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บันทึกผู้อ านวยการ 
ศูนย์วจิยัและพฒันาประมงน า้จดืสุรินทร์ 

 รายงานประจ าปี 2558-2559  ฉบบัน้ี  ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงน ้ าจืดสุรินทร์  ไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อ
เผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ของหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรมประมง และเพื่อรวบรวม
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ไวเ้ป็นหลกัฐานในการน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป  ส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆ และผูส้นใจ
ทัว่ไป  ซ่ึงความส าเร็จของงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ  ของศูนยฯ์ บรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ีวาง
ไวไ้ดน้ั้น  ไดรั้บความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ รวมถึงความเสียสละ และความตั้งใจจากคณะขา้ราชการ ลูกจา้ง 
และพนกังานทุกฝ่าย     ท่ีไดทุ้่มเทก าลงักาย ก าลงัใจในการปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ อีกทั้งยงัไดรั้บ
ค าแนะน า  และการสนับสนุนจากผู ้บังคับบัญชาทุกระดับ  ท าให้งา นโครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ               
ประสบความส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี  จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 

 
 
 

  (นางสาวชญาภา  จนัทร์ศรี) 
  นกัวชิาการประมงช านาญการพิเศษ  ปฏิบติัหนา้ท่ี 

  ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยัและพฒันาประมงน ้าจืดสุรินทร์ 
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ศูนย์วจิยัและพฒันาประมงน า้จดืสุรินทร์ 
 

   
 
  
 

 

เลขที ่50 กม. 3 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 
เนือ้ที ่94 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา 

โทรศัพท์ 0 4451 1335/ 0 4452 1394 โทรสาร 0 4451 8866  
E-mail:  ifsurin@gmail.com 

           if-surin@dof.in.th 
www.fisheries.go.th/if-surin/web2   
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จังหวดัสุรินทร์ 
วสัิยทัศน์  (Vision) 

“ เกษตรอนิทรีย์เป็นเลิศ เปิดประตูสู่สากล ” 

ค าขวญัประจ าจังหวดั 

“ สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่  ผ้าไหมงาม ประค าสวย ร ่ารวยปราสาท 
ผกักาดหวาน ข้าวสารหอม  งามพร้อมวฒันธรรม ” 

ทีต่ั้งและขนาด 

 จงัหวดัสุรินทร์  ตั้งอยูท่างทิศใตข้องภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อยูห่่างจากกรุงเทพฯประมาณ         
454 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีทั้งส้ิน 8,124.056 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ  ติดกบัจงัหวดัร้อยเอด็ และจงัหวดัมหาสารคาม 

 ทิศตะวนัออก    ติดกบัจงัหวดัศรีสะเกษ 
 ทิศใต ้              ติดกบัประเทศกมัพชูาประชาธิปไตย 
  ทิศตะวนัตก        ติดกบัจงัหวดับุรีรัมย ์
 
ประวตัิความเป็นมา 
  จงัหวดัสุรินทร์  มีประวติัความเป็นมาอนัยาวนานจงัหวดัหน่ึง  แต่ไม่ปรากฏหลกัฐานท่ีแน่นอน
วา่   มีประวติัความเป็นมาอยา่งไร อาศยัเพียงขอ้สันนิษฐานของนกัประวติัศาสตร์ นกัโบราณคดี ตลอดจนค า
บอกเล่าของผูสู้งอายท่ีุเล่าต่อๆกนัมา  เช่ือกนัวา่เมืองสุรินทร์ถูกสร้างข้ึน  เม่ือประมาณ 2000 ปีล่วงมาแลว้ใน
สมยั ท่ีขอมมีอ านาจอยูใ่นบริเวณน้ี เม่ือขอมเส่ือมอ านาจลง เมืองสุรินทร์ไดถู้กทิ้งร้าง จนกลายเป็นป่าดงอยู่
นานจนกระทัง่ เม่ือพ.ศ.2306  จึงปรากฏหลกัฐานวา่  หลวงสุรินทรภกัดี (เชียงปุม) ซ่ึงเดิมเป็นหวัหนา้หมู่
บา้นเมืองที ไดข้อให ้ เจา้เมืองกราบบงัคมทูลขอพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ จากพระเจา้อยูห่วัพระท่ีนัง่สุริยามริ
นทร์  ใหย้า้ยหมู่บา้นจากบา้นเมืองที  มาตั้งอยูบ่ริเวณบา้นคูประทาย  ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีตั้งเมืองสุรินทร์ใน
ปัจจุบนั เน่ืองดว้ยเห็นวา่เป็นบริเวณท่ีมีชยัภูมิเหมาะสม มีก าแพงค่ายคูลอ้มรอบ 2 ชั้น มีน ้าอุดมสมบูรณ์ 
เหมาะแก่การประกอบอาชีพและอยูอ่าศยั ต่อมา  หลวงสุรินทรภกัดีไดก้ระท าความดีความชอบเป็นท่ีโปรด
ปราน จึงไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหย้กบา้นคูประทายเป็น “เมืองประทายสมนัต”์ และเล่ือน
บรรดาศกัด์ิจากหลวงสุรินทรภกัดี  เป็นพระสุรินทรภกัดี ศรีณรงคจ์างวาง  เป็นเจา้เมืองปกครอง ต่อมาใน
สมยัรัชกาลท่ี 1 (พ.ศ. 2329)  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้
ใหเ้ปล่ียนช่ือ ”เมืองประทายสมนัต”์ เป็น    “เมืองสุรินทร์”ตามสร้อยบรรดาศกัด์ิของเจา้เมืองเมืองสุรินทร์ มี
เจา้เมืองปกครองสืบเช้ือสายกนัมารวม 11 คน จนถึง พ.ศ. 2451 ไดมี้การปรับปรุงระบบบริหารราชการ
แผน่ดินเป็นแบบเทศาภิบาลส่วนกลาง  จึงไดแ้ต่งตั้งพระกรุงศรีบุรีรักษ ์ (สุม สุมนานนท)์ มาด ารงต าแหน่ง 
ขา้หลวงประจ าจงัหวดั หรือผูว้า่ราชการจงัหวดั  เป็นคนแรกของเมืองสุรินทร์ 
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ภูมิประเทศ 

 จงัหวดัสุรินทร์ มีพื้นท่ีประมาณ 8,124.056 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,077,535 ไร่ เท่ากบั 
10.5% ของพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีพื้นท่ีท าการเกษตรกรรมประมาณ 3,631,421 ไร่ ส่วนพื้นท่ี       
แนวชายแดนดา้นท่ีติดกบัประเทศกมัพชูาเป็นแนวป่าและภูเขายาวประมาณ 90 กิโลเมตร และมีช่องทาง
เช่ือมระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศกมัพชูา จ านวน 35 ช่องทาง พื้นท่ีตอนกลางของจงัหวดัลกัษณะเป็นท่ี
ราบลุ่มขนาดใหญ่สลบักบัท่ีราบสูงบางตอน บริเวณดา้นเหนือเป็นท่ีราบลุ่มมีแม่น ้า และล าน ้าธรรมชาติไหล
ผา่น 8 สาย ครอบคลุมส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไหเ้น้ือท่ีประมาณ 576,000 ไร่ ซ่ึงคิดเป็น 29.45 % ของ
พื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไหท้ั้งหมด  

ภูมิอากาศ 
 ลกัษณะอากาศโดยทัว่ไปของจงัหวดัสุรินทร์คลา้ยคลึงกบัทุกจงัหวดัในภาตะวนัออกเฉียงเหนือ  
โดยในฤดูฝนจะมีฝนตกชุก  ช่วงเดือน มิถุนายน  จากขอ้มูลสถิติปริมาณน ้าฝน  ใน ปี 2553   ท่ีเก็บ โดย
สถานีอุตุนิยมวทิยาสุรินทร์ รายงานวา่ มีจ  านวนวนัท่ีฝนตกระหวา่ง 115 วนั มีปริมาณน ้าฝนรวมตลอดทั้งปี 
วดัไดท่ี้1,321.9 มิลลิเมตร และพบวา่มีอุณหภูมิต ่าสุด - สูงสุดวดัได ้23.55- 33.49 องศาเซลเซียส  

ประชากรและการปกครอง 
 ประชากรของจงัหวดัสุรินทร์ จากการส ารวจ ณ ปี 2553 มีทั้งส้ิน 1,381,761 คน เป็นชาย 
691,425 คน เป็นหญิง 690,336 คน จงัหวดัสุรินทร์ไดแ้บ่งการปกครองออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 1. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุรินทร์แบ่งออกเป็น 17 อ าเภอ 159 ต าบล 2,120 
หมู่บา้น และ 323,615 หลงัคาเรือน 
 2. การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสุรินทร์  มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 171 แห่ง 
ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเทศบาล 24 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 147 แห่ง 

สภาพทางเศรษฐกจิ 

 จากรายงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2553 จงัหวดั
สุรินทร์     มีมูลค่าผลิตภณัฑจ์งัหวดั (GPP) ตามราคาประจ าปี 55,529 ลา้นบาท มูลค่าผลิตภณัฑจ์งัหวดัต่อ
หวั (Per capita GPP) 38,681 บาท  จดัเป็นอนัดบัท่ี 73 ของประเทศ และเป็นอนัดบัท่ี 16 ของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

การคมนาคมและขนส่ง 
 ทางหลวงแผน่ดิน และทางหลวงจงัหวดัสุรินทร์ มีเส้นทางติดต่อทั้งภายในจงัหวดั และระหวา่ง
จงัหวดั สามารถเดินทางและขนส่งผลิตผลต่างๆ ไดโ้ดยสะดวก นอกจากน้ี ยงัมีเส้นทางรถไฟผา่นจงัหวดั
สุรินทร์ อ าเภอศีขรภูมิ และอ าเภอส าโรงทาบ รวมระยะทาง 65 กิโลเมตร 



 8 

การสาธารณูปโภค 
 การประปาของจงัหวดัสุรินทร์ มีจ านวน 10 แห่ง ก าลงัผลิตสูงถึง 22,732,200 ลูกบาศกเ์มตร 
ส าหรับการไฟฟ้า ภายในจงัหวดัสุรินทร์พบวา่ มีการใชก้ระแสไฟฟ้าเฉล่ีย 603.93 ลา้นยนิูต ให้แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้า            
จ  านวน 297,115 ราย 

การศึกษา 
 ขอ้มูลดา้นการศึกษาปี 2553 ของจงัหวดัสุรินทร์ พบวา่มีสถานศึกษา จ านวน 861 แห่ง มีครู
จ านวน 11,242 คน และนกัเรียน จ านวน 241,181 คน  มีหอ้งเรียน จ านวน 10,271 หอ้ง อตัราส่วนนกัเรียน  
ต่อห้องเรียน 24 คน และอตัราส่วนนกัเรียนต่อครู 22 คน 

 การสาธารณสุข 
 จากขอ้มูลดา้นสาธารณสุข ในปีงบประมาณ  2553 จงัหวดัสุรินทร์มีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้งส้ิน 17 แห่ง คลินิก ทุกประเภทรวม 104 แห่ง สถานีอนามยั จ  านวน 210 แห่ง โดยมี
แพทย ์จ านวน 163 คน ทนัตแพทย ์จ านวน 57 คน พยาบาล จ านวน 1,491  คน  จ านวนเตียงผูป่้วย 2,047 
เตียง โดยมีอตัราส่วนประชากรต่อเตียงผูป่้วย 1 เตียง เท่ากบั 675 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรป่าไมท่ี้มีค่าของจงัหวดัสุรินทร์ มีอยูห่ลายชนิด เช่น ไมป้ระดู่ ไมเ้ตง็ ไมรั้ง ไม้
ตะเคียน      ไมย้าง และไมพ้ลวง เป็นตน้ 

 แหล่งน ้าธรรมชาติท่ีส าคญั คือ แม่น ้ามูล หว้ยเสนง ล าน ้าชี ล าหว้ยพลบัเพลา ล าหว้ยระว ี  ล า
หว้ย    ทบัทนั ล าหว้ยระหาร และล าหว้ยแกว้ ซ่ึงแหล่งน ้าทัว่ไปจะมีปริมาณน ้านอ้ยในฤดูแลง้ มีเพียงล าน ้า
มูลเท่านั้น       ท่ีมีน ้าตลอดทั้งปี ซ่ึงก็สามารถใชป้ระโยชน์เพื่อการเกษตรไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัมี
โครงการชลประทาน    และอ่างเก็บน ้าต่าง ๆ หลายแห่ง ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ทั้งในดา้นการเกษตร 
อุปโภคและบริโภคได ้แมว้า่     สภาพของอากาศ น ้า และดินโดยทัว่ไปของจงัหวดัสุรินทร์จะไม่เหมาะสม
ต่อการเพาะปลูกมากนกัแต่ประชากรส่วนใหญ่ของจงัหวดัประกอบอาชีพดา้นการเกษตรเป็นหลกั อาทิ การ
ท านา  ท าสวน และปลูกพืชไร่ชนิดต่าง ๆ เช่น ปอแกว้ ขา้วเจา้ ออ้ย และมนัส าปะหลงั เป็นตน้ ส าหรับอาชีพ
ท่ีมีความส าคญัรองลงมาคือ การเล้ียงไหม     และการบริการ 

การเกษตรกรรม 
 สภาพพื้นท่ีของจงัหวดัสุรินทร์ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม สลบักบัพื้นท่ีดอนติดกบัตามแนว
ชายเขาเป็นบางส่วน พื้นท่ีราบลุ่มเหมาะส าหรับการปลูกขา้ว ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัอนัดบัหน่ึงของ
จงัหวดั    ส่วนพื้นท่ีดอนเหมาะส าหรับเพาะปลูกปอแกว้ และมนัส าปะหลงั ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจรองจากขา้ว 
ส าหรับพื้นท่ีท าการเกษตรของจงัหวดัทั้งหมด 3,557,109 ไร่(2552) แบ่งเป็น 
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 - พื้นท่ีท านา 3,135,734 ไร่  
 - พื้นท่ีท าไร่    177,344 ไร่  
 - พืชสวน    186,511 ไร่  
 - พืชผกั,ไมด้อก ไมป้ระดบั        17,964 ไร่  
 - ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์        22,006 ตวั  

 - อ่ืน ๆ       17,550 ไร่                                 
การชลประทาน 
 จงัหวดัสุรินทร์ มีอ่างเก็บน ้าชลประทานขนาดต่างๆ ดงัน้ี  
 -ชลประทานขนาดกลาง              20   แห่ง 
    มีความจุ        146.44   ลา้น ลบ.ม. 
 -ชลประทานขนาดเล็ก            307    แห่ง  
   มีพื้นท่ีใชป้ระโยชน์        8,610   ไร่ 
 -โครงการขดุลอกหนองน ้าและคลองธรรมชาติ จ านวน             324   แห่ง   
    มีพื้นท่ีใชป้ระโยชน์        3,060  ไร่ 
 -ศูนยบ์ริการเคล่ือนท่ีขดุลอกหนองน ้า จ านวน             367   แห่ง 
   มีพื้นท่ีใชป้ระโยชน์        7,080  ไร่ 

การประมง 
 การประมงในจงัหวดัสุรินทร์ มีผลผลิตเฉล่ียประมาณ 3,207,434 ตนั/ปี  โดยสามารถแยกการ
ด าเนินกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี   
 1. การเล้ียงสัตวน์ ้า กิจกรรมการเล้ียงปลาของจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตชลประทาน        
ชนิดปลาท่ีเล้ียง ไดแ้ก่ ปลานิล ปลาดุก และกุง้กา้มกราม เป็นตน้ ซ่ึงถา้เป็นการเล้ียงในเชิงพาณิชย ์ จะมี
ผลผลิตค่อนขา้งสูง ประมาณ 1,000 กิโลกรัม/ไร่ แต่หากเป็นการเล้ียงปลาเพื่อยงัชีพหรือบริโภคในครัวเรือน
จะมีผลผลิต ไม่แน่นอน ข้ึนอยูก่บัปริมาณน ้าและระยะเวลาท่ีฝนตกในรอบปี ทัว่ไปมีผลผลิตประมาณ 50-
200 กิโลกรัม/บ่อ จ านวนผูเ้ล้ียงปลาในจงัหวดัสุรินทร์ ประมาณ 21,250 ครัวเรือน จ านวน 27,277 บ่อ โดย
คิดเป็นพื้นท่ีในการเล้ียงปลา ประมาณ 14,884.15 ไร่ จากขอ้มูลในปี 2552 ผลผลิตสัตวน์ ้ารวม ประมาณ 
3,744,721 กก. คิดเป็นมูลค่า 218.88 ลา้นบาท 
 2. การท าการประมงในแหล่งน ้า สามารถแบ่งตามลกัษณะการจบัสัตวน์ ้า ดงัน้ี การจบัในแม่น ้า         
ล าคลอง การจบัในแหล่งน ้าขนาดใหญ่กลางและเล็ก และการจบัสัตวน์ ้าในท านบปลาซ่ึงผลผลิตท่ีไดมี้
ประมาณ 7,500 ตนั คิดเป็นมูลค่าประมาณ 300 ลา้นบาท 
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แหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญ 

 จังหวดัสุรินทร์ ไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ป็นจงัหวดัแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัระดบัชาติ โดยมีงาน
ประจ าปีท่ียิง่ใหญ่คืองานแสดงของชา้ง ท่ีน าช่ือเสียงมาสู่จงัหวดัสุรินทร์และประเทศไทยมาเน่ินนาน 
นอกจากน้ียงัมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ โบราณสถานประวติัศาสตร์ หตัถกรรม ประเพณีและ
วฒันธรรมอีกมากมาย ท่ีจูงใจ ใหน้กัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เดินทางมาเยีย่มชมจงัหวดั
สุรินทร์อยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 
 1. หมู่บ้านช้างตากลาง ตั้งอยูท่ี่ บา้นตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม  ทางทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือของบา้นกระโพ มีการคมนาคมเป็นถนนลาดยางสะดวกในการเดินทาง ทางแยกเขา้หมู่บา้นท่ีประมาณ
กิโลเมตร   ท่ี 35 ตามเส้นทางสายสุรินทร์- ร้อยเอด็ ห่างจากตวัเมืองสุรินทร์ 58 กิโลเมตร ชาวบา้นส่วนใหญ่
มีอาชีพท านา  ปลูกหม่อนเล้ียงไหม ปลูกปอ และทอผา้ไหม รวมถึงอาชีพการเล้ียงชา้งดว้ย ชาวบา้นตากลาง
มีความรักใคร่ผกูพนัธ์กบัชา้งมาเป็นเวลายาวนาน ลกัษณะการเล้ียงชา้งไวเ้สมือนเพื่อน ซ่ึงหมู่บา้นชา้งบา้น
ตากลาง ปัจจุบนั  ใชเ้ป็นสถานท่ีฝึกชา้งเพื่อแสดงในงานแสดงของชา้งของจงัหวดัสุรินทร์เป็นประจ าทุกปี 
 2. วนอุทยานเขาสวาย ตั้งอยูท่ี่ต  าบลนาบวั อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ อยูห่่างจากศาลากลาง
จงัหวดัสุรินทร์ไปประมาณ 20 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายสุรินทร์ – ปราสาท(ทางหลวงหมายเลข 214)  
ลกัษณะเป็นภูเขาเต้ียๆ มียอดเขาอยู ่ 3 ยอด ยอดท่ี 1 มีช่ือวา่ ยอดเขาหญิง (พนมสรัย) ทางวดัไดจ้ดัสร้าง
พระพุทธรูปองคข์นาดกลางประดิษฐานไว ้ยอดท่ี 2 ช่ือวา่ ยอดเขาชาย (พนมเปราะ) เป็นท่ีประดิษฐานพระ
พุทธสุรินทรมงคล ส่วนยอดท่ี 3 มีช่ือวา่ เขาคอก (พนมกรอล) ทางพุทธสมาคมจงัหวดัสุรินทร์ไดจ้ดัสร้าง
ศาลา     อฏัมุข ไวเ้ป็นอนุสรณ์ฉลองครบรอบ 200 ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นท่ี
ประดิษฐาน        พระพุทธบาทจ าลอง ซ่ึงอญัเชิญมาจากยอดเขาชาย ปัจจุบนัหมู่บา้นเขาพนมสวายไดรั้บการ
ปรับปรุงเป็น        วนอุทยานเขาสวายแลว้ 
 3. หมู่บ้านทอผ้าไหม หมู่บา้นทอผา้ไหมท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัสุรินทร์ 3 แห่ง คือ หมู่บา้นเขวา 
สินรินทร์ ตั้งอยูท่ี่ต  าบลเขวาสินรินทร์ อ าเภอเขวาสินรินทร์  หมู่บา้นจนัรมย ์อยูท่ี่ ต  าบลตาอ็องและบา้นท่า
สว่าง อ าเภอเมืองสุรินทร์ ทั้งสามหมู่บา้นมีช่ือเสียงในด้านการทอผา้ไหมไทยพื้นเมือง ท่ีมีลวดลาย เป็น
เอกลกัษณ์ การคมนาคมเขา้ถึงหมู่บา้นสะดวก นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้เยี่ยมชมการทอผา้ไหม การสาวไหม 
และเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองในราคาถูก โดยทางแยกเขา้หมู่บา้นเขวาสินรินทร์ อยูป่ระมาณกิโลเมตรท่ี 14 
บนถนนเส้นทางสายสุรินทร์ – ร้อยเอ็ด ส่วนทางแยกเขา้หมู่บา้นหมู่บา้นจนัรมย ์อยูป่ระมาณกิโลเมตรท่ี 9 
บนถนนเส้นทางสายสุรินทร์–สังขะ ทางทิศตะวนัออกของอ าเภอเมืองสุรินทร์และทางแยกเขา้บา้นท่าสวา่ง
อยูห่่างจากตวัเมืองประมาณ10 กิโลเมตร สายเกาะลอย-เมืองลิง ไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริม จากส านกั
พระราชวงัและมูลนิธิในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถ จนไดรั้บการคดัเลือกให้เป็น ผูท้อผา้
ไหมเพื่อมอบใหก้บัผูน้ า APEC เม่ือปี พ.ศ. 2546 
 4. ปราสาทโบราณ จังหวดัสุรินทร์ มีปราสาทโบราณตั้งอยูใ่นอ าเภอต่างๆ หลายแห่ง ซ่ึงมี
คุณค่า    ทางประวติัศาสตร์เป็นอยา่งมาก โดยสันนิษฐานวา่ในสมยัขอมเรืองอ านาจ จงัหวดัสุรินทร์เป็น
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ดินแดนแห่งหน่ึง   ท่ีอยูใ่นเส้นทางการเดินทางของชนชาติขอมระหวา่งเขาพระวหิาร และเขาพนมรุ้งกบั
นครวดั และนครธม จึงมีการจดัสร้างปราสาทข้ึนเป็นจ านวนมาก ไดแ้ก่ ปราสาทหินบา้นพลวง ปราสาท
ศีขรภูมิ ปราสาทภูมิโปน ปราสาทตาเมือนโต๊ด ปราสาทตาเมือนธม เป็นตน้    
 5. อ่างเกบ็น า้ห้วยเสนง เป็นอ่างเก็บน ้าชลประทานขนาดใหญ่ท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม  ถือเป็น
สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของชาวสุรินทร์ และนกัท่องเท่ียว 
ประเพณปีระจ าปี   
 จงัหวดัสุรินทร์ เป็นดินแดนท่ีมีชา้งเป็นสัตวคู์่บา้นคู่เมืองมาตั้งแต่สมยัโบราณ โดยชาวพื้นเมือง          
ท่ีเรียกวา่ “ส่วย” จะจบัชา้งป่ามาฝึกเพื่อใชเ้ป็นพาหนะและขนส่ง การควบคุมบงัคบัข่ีชา้งของชาวสุรินทร์ได้
เคยท าช่ือเสียงใหแ้ก่ประเทศไทยมาแลว้ ส าหรับงานประเพณี “การแสดงของชา้ง” ไดถื้อก าเนิดข้ึนเม่ือ พ.ศ. 
2503 ท าใหน้ามของจงัหวดัสุรินทร์ เป็นท่ีรู้จกักนัดีในหมู่นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

