วัสดิ ์ 6,000 2-3 30 มี.ค.59 

25 นายดาวเรือง  บุญลา 6,000 2-3 30 มี.ค.59 

26 นายคูณ  ขลุ่ยแก้ว 6,000 2-3 31 มี.ค.59 

27 นายยุทธนา  ไชยลา 6,000 2-3 31 ม.ีค.59 

28 นายกงกล้า   กุลาราช 6,000 2-3 28 เม.ย.59 
29 นางส าล ี  กุลาราช 6,000 2-3 28 เม.ย.59 
30 น.ส.สมพงษ ์  กุลาราช 6,000 2-3 28 เม.ย.59 
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31 น.ส.หนูข่ า   กุลาราช 6,000 2-3 28 เม.ย.59 
32 นายอัมพร   กุลาราช 6,000 2-3 28 เม.ย.59 
33 นายอุทิศ    เถาว์ทุมมา 6,000 2-3 28 เม.ย.59 
34 นายมงคล  ค าแสงด ี 6,000 2-3 28 เม.ย.59 
35 นายวีรพล   ค าแสงด ี 6,000 2-3 28 เม.ย.59 
36 นายบุญญฤทธิ์   หิปนัต ิ 6,000 2-3 28 เม.ย.59 
37 นางรัชดา   มัคที 6,000 2-3 28 เม.ย.59 
38 นางปราณ ี กันทา 6,000 2-3 16 พ.ค.59 

39 นายธีรพล  ขลุ่ยแก้ว 6,000 2-3 16 พ.ค.59 

40 นางอุไรวรรณ   พิบูลย ์ 6,000 2-3 17 พ.ค.59 

41 นายทินกรณ ์  เถาทุมมา 6,000 2-3 17 พ.ค.59 

42 นายบุญเพ็ง    สายโน 6,000 2-3 17 พ.ค.59 

43 นายสุวิทย ์  ทาธิสา 6,000 2-3 17 พ.ค.59 

44 น.ส.พรนภา   เถาว์ทุมมา 6,000 2-3 17 พ.ค.59 

45 นายถาวร    เถาว์ทุมมา 6,000 2-3 17 พ.ค.59 

46 นายไสว   จ าปาสา 6,000 2-3 5 ก.ค. 59 

47 นายใจ  กุลาราช 6,000 2-3 5 ก.ค. 59 

48 นายค ามี  สีทากลุ 6,000 2-3 5 ก.ค. 59 

49 น.ส.หอมจันทร์  ก่ิงจันทร์ 6,000 2-3 15 ก.ค. 59 

50 นายศิริ  ปัสสามั่น 6,000 2-3 15 ก.ค. 59 

51 นายณรงค์  ธรรรส 6,000 2-3 27 ก.ค. 59 

52 น.ส.สมุาลา  ทองปัน 6,000 2-3 27 ก.ค. 59 

53 นายสุพจน์  ทองปัน 6,000 2-3 27 ก.ค. 59 

54 นายศรายุทธ  นามอภยั 6,000 2-3 27 ก.ค. 59 

55 นายคูณ  แจ่มใสศร ี 6,000 2-3 27 ก.ค. 59 

56 นายวัชกรณ์  แนวทวิช 6,000 2-3 27 ก.ค. 59 

57 นายปริญญา  แนวทวิช 6,000 2-3 10 ส.ค. 59 

58 นายไพรวลัย์  มงคลมะไฟ 6,000 2-3 10 ส.ค. 59 

59 นายบุญม ี ดาแก้ว 6,000 2-3 10 ส.ค. 59 

60 น.ส.สมุาลา  ทองปัน 6,000 2-3 10 ส.ค. 59 

61 นายจ าลอง  ช่ืนชม 6,000 2-3 10 ส.ค. 59 

62 นายพัชรพงษ ์ ช่ืนชม 6,000 2-3 10 ส.ค. 59 

63 น.ส.สุพตัรา  ดาแก้ว 6,000 2-3 10 ส.ค. 59 

64 นายวิรัตน์    ดีโพธิ์กลาง 6,000 2-3 10 ส.ค. 59 

65 นายค าเหรียน  ดีโพธิ์กลาง 6,000 2-3 10 ส.ค. 59 

66 นายธะรงศักดิ์  สุพล 6,000 2-3 10 ส.ค. 59 

67 นางปราณี  เจริญบตุร 6,000 2-3 10 ส.ค. 59 
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6. การประเมินผลจับสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงประมง  ในแม่น้ าและแหล่งน้ าขนาด  
ใหญ่(CPUE)  แม่น้ าชี  และแม่น้ ามูลตอนล่าง  จังหวัดอุบลราชธานี 