 1. งานแสดงของช้างและงานกาชาดสุรินทร์  ก าหนดการจดังานประมาณสัปดาห์ท่ีสองของ 
เดือน พฤศจิกายนของทุกปี เป็นงานประจ าปีระดบัชาติ โดยแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวจากทุกมุมโลกมาร่วม 
ชมงานน้ี นบัเป็นงานแสดงท่ียิง่ใหญ่ เช่น ชา้งแข่งฟุตบอลขบวนชา้งศึก รวมทั้งการแสดงศิลปะพื้นบา้น เช่น 
ร าเรือมอนัเร เซ้ิงบั้งไฟ เป็นตน้ สามารถน าช่ือเสียงมาสู่จงัหวดัและประเทศไทยสืบมา โดยไดรั้บความ
ร่วมมือจากการท่อง 
เท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในดา้นการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ตลอดจนอ านวยความสะดวก ในการ
ใหข้อ้มูลการเดินทางมีการออกร้านแสดงนิทรรศการของส่วนราชการองคก์รต่างๆ การแสดง
ศิลปหตัถกรรมของนกัเรียน นกัศึกษา จากโรงเรียนและวิทยาลยัต่าง ๆ ตลอดจนการแสดงศิลปหตัถกรรม
พื้นเมืองท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวสุรินทร์ 
 2. พธีิแต่งงานบนหลังช้างที่ยิ่งใหญ่ของชาวกุยโบราณ  ณ ศูนยค์ชศึกษาหมู่บา้นชา้งสุรินทร์         
บา้นตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ของทุกปี 
 3. งานมหกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ช่วงเทศการเขา้พรรษา ชมขบวน         
แห่เทียนเขา้พรรษายิง่ใหญ่ 
 4. งานเทศกาลปลาไหล ข้าวหอมมะลิ จดัข้ึนช่วงปลายเดือนธันวาคม ณ สนามท่ีว่าการอ าเภอ          
ชุมพลบุรี  มีพื้นท่ีอยู่ในเขต ทุ่งกุลาร้องให้  เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของ            
จงัหวดัสุรินทร์ 

ดนตรีและการละเล่นพืน้เมือง 

 1. เรือมหรือลูดอนัเร (ร าหรือเต้นสาก) ผูร้ าจะประกอบดว้ยชายหญิงเป็นคู่ ไม่จ  ากดัจ านวนคู่ มี
อุปกรณ์ประกอบการร า คือ สากต าขา้ว และไมร้อง ส าหรับกระทบเป็นจงัหวะ เคร่ืองดนตรีใชใ้นการร า
ประกอบดว้ย  กลองโทน ป่ี การเตน้สากน้ีนิยมเล่นกนัในช่วงเดือนหา้ หรือระหวา่งวนัหยดุสงกรานตซ่ึ์งถือ
เป็นวนัหยดุงาน    ตามประเพณี 
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 2. ร ากรับหรือจะกรับ กรับเป็นเคร่ืองดนตรีพื้นเมือง มีลกัษณะเป็นคู่ท  าจากไมเ้น้ือแขง็ การ
แสดง      ร ากรับ จะประกอบไปดว้ย ผูร้้องเพลง และผูแ้สดงร ากรับซ่ึงมกัจะเป็นคู่ชายและหญิง และมีเคร่ือง
ดนตรี ไดแ้ก่  ซอดว้ง กลองโทน ประกอบดว้ย ลกัษณะการแสดงคลา้ยกบัลิเก หรือหมอล า 
 3.  เจรียงหรือจ าเรียง เป็นการขบัร้องกลอนสด หรือออกเสียงเป็นท านองแบบอ่านท านอง
เสนาะ  ส่วนใหญ่ขบัขานเป็นเร่ืองในนิทานชาดก ตามความเช่ือในพุทธศาสนา หรือเล่าบรรยายเหตุการณ์ใน
อดีต          และปัจจุบนั ถา้มีเคร่ืองดนตรีประกอบก็จะมีช่ือเจรียงตามประเภทเคร่ืองดนตรีท่ีใชเ้ล่นประกอบ                                                         
....................................................................................................................................................... 
ทีม่า:  ส านกังานสถิติจงัหวดัสุรินทร์ (2556) 
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ศูนย์วจิยัและพฒันาประมงน า้จดืสุรินทร์ 

 สืบเน่ืองจากการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในของกรมประมง ในปี พ.ศ. 2546 เป็นตน้มา 
ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงน ้ าจืดสุรินทร์ซ่ึงสังกดัราชการบริหารส่วนกลางส านกัวิจยัและพฒันาประมงน ้ า
จืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทและภารกิจในการด าเนินงานตามกรอบหนา้ท่ี และ
ความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

หน้าที่และความรับผดิชอบ 

 ศึกษา คน้ควา้ ทดสอบ วิจยัและพฒันาเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืดและทรัพยากรประมง
น ้าจืด โดยเนน้งานวจิยัท่ีเช่ือมโยงกบัสถาบนัต่าง ๆ ของส านกัฯ เพื่อน าเทคโนโลยมีาทดสอบขยายผล  
ภายใตข้อ้จ ากดัของสภาพพื้นท่ีจริง วจิยัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืดท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ และพนัธ์ุสัตว์
น ้าหายากหรือใกลสู้ญพนัธ์ุของแต่ละทอ้งถ่ินเพื่อการอนุรักษ ์ และการวจิยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นเพื่อพฒันาใหเ้ป็น
สัตวน์ ้าเศรษฐกิจ วจิยัและวเิคราะห์ขอ้มูลชีววทิยาแหล่งน ้า ทรัพยากรประมง และสังคม-เศรษฐกิจ
ชาวประมง เพื่อประเมินสถานภาพ แนวโนม้ของการประมงในแหล่งน ้า และน ามาเป็นแนวทางในการ
บริหารจดัการทรัพยากรประมง  ในแหล่งน ้า ติดตาม เฝ้าระวงั การเปล่ียนแปลงของทรัพยากรประมงใน
แหล่งน ้าเพื่อการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื  ตรวจสอบ  ติดตามและรับรองฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  ผลิตและ
ขยายพนัธ์ุสัตวแ์ละพืชน ้าจืดท่ีไดรั้บการปรับปรุงพนัธ์ุท่ีหายากและใกลสู้ญพนัธ์ุ ผลิตและปล่อยพนัธ์ุสัตวน์ ้า
โดยเนน้ชนิดพนัธ์ุท่ีเหมาะสมกบัแหล่งน ้าเพื่อเพิ่มผลผลิตประมงและด ารงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน ้า
อนุรักษพ์นัธ์ุสัตวน์ ้าและรักษา        ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน ้า ใหบ้ริการทางวชิาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า ใหก้ารสนบัสนุนทางวชิาการ    กบัหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเร่ือง
การก ากบั ดูแลดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าและท าการประมง   

แผนงานและโครงการ 
 แผนงานและโครงการรับผิดชอบ ของศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงน ้าจืดสุรินทร์                     
ประจ าปีงบประมาณ  2558   ดงัน้ี 
 1. งานผลิตพนัธ์ุสัตวน์ ้าจืด      
 2. กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง 
 3. โครงการพื้นฟูทรัพยากรพนัธ์ุปลาและสัตวน์ ้าจืดของไทย 
 4. งานเงินทุนหมุนเวยีนในการผลิตพนัธ์ุปลา พนัธ์ุกุง้ และพนัธ์ุสัตวน์ ้าอ่ืนๆ 
 5.งานวจิยั ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 6.โครงการเพิ่มผลผลิตกบนา 
 7.โครงการยกระดบัมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงปลานิลเพื่อการส่งออก 
 8.โครงการพฒันาเกษตรกรสู่ Smart  Farmer  ดา้นการประมง 
 9.โครงการรณรงคก์ารใชห้ญา้แฝก/โครงการเกษตรแปลงใหญ่ 
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ขนาดและทีต่ั้ง ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงน ้ าจืดสุรินทร์ มีพื้นท่ี 94 ไร่ 3 งาน 69 ตารางเมตรตั้งอยู่เลขท่ี  
                        50 หมู่ 13 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ต าบลเฉนียง อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์  

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

 1. บา้นพกัระดบั 7-8 จ านวน   1 หลงั 
 2. บา้นพกัระดบั 5-6 จ านวน   2 หลงั 
 3. บา้นพกัระดบั 3-4 จ านวน   4 หลงั 
 4. บา้นพกัระดบั 1-2 (บา้นแฝด) จ านวน   2   หลงั 
 5. บา้นพกัคนงาน ขนาด 6 ครอบครัว จ านวน   1   หลงั        
 6. โรงเก็บพสัดุ ขนาด 84 ตร.ม.   จ านวน   1   หลงั        
 7. โรงผลิตและเก็บอาหารปลา ขนาด 40 ตร.ม.  จ านวน   1   หลงั  
 8. โรงเก็บรถยนต ์ขนาด 90 ตร.ม. จ านวน   1 หลงั 
 9. โรงเพาะฟัก ขนาด 250 ต.ร.ม.พร้อมระบบน ้า  จ านวน   1 หลงั 
 10. บ่อซีเมนต ์ขนาด 50 ตร.ม.พร้อมรางส่งน ้าและหลงัคา จ านวน  20 บ่อ 
 11. โรงสูบน ้าพร้อมอุปกรณ์และเคร่ืองสูบน ้า ขนาดท่อ 6 น้ิว  จ านวน   1 หลงั 
 12. โรงเก็บน ้ามนัเช้ือเพลิง ขนาด 20 ตร.ม. จ านวน   1 หลงั 
 13. บ่อดินขนาด 1 ไร่ พร้อมรางระบายน ้า จ านวน  10 บ่อ 
 14. บ่อดินผนงั คส.ล. ขนาด 800 ตร.ม. พร้อมรางระบายน ้า  จ านวน  18 บ่อ 
 15. บ่อดินผนงั คส.ล. ขนาด 400 ตร.ม. พร้อมรางระบายน ้า   จ านวน  20 บ่อ 
 16. บ่อดินผนงั คส.ล. ขนาด 200 ตร.ม. พร้อมรางระบายน ้า   จ านวน  30 บ่อ 
 17. รางส่งน ้า คส.ล. สายหลกั ยาวประมาณ 1,270 เมตร 
 18. ฝายน ้าลน้ 1 แห่ง 
 19. ระบบประปา และบาดาล 
 20. ถนนลาดยางภายในศูนยฯ์ (กวา้ง 4.00 เมตร) ยาวประมาณ 1,440 เมตร 
 21. ร้ัวลวดหนามยาวประมาณ 1,727 เมตร พร้อมประตูป้อมยาม ป้ายช่ือศูนยฯ์ 
 22. โรงเพาะฟักปลานิล  ขนาด 115 ตารางเมตร  พร้อมระบบกรองน ้า  จ  านวน   1 หลงั 
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แผนงานและโครงการ 
 แผนงานและโครงการรับผิดชอบ ของศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงน ้าจืดสุรินทร์                     
ประจ าปีงบประมาณ  2559   ดงัน้ี 
 1. งานผลิตพนัธ์ุสัตวน์ ้าจืด      
 2. กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง 
 3. โครงการพื้นฟูทรัพยากรพนัธ์ุปลาและสัตวน์ ้าจืดของไทย 
 4. งานเงินทุนหมุนเวยีนในการผลิตพนัธ์ุปลา พนัธ์ุกุง้ และพนัธ์ุสัตวน์ ้าอ่ืนๆ 
 5.โครงการเพิ่มผลผลิตกบนา 
 6.โครงการศูนยเ์รียนรู้ดา้นการประมง 
  
ขนาดและทีต่ั้ง ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงน ้ าจืดสุรินทร์ มีพื้นท่ี 94 ไร่ 3 งาน 69 ตารางเมตรตั้งอยู่เลขท่ี  
                        50 หมู่ 13 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ต าบลเฉนียง อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์  

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

 1. บา้นพกัระดบั 7-8 จ านวน   1 หลงั 
 2. บา้นพกัระดบั 5-6 จ านวน   2 หลงั 
 3. บา้นพกัระดบั 3-4 จ านวน   4 หลงั 
 4. บา้นพกัระดบั 1-2 (บา้นแฝด) จ านวน   2   หลงั 
 5. บา้นพกัคนงาน ขนาด 6 ครอบครัว จ านวน   1   หลงั        
 6. โรงเก็บพสัดุ ขนาด 84 ตร.ม.   จ านวน   1   หลงั        
 7. โรงผลิตและเก็บอาหารปลา ขนาด 40 ตร.ม.  จ านวน   1   หลงั  
 8. โรงเก็บรถยนต ์ขนาด 90 ตร.ม. จ านวน   1 หลงั 
 9. โรงเพาะฟัก ขนาด 250 ต.ร.ม.พร้อมระบบน ้า  จ านวน   1 หลงั 
 10. บ่อซีเมนต ์ขนาด 50 ตร.ม.พร้อมรางส่งน ้าและหลงัคา จ านวน  20 บ่อ 
 11. โรงสูบน ้าพร้อมอุปกรณ์และเคร่ืองสูบน ้า ขนาดท่อ 6 น้ิว  จ านวน   1 หลงั 
 12. โรงเก็บน ้ามนัเช้ือเพลิง ขนาด 20 ตร.ม. จ านวน   1 หลงั 
 13. บ่อดินขนาด 1 ไร่ พร้อมรางระบายน ้า จ านวน  10 บ่อ 
 14. บ่อดินผนงั คส.ล. ขนาด 800 ตร.ม. พร้อมรางระบายน ้า  จ านวน  18 บ่อ 
 15. บ่อดินผนงั คส.ล. ขนาด 400 ตร.ม. พร้อมรางระบายน ้า   จ านวน  20 บ่อ 
 16. บ่อดินผนงั คส.ล. ขนาด 200 ตร.ม. พร้อมรางระบายน ้า   จ านวน  30 บ่อ 
 17. รางส่งน ้า คส.ล. สายหลกั ยาวประมาณ 1,270 เมตร 
 18. ฝายน ้าลน้ 1 แห่ง 
 19. ระบบประปา และบาดาล 
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 20. ถนนลาดยางภายในศูนยฯ์ (กวา้ง 4.00 เมตร) ยาวประมาณ 1,440 เมตร 
 21. ร้ัวลวดหนามยาวประมาณ 1,727 เมตร พร้อมประตูป้อมยาม ป้ายช่ือศูนยฯ์ 
 22. โรงเพาะฟักปลานิล  ขนาด 115 ตารางเมตร  พร้อมระบบกรองน ้า  จ  านวน   1 หลงั 
 23.บ่อดินผนงั คสล.ขนาด 50 ลบ.ม.  และระบบบ าบดั 2 บ่อ         1 รายการ 
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ช่ือ - สกุล ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

1. นายบุญให ้ ทองสมุย 
2. นายอุทยั  พรหมินทร์ 
3. นายสวสัด์ิ  บุญไทย 
4. นายชยัวฒัน์  ปานพรหมมินทร์ 
5. นายวนิสั  บุณยรัตผลิน 
6. นายปรีชา  เธียรเจริญ 
7. นายพิทยา  เพญ็นภาภรณ์ 
8. นายโอภาส  เดชารักษ ์
9. นายสุชิน  ทองมี 
10.นายนฤพล  สุขมุาสวนิ 

  1  มกราคม 2506  –  1  กรกฎาคม 2512 
  1  กรกฎาคม 2512 – 1  พฤษภาคม 2515 
  1  พฤษภาคม 2515  – 5  มกราคม 2522 
   5   มกราคม 2522  –  8  กุมภาพนัธ์ 2523 
   8   กุมภาพนัธ์ 2523  –  6  กุมภาพนัธ์ 2525 
   6   กุมภาพนัธ์ 2525  – 1  มิถุนายน 2530 
  1   มิถุนายน 2530  – 1  สิงหาคม  2531 
  1  สิงหาคม 2531  –  2  ธนัวาคม 2536 
   2  ธนัวาคม 2536  –  9  กุมภาพนัธ์ 2539 
   9  กุมภาพนัธ์ 2539 – 17 ธนัวาคม 2545 

 
 
 

ช่ือ – สกุล ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

 

1. วา่ท่ีร้อยตรี สมศกัด์ิ เขตสมุทร 
2. นายเกียรติคุณ เจริญสวรรค ์
3.นางสุวรรณี  สกุลทอง 
 

 

18  ธนัวาคม 2545  -  30 กนัยายน 2550 
        1  ตุลาคม  2550   -  28 มกราคม 2553 
         9 กุมภาพนัธ์ 2553 - ปัจจุบนั 
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                                                              อตัราก าลงั 
ศูนย์วจิยัและพฒันาประมงน า้จดืสุรินทร์ 2558 

1. ข้าราชการ  

ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 
1. นางสุวรรณี สกลุทอง 
 
2. นางสาวผอ่งใส  จนัทร์ศรี 
 
3. นางพทัธ์ธีรา  ฐานุไชยโรจน์ 
 
4.นางสาวโสภิต  แกว้ชนะ  
 
5. นางสาวสุพรรณ ขนัน ้ าเท่ียง 
 

 
  วท.บ.(ประมง) 
 
M.Sc. (Natural Resources       
 Management) 
 ศศ.บ.(การจดัการทัว่ไป) 
 
 วท.บ(เทคโนโลยีการประมง) 
 
วท.บ. (สตัวบาล) 
วท.บ.(การประมง) 

 
 ผูอ้  านวยการศูนยฯ์ 

 
นกัวิชาการประมง  
ช านาญการ 
เจา้พนกังานธุรการ 
ช านาญงาน 
นกัวิชาการประมง 
ปฏิบติัการ 
เจา้พนกังานประมง 
ช านาญงาน 

 
 

 
 
 

 

 
2. ลูกจ้างประจ า 

ช่ือ-สกุล วุฒิ ต าแหน่ง 

1. นายววิฒัน์  นิยทุตรานนท์ ปวช.การเกษตร พนกังานขบัรถยนต ์ส.2 
2. นายวชิชา  นิยทุตรานนท์ มธัยมศึกษาปีท่ี 6 พนกังานขบัรถยนต ์ส.2 
3. นายบุญมี  ประยงคห์อม ประถมศึกษาปีท่ี 6 พนกังานขบัรถยนต ์ส.2 
4. นายศิลป์  ไชยดี 
5.นายเอ้ือง  เสาประโคน 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 

พนกังานประมงพื้นฐาน บ.2/หวัหนา้ 
ช่างปูน ช.3 

6. นางผสุดี  วารีด า ปวส.การตลาด  พนกังานการเงินและบญัชี ส.4 
7.นายคืน  เครือวลัย ์
8.นายวฒิุพงษ ์ เสถียรรัมย ์

ประถมศึกษาปีท่ี 4 
ป.ตรี สาขาวทิยาศาสตร์ 

พนกังานประมงพื้นฐาน บ.2 
พนกังานพสัดุ ส.1 

9.นายหาญ  จรัดุลย ์ มธัยมศึกษาปีท่ี 6 พนกังานการประมง ส.2 
10.นายจนัทร์  ภูแกว้ 
11.นายวชิยั  วนัดี 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 

ช่างไม ้ช.1 
พนกังานรักษาความปลอดภยั บ.2 

12.นายเดชา  จนัทร์พุม่ มธัยมศึกษาปีท่ี 6 พนกังานรักษาความปลอดภยั บ.2 
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3. ลูกจ้างช่ัวคราว 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง กจิกรรม 

1. นางอุดม  ดุมนิล 
 
2. นางสาววราพร  หมอ้ทอง 
3. นายประจวบ ศรดอก 
4.นายอมรเทพ  รุจิยาปนนท ์
5.นายตะวนั  สุบงกช 
 
6. นายสมหมาย  ยดืยาว 
7. นายวชิยั  ล ้าเลิศ 
8. นายขวญัชยั  จาบจินดา 
9. นายจ านงค ์ ลบัโกษา 
10. นางสาวโสภิศ  จิตไธสง 
11. นางสยัญาติ  จรัดุลย ์
12. นายอรรถชยั  นาดี 
13. นายศิริชาติ ยอดรัก 
14. นายจิณณวฒัน์ ไชยดี 
15. นางอ านวย จนัทร์พุม่ 
16.นายชยัณรงค ์ดุมนิล 
17.นายปริน  ปลายงาม  
18.นายคม  เครือวลัย ์
19.นายสมยง  บุญรอด  
20.นางจรรยา ประยงคห์อม 
21.นายประเสริฐ  เสาประโคน 
22.นางสาวสุชาดา  กลุสุวรรณ์ 
23.นางตุก๊ตา  เครือวลัย ์
24.นายประกอบ  บุญรอด 

นกัวชิาการประมง (พนกังานราชการ) 
 
นกัวชิาการประมง (พนกังานราชการ) 

นกัวชิาการประมง (พนกังานราชการ) 

นกัวชิาการประมง (พนกังานราชการ) 

เจา้หนา้ท่ีประมง (พนกังานราชการ) 
 

พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
คนงานประมง 
คนงานประมง 
คนงานประมง 
นกัวชิาการประมง(จา้งเหมา) 
จา้งเหมาบริการ 
จา้งเหมาบริการ 

ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง  
(เสียชีวติ 24 ก.ค. 58) 
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง 
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง 
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง 
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง 
(ลาออก 6 ก.ค. 58) 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า  
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
 ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
งบเงินทุนหมุนเวยีนฯ 
งบเงินทุนหมุนเวยีนฯ 
งบเงินทุนหมุนเวยีนฯ 
โครงการยกระดบัมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงปลานิลฯ 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า(จา้งเหมาฯ) 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า(จา้งเหมาฯ) 
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                                                              อตัราก าลงั 
ศูนย์วจิยัและพฒันาประมงน า้จดืสุรินทร์ 2559 

1. ข้าราชการ  

ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 
1. นางสุวรรณี สกลุทอง 
 
2. นางสาวผอ่งใส  จนัทร์ศรี 
 
3. นางพทัธ์ธีรา  ฐานุไชยโรจน์ 
 
4.นางสาวโสภิต  แกว้ชนะ  
 
5. นางสาวสุพรรณ ขนัน ้ าเท่ียง 
 

 
  วท.บ.(ประมง) 
 
M.Sc. (Natural Resources       
 Management) 
 ศศ.บ.(การจดัการทัว่ไป) 
 
 วท.บ(เทคโนโลยีการประมง) 
 
วท.บ. (สตัวบาล) 
วท.บ.(การประมง) 

 
 ผูอ้  านวยการศูนยฯ์ 

 
นกัวิชาการประมง  
ช านาญการพิเศษ 
เจา้พนกังานธุรการ 
ช านาญงาน 
นกัวิชาการประมง 
ปฏิบติัการ 
เจา้พนกังานประมง 
ช านาญงาน 

 
 

 
 
 

 

 
2. ลูกจ้างประจ า 

ช่ือ-สกุล วุฒิ ต าแหน่ง 

1. นายววิฒัน์  นิยทุตรานนท์ ปวช.การเกษตร พนกังานขบัรถยนต ์ส.2 
2. นายวชิชา  นิยทุตรานนท์ มธัยมศึกษาปีท่ี 6 พนกังานขบัรถยนต ์ส.2 
3. นายบุญมี  ประยงคห์อม ประถมศึกษาปีท่ี 6 พนกังานขบัรถยนต ์ส.2 
4. นายศิลป์  ไชยดี มธัยมศึกษาปีท่ี 3 พนกังานประมงพื้นฐาน บ.2/หวัหนา้ 
5. นางผสุดี  วารีด า ปวส.การตลาด  พนกังานการเงินและบญัชี ส.4 
6.นายคืน  เครือวลัย ์
7.นายวฒิุพงษ ์ เสถียรรัมย ์

ประถมศึกษาปีท่ี 4 
ป.ตรี สาขาวทิยาศาสตร์ 

พนกังานประมงพื้นฐาน บ.2 
พนกังานพสัดุ ส.1 

8.นายหาญ  จรัดุลย ์ มธัยมศึกษาปีท่ี 6 พนกังานการประมง ส.2 
9.นายจนัทร์  ภูแกว้ มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ช่างไม ้ช.1 
10.นายเดชา  จนัทร์พุม่ มธัยมศึกษาปีท่ี 6 พนกังานรักษาความปลอดภยั บ.2 
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3. ลูกจ้างช่ัวคราว 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง กจิกรรม 

1. นายอมรเทพ  รุจิยาปนนท ์
2.นางสาววราพร  หมอ้ทอง 
3. นายประจวบ ศรดอก 
4.นายวชัรกร  นิยมรส 
 
5.นางสาวหทัยา  จรัดุลย ์
6. นายสมหมาย  ยดืยาว 
7. นายวชิยั  ล ้าเลิศ 
8. นายขวญัชยั  จาบจินดา 
9. นายจ านงค ์ ลบัโกษา 
10. นางสาวโสภิศ  จิตไธสง 
11. นางสยัญาติ  จรัดุลย ์
12. นายอรรถชยั  นาดี 
13. นายศิริชาติ ยอดรัก 
14. นายจิณณวฒัน์ ไชยดี 
15. นางอ านวย จนัทร์พุม่ 
16.นายชยัณรงค ์ดุมนิล 
17.นายปริน  ปลายงาม  
18.นายคม  เครือวลัย ์
19.นายสมยง  บุญรอด  
 
20.นางจรรยา ประยงคห์อม 
21.นายประเสริฐ  เสาประโคน 
22.นางสาวสุชาดา  กลุสุวรรณ์ 
23.นางตุก๊ตา  เครือวลัย ์
24.นายถิระพงศ ์ ประยงคห์อม 

นกัวชิาการประมง (พนกังานราชการ) 

นกัวชิาการประมง (พนกังานราชการ) 

นกัวชิาการประมง (พนกังานราชการ) 
นกัวชิาการประมง (พนกังานราชการ) 
 
เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 
พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
พนกังานผูช่้วยประมง 
คนงานประมง 
 
คนงานประมง 
คนงานประมง 
นกัวชิาการประมง(จา้งเหมา) 
จา้งเหมาบริการ 
จา้งเหมาบริการ 

ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง 
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง 
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง 
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง 
(บรรจุ 20 ม.ค. 59) 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า (บรรจุ 2 ก.ย. 59) 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า  
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
 ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
งบเงินทุนหมุนเวยีนฯ (บรรจุพนกังานราชการเม่ือ          
4 ก.ค. 59งานตรวจสอบฯ) 
งบเงินทุนหมุนเวยีนฯ 
งบเงินทุนหมุนเวยีนฯ 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า(จา้งเหมาฯ) 
ผลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า(จา้งเหมาฯ) 
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สรุปแผน/ผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2558-2559 
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                           งานธุรการ       งานธุรการ 

 ด าเนินการด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานร่างและโต้ตอบหนังสือ งานงบประมาณ             
งานการเงิน บญัชีและพสัดุ งานบุคคล งานจดัเก็บและคน้หาเอกสาร ดูแลความเรียบร้อยสถานท่ีราชการ       
และเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้การดูแลบ ารุงรักษายานพาหนะ  และปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

ผลการด าเนินงาน:  ประจ าปีงบประมาณ 2558 ดงัน้ี 
1. งานสารบรรณ 
 

กจิกรรม หน่วยวดั ผลการด าเนินงาน 
หนงัสือรับ 
หนงัสือส่ง 
ค าสั่งศูนยฯ์ 
หนงัสือภายใน 

ฉบบั 
ฉบบั 
ฉบบั 
ฉบบั 

3,324 
603 
94 

689 

2. งานพสัดุ 

 ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง เบิกจ่ายวสัดุส่ิงของเคร่ืองใช้ พร้อมทั้งดูแลรักษาพสัดุท่ีใช้ และมีอยู่
ภายในศูนยฯ์ ใหพ้ร้อมท่ีจะใชง้านอยูเ่สมอ    

- ครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 8 รายการ  
 

ล าดับ ยีห้่อ/ชนิด/แบบ/ขนาด/ลกัษณะ จ านวน หมายเหตุ 
1 ตูบ้านเล่ือนกระจก  ขนาด 4 ฟุต ยีห่อ้ Elephant  4 หลงั  
2 เคร่ืองค านาณ Cassio DP- 120TM 1 เคร่ือง  
3 ชั้นสติกก้ี(เหล็ก)4ชั้น 1 อนั  
4 ชั้นเหล็ก 4 ชั้น 60 ซม. 1 อนั  
5 ชั้นเหล็ก 4 ชั้น 75ซม. 1 อนั  
6 ชั้นเอส-ววิ(เหล็ก)4ชั้น 1 อนั  
7 ชั้นเอส-ววิ(เหล็ก)4ชั้น 1 อนั  
8 พดัลมขา้งฝา22น้ิวยีห่อ้ฮาตาริ 1 ตวั  
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- ครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน 8 รายการ 
 
ล าดับ ยีห้่อ/ชนิด/แบบ/ขนาด/ลกัษณะ จ านวน หมายเหตุ 
1 ป๊ัมหอยโข่ง Inter HF/5AM 2HP 2น้ิว 2 เคร่ือง  
2 ป๊ัมแช่ SSP-405S ½  HP-2 น้ิว 220 V 3 เคร่ือง  
3 ป๊ัมแช่ WSP-1055 1/8 HP- 220 V 1 เคร่ือง  
4 ป๊ัมแช่1น้ิว WSP-1055 3 เคร่ือง  
5 ไดโว ่SUMOTO 1 เคร่ือง  
6 อ่างพลาสติกกลม 200 ลิตร 4 ใบ  
7 หวักะโหลก 4น้ิว 3 ตวั  
8 ตูป้ลา ขนาด 24น้ิว พร้อมขาไม ้ 12 ตู ้  

 
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จ านวน 2 รายการ 

 
ล าดับ ยีห้่อ/ชนิด/แบบ/ขนาด/ลกัษณะ จ านวน หมายเหตุ 
1 ตูแ้ช่น ้าเยน็ 1 ตู ้  
2 เคร่ืองตดัหญา้ CG-328 MITSUSHI 2 เคร่ือง  

 
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จ านวน 1 รายการ 

 
ล าดับ ยีห้่อ/ชนิด/แบบ/ขนาด/ลกัษณะ จ านวน หมายเหตุ 
1 กุญแจแหวน-ปากตาย 1 ตวั  

 
3. การเงินและบัญชี 
 

กจิกรรม หน่วยวดั ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณท่ีไดรั้บ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายพนัธ์ุสัตวน์ ้า 

กิจกรรม/งบ/บาท 
กิจกรรม/งบ/บาท 

บาท 

9,493,740 
9,388,487.20 

1,138,755 
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4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2558 

 

กจิกรรม/โครงการ 
งบประมาณ 

ได้รับอนุมตั ิ ใช้จ่าย คงเหลอื 

 แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ    

       ผลผลติ  การจัดการให้เกดิผลผลติสัตว์น า้ในแหล่งน า้ธรรมชาติ 
 
 

  

 กจิกรรม    ผลติพนัธ์ุสัตว์น ้า    
      - ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 

 
2,070,900 

 
1,905,420 

 
- 

      - ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 2,545,400 2,617,430.92 594.95 
      - ค่าสาธารณูปโภค 
      - ค่าครุภณัฑ ์

235,500 
- 

358,355 
- 

83.39 
- 

รวม 4,851,800 4,851,121.66 678.34 

   แผนงานส่งเสริมสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร   
 โครงการ  พฒันาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

   

 1.กจิกรรม  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง     
      - ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 

 
932,400 

 
932,319 

 
81.00 

      - ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 791,742 791,597.72 144.28 

      - ค่าสาธารณูปโภค 
      - ค่าครุภณัฑ ์

139,358 
- 

139,357.43 
- 

0.57 
- 

รวม 1,863,500 1,863,274.15 225.85 

2.กจิกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพือ่สร้างมูลค่า(ส่งเสริมการเพาะเลีย้งปลานิลให้ได้
มาตรฐาน) 
      - ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 

 
365,440 

 
364,233 

 
1207 

รวม 365,440 364,233 1207 

3.กจิกรรม  ปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพือ่สร้างมูลค่า(พฒันาศักยภาพการผลติ  และ
การตลาดปลาสวยงาม) 
      - ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 
      - ค่าสาธารณูปโภค 

 
 

160,000 
102,000 

 
 

158,583 
101,998.19 

 
 

1,417 
1.81 

รวม 262,000 260,581.19 1,418.81 
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แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลติและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 
ผลผลติ  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ 

1.กจิกรรม  สนับสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
        - ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 
        - ค่าสาธารณูปโภค 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

รวม    

2.กจิกรรม  คลนิีคเกษตรเคลือ่นที่ 
        - ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 

 
 

250,000 

 
 

245,384.32 

 
 

4,615.68 
รวม 250,000 245,384.32 4,615.68 

กจิกรรม  โครงการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 
1.กจิกรรม  พฒันาเกษตรกรสู่ Smart  Farmer 

       - ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 

 
 

3,500 

 
 

3,360 

 
 

140 
รวม 3,500 3,360 140 

งบเงนิทุนหมุนเวยีนในการผลติพนัธ์ุปลาพนัธ์ุกุ้งและพนัธ์ุสัตว์น า้อืน่ๆ    
      - ค่าจา้งชัว่คราว 

 
 

324,000 

 
 

324,000 

 
 

- 
      - ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 
      - ค่าสาธารณูปโภค 
      - ค่าครุภณัฑ ์

571,.264 
73,236 

- 

569,878.74 
73,235.90 

- 

1385.36 
0.10 

- 
รวม 968,500 967,114.64 1,385.36 

งบเงนิอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ 
      - ค่าตอบแทนใชส้อยวสัดุ 

 
200,000 

 
200,000 

 
- 

รวม 200,000 200,000 - 

งบกลาง  โครงการรณณรงค์การใช้หญ้าแฝก 
       - ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 

 
520,000 

 
426,980 

 
93,020 

รวม 520,000 426,980 93,020 
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                           งานธุรการ       งานธุรการ 

 ด าเนินการด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานร่างและโต้ตอบหนังสือ งานงบประมาณ             
งานการเงิน บญัชีและพสัดุ งานบุคคล งานจดัเก็บและคน้หาเอกสาร ดูแลความเรียบร้อยสถานท่ีราชการ       
และเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้การดูแลบ ารุงรักษายานพาหนะ  และปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

ผลการด าเนินงาน:  ประจ าปีงบประมาณ 2559 ดงัน้ี 
1. งานสารบรรณ 
 

กจิกรรม หน่วยวดั ผลการด าเนินงาน 
หนงัสือรับ 
หนงัสือส่ง 
ค าสั่งศูนยฯ์ 
หนงัสือภายใน 

ฉบบั 
ฉบบั 
ฉบบั 
ฉบบั 

3,230 
642 
116 
759 

2. งานพสัดุ 

 ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง เบิกจ่ายวสัดุส่ิงของเคร่ืองใช้ พร้อมทั้งดูแลรักษาพสัดุท่ีใช้ และมีอยู่
ภายในศูนยฯ์ ใหพ้ร้อมท่ีจะใชง้านอยูเ่สมอ 
 
3. การเงินและบัญชี 

กจิกรรม หน่วยวดั ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณท่ีไดรั้บ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายพนัธ์ุสัตวน์ ้า 

กิจกรรม/งบ/บาท 
กิจกรรม/งบ/บาท 

บาท 

8,552,420 
8,467,134.58 

1,038,878 
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4.ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2559 

 
 

กจิกรรม/โครงการ 
งบประมาณ 

ได้รับอนุมตั ิ ใช้จ่าย คงเหลอื 

 แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ    

       ผลผลติ  การจัดการให้เกดิผลผลติสัตว์น า้ในแหล่งน า้ธรรมชาติ 
 
 

  

 กจิกรรม    ผลติพนัธ์ุสัตว์น ้า    
      - ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 

 
2,088,680 

 
2,088,237.3 

 
442.7 

      - ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 2,465,274 2,428,152.82 37,121.18 
      - ค่าสาธารณูปโภค 
      - ค่าครุภณัฑ ์

167,826 
- 

167,8255.19 
- 

0.81 
- 

รวม 4,721,780 4,851,121.66 37,564.66 

   แผนงานส่งเสริมสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร   
 โครงการ  พฒันาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

   

 1.กจิกรรม  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง     
      - ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 

 
939,680 

 
921,603.45 

 
18,076.55 

      - ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 695,800 695,229.05 570.95 

      - ค่าสาธารณูปโภค 
      - ค่าครุภณัฑ ์

275,500 
- 

275,446.04 
- 

53.96 
- 

รวม 1,910,980 1,892,278.54 18,701.46 

แผนงาน  ส่งเสริมการวจิัยและพฒันาผลผลติวจิัยและพฒันาการประมง 
กจิกรรม  วจิัยและพฒันาการประมง 
      - ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 

 
 

561,440 

 
 

561,050 

 
 

389.00 

รวม 561,440 561,050 389.00 

   แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลติและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร  ผลผลติ  
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ 
  1.กจิกรรม  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยกีารประมง 
       - ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 
       - ค่าสาธารณูปโภค 

 
 
 

205,000 
- 

 
 
 

204,448 
- 

 
 
 

552.00 
- 

รวม 205,000 204,448 552.00 
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2.กจิกรรม  สนับสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
        - ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 
        - ค่าสาธารณูปโภค 

 
 

194,000 
60,000 

 

 
 

193,923 
59,846.29 

 

 
 

77.00 
153.71 

 
รวม 254,000 253,769.29 230.71 

งบเงนิทุนหมุนเวยีนในการผลติพนัธ์ุปลาพนัธ์ุกุ้งและพนัธ์ุสัตว์น า้อืน่ๆ    
      - ค่าจา้งชัว่คราว 

 
 

330,840 

 
 

305,345.84 

 
 

25,494.84 
      - ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 
      - ค่าสาธารณูปโภค 
      - ค่าครุภณัฑ ์

484,050 
84,330 

- 

482,168.69 
83,585.56 

- 

1,881.31 
471.44 

- 
รวม 899,220 871,372.41 27,847.59 
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งานผลติพนัธ์ุสัตว์น า้จดื 
ปีงบประมาณ 2558 
------------------------ 

 ด าเนินการผลิตพนัธ์ุสัตวน์ ้าจืดชนิดต่างๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน ้า และสนบัสนุนงาน/
โครงการต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรมประมง 
เป้าหมาย ผลิตและปล่อยพนัธ์ุสัตวน์ ้าจืด จ านวน 23,000,000 ตวั ในแหล่งน ้าสาธารณะจ านวน  320  

แห่ง ดงัน้ี     
1.  ผลิตพนัธ์ุปลาน ้าจืด จ านวน  19,000,000 ตวั 
2.  ผลิตพนัธ์ุกุง้กา้มกราม จ านวน  4,000,000 ตวั 

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
  ผลิตและปล่อยพนัธ์ุสัตวน์ ้าไดท้ั้งส้ิน 23,819,580 ตวั 307 แห่ง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการด าเนินงานแยกเป็นรายเดือน 
 

เดือน ผลติสัตว์น า้  (ตัว) ปล่อยแหล่งน า้ (แห่ง) 
ตุลาคม 2557 
พฤศจิกายน 2557 
ธนัวาคม 2557 
มกราคม 2558 
กุมภาพนัธ์ 2558 
มีนาคม 2558 
เมษายน 2558 
พฤษภาคม 2558 
มิถุนายน 2558 
กรกฎาคม 2558 
สิงหาคม 2558 
กนัยายน 2558 

0 
2,155,000 
2,165,000 
1,010,000 
750,000 
1,085,060 
2,760,010 
5,880,000 
2,015,000 
2,679,000 
2,720,500 
600,000 

 
 
 

0 
47 
29 
8 
9 

12 
37 
40 
32 
42 
46 
5 

รวม 23,819,580 307 
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  2. ผลการด าเนินงานแยกตามกจิกรรมและชนิดพนัธ์ุสัตว์น า้ 
 

กจิกรรม หน่วยวดั แผนการปฏิบัตงิาน ผลการปฏบิัตงิาน 

1. ผลติพนัธ์ุสัตว์น า้จดื ตวั 350/23,000,000 307/23,819,580 

-  ปลาตะเพียนขาว 
-  กุง้กา้มกราม 
-  ปลายีส่กเทศ 
-  ปลาสร้อยขาว 
-  ปลากระแห 
- ปลานิล 
-  ปลาไน 
-  ปลาตะเพียนทอง 
-  ปลาสวาย 
-  ปลานวลจนัทร์เทศ 
-  ปลาบา้ 
-  กบนา 
-  ปลาเกลด็เงิน 
-  ปลาบึก 
-  ปลาจาด 
-  ปลานวลจนัทร์น ้ าจืด 

ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 

3,500,000 
4,000,000 
4,000,000 
2,500,000 
1,500,000 
1,000,000 
1,407,000 
1,000,000 
100,000 

2,500,000 
100,000 
190,000 
200,000 
3,000 

2,000,000 
100,000 

4,442,000 
4,185,000 
6,003,000 
1,170,000 
660,000 
845,000 
210,000 
80,000 
35,000 

7,187,000 
0 

84,500 
0 
80 

1,665,000 
135,000 
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 3. ตารางแสดงข้อมูลการใช้พ่อแม่พนัธ์ุปลา อตัราผสม และอตัราฟัก (%) 

ล าดบั ชนิดปลา 
การเพาะพนัธ์ุ อตัราผสม 

% 
อตัราฟัก 

% จ านวน (ตวั) น า้หนักรวม (kg) 

1 ตะเพียน 548 274 85 80 
2 ยีส่กเทศ 18 275 85 80 
3 สร้อยขาว 880 126 70 65 
4 กระแห 38 19 65 60 
5 ไน 440 220 75 70 

6 ตะเพียนทอง 60 12 65 60 
7 สวาย 55 210.9 75 70 
8 นวลจนัทร์เทศ 295 335 85 80 
9 กาด า 6 18 65 60 
10 จีน 27 30.8 65 60 

11 จาด 320 160 75 70 

12 บึก - - - - 

13 นวลจนัทร์น ้ าจืด 31 31.1 40 35 

14 กุง้กา้มกราม 4,000,000 20 - - 
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4. ตารางแสดงผลผลติปลานิลแปลงเพศปี 2558 

เดอืน-ปี 
ผลผลติลูกปลา  
แปลงเพศ  (ตวั) 

ผลผลติลูกปลา  
ธรรมดา  (ตวั) 

ตุลาคม 2557 - - 
พฤศจิกายน 2557 8,9650 104,950 

ธนัวาคม 2557 4,000 71,000 

มกราคม 2558 61,500 - 
กมุภาพนัธ์ 2558 5,000 9,200 
มีนาคม 2558 31,500 39,500 
เมษายน 2558 41,300 253,500 

พฤษภาคม 2558 114,750 171,000 

มิถุนายน 2558 125,625 78,000 

กรกฎาคม 2558 - 35,300 

สิงหาคม 2558 - 130,400 

กนัยายน 2558 29,700 108,000 
เฉลีย่ 503,025 1,000,850 

 
หมายเหตุ    -     สัดส่วนพอ่พนัธ์ุปลานิล : แม่พนัธ์ุปลานิล คือ  1 : 2  
         โดยมีจ านวนพอ่พนัธ์ุ  1,900  ตวั และจ านวนแม่พนัธ์ุ  3,800  ตวั 
          เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนเป็นเพศผูข้องลูกปลา  99.00  %  

- ช่วงเดือน ตุลาคม –เดือน มกราคม และ ช่วงเดือน พฤษภาคม –เดือน มิถุนายน 
-   เปอร์เซ็นตก์ารมีไข่ของแม่ปลา อตัราฟัก อตัรารอด  ในกระชงั และผลผลิตของลูก

ปลา ไม่ไดแ้สดงผลผลิต สาเหตุเกิดจากในช่วงน้ีไดท้  าการยา้ยพอ่-แม่พนัธ์ุออกจากบ่อ
ผนงัคอนกรีต  เพื่อท าการขนุในบ่อดินขนาด 1 ไร่  หลงัจากนั้นไดท้  าการเคาะปากเพื่อ
ผลิตเป็นปลานิลธรรมดาทั้งหมดเสียส่วนใหญ่ 

 

    
  



 34 

               กจิกรรมต่างๆของศูนย์ฯ 
 
                         กจิกรรมรับเสด็จฯ 
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โครงการคลนิิกเกษตรเคลือ่นทีใ่นพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ                                   
และโครงการสร้างสุข-สร้างรอยยิม้ 
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การบรรจุพนัธ์ุกุ้งก้ามกรามเพือ่ปล่อยแหล่งน า้ 
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กจิกรรมการมาศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ 
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งานผลติพนัธ์ุสัตว์น า้จดื 
ปีงบประมาณ 2559 
------------------------ 

 ด าเนินการผลิตพนัธ์ุสัตวน์ ้าจืดชนิดต่างๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน ้า และสนบัสนุนงาน/
โครงการต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรมประมง 
เป้าหมาย ผลิตและปล่อยพนัธ์ุสัตวน์ ้าจืด จ านวน 23,000,000 ตวั ในแหล่งน ้าสาธารณะจ านวน  320  

แห่ง ดงัน้ี     
1.  ผลิตพนัธ์ุปลาน ้าจืด จ านวน  19,000,000 ตวั 
2.  ผลิตพนัธ์ุกุง้กา้มกราม จ านวน  4,000,000 ตวั 

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
  ผลิตและปล่อยพนัธ์ุสัตวน์ ้าไดท้ั้งส้ิน 23,993,984 ตวั 379 แห่ง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