         
หลักการและเหตุผล  
 

ผลผลิตปลาน้ าจืดที่มีอยู่ตามแหล่งน้ าธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งน้ าที่มีความส าคัญกับชุมชน เช่น 
แหล่งน้ าขนาดใหญ่หรืออ่างเก็บน้ า แม่น้ าสายหลัก ท านบปลา สระน้ า ห้วย และหนองบึงต่างๆ ถือได้ว่าเป็น
ทรัพยากรประมงอันมีค่าที่ก่อให้เกิดแหล่งอาหารโปรตีน ก่อให้เกิดการจ้างงานและรายได้ในภาคประมงส าหรับ
ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนในชนบท เมื่อประเทศไทยได้มีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้ทรัพยากร
ประมงที่มีในแหล่งน้ าธรรมชาติได้ถูกน าขึ้นมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อการบริโภคสัตว์น้ าของ
ประชากรของประเทศที่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีจนท าให้ทรัพยากรประมงนั้นมีแนวโน้มลดลง ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวนี้นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน ท าให้รัฐบาลเล็งเห็นปัญหาและมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งของกรมประมงที่มีบทบาท
เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้ โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าจืดเพ่ือการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าธรรมชาติต่างๆ โดยใช้กลยุทธการปล่อยพันธุ์ปลาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ า
โดยปกติพันธุ์ปลาที่ปล่อย เช่น ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ ปลาไน ปลาจีน รวมทั้งพันธุ์
ปลาพ้ืนถิ่น เป็นต้น และในการปล่อยพันธุ์ปลาแต่ละครั้งจะให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือจะได้ตระหนักและเล็งเห็น
ความส าคัญของทรัพยากรสัตว์น้ าเพื่อจะได้เกิดความหวงแหนและช่วยดูแลแหล่งน้ านั้น 

ในปีงบประมาณ 2548 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดมีแผนการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือปล่อยลงสู่
แหล่งน้ าจ านวน 1,950 ล้านตัว เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าจืดต่างๆทั่วประเทศ และสืบเนื่องจากการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีบริหารงานภาครัฐให้ดีขึ้นด้วยการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ซึ่งต้องมีการ
ก าหนดปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จและตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน กรมประมงจึงได้ก าหนดตัวชี้วัดผลผลิตด้านการ
จัดการให้เกิดผลผลิตในแหล่งน้ าธรรมชาติโดยก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพคือ การประเมินปริมาณสัตว์น้ าต่อหน่วย
การลงแรงประมง (CPUE) เป็นหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ า โดยด าเนินการคัดเลือก
แหล่งน้ าซึ่งกระจายอยู่ในพื้นท่ีทุกจังหวัดขึ้นมาเป็นตัวแทนในการประเมินตัวชี้วัดประกอบด้วย แหล่งน้ าขนาดใหญ่
หรืออ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 8 แห่ง แม่น้ า 5 สาย และแหล่งน้ าขนาดเล็ก จ านวน ๙ แห่ง  

ในการนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอุบลราชธานีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการส ารวจเพ่ือประเมิน
สถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ า ในแม่น้ าชี 1 จุดและแม่น้ ามูลตอนล่างอีก 5 จุด รวม 6 จุด 
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วัตถุประสงค์ 
 

ประเมินปริมาณความชุกชุม และความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์น้ า ในแหล่งน้ าต่างๆโดยวิธี
ประเมินผลจับสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมง (Catch per unit effort: CPUE) ที่เป็นพ้ืนที่ตัวแทนใน
การศึกษาเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
สภาพพื้นที่แหล่งน้ า 
 

แม่น้ ามูลกับแม่น้ าชีจะไหลมาบรรจบกันบริเวณบ้านขอนไม้ยูง ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี แล้วไหลผ่านอ าเภอเมืองอุบลราชธานี อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีและไหลลงแม่น้ า
โขงที่อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี สองฝั่งเป็นที่ราบน้ าท่วมถึง ลุ่มน้ ามูลมีพ้ืนที่ลุ่มน้ า 69,701 ตร.กม. 
หรือ 43-56 ล้านไร่หรือ 13.6% ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งประเทศ ครอบคลุมพ้ืนที่ 10 จังหวัด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปริมาณน้ าไหลลงสู่แม่น้ าโขง
เฉลี่ยประมาณ 26,655 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ การใช้ประโยชน์จาก
แม่น้ ามูล ในด้านการใช้ประโยชน์เพ่ือการประมง การท าประมงในแม่น้ ามูลสามารถพบได้โดยทั่วไปตลอดล าน้ า
มูล  ส่วนใหญ่ท ากันมากในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครราชสีมา  ส่วนแม่น้ ามูลในบริเวณอ่ืน ๆ นั้น มีการ
ท าประมงกันน้อยมาก ฤดูที่มีการท าการประมงมากจะอยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งเป็น
ฤดูน้ าลด ลักษณะการท าประมงส่วนใหญ่เป็นแบบเพ่ือยังชีพมากกว่าการค้า หรืออาจน าไปขายเพ่ือเป็นรายได้หาก
จับได้ปริมาณมากพอ เนื่องจากชาวประมงส่วนมากมีอาชีพหลัก คือ การท าไร่ท านา 

 

การบริหารจัดการแหล่งน้ า 
 

มีการห้ามจับสัตว์น้ าในช่วงฤดูวางไข่ตามพระราชบัญญัติการท าประมง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรม
ประมงที่รับผิดชอบดูแลหลายหน่วยงาน เช่น ส านักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริหารจัดการประมงน้ า
จืดเขื่อนปากมูลอุบลราชธานี ฯ 

 