2. ผลการด าเนินงานแยกเป็นรายเดือน 
 
 

เดือน ผลติสัตว์น า้  (ตัว) ปล่อยแหล่งน า้ (แห่ง) 
ตุลาคม 2558 
พฤศจิกายน 2558 
ธนัวาคม 2558 
มกราคม 25598 
กุมภาพนัธ์ 2559 
มีนาคม 2559 
เมษายน 2559 
พฤษภาคม 2559 
มิถุนายน 2559 
กรกฎาคม 2559 
สิงหาคม 2559 
กนัยายน 2559 

546,000 
1,400,000 
1,483,100 
1,390,000 
1,060,000 
1,050,000 
1,462,000 
5,940,000 
3,792,000 
2,829,500 
2,661,384 
380,000 

9 
34 
23 
28 
15 
14 
31 
39 
78 
49 
56 
3 

รวม 23,993,984 379 
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  2. ผลการด าเนินงานแยกตามกจิกรรมและชนิดพนัธ์ุสัตว์น า้ 
 

กจิกรรม หน่วยวดั แผนการปฏิบัตงิาน ผลการปฏบิัตงิาน 

1. ผลติพนัธ์ุสัตว์น า้จดื ตวั 23,000,000/350 23,993,984/379 

-  ปลาตะเพียนขาว 
-  กุง้กา้มกราม 
-  ปลายีส่กเทศ 
-  ปลาสร้อยขาว 
-  ปลากระแห 
- ปลานิล 
-  ปลาไน 
-  ปลาตะเพียนทอง 
-  ปลาสวาย 
-  ปลานวลจนัทร์เทศ 
-  ปลาบา้ 
-  กบนา 
-  ปลาเกลด็เงิน 
-  ปลาบึก 
-  ปลาจาด 
-  ปลานวลจนัทร์น ้ าจืด 
-  ปลาหมอไทย 
-  ปลานิลแดง 
-  ปลาดุกอุยเทศ 
-  ปลากาด า 

ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 

 
 
 
 

4,000,000 
4,000,000 
4,000,000 
1,500,000 
1,000,000 
1,000,000 
1,000,000 
1,000,000 
545,000 

3,000,000 
50,0000 
95,000 
200,000 

500 
2,000,000 
100,000 

0 
0 
0 
0 

3,211,000 
4,200,000 
5,418,000 
1,545,000 

0 
1,233,000 
215,000 

0 
101,000 

4,737,000 
0 

110,300 
0 

184 
2,490,000 

10,000 
1,000 

100,000 
5,500 

617,000 
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 3. ตารางแสดงข้อมูลการใช้พ่อแม่พนัธ์ุปลา อตัราผสม และอตัราฟัก (%) 

ล าดบั ชนิดปลา 
การเพาะพนัธ์ุ อตัราผสม 

% 
อตัราฟัก 

% จ านวน (ตวั) น า้หนักรวม (kg) 

1 ตะเพียน 570 300.5 85 80 
2 ยีส่กเทศ 156 230 85 80 
3 สร้อยขาว 360 31 70 65 
4 กระแห 40 8 65 60 
5 ไน 410 235 75 70 

6 ตะเพียนทอง 60 6 65 60 
7 สวาย 25 119.2 75 70 
8 นวลจนัทร์เทศ 284 359 85 80 
9 กาด า 37 43 65 60 
10 จีน 70 43 65 60 

11 จาด 430 215 75 70 

12 บึก - - - - 

13 นวลจนัทร์น ้ าจืด 34 33.30 40 35 

14 กุง้กา้มกราม 4,000,000 17 - - 
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4. ตารางแสดงผลผลติปลานิลแปลงเพศปี 2559 
 

เดอืน-ปี 
ผลผลติลูกปลา  
แปลงเพศ  (ตวั) 

ผลผลติลูกปลา  
ธรรมดา  (ตวั) 

ตุลาคม 2558 - - 
พฤศจิกายน 2558 - 110,550 

ธนัวาคม 2558 36,350 50,000 

มกราคม 2559 17,100 415,250 
กมุภาพนัธ์ 2559 - 250,000 
มีนาคม 2559 63,800 161,600 
เมษายน 2559 76,525 143,600 

พฤษภาคม 2559 500 357,100 

มิถุนายน 2559 - 115,700 

กรกฎาคม 2559 - 44,800 

สิงหาคม 2559 - 194,250 

กนัยายน 2559 - 156,500 
เฉลีย่ 194,275 1,859,400 

 
หมายเหตุ    -     สัดส่วนพอ่พนัธ์ุปลานิล : แม่พนัธ์ุปลานิล คือ  1 : 2  
         โดยมีจ านวนพอ่พนัธ์ุ  1,900  ตวั และจ านวนแม่พนัธ์ุ  3,800  ตวั 
          เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนเป็นเพศผูข้องลูกปลา  99.00  %  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 42 

      
โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

 
แผนและผลการปฏิบติังาน  ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

กจิกรรม หน่วยวดั 
 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เปอร์เซ็นต์
ผลงาน 

หมายเหตุ 

โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

สินค้าประมง(GAP) 

- เขา้ตรวจประเมินฟาร์ม 

- ต่ออายจุากปี 56 

- ตรวจสอบสารตกคา้งในปัจจยัการผลิต 

- ตรวจติดตามฟาร์มปี 57 

- ออกใบรับรองฟาร์ม จี เอ พี 

 

 

ราย 

ราย 

ตวัอยา่ง 

ตวัอยา่ง 

ราย 

 

 

22 

7 

33 

15 

7 

 

 

17 

5 

30 

15 

5 

 

 

77.27 

71.43 

90.91 

100.00 

71.43 

 

โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

สินค้าประมง(Safety lavel) 

- ตรวจประเมินฟาร์ม 

- ต่ออายจุากปี 56 

- Safety lavel รายใหม่ 

- ตรวจสอบสารตกคา้งในปัจจยัการผลิต 

- ตรวจติดตามฟาร์ม ปี57 

- ออกใบรับรองฟาร์ม 

 

 

ราย 

ราย 

ราย 

ตวัอยา่ง 

ตวัอยา่ง 

ราย 

 

 

560 

350 

100 

840 

110 

450 

 

 

587 

325 

104 

851 

138 

429 

 

 

104.82 

92.86 

104.00 

101.31 

125.45 

95.33 
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ภาพกจิกรรม 
 

      

     
 
       

         
 
 

         
 
ออกต่ออายุและตรวจประเมินฟาร์ม / ตรวจสารตกค้างในปัจจัยการผลิต / เกบ็รวบรวมตัวอย่างสัตว์น า้เพือ่

ส่งตรวจสารตกค้างในเนือ้สัตว์น า้ 
 
 



 44 

โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 

แผนและผลการปฏิบติังาน  ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

กจิกรรม หน่วยวดั 
 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เปอร์เซ็นต์
ผลงาน 

หมายเหตุ 

โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

สินค้าประมง(GAP) 

- เขา้ตรวจประเมินฟาร์ม 

- ต่ออายจุากปี 56 

-  ฟาร์มใหม่ GAP 

- ตรวจสอบสารตกคา้งในปัจจยัการผลิต 

- ตรวจติดตามฟาร์มปี 57 

- ออกใบรับรองฟาร์ม จี เอ พี 

 

 

ราย 

ราย 

ราย 

ตวัอยา่ง 

ตวัอยา่ง 

ราย 

 

 

36 

11 

20 

54 

5 

0 

 

 

37 

11 

21 

55 

5 

1 

 

 

102.78 

100.00 

105.00 

101.85 

100.00 

0.00 

 

โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

สินค้าประมง(Safety lavel) 

- ตรวจประเมินฟาร์ม 

- ต่ออายจุากปี 56 

- Safety lavel รายใหม่ 

- ตรวจสอบสารตกคา้งในปัจจยัการผลิต 

-  ตรวจติดตามฟาร์ม ปี57 

- ออกใบรับรองฟาร์ม 

 

 

ราย 

ราย 

ราย 

ตวัอยา่ง 

ตวัอยา่ง 

ราย 

 

 

453 

171 

100 

679 

182 

271 

 

 

460 

134 

101 

692 

225 

235 

 

 

101.55 

78.36 

101.00 

101.91 

123.63 

86.72 
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โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพนัธ์ุปลาและสัตว์น า้จดืไทย 
ประจ าปีงบประมาณ 2558  

 
 ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงน ้ าจืดสุรินทร์ ไดด้ าเนินการผลิตพนัธ์ุสัตวน์ ้ าจืดไทย ชนิดท่ีใกล้
สูญพนัธ์ุ และพนัธ์ุปลาไทยเศรษฐกิจ ปล่อยลงสู่แหล่งน ้าอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี เพื่อทดแทนและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรพนัธ์ุสัตวน์ ้าจืดไทยใหมี้ความอุดมสมบูรณ์  และคงอยูต่่อไป 
เป้าหมาย: ผลิตพนัธ์ุปลาไทย จ านวน 1,000,000 ตวั รวม 5 ชนิด ไดแ้ก่ ปลาตะเพียนทอง ปลา

กระแห     ปลาจาด  ปลาสร้อยขาว และปลาดุกอุย 
สรุปผลการด าเนินงาน: ผลิตพนัธ์ุปลาไทย รวม 5 ชนิด จ านวน 1,015,000 ตวั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

กจิกรรม หน่วยวดั แผน ผล 

1. ผลติพนัธ์ุสัตว์น า้จืดไทย ตัว 1,000,000  

- ปลาตะเพียนทอง 
 

ตวั 200,000 180,000 

- ปลากระแห 
 

ตวั 300,000 320,000 

- ปลาจาด 
 

ตวั 300,000 300,000 

- ปลาสร้อยขาว 
 
-ปลาดุกอุย 

ตวั 
 

ตวั 

100,000 
 

100,000 

100,000 
 

115,000 
2. การปล่อยพนัธ์ุสัตว์น า้จืด แห่ง/ ตัว 6/1,000,000 10/1,015,000 
- ปลาตะเพียนทอง 
 

ตวั 200,000 180,000 

- ปลากระแห 
 

ตวั 300,000 320,000 

- ปลาจาด 
 

ตวั 200,000 300,000 

- ปลาสร้อยขาว 
 

ตวั 100,000 100,000 

- ปลาดุกอุย 
 

ตวั 100,000 115,000 
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โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธ์ุปลาและสัตว์น า้จืดไทย 

กจิกรรมปล่อยพนัธ์ุสัตว์น า้  จ านวน 1,015,000 ตัว 
  ศูนย์วจัิยและพฒันาประมงน า้จืดสุรินทร์ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว/ด/ป 

ที่ปล่อย 
ช่ือแหล่งน ้า 

เนือ้ที่
(ไร่) 

ที่อยู่ ชนิดพนัธ์ุสัตว์น า้ รวม 
จ านวน
(ตัว) หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั 

ตพ.
ทอง 

กระแห จาด 
สร้อย
ขาว 

ดุกอุย 

4ธ.ค.57 
อ่างเกบ็น า้ห้วย
เสนง 

8,760 1 เฉนียง เมือง สุรินทร์ 100,000     100,000 

4ธ.ค.57 ล าห้วยแก้ว ล าน า้ 1 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์    100,000  100,000 

28ม.ค.58 อ่างเกบ็น า้อ าปึล 7,600 2 เทนมีย์ เมือง สุรินทร์   200,000   200,000 

27ก.พ.58 
หนองน า้บ้าน
น้อย-ขาคมี 

56  ตรวจ ศรีณรงค์ สุรินทร์   100,000   100,000 

25มี.ค.58 ล าน า้มูล ล าน า้  ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์  100,000    100,000 

27มี.ค.58 
อ่างเกบ็น า้
สุวรรณาภา 

1,000  กงัแอน ปราสาท สุรินทร์  100,000    100,000 

24เม.ย.58 หนองเฉนียง 142  บะ ท่าตูม สุรินทร์ 80,000 70,000    150,000 

27พ.ค.58 ล าน า้มูล ล าน า้  ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์  50,000    50,000 

19มิ.ย.58 ห้วยตาอุ่น 35  พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์     50,000 50,000 

23ก.ค.58 ล าน า้ห้วยอารีย์ 30  โพนครก ท่าตูม สุรินทร์     65,000 65,000 

รวม 180,000 320,000 300,000 100,000 115,000 1,015,000 
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  ชนิดพนัธ์ุปลาไทยที่น าปล่อย    

             

      
             ปลาตะเพียนทอง   ปลากระแห       

  

                                                                  

  ปลาจาด                                                 ปลาสร้อยขาว           

                                                                                                                                                                                                                                             

                                              
               ปลาดุกอุย 

 
 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-WCyDDnZmT3c/UJyfErFpzYI/AAAAAAAAAv0/qDHX0bppo8A/s1600/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%81.jpg
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ภาพกจิกรรม   
การปล่อยพนัธ์ุปลา ในโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธ์ุปลาและพนัธ์ุสัตว์น า้ไทย 
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โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพนัธ์ุปลาและสัตว์น า้จดืไทย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559  

 
 ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงน ้ าจืดสุรินทร์ ไดด้ าเนินการผลิตพนัธ์ุสัตวน์ ้ าจืดไทย ชนิดท่ีใกล้
สูญพนัธ์ุ และพนัธ์ุปลาไทยเศรษฐกิจ ปล่อยลงสู่แหล่งน ้าอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี เพื่อทดแทนและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรพนัธ์ุสัตวน์ ้าจืดไทยใหมี้ความอุดมสมบูรณ์  และคงอยูต่่อไป 
เป้าหมาย: ผลิตพนัธ์ุปลาไทย จ านวน 1,000,000 ตวั รวม 5 ชนิด ไดแ้ก่ ปลาตะเพียนทอง ปลา

กระแห     ปลาจาด  ปลาสร้อยขาว และปลาดุกอุย 
สรุปผลการด าเนินงาน: ผลิตพนัธ์ุปลาไทย รวม 5 ชนิด จ านวน 1,020,000 ตวั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

กจิกรรม หน่วยวดั แผน ผล 

1. ผลติพนัธ์ุสัตว์น า้จืดไทย ตัว 1,000,000 1,020,000 

- ปลาตะเพียนทอง 
 

ตวั 100,000 - 

- ปลากระแห 
 

ตวั 200,000 200,000 

- ปลาจาด 
 

ตวั 300,000 400,000 

- ปลาสร้อยขาว 
 
-ปลาดุกอุย 

ตวั 
 

ตวั 

300,000 
 

100,000 

320,000 
 

100,000 
2. การปล่อยพนัธ์ุสัตว์น า้จืด แห่ง/ ตัว 6/1,000,000 18/1,020,000 
- ปลาตะเพียนทอง 
 

ตวั 100,000 - 

- ปลากระแห 
 

ตวั 200,000 200,000 

- ปลาจาด 
 

ตวั 300,000 400,000 

- ปลาสร้อยขาว 
 

ตวั 300,000 320,000 

- ปลาดุกอุย 
 

ตวั 100,000 100,000 
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โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธ์ุปลาและสัตว์น า้จืดไทย 

กจิกรรมปล่อยพนัธ์ุสัตว์น า้  จ านวน 1,020,000 ตัว 
  ศูนย์วจัิยและพฒันาประมงน า้จืดสุรินทร์ 

 
 

  
 
 
 
 

 

ว/ด/ป 

ที่ปล่อย 
ช่ือแหล่งน ้า 

เนือ้ที่
(ไร่) 

ที่อยู่ ชนิดพนัธ์ุสัตว์น า้ รวม 
จ านวน
(ตัว) หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั 

ตพ.
ทอง 

กระแห จาด 
สร้อย
ขาว 

ดุกอุย 

 3ธ.ค.58 อ่างเกบ็น า้สุวรรณาภา 1,000 1 กงัแอน ปราสาท สุรินทร์ - 100,000 - - - 100,000 

 26ม.ค.59 อ่างเกบ็น า้เกาะก้ว 800 1 เกาะแก้ว 
ส าโรง
ทาบ 

สุรินทร์ - 100,000 - - - 100,000 

 3ก.พ.59 แก้งลงิหนองบ่อ 198 8 พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์ - - 30,000 - - 30,000 
 25ก.พ.59 อ่างเกบ็น า้ล าพอก 3,520 2 ยาง ศีขรภูม ิ สุรินทร์ - - 60,000 - - 60,000 

 25ก.พ.59 หนองตาด 30 2 สนม สนม สุรินทร์ - - 30,000 - - 30,000 

 26ก.พ.59 หนองละเบิก 50 11 เฉนียง เมือง สุรินทร์ - - 80,000 - - 80,000 

 26ก.พ.59 ล าห้วยกดุไผท 60 1 ระแงง ศีขรภูม ิ สุรินทร์ - - 70,000 - - 70,000 

 26ก.พ.59 หนองหาร 8 1 ระแงง ศีขรภูม ิ สุรินทร์ - - 30,000 - - 30,000 

 29เม.ย.59 หนองใหญ่ 60 2 
หนอง
หลวง 

โนน
นารายณ์ 

สุรินทร์ - - 100,000 - - 100,000 

4ก.ค.59 อ่างฯห้วยเสนทับทิมสยาม04 500 1 เทพรักษา สังขะ สุรินทร์ - - - - 100,000 100,000 

 9ส.ค.59 หนองน า้อบต.หนองแวง 15 4 
หนอง
แวง 

ศรีณรงค์ สุรินทร์ - - - 40,000 - 40,000 

 9ส.ค.59 หนองน า้อบต.ประทัดบุ 7 1 ประทัดบุ ปราสาท สุรินทร์ - - - 40,000 - 40,000 
 10ส.ค.59 หนองน า้อบต.คอโค 32 9 คอโค เมือง สุรินทร์ - - - 40,000 - 40,000 
12ส.ค.59  หนองน า้อบต.เทพรักษา 12 8 เทพรักษา สังขะ สุรินทร์ - - - 40,000 - 40,000 
17ส.ค.59 หนองน า้อบต.โชคเหนือ 29 7 ล าดวน ล าดวน สุรินทร์ - - - 40,000 - 40,000 
30ส.ค.59 หนองน า้อบต.ตรึม 24 1 ตรึม ศีขรภูม ิ สุรินทร์ - - - 40,000 - 40,000 
30ส.ค.59 หนองน า้อบต.ดม 31 1 ดม สังขะ สุรินทร์ - - - 40,000 - 40,000 

30ส.ค.59 หนองน า้อบต.หนองเหลก็ 28 1 
หนอง
เหลก็ 

ศีขรภูม ิ  - - - 40,000 - 40,000 

รวม - 200,000 400,000 320,000 100,000 1,020,000 
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งานเงนิทุนหมุนเวยีนในการผลติพนัธ์ุปลา พนัธ์ุกุ้ง และพนัธ์ุสัตว์น า้อืน่ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 เป็นโครงการท่ีกรมประมงจดัสรรเงินงบประมาณ เพื่อผลิตพนัธ์ุสัตวน์ ้ าจ  าหน่ายแก่เกษตรกร 
ผูเ้พาะเล้ียงสัตว์น ้ า เพื่อการพฒันาด้านการประมง และส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ท่ีถูกต้องในการ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ซ่ึงเกษตรกรสามารถติดต่อขอซ้ือพนัธ์ุปลาจากหน่วยงานของกรมประมงท่ีตั้งอยู่ในเขต
พื้นท่ีไดต้ามราคาท่ีกรมประมงก าหนด 

เป้าหมาย:   ผลิตพนัธ์ุสัตวน์ ้าเพื่อจ าหน่าย จ านวน  4,502,100  ตวั 
ผลการด าเนินงาน: ประจ าปีงบประมาณ 2558 
  ผลิตพนัธ์ุสัตวน์ ้าเพื่อจ าหน่าย จ านวน  4,881,819 ตวั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. ผลด าเนินงานแยกรายเดือน 
 

เดือน จ านวนสัตว์น า้ (ตัว) จ านวนเงิน (บาท) 

ตุลาคม 2557 
พฤศจิกายน 2557 
ธนัวาคม 2557 
มกราคม 2558 
กุมภาพนัธ์ 2558 
มีนาคม 2558 
เมษายน 2558 
พฤษภาคม 2558 
มิถุนายน 2558 
กรกฎาคม 2558 
สิงหาคม 2558 
กนัยายน 2558 

0 
799,779.50 

220,352 
82,289.50 

27,601 
163,270 
528,431 
586,400 
800,446 
484,400 
592,800 
596,050 

0 
372,595 
58,000 
41,280 
20,320 
50,530 
80,570 

144,440 
160,650 
56,300 
68,000 
86,070 

รวม 4,881,819 1,138,755 

 
หมายเหตุ ไรแดง  จ  านวน   39    กิโลกรัม   
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2. ผลการด าเนินงานแยกตามชนิดพนัธ์ุสัตว์น า้ 
 

ชนิดปลา จ านวน (ตัว) จ านวนเงิน (บาท) 

ปลานิล 1,000,850 116,980 
กบ 600 600 
ปลานิลแปลงเพศ 503,025 237,290 
ปลาตะเพียนขาว 936,800 96,890 
ปลาไน 360,950 37,750 
ปลายีส่กเทศ 826,650 84,465 
ปลานวลจนัทร์เทศ 590,250 63,575 
ปลาสวาย 278,300 84,060 
ปลาดุกอุยเทศ 162,250 40,390 
ปลากดเหลือง 16,700 8,350 
ปลาบึก 3,505 314,380 
ปลาหมอไทย 174,900 48,105 
ปลาเกล็ดเงิน 
ปลาสร้อยขาว 
ไรแดง 

1,000 
26,000 
39 

200 
2,600 
3,120 

 

รวม 4,881,819 1,138,755 
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งานเงนิทุนหมุนเวยีนในการผลติพนัธ์ุปลา พนัธ์ุกุ้ง และพนัธ์ุสัตว์น า้อืน่ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 เป็นโครงการท่ีกรมประมงจดัสรรเงินงบประมาณ เพื่อผลิตพนัธ์ุสัตวน์ ้ าจ  าหน่ายแก่เกษตรกร 
ผูเ้พาะเล้ียงสัตว์น ้ า เพื่อการพฒันาด้านการประมง และส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ท่ีถูกต้องในการ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ซ่ึงเกษตรกรสามารถติดต่อขอซ้ือพนัธ์ุปลาจากหน่วยงานของกรมประมงท่ีตั้งอยู่ในเขต
พื้นท่ีไดต้ามราคาท่ีกรมประมงก าหนด 

เป้าหมาย:   ผลิตพนัธ์ุสัตวน์ ้าเพื่อจ าหน่าย จ านวน  4,792,542  ตวั 
ผลการด าเนินงาน: ประจ าปีงบประมาณ 2559 
  ผลิตพนัธ์ุสัตวน์ ้าเพื่อจ าหน่าย จ านวน  6,069,625 ตวั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. ผลด าเนินงานแยกรายเดือน 
 

เดือน จ านวนสัตว์น า้ (ตัว) จ านวนเงิน (บาท) 

ตุลาคม 2558 
พฤศจิกายน 2558 
ธนัวาคม 2558 
มกราคม 2559 
กุมภาพนัธ์ 2559 
มีนาคม 2559 
เมษายน 2559 
พฤษภาคม 2559 
มิถุนายน 2559 
กรกฎาคม 2559 
สิงหาคม 2559 
กนัยายน 2559 