วิธีการด าเนินการ 
 

1. ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการ จ านวน 25 แหล่งน้ า 87 จุดส ารวจ และ 29 หน่วยงานรับผิดชอบ 
แบ่งเป็นแหล่งน้ าและอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ จ านวน 7 แห่ง 29 จุดส ารวจ แม่น้ าทั้งหมด 9 สาย 49 จุดส ารวจ 
และอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก 9 แห่ง 9 จุดส ารวจ ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าด้วยการใช้ชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาด
ช่องตา ได้แก่ 2, 3, 4, 5.5, 7 และ 9 เซนติเมตร และท าการสุ่มเก็บตัวอย่างใน 4 เที่ยวการส ารวจ ดังนี้  

เที่ยวส ารวจที่ 1 ท าการสุ่มตัวอย่างในเดือนธันวาคม 2558 ถึง เดือนมกราคม 2559  
เที่ยวส ารวจที่ 2 ท าการสุ่มตัวอย่างในเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2559 
เที่ยวส ารวจที่ 3 ท าการสุ่มตัวอย่างในเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2559 
เที่ยวส ารวจที่ 4 ท าการสุ่มตัวอย่างในเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน 2559 
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2. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ าจืด ด าเนินการขออนุญาตท าการประมงเพ่ือประโยชน์
ทางวิชาการด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ในพ้ืนที่แหล่งน้ าที่ได้คัดเลือกแล้ว พร้อมทั้งแจ้งขั้นตอนการ
ประเมินให้หน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ได้รับทราบ 
 

3. ท าการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าตามจุดสุ่มตัวอย่างที่ก าหนดในแต่ละแหล่งน้ า โดยใช้ชุดเครื่องมือข่ายที่
มีช่องตาต่างกัน 6 ขนาดช่องตา น ามาต่อเรียงกันเป็นแนวตรงแบบสุ่มโดยตลอด จุดส ารวจละ 3 ซ้ า แต่ละซ้ า มี 6 
ช่องตา ลงทิ้งไว้ค้างคืน (ประมาณ 12 ชั่วโมง) โดยวางข่ายในช่วงเย็นแล้วกู้ข่ายเพื่อรวบรวมตัวอย่างปลาในช่วงเช้า
ของวันถัดไป และด าเนินการสุ่มตัวอย่างตามช่วงเวลาที่ก าหนดรวม 4 เที่ยวส ารวจ โดยชุดเครื่องมือข่ายมีความลึก
ระหว่าง 1.5 – 2.0 เมตร และมีความยาวของแต่ละขนาดช่องตา ดังนี้ 

 
ขนาดช่องตา (เซนติเมตร) ความยาวข่าย (เมตร) 

2 15 - 20 
3 25 - 35 
4 25 – 35 

5.5 40 – 50 
7 40 – 50 
9 40 – 50 

 
จุดที่ 1 แม่น้ าชี  บ้านแดงหม้อ ต าบลแดงหม้อ อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
จุดที่ 2 แม่น้ ามูล บ้านวังยาง  ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

                 จุดที่ 3 แม่น้ ามูล บ้านบุ่งมะแลง  ต าบลบุ่งมะแลง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 
จุดที่ 4 แม่น้ ามูล บ้านท่าค้อใต้  ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
จุดที่ 5 แม่น้ ามูล บ้านตุงลุง  ต าบลโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  
จุดที่ 6 แม่น้ ามูล บ้านหัวเห่ว  ต าบลโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
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ผลการด าเนินงาน 
 

1. ผลการประเมินครั้งที่  1  
 

จับปลาได้ทั้งหมด 45  ชนิด โดยมีปริมาณต่อหน่วยการลงแรงประมงเท่ากับ 130.76 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 
100 ตารางเมตรต่อคืน โดยข่ายขนาดช่องตา  20 มิลลิเมตร มีผลจับสูงสุด 51.33  กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100  
ตารางเมตรต่อคืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา  40  55  30  70 และ 90  มีผลจับ 24.03, 18.80, 
16.68, 16.41 และ 3.50 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย  100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล าดับ  โดยปลาเสือพ่นน้ า มีผลจับ
สูงสุดเฉลี่ย  18.58  กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100  ตารางเมตรต่อคืน  และในการส ารวจครั้งนี้พบว่าจุดส ารวจบริเวณ
แม่น้ ามูล (บ้านบุ่งมะแลง) มีปริมาณผลจับต่อหน่วยลงแรงประมงมากที่สุด คือ 34.24 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100  
ตารางเมตรต่อคืน (ตารางท่ี 1 และ 2) 

 

ตารางท่ี  1 ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่างๆแม่น้ ามูลตอนล่างจากการสุ่มตัวอย่าง 

            ครั้งที่ 1 (ระหว่างวนัที่ 16-23 ธันวาคม 2558) 

ขนาดช่องตา ผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัม/พ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน)    จ านวน 

 (มิลลิเมตร) วังยาง บุ่งมะแลง ท่าค้อใต้ ตุงลุง หัวเห่ว รวม (ชนิด) 

20 13.58 21.45 4.27 5.80 6.23 51.33 32 
30 9.04 3.62 2.14 

 
1.88 16.68 17 

40 3.61 4.46 12.48 2.94 0.53 24.03 8 
55 4.98 4.70 2.84 5.32 0.95 18.80 9 
70 

  
7.08 9.33 

 
16.41 2 

90     3.50     3.50 1 

เฉลี่ย (รวม) 31.21 34.24 32.31 23.39 9.59 130.76 45 
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ตารางท่ี 2 ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ขนาดช่องตา 
             ต่างๆ ในแม่น้ ามูลตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี จากการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 1  
 