0 
215,150 
349,950 
503,807 
314,798 
257,497 
308,623 

726,342.50 
1,140,554 
847,252 
626,851 
742,816 

0 
43,525 
66,020 
71,760 
45,980 
59,840 
64,190 
98,620 

164,290 
120,920 
136,545 
167,188 

รวม 6,069,640.50 1,038,878 

 
หมายเหตุ ไรแดง  จ  านวน   15.50   กิโลกรัม   
 
 
 



 54 

2. ผลการด าเนินงานแยกตามชนิดพนัธ์ุสัตว์น า้ 
 

ชนิดปลา จ านวน (ตัว) จ านวนเงิน (บาท) 

ปลานิล 2,000,250 222,355 
กบ 12,150 12,150 
ปลานิลแปลงเพศ 194,275 88,520 
ปลาตะเพียนขาว 641,400 67,090 
ปลาไน 292,100 31,340 
ปลายีส่กเทศ 736,800 73,800 
ปลานวลจนัทร์เทศ 654,500 65,450 
ปลาสวาย 399,325 153,580 
ปลาดุกอุยเทศ 318,875 75,730 
ปลากดเหลือง 54,800 46,950 
ปลาบึก 984 97,560 
ปลาหมอไทย 100,050 30,555 
ปลาเกล็ดเงิน 
ปลาสร้อยขาว 
ไรแดง 
ปลานิลแดง 
ปลาเทโพ 
ปลากาด า 

571,600 
35,000 
15.50 
3,750 
1,766 

52,000 

57,360 
3,500 
1,240 
1,200 
5,298 
5,200 

รวม 6,069,640.50 1,038,878 
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งานวจิยั ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 
 
 
 
 

 
มูลค่าและการใช้ประโยชน์สัตว์น้้าของชุมชนบริเวณอ่างเก็บน้้า 

เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
 

Value and Utilization of Aquatic Resources to Society                                              
in Chulabhorn Reservoir, Chaiyaphum Province 

 
 

 ผ่องใส   จันทร์ศร ี      Pongsai  Chansri 
 พงศ์เทพ  จันทรชิต           Pongthep Jantharachit   
      แสงอรุณ  เนื่องสิทธิ์          Sangaroon  Nuangsit 
      เรณ ู สิริมงคลถาวร      Renu  Sirimongkonthaworn 
  
                                                                         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุรินทร์ Surin Inland Fisheries Research and Development 
center 
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด             Inland Fisheries Research and Development Division 
กรมประมง                                                                              Department of Fisheries 
๒๕๕๙                                                                                                             2015               
           

 
                     รหัสทะเบียนวิจัยเลขที่ 55-0544-55035-009 
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มูลคา่และการใช้ประโยชน์สัตว์น้้าของชุมชนบริเวณอ่างเก็บน้้า 
เขื่อนจุฬาภรณ ์ จังหวัดชัยภูม ิ

ผ่องใส จันทร์ศรี๑* พงศ์เทพ จันทรชิต๒ แสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ๓ และ เรณู ศิริมงคลถาวร๔ 
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุรินทร์  

     ๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระแก้ว 
       ๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดนครราชสีมา 
                                                                  ๔สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้้าจืด 

บทคัดย่อ   

 จากการศึกษา มูลค่าและการใช้ประโยชน์สัตว์น้้าของชุมชนบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 เพ่ือศึกษาปริมาณ มูลค่า และมูลค่าเพ่ิมผลผลิต
การประมง การประเมินผลจับและแนวทางในการเพ่ิมมูลค่าสัตว์น้้า การศึกษาสถานะทรัพยากรหลังการจับ
สัตว์น้้า การกระจายผลผลิตการประมงในเขื่อนจุฬาภรณ์ไปสู่ผู้บริโภค  ปริมาณและรูปแบบการบริโภคสัตว์น้้า
ของ           ชุมชนบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ โดยใช้แบบสอบถามจากชุมชนจ้านวน 14 หมู่บ้าน รวม
จ้านวน 320 รายโดยแบ่งเขตพ้ืนที่ศึกษาบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์เป็น 2 เขต คือ พ้ืนที่ใกล้เขื่อนจุฬา
ภรณเ์ขตต้าบล        ทุ่งลุยลาย และพ้ืนที่ไกลเขื่อนจุฬาภรณ์เขตต้าบลห้วยยาง  
 ผลการศึกษาชุมชนบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ พบว่าประชากรมีอาชีพหลักด้านประมงร้อยละ 
2.2 อาชีพรองร้อยละ 9.1 และประกอบอาชีพอ่ืนร้อยละ 90.6 มีปริมาณผลจับสัตว์น้้าเฉลี่ย 58.81 กิโลกรัม/
คน/ปี โดยพ้ืนที่ต้าบลทุ่งลุยลายมีกิจกรรมด้านประมงมากกว่าพ้ืนที่ต้าบลห้วยยาง ซึ่งมีครอบครัวที่ประกอบ
อาชีพหลักด้านประมงร้อยละ 2.5 อาชีพรองร้อยละ 17.5 มีปริมาณผลจับสัตว์น้้าเฉลี่ย 98.43 กิโลกรัม/คน/ปี 
ขณะที่ต้าบลห้วยยางมีปริมาณผลจับสัตว์น้้าเฉลี่ย 19.19 กิโลกรัม/คน/ปี ส้าหรับการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้า
ของชุมชนที่อยู่รอบอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ พบว่ามีปริมาณการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้าหลัก 5 ชนิด ได้แก่ 
ปลาสร้อยนกเขา ปลานิล ปลากระสูบ ปลาสร้อยขาว และปลาช่อน โดยเครื่องมือประมงที่ใช้ ได้แก่ ข่าย และ 
เบ็ด รองลงมา ปริมาณปลาสร้อยนกเขาที่จับได้รวม 6.40 ตันต่อปี การใช้ประโยชน์สัตว์น้้าของชุมชนบริเวณ
อ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ พบว่ามีการใช้ประโยชน์เพ่ือการจ้าหน่ายและการบริโภคเฉลี่ย 29.07 และ 20.62 
กก./ คน/ปี และพ้ืนที่ต้าบลทุ่งลุยลายมีปริมาณการจ้าหน่ายและบริโภคมากกว่าพ้ืนที่ต้าบลห้วยยาง ขณะที่
ต้าบลห้วยยางมีปริมาณการบริโภคมากกว่าการจ้าหน่ายเฉลี่ย 12.25 และ 4.62 กก./คน/ปี ตามล้าดับ ส่วน
การใช้ประโยชน์สัตว์น้้าเพ่ือการแปรรูป พบมีปริมาณการแปรรูปสัตว์น้้าในต้าบลทุ่งลุยลายมากกว่าต้าบลห้วย
ยางเฉลี่ย 15.91 และ 2.31 กก./คน/ปี  ตามล้าดับ 

 
 

ค้าส้าคัญ:  เขื่อนจุฬาภรณ์ มูลค่า การใช้ประโยชน์ สัตว์น้้า   
หมู่ ๑๓ ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐ โทร. ๐ ๔๔๕๒ ๑๓๙๔ e-mail: pongsaic55@gmail.com 
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Abstract 

 Study on value and utilization of aquatic animals resources to society of communi-
ties located in Chuladhorn Reservoir, Chaiyaphum Province was carried out from October 2011 
to September 2012. The study was conducted for assessment of size and value of capture fisher-
ies in Chuladhorn reservoir. The study focuses on assessment of catch, its utilization, fish landing 
and marketing channel for distribution of fish catch from fish landing at Chuladhorn reservoir to 
the customers. The primary data were collected from 14 sampled villages located in the reser-
voir. Of these sampled villages were divided in two parts: First, villages are located near by the 
reservoir, in Tungluilai Sub-district. Second, villages are located far distance from reservoir, in Haui 
Yang Sub-district.  A total of 320 sampled fishers of 14 sampled villages were interviewed for 
household survey for every 3 months. 

 The results of study showed that about 9.1 percent of respondents were engaging in 
fishing as the second occupation, only 2.2 % of them do fishing as a main occupation, which the 
main occupation of respondents were mostly other activities (90.6%). The average total fish 
catch was 58.81 kg/fisher/year, which the highest proportion was found in Tungluilai Sub-district 
whereas fishers in nearby the reservoir. In Tungluilai Sub-district, about 2.5% of respondents were 
engaging fishing as a main occupation, and 17.5% were practiced as the secondary occupation. 
The highest average total fish catch was found in Tungluilai Sub-district with 98.43 kg/fisher/year 
and lowest catch was about 19.19 kg/fisher/year in Haui Yang Sub-district. The five fish catch 
composition in  Chuladhorn Reservoir  were Osteochilus hasseltii, Oreochromis niloticus, Ham-
pala macrolepidota, Henicorhynchus siamensis and Channa striata, respectively. The common 
fishing gear used in reservoir were gill nets and long lines. The highest caught was Osteochilus 
hasseltii with about 6.40 ton/year. Fish catch are used for both sale and home consumption. In 
Tungluilai Sub-district, fish catch were sold at an average of 29.07 and about 20.62 
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kg/person/year were consumed in the household. In Haui Yang Sub-district, majority of fish catch 
were used for home consumption (4.62 kg/person/year) and sold about 12.25 kg/person/year. In 
term of fish processing, fish catch were processed at an average of 15.91 and 2.31 kg/person/year 
in the Tungluilai and Haui Yang Sub-district, respectively. 

Key words:   Chuladhorn Reservoir, Valuation, Utilization, Catch, Aquatic animals 
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ค้าน้า 

อ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์  เป็นอ่างเก็บน้้าเอนกประสงค์ที่สร้างขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการ
ผลิตผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้้า  ตัวเขื่อนได้สร้างปิดกั้นล้าน้้าพรมบนเทือกเขาขุนพายบริเวณภูหยวกที่
บริเวณต้าบลทุ่งพระ  อ้าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  และได้เริ่มท้าการเก็บกักน้้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  2515  
เป็นต้นมา  ลักษณะเขื่อนเป็นแบบหินถม  แกนกลางเป็นดินเหนียวบดอัดทับแน่นด้วยกรวดและหิน  เป็นอ่าง
เก็บน้้าขนาดเล็กอยู่ภายในหุบเขาสูงชัน  ปกคลุมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่หนาแน่นมาก  ส่วนที่กว้างที่สุด  4  
กิโลเมตร  และความยาวสุด  8  กิโลเมตร  มีระดับเก็บกักปกติที่  759.00  ม. ร.ท.ก.  ความจุที่ระดับใช้งาน  
126.53  ล้านลูกบาศก์เมตร  และความจุที่ระดับเก็บกักปกติ  163.75  ล้านลูกบาศก์เมตร  ความลึกเฉลี่ย  
15.67  เมตร  มีพ้ืนที่รองรับน้้าฝน  545  ตารางกิโลเมตร  พ้ืนที่ผิวน้้า  12  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  
7,500  ไร่  สามารถสนับสนุนพื้นที่เพ่ือการชลประทานได้ประมาณ  52,000-83,000  ไร่  (กฟผ., 2553)  
 จากการส้ารวจประชากรปลาอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี  พ.ศ. 2515 ถึงปี พ.ศ. 2517 พบว่า อ่าง
เก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์มีชนิดพันธุ์ปลาที่อาศัยอยู่น้อยมาก (ส้ารวย และ อุปถัมถ์, 2515) ต่อมา ส้ารวย (2516) 
ได้ส้ารวจประชากรปลาในอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์พบปลาทั้งสิ้น  5  ครอบครัว  และการส้ารวจของ ส้ารวย  
และ อาจิตร  (2517)  พบปลาทั้งสิ้น  5  ครอบครัว  11  ชนิด  ซึ่งนับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับอ่างเก็บน้้าแห่ง
อ่ืนๆ  และปลาที่พบส่วนใหญ่ได้แก่  ปลาดุก  รองลงมา  คือ  ปลาจาด  และเครื่องมือข่ายเป็นเครื่องมือที่
ชาวประมงนิยมใช้ในท้าการประมงมากที่สุด  รองลงมาได้แก่ เบ็ดราว  และฉมวก (ถวัลย์, 2518)  ผลการ
ส้ารวจอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (2523)  พบปลา  6  ครอบครัว  14  ชนิด  ผลจับ
ประชากรปลามีค่าระหว่าง  14.7-18.8  กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนระหว่างปลากินพืชต่อปลากินเนื้อ  หรือ  F : C 
ratio มีค่า  2.7 : 1 และต่อมาในปี  พ.ศ. 2532  กรมประมงได้ท้าการส้ารวจประชากรปลาในอ่างเก็บน้้าเขื่อน
จุฬาภรณ์ เพ่ือประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรสัตว์น้้า ตามสภาวะการเปลี่ยนไปของระบบนิเวศน์
และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  โดยการใช้อวนล้อมและยาเบื่อ  พบปลาทั้งสิ้น  9  ครอบครัว  21  ชนิด  ปริมาณ
ประชากรปลาเฉลี่ย  16.99  กิโลกรัมต่อไร่  ความสมดุลของประชากรปลาระหว่างปลากินพืชต่อปลากินเนื้อ
เท่ากับ  7.4  ส่วนผลการจับปลาโดยใช้กระแสไฟฟ้า  พบปลาทั้งสิ้น  6  ครอบครัว  13  ชนิด  อัตราการจับ
ปลาด้วยกระแสไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ย  1.64  กิโลกรัมต่อชั่วโมง  และดัชนีความหลากหลายมีค่าเฉลี่ย  2.2693  (บุญ
รัตน์ และคณะ, 2534) 
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 จะเห็นได้ว่าอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์นับเป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่ส้าคัญอีกแห่งหนึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสืบเนื่องจากกรมประมงมีนโยบายในการเพ่ิมผลผลิตด้านประมงในแหล่งน้้าขนาด
ใหญ่เช่นอ่างเก็บน้้าต่างๆ ที่เกิดจากการสร้างเขื่อนเพ่ือการชลประทานหรือการไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์ในด้าน
การประมงเพ่ิมขึ้นอีกทางหนึ่ง โดยใช้การบริหารจัดการทรัพยากรประมงเป็นแนวทางหลัก ซึ่งจ้าเป็นต้องใช้
ข้อมูลพ้ืนฐานด้านนิเวศน์ สถานะภาพทรัพยากรสัตว์น้้า ลักษณะการท้าการประมงในแหล่งน้้า จากผลการ
ส้ารวจในทางวิชาการมาพิจารณาประกอบในการก้าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   ปัจจุบัน
สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์เป็นอ่างเก็บน้้าที่เก็บกักน้้ามาเป็น
เวลานานเกือบ 40 ปี และขาดการศึกษาข้อมูลพื้นด้านทรัพยากรประมงมาเป็นเวลานาน 
 การศึกษาครั้งนี้สามารถบ่งบอกได้ว่าทรัพยากรสัตว์น้้าที่จับได้น้ามาใช้ประโยชน์อะไร ก่อให้เกิด
กิจกรรมอ่ืนตามมาอย่างไร มีอาชีพใดบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้  รวมถึง
โครงสร้างตลาดที่แสดงถึงระบบการกระจายผลผลิต, เส้นทางการตลาด ราคาสัตว์น้้า มูลค่า และมูลค่าเพ่ิม 
ของสัตว์น้้ารอบพ้ืนที่อ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ การศึกษาครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพ่ือให้ทราบถึงการใช้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรประมง ทั้งด้านปริมาณ และมูลค่า รวมถึงการเชื่อมโยงผลผลิตประมงภายใต้ระบบ
การตลาดจากชาวประมงซึ่งเป็นผู้ผลิต ผ่านผู้ค้าระดับต่าง ๆ สู่ผู้บริโภค ในพ้ืนที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้้าเขื่อน
จุฬาภรณ์ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลฐานแสดงสถานภาพการประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬา
ภรณ์    ได้เป็นอย่างดี สามารถน้าใช้ประกอบการกับการศึกษาด้านการประเมินทรัพยากรประมงอ่ืน ๆ เพ่ือ
ก้าหนด       แนวทางการจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากการจับให้อยู่ในระดับที่ที่เหมาะสม
ต่อไป 

    วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

                     6.1 เพ่ือศึกษาสถานะทรัพยากรหลังการจับสัตว์น้้า เพ่ือประเมินผลจับและแนวทางในการ
เพ่ิมมูลค่าสัตว์น้้า 
      6.2 เพ่ือศึกษาโครงสร้างเชิงพ้ืนที่ และระบบเครือข่ายตลาด ผู้มีส่วนในระบบตลาดสัตว์น้้า 

รวมถึงการกระจายผลผลิตการประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ ไปสู่ผู้บริโภค 
                     6.3 เพ่ือทราบถึงปริมาณและรูปแบบการบริโภคสัตว์น้้าของชุมชนบริเวณรอบอ่างเก็บน้้า
เขื่อนจุฬาภรณ์ 
                     6.4 เพ่ือทราบถึงปริมาณ มูลค่า และมูลค่าเพ่ิมผลผลิตการประมง และการใช้ข้อมูลการตลาด 

การบริโภค การแปรรูป และการใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ แสดงสถานภาพการประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬา
ภรณ ์  
                    6.5 เพ่ือเป็นข้อมูลน้าใช้ร่วมกับข้อมูลการศึกษาด้านการประเมินทรัพยากรประมงอ่ืนในการ         
วางแผนการจัดการประมงในแหล่งน้้า รวมถึงการก้าหนดมาตรการเพ่ือการใช้ทรัพยากรประมงท่ีเหมาะสม 
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วิธีด้าเนินการ 
1.การส้ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล 

                 การออกแบบส้ารวจ (Survey design) ท้าการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการส้ารวจเบื้องต้นเพ่ือ
คัดเลือกพ้ืนที่ศึกษา โดยให้ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชนบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ในเขตอ้าเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ  

 1.  พ้ืนที่ใกล้อ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ในเขตต้าบลทุ่งลุยลาย 
   2.  พ้ืนที่ไกลอ่างเก็บน้้าเข่ือนจุฬาภรณ์ในเขตต้าบลห้วยยาง 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. เก็บข้อมูลระดับชุมชนและครัวเรือนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรประมงหลังการจับโดย      
วิธีสัมมนากลุ่มย่อยและแบบสัมภาษณ์  

 2. การส้ารวจข้อมูลระดับชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal) โดยการประชุม
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้แปรรูป ชาวประมง และผู้ค้าสินค้าสัตว์น้้าเพ่ือรวบรวมข้อมูล  

     3. สัมภาษณ์ชาวประมง และผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้้า ในพ้ืนที่คัดเลือก เพ่ือเก็บข้อมูล
การใช้ประโยชน์ การบริโภค และระบบการตลาดสัตว์น้้า โดยสุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการค้านวณทาง
สถิติแบบทราบจ้านวนกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอน (Finite Population) และใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ (Taro Ya-
mane, 1973 : 125) ดังนี้  

                                1 Ne

N
n




  

เมื่อ    n  แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
           N  แทน  ขนาดของประชากร 
           e  แทน  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างโดยในที่นี้ใช้ค่าความคลาด

เคลื่อนที่ 0.05 คือมีค่าความเชื่อมั่นที่ 95 %  
 4. ส้ารวจตลาดบริเวณรอบเขื่อนจุฬาภรณ์ในเขตต้าบลทุ่งลุยลาย และตลาดอ้าเภอคอนสาร 

จังหวัดชัยภูมิ เก็บข้อมูล จ้านวน 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน โดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ทรัพยากรสัตว์น้้า การบริโภค และสภาพตลาดสัตว์น้้าบริเวณอ่าง      
เก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา  
                2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ทรัพยากรสัตว์น้้า การบริโภค และข้อมูลตลาดสัตว์น้้า โดยสถิต ิ      
เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป 
                2.3 การประเมินสถานภาพการประมง (Fisheries situation) ในอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ 
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ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการวิจัยเรื่อง มูลค่าและการใช้ประโยชน์
สัตว์น้้าของชุมชนบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2555 เพ่ือศึกษาปริมาณ มูลค่า และมูลค่าเพ่ิมผลผลิตการประมง การประเมินผลจับและ
แนวทางในการเพ่ิมมูลค่าสัตว์น้้า การศึกษาสถานะทรัพยากรหลังการจับสัตว์น้้า การกระจายผลผลิตการประมง
ในเขื่อนจุฬาภรณ์       ไปสู่ผู้บริโภค ปริมาณและรูปแบบการบริโภคสัตว์น้้าของชุมชนบริเวณรอบอ่างเก็บน้้า
เขื่อนจุฬาภรณ์ โดยใช้ข้อมูลการตลาด การบริโภค การแปรรูป และการใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ แสดงสถานภาพ
การประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ สามารถน้าข้อมูลใช้ร่วมกับการศึกษาด้านการประเมินทรัพยากร
ประมงอ่ืนในการวางแผนการจัดการประมงในแหล่งน้้า รวมถึงการก้าหนดมาตรการเพ่ือการใช้ทรัพยากรประมง
ที่เหมาะสม ซึ่งข้อมูลที่ได้น้ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ปรากฏผลดังนี 
 
ตารางท่ี 1 จ้านวนหมู่บ้านและครัวเรือนที่ท้าการส้ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลในบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬา
ภรณ ์
              อ้าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ประจ้าปี 2555 
 

ล้าดับ หมู่บ้าน ต้าบล เขตพื้นที ่
จ้านวนครัวเรือน

ทั้งหมด 
จ้านวนครัวเรือน 
  ที่เก็บข้อมูล 

1 ทุ่งลุยลาย ทุ่งลุยลาย ใกล้อ่างเก็บน้้าฯ 530 30 
2 ร่องแว่ ทุ่งลุยลาย ใกล้อ่างเก็บน้้าฯ 284 12 
3 น้้าทิพย์ ทุ่งลุยลาย ใกล้อ่างเก็บน้้าฯ 311 18 
4 หนองหญ้าโก้ง ทุ่งลุยลาย ใกล้อ่างเก็บน้้าฯ 150 15 
5 หนองเชียงรอดเหนือ ทุ่งลุยลาย ใกล้อ่างเก็บน้้าฯ 180 32 
6 หนองเชียงรอดใต้ ทุ่งลุยลาย ใกล้อ่างเก็บน้้าฯ 264 30 
7 โนนศิลา ทุ่งลุยลาย ใกล้อ่างเก็บน้้าฯ 379 23 
8 ห้วยยาง ห้วยยาง ไกลอ่างเก็บน้้าฯ 221 50 
9 ท้ายทุ่ง ห้วยยาง ไกลอ่างเก็บน้้าฯ 236 11 
10 โนนสวรรค ์ ห้วยยาง ไกลอ่างเก็บน้้าฯ 405 18 
11 ปากช่อง ห้วยยาง ไกลอ่างเก็บน้้าฯ 171 20 
12 เสลืองทอง ห้วยยาง ไกลอ่างเก็บน้้าฯ 135 13 
13 หนองหล่มใต้ ห้วยยาง ไกลอ่างเก็บน้้าฯ 198 21 
14 ห้วยจันทร์หล้า ห้วยยาง ไกลอ่างเก็บน้้าฯ 214 27 