ชนิดปลา 
ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร) 

ผลรวม 
20 30 40 55 70 90 

กระดี่นาง 0.254           0.254 
กระดี่หม้อ   0.398         0.398 
กระทุงเหว 0.876           0.876 
กระมัง 0.904 1.438 2.115 3.162     7.619 
กระสูบขีด 0.202           0.202 
กระสูบจุด 0.342           0.342 
กระแห 0.109           0.109 
แขยง 1.060           1.060 
แขยงข้างลาย 1.120           1.120 
แขยงใบข้าว 0.485     0.298     0.783 
จาด   0.596         0.596 
โจก       1.882 9.332   11.214 
ซ่า 0.420 4.922         5.342 
ซิว 5.588           5.588 
ดุกด้าน 0.398           0.398 
ดุมชี 0.235           0.235 
ตะเพียนขาว 0.394   2.083 6.051   3.500 12.027 
ตะเพียนทราย 3.538           3.538 
ตะเพียนทอง 1.399 0.198 0.530 0.670     2.797 
น้ าฝาย   0.456         0.456 
เนื้ออ่อน     1.765       1.765 
บู่ทราย 0.260           0.260 
ใบไม้ 0.063 0.207         0.270 
ปากเปีย่น         7.078   7.078 
ปีกไก่ 1.885 0.203         2.089 
แปูนแก้ว 8.161 0.108         8.269 
แปป 1.275           1.275 
แปปควาย 0.181 0.889         1.070 
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ตารางท่ี 2(ต่อ) ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ขนาดช่องตา 
             ต่างๆ ในแม่น้ ามูลตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี จากการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 1  
 

ชนิดปลา 
ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร) 

ผลรวม 
20 30 40 55 70 90 

แมวหูด า   1.033         1.033 
ยอน 5.295 0.806         6.101 
ร่องไม้ตับ 0.534           0.534 
รากกล้วย 4.261       

  
4.261 

สร้อยเกล็ดถี่     0.747       0.747 
สร้อยขาว 0.349           0.349 
สร้อยนกเขา   0.764 1.283 1.439     3.486 
สลาด       2.153     2.153 
สวายหนู   1.674 1.992       3.666 
เสือพ่นน้ า 0.671 2.353 13.516 2.045     18.586 
ไส้ตัน 7.300           7.300 
ไส้ตันตาแดง 0.944           0.944 
หนามหลัง 1.720           1.720 
หน้าหมอง 0.423           0.423 
หมอช้างเหยียบ   0.339   1.099     1.439 
หมอไทย   0.299         0.299 
หลด 0.688           0.688 
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2. ผลการประเมินครั้งที่  2  
 

จับปลาได้ทั้งหมด 43 ชนิด  โดยมีปริมาณต่อหน่วยการลงแรงประมงเท่ากับ 187.84 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย  
100  ตารางเมตรต่อคืน  โดยข่ายขนาดช่องตา  20  มิลลิเมตร  มีผลจับสูงสุด  102.10  กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 
100  ตารางเมตรต่อคืน  รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา  40 30 55  70และ90  มีผลจับ 26.32, 21.94, 
16.86, 12.07 และ 8.55  กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100  ตารางเมตรต่อคืน ตามล าดับ  โดยปลาแปูนแก้ว มีผลจับ
สูงสุดเฉลี่ย 29.56 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100  ตารางเมตรต่อคืน และในการส ารวจครั้งนี้พบว่าบริเวณแม่น้ ามูล 
(บ้านวังยาง) มีปริมาณผลจับต่อหน่วยลงแรงประมงมากที่สุด คือ 55.41 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100  ตารางเมตรต่อ
คืน (ตารางท่ี  3 และ 4) 

 
ตารางท่ี  3 ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่างๆ ในแม่น้ ามูลตอนล่างจากการสุ่มตัวอย่าง 
          ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 8-16 มีนาคม 2559) 
 

ขนาดช่องตา ผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัม/พ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน)    จ านวน 

 (มิลลิเมตร) วังยาง บุ่งมะแลง ท่าค้อใต้ ตุงลุง หัวเห่ว รวม (ชนิด) 

20 31.81 37.49 3.56 16.74 12.49 102.10 31 
30 6.24 2.32 2.63 4.91 5.85 21.94 21 
40 3.47 3.32 9.72 1.05 8.75 26.32 9 
55 5.50 3.36 

 
0.79 7.21 16.86 6 

70 8.24 1.39 
  

2.44 12.07 4 
90 0.15 3.77     4.63 8.55 2 

เฉลี่ย(รวม) 55.41 51.65 15.91 23.49 41.38 187.84 43 
 
 
ตารางท่ี 4 ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ขนาดช่องตา 
              ต่างๆ ในแมน่้ ามูลตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี จากการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 2 
 

ชนิดปลา 
ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร) 

ผลรวม 
20 30 40 55 70 90 

กดข้ีลิง 0.22           0.22 
กดเหลือง           4.63 4.63 
กระทุงเหว 2.40           2.40 
กระมัง 0.74 0.60         1.34 
กระมังครีบสูง 0.28     0.88 1.40   2.55 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ขนาดช่องตา 
             ต่างๆ ในแม่น้ ามูลตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี จากการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 2  
 

ชนิดปลา 
ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร) 