 รวม  320 
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โดยแบ่งเขตพ้ืนที่ของหมู่บ้านทีท่้าการส้ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 เขต ดังนี้  
 เขตที ่1 บริเวณพ้ืนที่ใกล้อ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์เขตต้าบลทุ่งลุยลาย ได้แก่ บ้านทุ่งลุยลาย    
ร่องแว่  น้้าทิพย์ หนองหญ้าโก้ง หนองเชียงรอดเหนือ หนองเชียงรอดใต้ และ บ้านโนนศิลา  

      เขตที่ 2 บริเวณพ้ืนที่ไกลอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์เขตต้าบลห้วยยาง ได้แก่ บ้านห้วยยาง ท้ายทุ่ง  
โนนสวรรค์ ปากช่อง เสลืองทอง หนองหล่มใต้ และ บ้านห้วยจันทร์หล้า (ตามตารางที่ 2, ภาพที ่1 และ 2) 
 
 

 

  ภาพที ่1 แผนที่แสดงเขตพ้ืนที่รอบอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ อ้าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ที่ส้ารวจและเก็บ  

             รวบรวมข้อมูล ประจ้าปี 2 
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ภาพที ่2 แผนที่แสดงหมู่บ้านที่ส้ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลในเขตต้าบลทุ่งลุยลาย และต้าบลห้วยยาง อ้าเภอ 
           คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ประจ้าปี 2555 

 

 1.  ข้อมูลด้านสังคม ได้แก่ ลักษณะทั่วไปของประชากรกลุ่มตัวอย่าง พบว่าเพศหญิงมี 206 คน คิด
เป็นร้อยละ 64.4 เป็นเพศชาย 114 คน หรือร้อยละ 35.6 โดยประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 99.4 นับถือศาสนาพุทธ 
และนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.6 ในด้านการศึกษากลุ่มประชากรส่วนใหญ่ จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ประมาณร้อยละ 74.7 ระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรี ร้อยละ 20.6 และร้อยละ 2.8 
ตามล้าดับ ส่วนประชากรที่จบการศึกษาต่้ากว่าระดับประถมศึกษา มีร้อยละ 1.6 และไม่ได้รับการศึกษา             
ร้อยละ 0.3   

               ด้านการประกอบอาชีพของประชากร พบว่ามีอาชีพหลักด้านประมง ร้อยละ 2.2  และ
อาชีพรอง ร้อยละ 9.1  ประกอบอาชีพอื่นร้อยละ  90.6  ได้แก่ ท้านา ท้าไร่ และรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 34.4  , 
40.6 และ 41.6 ตามล้าดับ และประชากรที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งมีพ้ืนที่ใกล้เขื่อนจุฬาภรณ์เขตต้าบลทุ่งลุยลาย  พบว่า 
มีกิจกรรมด้านประมงมากกว่าหมู่บ้านในเขตต้าบลห้วยยาง ซึ่งอยู่ไกลจากเขื่อนจุฬาภรณ์มากกว่า โดยประชากร
ในเขตต้าบลทุ่งลุยลาย พบว่า ประกอบอาชีพหลักและอาชีพรองด้านประมง ร้อยละ 2.5  และ 17.5  ตามล้าดับ 
ส่วนประชากรต้าบลห้วยยาง ประกอบอาชีพหลักด้านประมงร้อยละ 1.9 อาชีพรองร้อยละ 0.6  สมาชิกใน



 64 

ครอบครัวมีจ้านวนเฉลี่ยครอบครัวละ 2 คน และแรงงานเฉลี่ยครอบครัวละ 2  คน ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้
มากกว่า 200,000 บาทต่อปี (ร้อยละ 54.1) และรองลงมา พบว่าประชากรมีรายได้อยู่ระหว่าง 100,001-
150,000 บาท (ร้อยละ19.1) และ 150,001- 200,000 บาทต่อปี ตามล้าดับ (ร้อยละ 15.3) โดยส่วนใหญ่มี
หนี้สินอยู่ระหว่าง 10,000 – 50,000 บาทต่อราย (ร้อยละ 35.9) 

ในเขตหมู่บ้านที่ศึกษาส่วนใหญ่ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มและเป็นที่ดอน  ประชากร
ประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมต่างๆ ซึ่งพบว่าพื้นที่ซี่งอยู่ไกลจากเขื่อนจุฬาภรณ์เขตต้าบลห้วยยาง           
ส่วนใหญ่มีกิจกรรมด้านการเกษตรมากกว่าพื้นที่เขตต้าบลทุ่งลุยลาย โดยประชากรประกอบอาชีพท้านา          
ท้าไร่ ร้อยละ 48.8 และ 45.6 ตามล้าดับ ขณะที่ต้าบลทุ่งลุยลาย มีประชากรประกอบอาชีพท้านา ร้อยละ 20.0 
และท้าไร่ ร้อยละ 40.7 ประชากรมีพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยรายละ 15.23 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ท้านาเฉลี่ย 2.4 ไร่ พื้นที่
ปลูกยางพาราเฉลี่ย 5.5 ไร่ และเป็นพื้นที่ท้าการเกษตรอื่นๆ เฉลี่ย 8.6 ไร่ ต่อราย 

 2 .ประเมินปริมาณผลจับสัตว์น้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ 
               การประเมินปริมาณผลจับสัตว์น้้าในเขื่อนจุฬาภรณ์ พบว่ามีปริมาณผลจับสัตว์น้้าเฉลี่ย 58.81
กิโลกรัม/คน/ปี โดยพ้ืนที่ใกล้เขื่อนจุฬาภรณ์ในเขตต้าบลทุ่งลุยลายซึ่งอยู่ตอนบน มีปริมาณผลจับสัตว์น้้า
มากกว่าพ้ืนที่ไกลเขื่อนฯ ซึ่งอยู่ตอนล่างในเขตต้าบลห้วยยาง โดยต้าบลทุ่งลุยลาย มีผลจับเฉลี่ยเท่ากับ 98.43 
กิโลกรัม/คน/ปี ขณะที่ต้าบลห้วยยาง มีผลจับเฉลี่ยเท่ากับ 19.19 กิโลกรัม/คน/ปี 

เครื่องมือประมงที่ชาวประมงใช้ในการจับปลา ได้แก่  แห ,  ข่าย, เบ็ด, ลอบ และปืน โดยพบว่า 
เครื่องมือที่ผู้จับปลานิยมใช้  ได้แก่ แห ร้อยละ 10.3  รองลงมาได้แก่ ข่าย เบ็ด ลอบ และปืน ร้อยละ  8.1 ,  
5.6 ,  0.6 , และร้อยละ  0.3  ตามล้าดับ และชาวประมงส่วนใหญ่ร้อยละ  17.8 จะท้าการประมงอยู่ใน
ระหว่าง 1-10 วันต่อเดือน และชาวประมงร้อยละ 3.1 ท้าการประมงอยู่ในระหว่าง 11-20  วัน และมากกว่า 
20 วัน ร้อยละ 0.9 ตามล้าดับ โดยจะออกหาปลาในช่วงกลางวัน เวลาประมาณ  09.00 -16.00 น. ส่วน
ชาวประมงที่ใช้เครื่องมือข่ายจะออกไปวางข่ายในช่วงเวลาประมาณ 15.00 -16.00 น. และจะกู้ข่ายเพ่ือ
รวบรวมปลาในช่วงเช้า ประมาณ 06.00 – 07.00 น. 

ชนิดปลาที่ชาวประมงส่วนใหญ่จับได้ ได้แก่ ปลาช่อน ร้อยละ 11.2, ปลานิล ร้อยละ 10.0, ปลา
สร้อยนกเขา ร้อยละ 9.1, ปลาสร้อยขาว ร้อยละ 5.0, ปลากระสูบ ร้อยละ 5.0 และปลาอื่น ๆ ร้อยละ 8.4 ส่วน 
ปริมาณการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้าหลัก 5 ชนิด ได้แก่ ปลาสร้อยนกเขา ปลานิล ปลากระสูบ ปลาสร้อยขาว 
และ ปลาช่อน  

ในการศึกษาได้จ้าแนกชนิดปลาที่จับได้โดยจากการใช้เครื่องมือประมงและวัสดุอุปกรณ์ที่
ชาวประมงใช้จับสัตว์น้้าในบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ พบว่า ชนิดปลาที่จับได้ปริมาณน้้าหนักรวมสูงสุดได้แก่ ปลา
สร้อยนกเขา            มีปริมาณน้้าหนักรวมเท่ากับ 6.40 ตันต่อปี รองลงมาได้แก่ ปลานิล ปลากระสูบ ปลา
สร้อยขาว ปลาช่อน และปลาดุก ซึ่งปริมาณการจับมีน้้าหนักรวม 3.24, 2.28, 1.06, 0.97 และ 0.69 ตัน ต่อปี 
ตามล้าดับ ส่วนชนิดปลารวมอ่ืนๆ ที่จับได้มีปริมาณน้้าหนักรวม 4.87 ตันต่อป ี 

                  เครื่องมือที่ชาวประมงส่วนใหญ่ ใช้จับปลาสร้อยนกเขา ปลานิล และปลากระสูบ ได้แก่ ข่าย  
รองลงมา คือ เบ็ด ปริมาณปลาสร้อยนกเขาที่จับได้เฉลี่ย 22.87 กิโลกรัมต่อครัวเรือน ส่วนปลานิลและปลา
กระสูบ ปริมาณที่จับได้เฉลี่ย 11.5 และ 8.22 กิโลกรัมต่อครัวเรือน ตามล้าดับ ปลาสร้อยขาว ปลาช่อน ปริมาณ
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ที่จับได้เฉลี่ย 3.84, 3.5 กิโลกรัมต่อครัวเรือน ตามล้าดับ ส่วนปลาดุก ปริมาณที่จับได้เฉลี่ย 2.53 กิโลกรัมต่อ
ครัวเรือน และปลารวมอ่ืนๆ ที่จับได้มีปริมาณเฉลี่ย 16.96 กิโลกรัมต่อครัวเรือน ส่วนเครื่องมือเบ็ดชาวประมง
ส่วนใหญ่จะใช้ในการจับปลาช่อน ปลาดุก ปลานิล ปลาสร้อยนกเขา และปลากระสูบ ร้อยละ 0.9 ส่วนปลาสร้อย
ขาว พบใช้เครื่องมือเบ็ดในการจับร้อยละ 0.3 ตามล้าดับ   

 3. การใช้ทรัพยากรประมงหลังการจับสัตว์น้้า 

 การใช้ทรัพยากรสัตว์น้้าภายหลังการจับของชุมชนบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ พบ
มีการใช้ประโยชน์สัตว์น้้า 3 รูปแบบ และพ้ืนที่ใกล้เขื่อนจุฬาภรณ์เขตต้าบลทุ่งลุยลาย มีปริมาณการใช้
ประโยชน์สัตว์น้้าเพ่ือการจ้าหน่ายสูงสุดเฉลี่ย 53.52 กก./คน/ปี เพ่ือการบริโภคและแปรรูปปริมาณเฉลี่ย 
28.99 และ 15.91 กก./คน/ปี ตามล้าดับ มากกว่าพ้ืนที่ไกลเขื่อนในเขตต้าบลห้วยยาง ซึ่งพบว่ามีปริมาณการ
บริโภคเฉลี่ย 12.25 กก./คน/ปี เพ่ือการจ้าหน่ายและการแปรรูปปริมาณเฉลี่ย 4.62 และ 2.31 กก./คน/ปี 
ตามล้าดับ ตามรายละเอียดแสดงตารางที่ 2   
 การจับสัตว์น้้ามาใช้ประโยชน์พบ 3 รูปแบบ ได้แก่  
 1. การน้ามาบริโภค พบว่า เป็นการใช้ประโยชน์ที่มากเป็นอันดับสอง โดยมีปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 
20.62 กก./ คน/ปี  ชนิดสัตว์น้้าที่น้าขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการบริโภคมากที่สุด ได้แก่ ปลาสร้อยนกเขา ปริมาณ
การบริโภคเฉลี่ย 6.49 กก./ คน/ปี รองลงมาได้แก่ ปลารวม ปลานิล และปลาช่อน มีปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 
4.93, 3.26 และ  2.53 /กก./ คน/ปี ตามล้าดับ 
        2. การน้าไปจ้าหน่ายสร้างรายได้ เป็นการใช้ประโยชน์ที่มากที่สุด โดยมีปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 
29.07 กก./ คน/ปี  ชนิดสัตว์น้้าที่น้าไปจ้าหน่ายมากที่สุด ได้แก่ ปลาสร้อยนกเขา ปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 10.58 
กก./คน/ปี  รองลงมาได้แก่ ปลารวม ปลานิล และปลากระสูบ ปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 8.60, 6.37 และ 2.25 
กก./ คน/ปี  ตามล้าดับ 
 3. การน้าไปแปรรูป เพ่ือยืดเวลาการเก็บรักษาผลผลิตสัตว์น้้า และเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า เป็นการ
ใช้ประโยชน์ที่มากเป็นอันดับสาม โดยมีปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 9.11 กก./ คน/ปี  ชนิดสัตว์น้้าที่นิยมน้ามาแปร
รูป ได้มากที่สุด ได้แก่ ปลากระสูบ ปลาสร้อยนกเขา และปลารวม โดยมีปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 3.19, 2.94 และ 
1.78 กก./คน/ปี ตามล้าดับ การแปรรูปที่พบ ได้แก่ ปลาร้า ปลาส้ม ปลานิลหมัก เป็นต้น 

 ตารางท่ี 2 ปริมาณการใช้ประโยชน์สัตว์น้้าของชุมชนในต้าบลทุ่งลุยลายและต้าบลห้วยยาง อ้าเภอคอนสาร  
               จังหวัดชัยภูมิ ประจ้าปี 2555              

เขตพ้ืนที่ 
ปริมาณการบริโภค 
เฉลี่ย (ต่อคน/ปี) 

ปริมาณการจ้าหน่าย 
เฉลี่ย (ต่อคน/ปี) 

ปริมาณการแจกจ่าย 
เฉลี่ย (ต่อคน/ปี) 

ปริมาณการแปรรูป 
เฉลี่ย (ต่อคน/ปี) 

กก. ร้อยละ กก. ร้อยละ กก. ร้อยละ กก. ร้อยละ 
ต.ทุ่งลุยลาย  28.99 70.3 53.52 92.0 0 0 15.91 87.3 
ต.ห้วยยาง   12.25 29.7  4.62  8.0 0 0  2.31 12.7 
รวมเฉลี่ย  20.62   100 29.07   100 0 0   9.11    100 
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  4. การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตสัตว์น้้า 

  จากการศึกษาข้อมูลในตลาดมีการน้าสินค้าสัตว์น้้าจากบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ไป
จ้าหน่ายในตลาดหลัก 2 แห่ง คือ ตลาดเย็นและตลาดนัดบริเวณเทศบาลต้าบลทุ่งลุยลาย และตลาดอ้าเภอคอน
สาร จังหวัดชัยภูมิ พบว่าสัตว์น้้าที่มีขนาดเล็ก เช่น ปลาสร้อยนกเขา ปลาสร้อยขาว ปลากระสูบ และปลารวมต่าง 
ๆ จะมีราคาค่อนข้างต่้าอยู่ในช่วงประมาณ 20-30 บาทต่อกิโลกรัม จึงน้าไปแปรรูปซึ่งท้าให้มีราคาสูงขึ้น และใน
พ้ืนที่ต้าบล      ทุ่งลายมีการแปรรูปสัตว์น้้าโดยการท้าปลาส้มจากปลาตะเพียนไปจ้าหน่าย เป็นการเพ่ิมมูลค่า
ให้กับสัตว์น้้าสามารถสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง แต่ยังไม่มีการรวมกลุ่มในลักษณะกลุ่มแม่บ้าน และ
พบว่าชุมชนบางครัวเรือนที่มีสมาชิกท้าการประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์มีการท้าปลาร้าหรือผลิตปลาแปร
รูปไว้ใช้ประโยชน์บริโภคในครัวเรือน เพ่ือยืดเวลาการเก็บรักษาสัตว์น้้าให้มีบริโภคได้ตลอดปีหรือยาวนานมากขึ้น 
และสามารถน้าไปจ้าหน่ายเพ่ิมรายได้ของครอบครัวอีกทางหนึ่ง 

  ตารางท่ี 3 ราคาสัตว์น้้าชนิดต่างๆ ในตลาดทุ่งลุยลาย อ้าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ประจ้าปี 2555 
 

ชนิดสัตว์น้้า ราคาต่้าสุด 
(บาท/กก.) 

ราคาสูงสุด 
(บาท/กก.) 

ราคาจ้าหน่ายประจ้า 
(บาท/กก.) 

หมายเหตุ 

ปลาดุก 60 70 60  
ปลาช่อน 70 120 80  
ปลานิล 60 80 60  
ปลากดเหลือง 70 100 100  
ปลาสลาด 40 60 80  
ปลาสร้อยนกเขา 30 50 40  
ปลาไน 60 80 60  
ปลาสร้อยขาว 20 30 30  
ปลากระสูบ 30 50 50  
ปลาแขยงข้างลาย 40 50 50  
ปลาตะเพียน 50 60 50  
ปลาเค้าด้า 50 60 60  
ปลารวม 30 50 50 ขายกองละ 20 บาท 
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ตารางท่ี 4 ราคาผลผลิตปลาแปรรูปในตลาดอ้าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ประจ้าปี 2555 

   ผลผลิตปลาแปรรูป ราคาต่้าสุด 
(บาท/กก.) 

ราคาสูงสุด 
(บาท/กก.) 

ราคาจ้าหน่ายประจ้า 
(บาท/กก.) 

หมายเหตุ 

ปลาร้า 35 40 35 ปลากระดี่ 
ปลาส้ม 80 100 80  
ปลาตะเพียนแดด
เดียว 

70 80 70  

ปลาช่อนแดดเดียว 100 150 100  
ปลานิลหมักเครื่อง 80 100 80  
ปลาสร้อยขาวรมควัน 200 250 200  
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สรุปผลการศึกษา 

การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้าของชุมชนที่อยู่รอบอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ พบว่า ปริมาณการใช้
ประโยชน์จากสัตว์น้้าหลัก 5 ชนิด ได้แก่ ปลาสร้อยนกเขา ปลานิล ปลากระสูบ ปลาสร้อยขาว และ ปลาช่อน 
ซ่ึงการประเมินปริมาณผลจับสัตว์น้้าในเขื่อนจุฬาภรณ์ พบว่ามีปริมาณผลจับสัตว์น้้าเฉลี่ย 58.81 กิโลกรัม/คน/
ปี โดยชุมชนที่มีพ้ืนที่ใกล้เขื่อนจุฬาภรณ์ ในเขตต้าบลทุ่งลุยลาย มีปริมาณผลจับสัตว์น้้ามากกว่าชุมชนที่อยู่ไกล
เขื่อนจุฬาภรณ์ ในเขตต้าบลห้วยยางซึ่งมีปริมาณผลจับสัตว์น้้าเฉลี่ย/คน/ปี เท่ากับ 98.43 กิโลกรัม ส่วนพ้ืนที่
ไกลเขื่อน ฯ เขตต้าบลห้วยยาง มีผลจับสัตว์น้้าเฉลี่ยเท่ากับ 19.19 กิโลกรัม/คน/ปี ด้านการใช้ประโยชน์สัตว์น้้า
มีการใช้ประโยชน์สัตว์น้้าเพ่ือการจ้าหน่ายและการบริโภคสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 29.07 และ 20.62 กก./คน/ปี 
ตามล้าดับ         ส่วนปริมาณการใช้ประโยชน์สัตว์น้้าเพ่ือการแปรรูปเฉลี่ย เท่ากับ 9.11 กก./คน/ปี โดยพ้ืนที่
ใกล้เขื่อนจุฬาภรณ์ เขตต้าบลทุ่งลุยลายมีปริมาณการจ้าหน่าย การบริโภค และการแปรรูปมากกว่าพ้ืนที่ไกล
เขื่อนฯ เขตต้าบลห้วยยาง มีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 53.52, 28.99 และ 15.91 กก./คน/ปี ตามล้าดับ ขณะที่พ้ืนที่
ไกลเขื่อนฯ พบว่าการใช้ประโยชน์สัตว์น้้าเพ่ือการบริโภคมีปริมาณสูงสุด และมากกว่าเพ่ือการจ้าหน่ายและการ
แปรรูป โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.25, 4.62 และ 2.31 กก.คน/ปี ตามล้าดับ 
 ส้าหรับการจับสัตว์น้้าชนิดอื่นๆ เช่น กุ้ง และหอยชนิดต่างๆ นั้น พบว่ามีชาวประมงจับกุ้งจ้านวน 
 2 ราย และมีการใช้ประโยชน์เพื่อบริโภคเท่านั้น โดยใช้เครื่องมือโป๊ะ ส่วนหอยไม่มีการน้ามาใช้ประโยชน์ 
 การใช้ทรัพยากรสัตว์น้้าภายหลังการจับของชุมชนบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ พบ
มีการใช้ประโยชน์สัตว์น้้า 3 รปูแบบ ได้แก่  
 1. การน้ามาบริโภค พบมีการใช้ประโยชน์มากเป็นอันดับสอง รองจากการน้าสัตว์น้้าไปใช้
ประโยชน์เพ่ือจ้าหน่าย โดยมีปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 20.62 กก./ คน/ปี  ชนิดสัตว์น้้าที่น้าขึ้นมาใช้ประโยชน์ใน
การบริโภคมากที่สุด ได้แก่ ปลาสร้อยนกเขา ปริมาณการบริโภคเฉลี่ย 6.49 กก./ คน/ปี รองลงมาได้แก่ ปลา
รวม ปลานิล และปลาช่อน มีปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 4.93, 3.26 และ  2.53 /กก./ คน/ปี ตามล้าดับ 
        2. การน้าไปจ้าหน่ายสร้างรายได้ พบมกีารใช้ประโยชน์มากที่สุด โดยมีปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 29.07 
กก./ คน/ปี  ชนิดสัตว์น้้าที่น้าไปจ้าหน่ายมากที่สุด ได้แก่ ปลาสร้อยนกเขา ปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 10.58 กก./
คน/ปี  รองลงมาได้แก่ ปลารวม ปลานิล และปลากระสูบ ปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 8.60, 6.37 และ 2.25 กก./ 
คน/ปี  ตามล้าดับ 
  3. การน้าไปแปรรูป เพื่อยืดเวลาการเก็บรักษาผลผลิตสัตว์น้้าและเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า พบมีการ
ใช้ประโยชน์เป็นอันดับสาม โดยมีปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 9.11 กก./ คน/ปี  ชนิดสัตว์น้้าที่นิยมน้ามาแปรรูป ได้
มากที่สุด ได้แก่ ปลากระสูบ ปลาสร้อยนกเขา และปลารวม โดยมีปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 3.19, 2.94 และ 1.78 
กก./คน/ปี ตามล้าดับ การแปรรูปที่พบ ได้แก่ ปลาร้า ปลาส้ม ปลานิลหมัก เป็น 
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การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้าในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 

 

   โสภิต  แก้วชนะ๑ *  นพมาศ เจียวตั้ง๒ นงนุช สุวรรณเพ็ง๓ และ เบญจมาศ มุสิแก้ว๔ 
๑ศูนย์วจิยัและพัฒนาประมงน้า้จืดยโสธร  