ผลรวม 
20 30 40 55 70 90 

กระสูบขีด 5.30 3.73   2.39     11.42 
กระสูบจุด 1.00           1.00 
กระแห 2.66 0.77 1.18       4.61 
แก้มช้ า 0.24           0.24 
แขยงข้างลาย 0.91 0.78         1.69 
แขยงใบข้าว 0.31           0.31 
โจก 4.31           4.31 
ชะโอน   0.95 0.63       1.58 
ซ่า 0.30 1.81         2.11 
ซิว   0.46         0.46 
ซิวแก้ว 0.44 0.07 0.04       0.56 
ดุมชี 0.10           0.10 
ตะเพียนขาว 0.75 2.99 3.21 10.30   3.92 21.17 
ตะเพียนทราย 0.36 0.26         0.62 
ตะเพียนปากหนวด     2.35       2.35 
น้ าฝาย 1.02   1.05       2.07 
นิล   0.21         0.21 
ไน         6.84   6.84 
บู่ทราย 0.24           0.24 
ปีกไก่ 5.23           5.23 
แปูนแก้ว 29.46 0.10         29.56 
แปป 1.81           1.81 
แปปควาย   1.45         1.45 
แมว 0.44           0.44 
ยอน 18.71 1.54         20.25 
ร่องไม้ตับ 3.41 1.09         4.50 
รากกล้วย 8.06           8.06 
เล็บมือนาง 0.71           0.71 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ขนาดช่องตา 
             ต่างๆ ในแม่น้ ามูลตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี จากการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 2  
 

ชนิดปลา 
ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร) 

ผลรวม 
20 30 40 55 70 90 

สร้อยขาว   0.45 3.83       4.27 
สร้อยนกเขา 0.15 1.12 2.38 1.64 2.44   7.72 
สลาด         1.39   1.39 
เสือพ่นน้ า   0.97 11.66 0.79     13.42 
ไส้ตันตาแดง 5.30 2.00         7.30 
หนามหลัง 3.20           3.20 
หนามหลังหางเหลือง 1.89 0.44         2.32 
หน้าหมอง   0.18         0.18 
หมอช้างเหยียบ       0.87     0.87 
หลด 2.14           2.14 
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3. ผลการประเมินครั้งที่ 3  
 

จับปลาได้ทั้งหมด 52 ชนิด  โดยมีปริมาณต่อหน่วยการลงแรงประมงเท่ากับ 451.80 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย  
100  ตารางเมตรต่อคืน  โดยข่ายขนาดช่องตา  20  มิลลิเมตร มีผลจับสูงสุด  227.11  กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100  
ตารางเมตรต่อคืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 40 30  55 70 และ90  มีผลจับ 79.06, 66.73, 38.23, 
34.34 และ 6.33  กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย  100  ตารางเมตรต่อคืนตามล าดับ โดยปลาแปูนแก้ว มีผลจับสูงสุดเฉลี่ย  
80.39  กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100  ตารางเมตรต่อคืน  และในการส ารวจครั้งนี้พบว่าบริเวณแม่น้ ามูล (บ้านตุงลุง) มี
ปริมาณผลจับต่อหน่วยลงแรงประมงมากที่สุด คือ 158.61 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100  ตารางเมตรต่อคืน (ตารางที่ 
5 และ 6) 
 
ตารางท่ี  5 ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่างๆ ในแม่น้ ามูลตอนล่างจากการสุ่มตัวอย่าง  
              ครั้งที่ 3 (ระหว่างวันที่ 16-23 มิถุนายน 2559) 
 

ขนาดช่องตา ผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัม/พ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน)    จ านวน 

 (มิลลิเมตร) วังยาง บุ่งมะแลง ท่าค้อใต้ ตุงลุง หัวเห่ว รวม (ชนิด) 

20 75.27 20.73 36.36 67.07 27.68 227.11 32 
30 4.64 7.32 8.74 37.77 8.26 66.73 28 
40 7.26 12.19 11.74 24.55 23.33 79.06 22 
55 14.37 1.56 1.84 12.34 8.12 38.23 10 
70 7.56 

  
16.89 9.89 34.34 5 

90 6.33         6.33 2 

เฉลี่ย(รวม) 115.42 41.79 58.67 158.61 77.29 451.80 52 
 
 
ตารางท่ี 6 ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ขนาดช่องตา 
              ต่างๆ ในแม่น้ ามูลตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี จากการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 3 
 

ชนิดปลา 
ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร) 

ผลรวม 
20 30 40 55 70 90 

กดเหลือง 0.38   2.22       2.60 
กระทิง   1.25         1.25 
กระทุงเหว 2.17           2.17 
กระมังครีบยาว 5.78 3.47 8.43 14.80 11.41 1.96 45.85 
กระสูบขีด   3.85 12.94 1.27     18.07 
กระสูบจุด 0.56           0.56 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ขนาดช่องตา 
              ต่างๆ ในแม่น้ ามูลตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี จากการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 3 
 

ชนิดปลา 
ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร) 

ผลรวม 
20 30 40 55 70 90 

กระแห   1.72    1.72 
กราย 0.15 0.20     0.35 
ขี้ยอกครีบเหลือง 7.34 24.45     31.79 
แขยงข้างลาย  1.14     1.14 
แขยงใบข้าว 8.09 0.66 0.20    8.96 
จิ้งจอก 0.37      0.37 
ช่อน   1.96    1.96 
ชะโอน 0.94 1.35 1.14    3.43 
ซ่า   2.13    2.13 
ซิวแก้ว 0.13 0.04     0.17 
ซิวควาย 1.96 0.34     2.30 
ดุกมูน   1.49    1.49 
ดุกอุย    4.57   4.57 
ดุมชี 0.13      0.13 
ตะโกก 0.39      0.39 
ตะเพียนขาว  0.59 3.74 9.84 15.83  30.00 
ตะเพียนทราย 6.04 0.27     6.31 
ตะเพียนทอง  1.59 9.70 1.14   12.42 
ตะเพียนปากหนวด  6.74 12.35    19.09 
น้ าฝาย 0.26 6.58 0.63    7.47 
นิล 1.01   0.37 4.88  6.26 
ไน      4.37 4.37 
บู่ทราย 9.16  3.35    12.52 
ใบไม้ 0.49 0.15 0.16    0.80 
ปักเปูา 1.16      1.16 
ปีกไก่ 1.34 0.83     2.17 
แปูนแก้ว 80.25 0.14     80.39 
แปบ 6.45 1.85     8.30 
แปปควาย  0.29     0.29 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ขนาดช่องตา 
              ต่างๆ ในแม่น้ ามูลตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี จากการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 3 
 

ชนิดปลา 
ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร) 

ผลรวม 
20 30 40 55 70 90 

แมว 2.08 4.47 0.40       6.94 
ร่องไม้ตับ 1.85 0.61         2.47 
รากกล้วย 25.44 0.82         26.25 
สร้อยนกเขา     5.53       5.53 
สลาด     0.67 1.14 1.14   2.95 
สังกะวาดขาว 5.45           5.45 
สังกะวาดเหลือง 6.29 1.59         7.88 
เสือตอ     0.52       0.52 
เสือพ่นน้ า   2.27 7.62 1.84     11.72 
ไส้ตันตาขาว 0.63           0.63 
ไส้ตันตาแดง 3.35   0.51 1.57     5.43 
หนามหลัง 43.00 0.09         43.09 
หมอช้างเหยียบ     1.67 1.69 1.07   4.43 
หมอไทย   0.35         0.35 
หลด 3.33           3.33 
หลดด า   0.76         0.76 
หลดนา 1.14           1.14 
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4. ผลการประเมินครั้งที่ 4  
 

จับปลาได้ทั้งหมด 37 ชนิด  โดยมีปริมาณต่อหน่วยการลงแรงประมงเท่ากับ 159.70 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย  
100  ตารางเมตรต่อคืน  โดยข่ายขนาดช่องตา  40  มิลลิเมตร  มีผลจับสูงสุดเฉลี่ย  48.17  กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 
100  ตารางเมตรต่อคืน  รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา  55  20 30  และ70  มีผลจับ 42.11, 37.44, 
25.51 และ 6.47  กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย  100  ตารางเมตรต่อคืนตามล าดับ  โดยปลากะมังครีบสูง มีผลจับสูงสุด
เฉลี่ย  51.43  กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย  100  ตารางเมตรต่อคืน  และในการส ารวจครั้งนี้พบว่า บริเวณแม่น้ ามูล (บ้าน
หัวเห่ว) มีปริมาณผลจับต่อหน่วยลงแรงประมงมากที่สุด คือ 41.49 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100  ตารางเมตรต่อคืน 
(ตารางท่ี 7 และ 8) 

 
ตารางท่ี  7 ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่างๆ ในแม่น้ ามูลตอนล่าง จากการสุ่ม 
               ตัวอย่างครั้งที่ 4 (ระหว่างวันที่ 15-24 สิงหาคม 2559) 
 

ขนาดช่องตา ผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัม/พ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน)    จ านวน 

 (มิลลิเมตร) วังยาง บุ่งมะแลง ท่าค้อใต้ ตุงลุง หัวเห่ว รวม (ชนิด) 

20 9.68 8.01 1.74 6.14 11.87 37.44 21 
30 2.67 2.90 3.78 5.41 10.75 25.51 17 
40 9.92 2.38 7.78 18.54 9.56 48.17 14 
55 12.35 3.42 15.30 1.74 9.31 42.11 8 
70 

  
1.35 5.11 

 
6.47 4 

90               

เฉลี่ย(รวม) 34.61 16.71 29.94 36.95 41.49 159.70 37 
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ตารางท่ี 8 ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ขนาดช่องตาต่างๆ 
              ในแม่น้ ามูลตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี จากการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 4 
 

ชนิดปลา 
ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร) 

ผลรวม 
20 30 40 55 70 90 

กดเหลือง     2.024       2.024 
กระดี่นาง     0.480       0.480 
กระสูบขีด     5.240       5.240 
กระสูบจุด   0.357         0.357 
กระแห     2.358 1.133     3.490 
กะทิง 0.569           0.569 
กะมังครีบสูง 1.992 5.711 21.007 21.323 1.405   51.437 
กุ้งก้ามกราม   1.220         1.220 
แขยงใบข้าว 0.817           0.817 
ชะโอน   0.488         0.488 
ตะโกก 0.208           0.208 
ตะเพียนขาว   2.896 4.222 13.619 2.058   22.795 
ตะเพียนทราย 0.550           0.550 
ตะเพียนทอง 0.214 1.072 2.922 1.881 1.354   7.444 
ตามินกระโดงสั้น 0.217           0.217 
น้ าฝาย   0.418         0.418 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ขนาดช่องตา 
              ต่างๆ ในแม่น้ ามูลตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี จากการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 4 
 

ชนิดปลา 
ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร) 

ผลรวม 
20 30 40 55 70 90 

นิล         1.649   1.649 
บู่ทราย 0.525 1.672         2.197 
ปีกไก่ 1.778 0.467         2.244 
แปูนแก้ว 8.326 0.272         8.598 
แปป 1.069           1.069 
แมว 0.339 3.145 0.489       3.973 
ร่องไม้ตับ 0.758           0.758 
รากกล้วย 1.428           1.428 
ลิ้นหมา   0.285 0.091       0.376 
สวาย 0.167           0.167 
สังกะวาดขาว 0.972           0.972 
สังกะวาดท้องคม       0.765     0.765 
สังกะวาดเหลือง 4.036 2.354 0.236       6.626 
เสือตอลายเล็ก     0.658       0.658 
เสือพ่นน้ า   1.305 3.609 1.668     6.582 
ไส้ตัน 0.378         0.000 0.378 
ไส้ตันตาแดง 1.992 3.101 2.564       7.657 
หนามหลัง 10.731 0.388         11.119 
หมอช้างเหยียบ   0.361 2.271 0.378     3.010 
หลด 0.375           0.375 
หูหลุด       1.347     1.347 
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3. สรุปผลจับสัตว์น้ าในแหล่งน้ าเปรียบเทียบปีท่ีผ่านมา 
   

จากการประเมินผลจับสัตว์น้ าระหว่างปี 2558 และปี 2559 ในแม่น้ ามูลตอนล่างพบว่า ปี 2558 มีผล
จับเฉลี่ย 132.11 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืนและปี 2559 มีผลจับเฉลี่ย 232.52 กรัมต่อพ้ืนที่
ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ซึ่งมีผลจับเพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 76.00 โดยปี 2559 ผลจับด้วยเครื่องมือ
ข่ายขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร มีผลจับเฉลี่ยสูงสุด 104.50 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ข่าย
ขนาดช่องตา 70 มิลลิเมตร มีผลจับเพ่ิมขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับปี2558 โดยมีผลจับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 821.27 
รองลงมาคือ ข่ายขนาดช่องตา 55  20 และ40 มีผลจับเพิ่มขึ้นร้อยละ 171.02, 158.34 และ34.70 กรัมต่อ
พ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล าดับ ข่ายขนาดช่องตา 90 มิลลิเมตร มีผลจับลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับ
ปี 2558 โดยมีผลจับลดลงร้อยละ 44.91 รองลงมาคือ ข่ายขนาดช่องตา 30 มีผลจับลดลงร้อยละ 13.34 กรัม
ต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล าดับ  

 
ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่างๆ ในแม่น้ ามูลตอนล่างจากการ 
             สุ่มตัวอย่างระหว่างปี 2558 กับปี 2559  
 

ขนาดตาข่าย ครั้งที่ (ปี2559) เฉลี่ย เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

มิลลิเมตร 1 2 3 4 ปี2559 ปี2558 (ร้อยละ) 
20 51.33 102.10 227.11 37.44 104.50 40.45 158.34 
30 16.68 21.94 66.73 25.51 32.72 37.76 -13.34 
40 24.03 26.32 79.06 48.17 44.40 32.96 34.70 
55 18.80 16.86 38.23 42.11 29.00 10.70 171.02 
70 16.41 12.07 34.34 6.47 17.32 1.88 821.27 
90 3.50 8.55 6.33 0.00 4.60 8.35 -44.91 

เฉลี่ย (รวม)  130.76 187.84 451.80 159.70 232.52 132.11 76.00 
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่างๆในแม่น้ ามูลตอนล่างจากการสุ่ม 
           ตัวอย่างระหว่างปี 2558 กับปี 2559  
 
ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
 จากการประเมินผลจับสัตว์น้ าในแม่น้ ามูลตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานีพบว่าการลงข่ายประเมินผลจับสัตว์
น้ าที่จุดส ารวจ ต าบลบุ่งมะแลง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ และต าบลโพธิ์ศรี  อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 มีผักตบชวาจ านวนมาก และจุดบ้านตุงลุง บ้านหัวเห่ว ต าบลโขง
เจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2559 เกิดพายุลมแรง ฝนตก
หนัก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการลงข่ายท าให้ประสิทธิภาพในการลงข่ายลดลงและอาจส่งผลต่อจ านวนและปริมาณสัตว์
น้ าที่จับได้  
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ภาพกิจกรรม CPUE 
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7.งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง  และพันธุส์ัตว์น้ าอื่น ๆ 
 

หลักการและเหตุผล 
 

      งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ เป็นโครงการที่กรมประมงได้
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจ าหน่ายแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนโครงการต่างๆ 
ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการประมงหรือการส่งเสริมความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ซึ่งผลผลิตที่ได้รับ
ท าให้เกษตรกรจ านวนมากสนใจที่จะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนและเหลือจ าหน่ายเป็นการเพ่ิม
รายได้โดยเกษตรกรผู้ที่สนใจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสามารถติดต่อขอซื้อพันธุ์ปลาชนิดต่างๆจากศูนย์ฯ  ในราคาที่
กรมประมงก าหนด 
 
วัตถุประสงค ์
 1. ผลิตพันธุ์ปลาน้ าจืดชนิดต่างๆที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงและเป็นที่นิยมเลี้ยงจ าหน่ายให้แก่เกษตรกร
ผู้สนใจ 
      2.  เป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรและเพ่ิมอาหาร
โปรตีนจากสัตว์น้ าในท้องถิ่น 
  3.  ส่งเสริมให้เกษตรกรได้พันธุ์ปลาที่ดีไปเลี้ยงต่อไป 
 

 

 

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ า ขนาด ราคา  (บาท) จ านวน (ตัว) จ านวนเงิน 
(บาท) 

ปลาตะเพียน 3-5  ซม. 0.20 36,500 7,300 
ปลานิล    3-5   ซม. 0.20 446,650 89,330 
ปลานิลแปลงเพศ 2-3 ซม 0.30 883,400 265,020 
ปลาไน 2-3 ซม 0.10 75,900 7,590 
ปลาตะเพียน 2-3 ซม 0.10 294,900 29,490 
ปลากดแก้ว (กดคัง) 3-5 ซม 2.00 49,700 99,400 
ปลาสวาย 2-3 ซม 0.20 81,200 16,240 
ปลาสวาย 3-5 ซม 0.40 123,250 49,300 
ปลาเทโพ 1-2 นิ้ว 3.00 10,500 31,500 
ปลาดุยอุยเทศ 2-3 ซม. 0.20 163,500 32,700 
ปลาไน 3-5 ซม. 0.20 30,250 6,050 

           รวม  ตัว 2,195,750 633,920 
ไรแดง กก. 80 300.50 24,040 
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ภาคผนวก 
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รูปกิจกรรมการฝึกอบรม โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านประมง 
หลักสูตร การเลี้ยงสัตว์น้ าแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 
 

นายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม และกล่าวรายงานโดย 
นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒1-2๓ 
ธันวาคม 255๙ ณ โรงแรมอีโคอินน์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 

 
 

นายกิมฮก แซ่เตีย บรรยายเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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นายสุพรม  พวงอินทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ส านักงานประมงจังหวัด
อุบลราชธานี บรรยายเรื่อง การเลือกสถานที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และรูปแบบการเลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดท าบัญชีฟาร์ม 
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  นายธีระชัย พงศ์จรรยากุล นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจ และการจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ยาและการรักษาโรค 

 
 
 

      
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาดูงานการผลิตปลายอ กุนเชียงปลา โดยคุณจารุณี ทีฆะทิพย์สกุล   
กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ า บ้านทุ่งขุนน้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
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ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ า อรวรรณฟาร์ม นายยงยุทธ นาริกุล  
230 หมู่ 8 ต.แสนสุข อ.วารนิช าราบ จ.อุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสาธิตและการฝึกปฏิบัติของเกษตรกรในเรื่องการผลิตอาหารสัตว์น้ าจากวัตถุดิบในท้องถิ่นอย่างง่าย 
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นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอุบลราชธานี  
กล่าวปิดการฝึกอบรมพร้อมมอบประกาศนียบัตร 
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โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินคาาเกษตรี่สส าคั         
 สนับสนุนลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ จ านวน ๖๗ รายรายละ ๖,๐๐๐ ตัว          

 จ านวนลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ๔๐๒,๐๐๐ ตัว 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการแจกลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศให้เกษตรกรประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๙ 
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รายงานการแจกลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศให้เกษตรกรประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการแจกลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศให้เกษตรกรประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๙ 
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รายงานการแจกลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศให้เกษตรกรประจ าเดือน  พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการแจกลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศให้เกษตรกรประจ าเดือน  กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
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 รายงานการแจกลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศให้เกษตรกรประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 
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การใหาค าแนะน าการลดตานีนุการเล่้ยงปลานิลของเกษตรกรก่อนและระหว่างการเล่้ยง  
พราอมีั้งแจกคู่มือ/ใหาค าแนะน าการเพิสมประสิีธิภาพและการลดตานีุนการเล่้ยงปลานิล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ให้ค าแนะน าการเลี้ยงปลาแบบลดต้นทุน,การใช้สมุดบันทึกฟาร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ให้ค าแนะน าเกษตรกรให้ท าการติดตั้งเครื่องเติมอากาศในช่วงที่อากาศแปรปรวน อากาศปิดหรือช่วงรอยต่อ 
    ระหว่างฤดูเพ่ือเพ่ิมปริมาณอ๊อกซิเจนในน้ าเพ่ือป้องกันปัญหาอ๊อกซิเจนไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงปลากระชัง 
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ให้ค าแนะน าเกษตรกรให้ท าการติดตั้งเครื่องเติมอากาศในช่วงที่อากาศแปรปรวน อากาศปิดหรือช่วงรอยต่อ
ระหว่างฤดูเพ่ือเพ่ิมปริมาณอ๊อกซิเจนในน้ าเพ่ือป้องกันปัญหาอ๊อกซิเจนไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงปลากระชังพร้อม

ตรวจกระชังที่ลงลูกปลาของประมงเพ่ือให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการอนุบาลลูกปลา 
 