๒ศูนย์วจิยัและพัฒนาประมงน้า้จืดหนองคาย 
๓ศูนย์วจิยัและพัฒนาประมงน้า้จืดรอ้ยเอ็ด 
๔ศูนย์วจิยัและพัฒนาประมงน้า้จืดขอนแก่น 

 

บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาคุณภาพน้้าในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ทั้งทางด้านกายภาพและเคมีของน้้าด้าเนินการ
เก็บตัวอย่างน้้า รวม 4 ครั้ง คือในเดือนธันวาคม 2552 (ระดับน้้าก้าลังลง) เดือนมีนาคม (ระดับน้้าน้อย) เดือน
มิถุนายน (ระดับน้้าก้าลังขึ้น) และเดือนกันยายน 2553 (ระดับน้้ามาก) จ้านวน 8 จุดส้ารวจ น้าข้อมูลคุณภาพน้้าที่
ได้มาวิเคราะห์ระดับเกณฑ์คุณภาพน้้าและการเปลี่ยนแปลงในรอบปี 
 ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิน้้าในบึงโขงหลงมีค่าอยู่ในช่วง 24.30-30.95 องศาเซลเซียส ความโปร่ง
แสงอยู่ในช่วง 30-275 เซนติเมตร ความน้าไฟฟ้าอยู่ในช่วง 13.10-27.85 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ความขุ่นของ
น้้าอยู่ในช่วง 0-32.50 FTU ออกซิเจนละลายน้้าอยู่ในช่วง 1.60-10.20 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่
ในช่วง 5.95-7.60 ความเป็นด่างและความกระด้างอยู่ในช่วง 7.5-16.0 และ 9.0-55.0 มิลลิกรัมต่อลิตรของ
แคลเซียมคาร์บอเนต ตามล้าดับ คาร์บอนไดออกไซด์อิสระอยู่ในช่วง 2.0-21.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ออร์โธฟอสเฟต
อยู่ในช่วง 0.016-0.058 มิลลิกรัมต่อลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด อยู่ในช่วง 0.012-0.089 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนีย
ไนโตรเจนอยู่ในช่วง 0.008-0.126 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนโตรเจนทั้งหมดอยู่ในช่วง 0.051-1.205 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และคลอโรฟิลล์ เอ อยู่ในช่วง 2.89-53.42 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   
 จากผลการศึกษาบ่งบอกว่าคุณภาพน้้าโดยรวมในบึงโขงหลงยังมีคุณภาพดี เนื่องจากคุณภาพน้้า
โดยทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สัตว์น้้าสามารถอยู่อาศัยได้ดี แต่ก็พบว่ามีค่าดัชนีคุณภาพน้้าบางประการ 
ได้แก่ ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน และออร์โธฟอสเฟต ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย และค่าความ
เป็นด่าง ความกระด้าง และความน้าไฟฟ้ามีค่าค่อนข้างต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในบางช่วงเวลาและบางจุด
ส้ารวจ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการความสมบูรณ์ของแหล่งน้้า การด้ารงชีวิตของสัตว์น้้าและอาจเกิดมลภาวะได้ใน
อนาคต ส้าหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้าในบึงโขงหลง พบมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ค่อนข้าง
ชัดเจน ได้แก่ อุณหภูมิน้้า ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเป็นด่าง ความกระด้าง ออร์โธฟอสเฟต ฟอสฟอรัสทั้งหมด 
และคลอโรฟิลล์เอ 
ค้าส้าคญั : คุณภาพน้า้ บึงโขงหลง 
*184 หมู่ 2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ๓๕๑๓๐ โทร ๐ ๔๕๗๓ ๘๓๕๕  

e-mail : if_yasothon@yahoo.com 
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Abstract 

 
Study on physical and chemical characteristic of water quality in Bueng Kong 

Long was conducted in December 2009, March, June and September 2010 by collecting wa-
ter samples from 8 stations and 4 periods in Bueng Kong Long.  Water quality data was ana-
lyzed to determined its condition and variation in the reservoir on one year round. 

The results showed that in the range values of general water quality condition in the 
reservoir were water temperature about 24.30 to 30.90 o C, transparency 30.0 to 275.0 cm, tur-
bidity 0 to 32.50 FTU, Conductivity 13.10 to 27.85 µS/cm, pH 5.95 to 7.60, dissolved oxygen 
1.60 to 10.20  mg/l, and  free carbon dioxide 2.0 to 21.0 mg/l.  For the soluble condition, alka-
linity and hardness were ranging from 7.5 to 16.0 and 9.0 to 55.0 mg/l as CaCO3, respectively. 
On the nutrient condition, ammonia nitrogen was found about 0.008 to 0.126 mg/l, total ni-
trogen 0.051 to 1.205 mg/l, orthophosphate 0.01 to 0.19  mg/l, total phosphorus 0.021 to 
0.089 mg/l  and chlorophyll-a 2.89 to 53.42 mg/m3. 

The result of the study showed that almost all of those water quality parameters 
were determined in normal level of natural water quality standard. Except for ammonia ni-
trogen and orthophosphate which had been found above the standard values and parame-
ter of alkalinity, hardness and conductivity below the standard values in some station and 
period. Water quality variation among seasons were also obviously observed in parameters 
of water temperature, pH, alkalinity, hardness, orthophosphate, total phosphorus and chloro-
phyll-a.  

Key words : water quality, Bueng Kong Long  
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ค้าน้า 

 

บึงโขงหลง เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติ (Ramsar Site อันดับที่ 1098 ) เป็น
พ้ืนที่ชุ่มน้้าเพียงแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มี
ความส้าคัญระดับนานาชาติ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ Ramsar Site ล้าดับที่ 2 รองจากพ้ืนที่ชุ่มน้้าพรุ
ควนขี้เสี้ยนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง เนื่องจากเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชและสัตว์ ให้ความเก้ือหนุนต่อชนิดพันธุ์ที่ตกอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ของทั้งนกและปลา เป็น
แหล่งท้าประมง แหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งน้้าของชุมชนทั้งด้านการเกษตร อุปโภค และบริโภค  

บึงโขงหลงเป็นแหล่งน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์มาก โดยจะเห็นได้จากการส้ารวจ
พบพืชน้้ากว่า 80 ชนิด พันธุ์ปลากว่า 80 ชนิด นอกจากนี้ยังพบสัตว์น้้าอ่ืนๆ เช่น กุ้งฝอย ปู  และกบเขียด 
มากกว่า 15 ชนิด   พบนกอพยพกว่า 70 และนกประจ้าถิ่นอีก 66 ชนิด  รวมประมาณ 136 ชนิด (ชวลิต, 
2549) นอกจากนี้ บึงโขงหลงเป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่ส้าคัญ เนื่องจากเป็นแหล่งสืบพันธุ์วางไข่ และเลี้ยง
ตัวอ่อนของปลาน้้าจืดหลายชนิดโดยเฉพาะปลาที่มีถิ่นอาศัยในแม่น้้าโขง เป็นแหล่งโปรตีนที่ส้าคัญของชุมชน
โดยรอบ จาการศึกษาของโครงการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้้าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทย และลุ่มน้้าโขง, 
2550 พบว่า คุณภาพน้้าโดยรวมในพ้ืนที่ชุ่มน้้าบึงโขงหลงอยู่ในเกณฑ์ดี หรือจัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้้าผิว
ดินประเภทที่ 2  คือเป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน  

ปัจจุบันบึงโขงหลงมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของแหล่งน้้าเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรที่ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าเพ่ิมขึ้น ปัญหาจากมลภาวะของชุมชน อุตสาหกรรมหรือ
แม้แต่การท้าการเกษตร และการเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ เช่น การตื้นเขินของแหล่งน้้าเนื่องจากมีวัชพืชน้้า
มากเกินไป เป็นต้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้้าและผลผลิตทางการประมงของแหล่งน้้า 
หรืออาจรุนแรงถึงขั้นที่สัตว์น้้าไม่สามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้ และไม่สามารถน้าน้้านั้นมาใช้อุปโภคบริโภคได้ ดังนั้น
การศึกษาด้านนิเวศน์โดยเฉพาะด้านการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้าจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง
และควบคุมคุณภาพของน้้าในแหล่งน้้า ให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมส้าหรับการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า
และทรัพยากรทางการประมงอ่ืนๆ และสามารถน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประกอบเป็นข้อมูลส้าหรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และท้าให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรประมงในบึง
โขงหลงอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 
1.     เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพและอุกทกวิทยาของบึงโขงหลง 
2.     เพ่ือศึกษาดัชนีคุณภาพน้้าและการเปลี่ยนแปลงในบึงโขงหลง    
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วิธีด้าเนินการ 
 

1. การวางแผนการส้ารวจ 
 

ด้าเนินการศึกษาโดยการวางแผนและก้าหนดจุดส้ารวจในบึงโขงหลง โดยแบ่งออกเป็น 8 จุด
ส้ารวจ  ตามลักษณะพ้ืนที่และสภาพนิเวศน์ของแหล่งน้้า ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของบึงโขงหลง คือทั้ง
บริเวณต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า  ครอบคลุมพ้ืนที่  3 ต้าบล  2  อ้าเภอ  ได้แก่ ต้าบลโสกก่าม  ต้าบลบ้าน
ต้อง  อ้าเภอเซกา  และต้าบลบึงโขงหลง  อ้าเภอบึงโขงหลง ดังนี้   

จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย หลังวัดดอนหม้อทอง บ้านโคกกระแซ พิกัดภูมิศาสตร์ UTM  
48Q 0392659N,1996222Eเป็นท่าเรือของชาวประมง และในบริเวณนั้นมีการเลี้ยงสัตว์หนาแน่น และมีการ
ท้านาข้าวนาปี และเนื่องจากในบริเวณนั้นมีป่าชุมชนดอนหม้อทอง ของบ้านโคกกระแซ จึงท้าให้มีสภาพเป็นป่า
ธรรมชาติ   

จุดส้ารวจที่ 2 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา บ้านโสกก่าม พิกัดภูมิศาสตร์ UTM  48Q 0394255 N, 
19955009E เป็นจุดที่อยู่หลังโรงเรียนมัธยมโสกก่าม โดยบริเวณนั้นจะเป็นกอสนุ่น และบัวเป็นจ้านวนมาก 
และบริเวณใกล้เคียงมีป่าธรรมชาติ และมีการท้านา 

จุดส้ารวจที่ 3เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงพิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 0395755N,1993374E 
เป็นป่าธรรมชาติเนื่องจากอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บริเวณโดยรอบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
การปลูกสวนยางพารา  

จุดส้ารวจที่ 4 จุดสูบน้้าประปาบ้านโสกโพธิ์ พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 997068N,1992325E 
บริเวณบ้านโสกโพธิ์ ส่วนมากมีการท้านา และเลี้ยงสัตว์บริเวณท่ีอยู่ติดบึงโขงหลง  

จุดส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 03966773N,1990538E 
บริเวณกลางบึง เป็นจุดที่อยู่ใกล้ดอนแก้ว ซึ่งเป็นเกาะกลางน้้า มีสภาพเป็นธรรมชาติ มีไผ่กะซะ เล็กน้อย มีกอ
สนุ่นลอยจ้านวนไม่มาก โดยบนฝั่งบ้านโสกพอก บ้านโสกโพธิ์ มีการใช้ประโยชน์คือท้านาข้าว และมีการเลี้ยง
สัตว์บริเวณท่ีติดกับกุดทิง  

จุดส้ารวจที่ 6 แพอาหารค้าสมบูรณ์ พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 0397166N,1989159E เป็น
บริเวณท่ีมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นจ้านวนมาก และมีกิจกรรมทางน้้าต่างๆ รวมไปถึงมีร้านอาหารจ้านวนมาก
ที่อยู่ติดกับบึงโขงหลง  

จุดส้ารวจที่ 7 อาคารชมวิวหาดค้าสมบูรณ์ พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 0397447N,1988525E 
บริเวณบ้านค้าสมบูรณ์เป็นแหล่งที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยบริเวณใกล้เคียงนั้นมีป่าธรรมชาติ และมีการ
ปลูกสวนผลไม้ สวนมะม่วง และสวนยาง  

จุดส้ารวจที่ 8 จุดสูบน้้าประปาเทศบาลต้าบลบึงโขงหลง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 
0398112N,1986714E มีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ และมีการท้าสวนยางพารา โดยในบริเวณนี้จะอยู่หลัง
โรงเรียนบึงโขงหลง และสถานีต้ารวจบึงโขงหลง และมีการเลี้ยงสัตว์ด้วยแต่ไม่มากนัก  
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     ภาพที่ 1  จุดส้ารวจดัชนีคุณภาพน้้าในบึงโขงหลง อ้าเภอบึงโขงหลงและอ้าเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  

ครั้งที่ 1 ตัวแทนของระดับน้้าก้าลังลง คือเดือนธันวาคม2552  
ครั้งที่ 2 ตัวแทนของระดับน้้าน้อย คือ เดือนมีนาคม   2553 
ครั้งที่ 3 ตัวแทนของระดับน้้าก้าลังข้ึน คือ เดือนมิถุนายน 2553   
ครั้งที่ 4 ตัวแทนของระดับน้้ามาก คือ เดือนกันยายน 2553 

2. การรวบรวมข้อมูล  
 

     1.ลักษณะทางกายภาพและอุทกวิทยาของบึงโขงหลง โดยการส้ารวจภาคสนาม และรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิของลักษณะพ้ืนที่ 
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      2.คุณภาพน้้าและการเปลี่ยนแปลงในบึงโขงหลง 
  ด้าเนินการเก็บตัวอย่างน้้าเพ่ือศึกษาคุณภาพของน้้าทางกายภาพและทางเคมี โดยด้าเนินการ
เก็บตัวอย่างน้้าจากจุดส้ารวจ 8 จุดส้ารวจ  จ้านวน 4 เที่ยวส้ารวจในรอบปี เก็บตัวอย่างน้้าแต่ละจุดส้ารวจที่
ระดับต่้าจากผิวน้้า 0.5 เมตร และเหนือผิวท้องน้้า 0.5 เมตร โดยใช้กระบอกเก็บตัวอย่างน้้า (Kemmerer wa-
ter sampler) เพ่ือน้าไปวิเคราะห์คุณภาพน้้า ตามการวิเคราะห์คุณภาพน้้าวิธีมาตรฐานส้าหรับการตรวจสอบ
น้้าเสียและน้้าทั่วไป APHA AWWA and WPCF,1992 และตามวิธีของไมตรี และจารุวรรณ (2528) ดังนี้ 
 

ดัชนีคุณภาพน้้า วิธีวิเคราะห์ 
อุณหภูมิของน้้า (องศาเซลเซียส)* Thermometer probe เครื่อง SOLOMAT 520c 
ความโปร่งแสง (เซนติเมตร)* Secchi disc plate 
ความน้าไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร)* Conductivity meter เครื่อง SOLOMAT 520c 
ความขุ่นใส (เอฟ ที ยู)* Absorbtometic method เครื่อง HACH DR/2000  
ออกซิเจนที่ละลายในน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร)* Azide modification ของ Winkler Method 
ความเป็นกรดเป็นด่าง * pH meter เครื่อง SOLOMAT 520c 
ความเป็นด่าง(มิลลิกรัมต่อลิตร ในรูป CaCO3)* Titrimetric method 
ความกระด้าง(มิลลิกรัมต่อลิตร ในรูป CaCO3)* Titrimetric method 
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ (มิลลิกรัมต่อลิตร)* Titrimetric method 
ออร์โธฟอสเฟต (มิลลิกรัมต่อลิตร)* Phos ver method เครื่อง HACH DR/2000 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)* Digestion ascorbic acid method 
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)* Nessler method เครื่อง HACH DR/2000 
ไนโตรเจนทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)* FerrousSulfate method เครื่อง HACH DR/2000 
คลอโรฟิลล์ เอ (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)** Trichromatic method 

 

หมายเหตุ  * วิเคราะห์ ณ จุดส้ารวจในอ่างเก็บน้้า  ** วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
                    3.1 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้้าในแต่ละจุดส้ารวจและในแต่ละ
เดือนที่ส้ารวจ เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพน้้าระหว่างจุดส้ารวจและระหว่างเดือน (ฤดูกาล) ในบึงโขงหลง   
                     3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้้าระหว่างจุดส้ารวจ โดยใช้ค่าเฉลี่ย
จากการศึกษาทัง้ 4 เที่ยวส้ารวจ ด้วยวิธ ีone-way ANOVA ที่ระดับนัยส้าคัญ P<0.05 และแสดงผลเป็นตาราง
ตัวเลข 
                    3.3 ศึกษาอิทธิพลของฤดูกาลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้า โดยการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคุณภาพน้้าระหว่างเดือน (ฤดูกาล) โดยใช้ค่าเฉลี่ยจาก 8 จุดส้ารวจ ด้วยวิธี one-way ANOVA ที่
ระดับนัยส้าคัญ P<0.05 และแสดงผลเป็นตารางตัวเลข 
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ผลการศึกษา 
 
1. ลักษณะทางกายภาพและอุทกวิทยาของบึงโขงหลง 

ลักษณะภูมิประเทศของน้้าบึงโขงหลง บึงโขงหลงเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่วางตัวเป็นแนวยาว จากทิศ
เหนือลงใต้ มีความกว้างโดยเฉลี่ย 2 กิโลเมตร และ ยาวประมาณ 13 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 13,877 ไร่ มี
ความสูงจากระดับน้้าทะเลเฉลี่ย 160 เมตร น้้าในบึงมีความลึกโดยเฉลี่ย 50 – 100 เซนติเมตร โดยมีส่วนที่ลึก
ที่สุดประมาณ 6 เมตร จากการการส้ารวจความลึกของน้้าจ้านวน 56 จุด ที่ระดับความสูง 159 เมตร จาก
ระดับน้้าทะเลปานกลาง พบว่า น้้ามีความลึกมากสุด 4.98 เมตร จะมีปริมาตรเก็บกักน้้า 42.14 ลูกบาศก์เมตร 
โดยพื้นที่ท่ีมีความลึกของน้้ามากจะอยู่บริเวณตอนกลางค่อนมาทางทิศใต้ของบึง ส่วนบริเวณอ่ืนๆจะมีความลึก
ไม่มากนัก โดยจะมีความลึกเฉลี่ยเท่ากับ 2.02 เมตร หากมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าในบึงโขงหลงทุกระยะ 50 
เซนติเมตร ปริมาตรน้้าจะเปลี่ยนไป ดังตารางที่ 1  

 
ตารางท่ี 1  ปริมาตรน้้าในบึงโขงหลง ตามระดับความลึกต่างๆ 

ระดับความสูงจากระดับน้้าทะเล ปริมาตรน้้า ความลึก 
(เมตร) (ลูกบาศก์เมตร) (เมตร) 
159.00 42.14 4.98 
158.50 34.59 4.50 
158.00 26.93 4.00 
157.50 19.79 3.50 

ที่มา : โครงการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้้าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทยและลุ่มน้้าโขง WWF 
 
2.  การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้า 

2.1 ความแตกต่างคุณภาพน้้าระหว่างจุดส้ารวจ 
การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าในเชิงพ้ืนที่ โดยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ย 

ของดัชนีคุณภาพน้้าตามจุดส้ารวจตลอดทั้งปี และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้าระหว่างจุดส้ารวจภายใน
เดือนเดียวกัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้าต่างๆ พบว่าพ้ืนที่จุดส้ารวจค่อนข้างมีอิทธิพลต่อคุณภาพน้้าบางประการ 
ได้แก่ค่าเฉลี่ยความโปร่งแสง ความน้าไฟฟ้า ความขุ่น ออกซิเจนละลายในน้้า คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ 
แอมโมเนียไนโตรเจน และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด มีการเปลี่ยนแปลงตามจุดส้ารวจและมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนค่าเฉลี่ยอุณหภูมิน้้า ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเป็นด่าง ความ
กระด้าง ออร์โธฟอสฟอรัส ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด และคลอโรฟิลล์ เอ มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3 
        อุณหภูมิน้้า (water temperature)  ค่าพิสัยของอุณหภูมิน้้าตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่า
ใกล้เคียงกันอยู่ระหว่าง 24.30-30.90 องศาเซลเซียส และมีค่าเฉลี่ย 27.79 ± 1.89 องศาเซลเซียส และเมื่อ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิน้้าในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจไม่มีความแตกต่างกันทาง
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สถิติ (p>0.05)  โดยจุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อยมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (26.91±2.15 องศาเซลเซียส)  และจุด
ส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (28.34 ± 2.88 องศาเซลเซียส)  
  ความโปร่งแสง (transparency) ค่าพิสัยความโปร่งแสงตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 
30.00-275.00 เซนติเมตร และมีค่าเฉลี่ย 157.47 ± 73.57 เซนติเมตร ซึ่งมีความแตกต่างค่อนข้างมากซึ่งเมื่อ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของความโปร่งแสงในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจมีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p<0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (46.25±17.97 เซนติเมตร) ขณะที่จุด
ส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลงมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (223.50±20.55 เซนติเมตร) 
  ความน้าไฟฟ้า (conductivity) ค่าพิสัยของความน้าไฟฟ้าตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 
13.10-27.85 ไมครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร และมีค่าเฉลี่ย 17.77 ± 3.60 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ซึ่งมีความ
แตกต่างค่อนข้างมาก และเม่ือวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของความโปร่งแสงในบึงโขงหลงตามจุด
ส้ารวจมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 8 จุดสูบน้้าประปาเทศบาลบึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ย
ต่้าสุด(15.25±0.54 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(24.71±4.28 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร 
  ความขุ่น (turbidity) ค่าพิสัยความขุ่นใสตามจุดส้ารวจบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 0.00-32.50 เอฟ 
ที ยู และมีค่าเฉลี่ย 9.86 ± 9.74 เอฟ ที ยู และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของความค่าความ
ขุ่นในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 7 อาคารชมวิวหาดค้า
สมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (2.13±3.61 เอฟ ที ยู) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(27.40±5.16 เอฟ ที ยู)  
  ออกซิเจนที่ละลายในน้้า (dissolved oxygen) ค่าพิสัยปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้าตามจุด
ส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 1.60-10.20 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ย 6.98 ± 2.21 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของความค่าออกซิเจนที่ละลายในน้้าในบึงโขงหลงตามจุด
ส้ารวจมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)  โดยจุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อยมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (3.55±1.04 

มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 7 อาคารชมวิวหาดค้าสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (8.78±0.99 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร)  
  ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ค่าพิสัยความเป็นกรดเป็นด่างตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่า
ระหว่าง 5.95-7.60 และมีค่าเฉลี่ย 6.84 ± 0.48  ซึ่งทุกจุดส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกันและเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิน้้าในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดย
จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (6.49±0.47) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 8 จุดสูบน้้าประปาเทศบาลบึง
โขงหลง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (7.03±0.56)  
  ความเป็นด่าง (alkalinity) ค่าพิสัยความเป็นด่างตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 7.50-
16.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ยง 10.55 ± 1.88 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งทุกจุดส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกันและ
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้้าในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p>0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 6 แพอาหารค้าสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (9.50±1.29 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ขณะที่จุดส้ารวจที่ 2 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (12.75±2.36 มิลลิกรัมต่อลิตร)  
  ความกระด้าง (hardness) ค่าพิสัยความกระด้างตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 9.00-
55.00 และมีค่าเฉลี่ย 22.58 ± 12.42 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งทุกจุดส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกันและเมื่อวิเคราะห์ทาง
สถิติ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของความกระด้างตามจุดส้ารวจไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  โดยจุด
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ส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (17.50±3.00 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 1 
ท่าเรือโคกคล้อย และจุดส้ารวจที่ 4 จุดสูบน้้าประปาบ้านโสกโพธิ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  (26.13±18.79 และ 
26.13±16.69 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ)  
  คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ (free carbon dioxide) ค่าพิสัยของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระ
ตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่า 2.00-21.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 7.09 ± 4.62 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระในบึงโขงหลง
ตามจุดส้ารวจมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)  โดยจุดส้ารวจที่ 7 อาคารชมวิวหาดค้าสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ย
ต่้าสุด (3.63±1.11 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด(15.38±3.90  

มิลลิกรัมต่อลิตร)  
  ออร์โธฟอสเฟต (Orthophosphate) ค่าพิสัยของปริมาณออร์โธฟอสฟอรัสตามจุดส้ารวจในบึงโขง
หลงมีค่าระหว่าง 0.016-0.058 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ย 0.034 ± 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งทุกจุด
ส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกันและเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณออร์โธฟอสฟอรัสตามจุด
ส้ารวจไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด 
(0.029±0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 2 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (0.034±0.01 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร)    
  ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (total phosphorus) ค่าพิสัยของปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดตามจุด
ส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 0.012-0.089 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.043 ± 0.02 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งทุกจุดส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกันและเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
ฟอสฟอรัสทั้งหมดตามจุดส้ารวจไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 7 อาคารชมวิวหาด
ค้าสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (0.037 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 2 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (0.042 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร)  
  แอมโมเนียไนโตรเจน (ammonia-nitrogen) ค่าพิสัยของปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนตามจุด
ส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 0.008-0.126 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ย 0.052 ± 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระในบึงโขงหลงตามจุด
ส้ารวจมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด
(0.025±0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (0.081±0.04 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร) 
  ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (total nitrogen) ค่าพิสัยของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดตามจุดส้ารวจ
ในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 0.051-1.205 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ย 0.639 ± 0.32 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจมีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)  โดยจุดส้ารวจที่ 8 จุดสูบน้้าประปาเทศบาลต้าบลบึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด 
(0.178±0.11 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (1.059±0.15 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร) 
  คลอโรฟิลล์ เอ (chlorophyl a) ค่าพิสัยของปริมาณคลอโรฟิลด์ เอตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมี
ค่าระหว่าง 2.89-53.42 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าเฉลี่ย 18.97 ± 11.86 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ซึ่งทุกจุดส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกันและเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคลอโรฟิลด์ เอ
ตามจุดส้ารวจไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 8 จุดสูบน้้าประปาเทศบาลต้าบลบึงโขง
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หลง มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (13.01±9.71 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขง
หลง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (29.03±15.62 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
 
ตารางท่ี 2  ค่าพิสัย และค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้าในบึงโขงหลง จ้านวน 8 จุดส้ารวจ  

                ดัชนีคุณภาพน้้า 
ค่าพิสัย 

ค่าเฉลี่ย 
ต่้าสุด สูงสุด 

อุณหภูมิน้้า (องศาเซลเซียส) 24.30 30.95 27.79 ± 1.89 
ความโปร่งแสง (เซนติเมตร) 
ความน้าไฟฟ้า(ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร)       

30.00 
13.10 

275.00 
27.85 

157.47 ± 73.57 
17.77 ± 3.60 

ความขุ่น (เอฟ ที ยู) 0.00 32.50 9.86 ± 9.74 
ออกซิเจนละลายน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร) 1.60 10.20 6.98 ± 2.21 
ความเป็นกรดเป็นด่าง  5.95 7.60 6.84 ± 0.48 
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตรของCaCO3)        
ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตรของCaCO3)     

7.50 
9.00 

16.00 
55.00 

10.55 ± 1.80 
22.58 ± 12.42 

คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ (มิลลิกรัมต่อลิตร) 2.00 21.00 7.09 ± 4.62 
ออร์โธฟอสเฟต (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.016 0.058 0.034 ± 0.01 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด(มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.012 0.089 0.043 ± 0.02 
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.008 0.126 0.052 ± 0.03 
ไนโตรเจนทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.051 1.205 0.639 ± 0.32 
คลอโรฟิลล์ เอ (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 2.89 53.42 18.97 ± 11.86 
 
 
 



 

                                                                  ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าในบึงโขงหลง จ้านวน 8  จุดส้ารวจ  
 

ดัชนีคุณภาพน้้า 
                           จุดส้ารวจ 
1 
 

2 3 4 5 
 

6 
 

7 
 

8       
 

อุณหภูมิน้้า (ºC) 26.91±2.15 27.28±1.91 27.46±1.58 27.75±2.33 28.34±2.88 28.16±2.58 28.16±1.23 28.26±1.34 
ความโปร่งแสง (cm)* 46.25±17.97a 88.25±26.44ab 106.25±38.16bc 148.00±36.58 c 223.50±20.55d 212.25±30.23d 219.00±43.09d 216.25±54.37d 
ความน้าไฟฟา้ (µcm/)* 24.71±4.28a 19.73±2.57b 17.55±2.88bc 16.23±2.42bc 15.98±0.64c 16.99±1.53bc 15.76±0.42c 15.25±0.54c 
ความขุ่น (FTU) * 27.40±5.16a 18.63±6.41b 16.25±4.09b 4.88±0.48c 3.13±1.75c 3.00±1.73c 2.13±3.61c 3.50±4.36c 
ออกซิเจนละลายในน้้า* 3.55±1.04a 4.75±2.70 ab 6.30±0.60bc 6.90±1.24cd 8.28±0.43d 8.57±0.82d 8.78±0.99d 8.75±1.04d 
ความเป็นกรดเป็นด่าง  6.49±0.47 6.67±0.44 6.72±0.54 6.98±0.51 6.90±0.48 7.02±0.48 6.92±0.52 7.03±0.56 
ความเป็นด่าง(mg/l CaCO3) 11.50±2.08 12.75±2.36 10.50±1.91 10.25±2.33 10.25±0.55 9.50±1.29 9.75±0.96 9.88±1.03 

ความกระด้าง(mg/l CaCO3) 26.13±18.79 25.00±16.15 25.00±14.83 26.13±16.69 17.50±3.00 17.75±8.81 21.25±9.84 21.88±8.45 

คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ(mg/l) * 15.38±3.90a 10.25±5.33b 7.25±2.18bc 7.50±3.08bc 4.50±1.00c 4.75±2.36c 3.50±0.71c 3.63±1.11c 
ออร์โธฟอสเฟต (mg/l) 0.036±0.01 0.034±0.01 0.038±0.01 0.044±0.02 0.029±0.01 0.025±0.01 0.033±0.01 0.032±0.01 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด(mg/l) 0.039 ± 0.03 0.042 ± 0.02 0.058 ± 0.02 0.061 ± 0.03 0.038 ± 0.02 0.034 ± 0.02 0.033 ± 0.02 0.037 ± 0.02 
แอมโมเนียไนโตรเจน (mg/l) * 0.081±0.04a 0.071±0.03ab 0.071±0.02a b 0.062±0.01 ab 0.025±0.02d 0.036±0.02 cd 0.026±0.01d 0.040±0.02cd 
ไนโตรเจนทั้งหมด (mg/l) * 1.059±0.15a 1.007±0.02 a b 0.792±0..06bc 0.646±0.18cd 0.555±0.22 de 0.400±0.12e 0.479±0.20de 0.178±0.11f 

คลอโรฟิลล์ เอ (mg/m3) 19.16±4.06 22.73±7.83 29.03±15.62 25.29±21.36 15.02±9.19 12.59±11.02 14.97±5.07 13.01±9.71 

         
หมายเหตุ     * แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (ตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกต่างกันแสดงว่ามีความ 
               แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ P<0.05) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ค่าเฉล่ียดชันีคุณภาพน ้าตามจุดส ารวจในบึงโขงหลง 
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ภาพที่ 1 ค่าเฉล่ียดชันีคุณภาพน ้าตามจุดส ารวจในบึงโขงหลง (ต่อ) 
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ภาพที่ 1 ค่าเฉล่ียดชันีคุณภาพน ้าตามจุดส ารวจในบึงโขงหลง (ต่อ) 
 

2.2 ความแตกต่างคุณภาพน้้าตามฤดูกาล 
ฤดูกาลค่อนข้างมีอิทธิพลต่อคุณภาพน้้า ในด้านค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิน้้า ความเป็นกรดเป็นด่าง

ความเป็นด่าง ความกระด้าง ออร์โธฟอสฟอรัส ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด และคลอโรฟิลด์เอ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนค่าเฉลี่ยของความ
โปร่งแสง ความขุ่น ความน้าไฟฟ้า ออกซิเจนละลายน้้า คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ แอมโมเนียไนโตรเจน และ
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงในตารางที่ 4 
         อุณหภูมิน้้า มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 25.53 ± 1.26 ถึง 29.81 ± 0.88 องศาเซลเซียส โดยในเดือน
ธันวาคมมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)  
  ความโปร่งแสง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 136.25 ± 0.68 ถึง 212.88 ± 1.18 เซนติเมตร โดยในเดือน
มีนาคมมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนธันวาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  
  ความขุ่น มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 7.19 ± 8.39 ถึง 12.00 ± 10.18 FTU โดยในเดือนธันวาคมมี
ค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนกันยายนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  
  ความน้าไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 16.86 ± 2.30 ถึง 18.78 ±4.43 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร 
โดยในเดือนกันยายนมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนมิถุนายนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) 
  ความเป็นกรดเป็นด่าง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 6.25 ± 0.15 ถึง 7.33 ± 0.17   โดยในเดือนกันยายนมี
ค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน และมีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p<0.05) 
  ออกซิเจนละลายน้้า มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 6.83 ± 1.35 ถึง 7.31± 2.21 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใน
เดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนธันวาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
  คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 5.06 ± 4.25 ถึง 9.93 ± 6.41 มิลลิกรัมต่อลิตร  
โดยในเดือนธันวาคมมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนกันยายนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) 
  ความเป็นด่าง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 9.25 ± 1.69 ถึง 11.88 ± 2.53 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คาร์บอเนต โดยในเดือนกันยายนมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p<0.05) 
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  ความกระด้าง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 12.63 ± 2.92 ถึง 38.25 ± 11.63 มิลลิกรัมต่อลิตรของ
แคลเซียมคาร์บอเนต โดยในเดือนธันวาคมมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 
  ออร์โธฟอสเฟต มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.022± 0.01 ถึง 0.044 ± 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยในเดือน
ธันวาคมมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนมิถุนายนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 
  ฟอสฟอรัสทั้งหมด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.019± 0.01 ถึง 0.052 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใน
เดือนธันวาคมมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนมิถุนายนค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  
  แอมโมเนียไนโตรเจน มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.118 ± 0.03 ถึง 0.135 ± 0.04 มิลลิกรัมต่อลิตร โดย
ในเดือนธันวาคมมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  
  ไนโตรเจนทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.072 ± 0.52 ถึง 1.244 ± 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใน   
โดเดือนธันวาคมมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด  และเดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต(p>0.05) 
  คลอโรฟิลล์เอ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 9.99 ± 5.54 ถึง 30.26 ± 12.21 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดย
ในเดือนมิถุนายนมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)  
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าในบึงโขงหลงตามฤดูกาล จ้านวน 8 จุดส้ารวจ  

ดัชนีคุณภาพน้้า 
                     ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้า 
ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน กันยายน 

อุณหภูมิน้้า (ºC)* 25.53±1.26a 29.81±0.88 b 28.66±0.97c 27.15±0.83d 
ความโปร่งแสง (cm) 175.38±78.75 122.50±70.46 177.50±82.25 154.50±61.72 
ความน้าไฟฟ้า (µcm/cm) 17.11±3.58 18.35±4.08 18.78±4.43 16.86±2.30 
ความขุ่น (FTU) 7.19±8.39 10.31±10.96 9.95±10.58 12.00±10.18 
ออกซิเจนละลายน้้า (mg/l) 7.31±2.21 6.8±1.35 6.89±2.78 6.90±2.63 
ความเป็นกรดเป็นด่าง * 6.82±0.25a 7.33±0.17b 6.96± 0.47a 6.25±0.14c 
ความเป็นด่าง (mg/l CaCO3)* 10.88±0.64ab 11.88±2.53a 10.19±0.75ab 9.25±1.69b 
ความกระด้าง (mg/l CaCO3)* 14.43±3.21a 38.25±11.63b 25.00±7.25c 12.63±2.92a 
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ (mg/l) 5.06±4.25 6.31±3.15 7.00±0.35 9.94±6.41 
ออร์โธฟอสเฟต(mg/l)* 0.022±0.01 a 0.036±0.01 b 0.035±0.01 b 0.044±0.01 c 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด(mg/l)* 0.018±0.01a 0.051±0.01b 0.049±0.02b 0.052±0.02b 
แอมโมเนียไนโตรเจน (mg/l) 0.047±0.03 0.065±0.04 0.048±0.02 0.047±0.02 
ไนโตรเจนทั้งหมด(mg/l) 
คลอโรฟิลล์ เอ (mg/m3)* 

0.546±0.39 
18.97±12.76a 

0.744±0.25 
30.26±12.21 b 

0.619±0.34 
16.68±6.07a 

0.648±0.29 
9.99±5.54a 

หมายเหตุ     * แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (ตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกต่างกันแสดงว่ามีความ 
     แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ P<0.05) 
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ภาพที่ 2 ค่าเฉล่ียดชันีคุณภาพน ้าตามช่วงเวลาท่ีส ารวจในบึงโขงหลง  
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ภาพที่ 2 ค่าเฉล่ียดชันีคุณภาพน ้าตามช่วงเวลาท่ีส ารวจในบึงโขงหลง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ค่าเฉล่ียดชันีคุณภาพน ้าตามช่วงเวลาท่ีส ารวจในบึงโขงหลง (ต่อ) 
 

วิจารณ์ผลการศึกษา 
 
 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้า 

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้าระหว่างจุดส้ารวจมีความแตกต่างกันในหลายดัชนีแต่เมื่อทดสอบความแตก 
ต่างทางสถิติพบว่า ค่าเฉลี่ยความโปร่งแสง ความน้าไฟฟ้า ความขุ่น ออกซิเจนละลายในน้้าคาร์บอนไดออกไซด์
อิสระ แอมโมเนียไนโตรเจน และไนโตรเจนทั้งหมดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยที่
พบส่วนใหญ่มีแนวโน้มมีค่าสูงในบริเวณต้นน้้า คือจุดส้ารวจที่ 1 จุดส้ารวจที่ 2 และจุดส้ารวจที่ 3 และมี
ค่าเฉลี่ยต่้าลงในจุดส้ารวจที่ 4 ถึง จุดส้ารวจที่ 8 ยกเว้นค่าเฉลี่ยของความโปร่งแสงและออกซิเจนละลายน้้า จะ
แปรผกผันกับค่าเฉลี่ยข้างต้น คือจะมีค่าสูงในบริเวณปลายน้้าและจะมีค่าต่้าสุดที่ต้นน้้า ขณะที่ค่าเฉลี่ยคุณภาพ
น้้าระหว่างฤดูกาลที่ส้ารวจมีความแตกต่างกันในหลายดัชนีเช่นกัน และเม่ือทดสอบความแตกต่างทางสถิติ 
พบว่าค่าเฉลี่ยอุณหภูมิน้้า ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเป็นด่าง ความกระด้าง ออร์โธฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัส
ทั้งหมด และคลอโรฟิลด์ เอ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยพบว่าทุกค่าเฉลี่ยมีค่าสูงสุดใน
เดือนมีนาคม และในเดือนธันวาคมมีแนวโน้มน้อยที่สุด ยกเว้นค่าเฉลี่ยออร์โธฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสทั้งหมด ซ่ึง
ในเดือนกันยายนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในเดือนธันวาคม มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาหรือระดับน้้ามี
อิทธิพลต่อคุณภาพน้้าอย่างชัดเจน 

อุณหภูมิน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 24.30-30.95  องศาเซลเซียส และมีค่าเฉลี่ยตาม
จุดส้ารวจ 27.79 ± 1.89 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 2) ความแตกต่างอุณหภูมิน้้าระหว่างจุดส้ารวจไม่เด่นชัด 
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ขณะที่อุณหภูมิน้้าเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรือระดับ
น้้า คือ ระดับน้้าก้าลังลง(เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย(เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังขึ้น(มิถุนายน) และระดับ
น้้ามาก(กันยายน) พบว่าอุณหภูมิน้้าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 25.53 ±1.26, 29.81 ± 0.88, 28.66 ± 0.97 และ 
27.51 ± 0.83 องศาเซลเซียสตามล้าดับ โดยระดับน้้าก้าลังลง(เดือนธันวาคม)มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และระดับน้้า
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น้อย(เดือนมีนาคม)มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ตารางที่ 4) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p<0.05)  แสดงว่าอุณหภูมิน้้ามีความแตกต่างกันระหว่างช่วงเวลาที่ส้ารวจมากกว่าจุดส้ารวจ  เมื่อพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้้าในแต่ละจุดส้ารวจพบว่าเดือนมีนาคม อุณหภูมิน้้ามีแนวโน้มสูงในทุกจุดส้ารวจ 
(ภาพที่ 1) เนื่องจากในช่วงเดือนดังกล่าวเป็นช่วงของฤดูร้อนมีความเข้มของแสงมาก ซึ่งอุณหภูมิของอากาศมีค่า
สูงจึงส่งผลโดยตรงกับอุณหภูมิของน้้า อุณหภูมิของน้้าตามธรรมชาติจะผันแปรตามอุณหภูมิอากาศ ฤดูกาล ความ
เข้มของแสงจากดวงอาทิตย์ กระแสลม ความลึก ปริมาณสารแขวนลอย และสภาพทั่วไปของแหล่งน้้า  (ไมตรี 
และจารุวรรณ, 2528 )  ซึ่งจากผลการส้ารวจ อุณหภูมิน้้าในบึงโขงหลง พบว่าอุณหภูมิน้้ามีค่าเฉลี่ยทั้งปียังอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมส้าหรับการอยู่อาศัยของสัตว์น้้า มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 23.0 -32.0 องศาเซลเซียส  
(ไมตร,ี 2530)   

ความโปร่งแสง (transparency)  ค่าพิสัยความโปร่งแสงของน้้าในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจมีค่า
แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยมีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 30-275 เซนติเมตร  ค่าความโปร่งแสงเฉลี่ย 157.47 ± 
73.57 เซนติเมตร (ตารางที่ 2) และมีค่าความโปร่งแสงเฉลี่ยตามจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 36.7 ± 25.2  ถึง 110.0 
± 26.5  เซนติเมตร (ตารางที่ 3 ) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดย
ค่าเฉลี่ยความโปร่งแสงจะมีค่าต่้าในบริเวณตอนบนของบึงโขงหลง (จุดส้ารวจที่ 1 และ 2) และมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นในบริเวณตอนกลางของบึงโขงหลง (จุดส้ารวจที่ 3, 4 และ 5)  ทั้งนี้เนื่องจากจุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคก
คล้อย เป็นบริเวณต้นน้้ามีปริมาณน้้าน้อยและเป็นบริเวณที่มีพืชน้้าค่อนข้างหนาแน่น และบริเวณรอบๆเป็น
พ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์มาก เช่นเป็นท่าเรือของชาวประมง และมีการเลี้ยงสัตว์อย่างหนาแน่น ท้าให้เกิดการ
ชะล้างตะกอนหรือสารอินทรีย์ลงในน้้ามาก  และจุดส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลง เป็นพ้ืนที่น้้าบริเวณ
กว้าง มีความลึกมาก น้้าค่อนข้างนิ่งสารแขวนลอยที่มากับน้้ามีการตกตะกอนสูงจึงท้าให้บริเวณนี้มีค่าความ
โปร่งแสงสูง ส่วนค่าความโปร่งแสงเฉลี่ยตามเดือนที่ส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 36.7 ± 
24.2 ถึง 86.7 ± 24.2 เซนติเมตร   และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  
โดยความโปร่งแสงของน้้ามีค่าต่้าในช่วงระดับน้้าน้อย(เดือนมีนาคม) มีค่าเฉลี่ย 122.50 ±70.46 เซนติเมตร  
ทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณน้้าน้อยท้าให้ตะกอนแขวนลอยในน้้าสะสมในบริเวณนี้มาก จึงส่งผลต่อค่าความโปร่ง
แสงของน้้าให้มีค่าต่้า ส่วนในช่วงระดับน้้ามาก(เดือนมิถุนายน) มีค่าเฉลี่ยความโปร่งแสงสูงสุด คือ 177.50 ± 
82.25 เซนติเมตร  เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้้าค่อนข้างมาก และน้าฝนเกิดการชะล้างตะกอนดินจาก
บริเวณชายฝั่งลงสู่บึง  ซึ่งความโปร่งใสเฉลี่ยตามเดือนที่ส้ารวจมีค่าที่สูงกว่าช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของสัตว์น้้า โดยความโปร่งแสงของน้้าที่เหมาะสมมีค่าในช่วง 30 - 60 เซนติเมตร (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528)  

ความขุ่นของน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0 – 32.5 FTU  ค่าเฉลี่ย 9’86 ± 9.47 FTU 
(ตารางที่ 2) และมีค่าความขุ่นเฉลี่ยตามจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 2.13 ± 3.61 ถึง  27.40 ± 5.16 FTU (ตารางที่ 
3 และภาพท่ี 1) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงกว้าง จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p<0.05) ซึ่งค่าความขุ่นของน้้าจะมีความผกผันกันกับค่าความโปร่งแสง  โดยค่าเฉลี่ยความโปร่งแสงจะมีค่าสูง
ในบริเวณตอนบนของบึงโขงหลง (จุดส้ารวจที่ 1 และ 2) และมีแนวโน้มลดลงขึ้นในบริเวณตอนกลางของบึงโขง
หลง (จุดส้ารวจที่ 4 ถึง 6)  โดยจุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อยมีค่าเฉลี่ยความขุ่นมากที่สุด เนื่องจากเป็น
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บริเวณต้นน้้ามีปริมาณน้้าน้อยบริเวณรอบๆมีการท้านาและเลี้ยงสัตว์อย่างหนาแน่น ท้าให้เกิดการชะล้าง
ตะกอนหรือสารอินทรีย์ลงในน้้ามาก และจุดส้ารวจที่ 7 อาคารชมวิวหาดค้าสมบูรณ์ มีค่าความขุ่นน้อยที่สุดแต่
ใกล้เคียงกับจุดส้ารวจอ่ืนๆ เมื่อพิจารณาค่าความขุ่นเฉลี่ยตามระดับน้้าที่ส้ารวจ พบว่าค่าเฉลี่ยความขุ่นมีค่า
ใกล้เคียงกัน คือมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 7.19 ± 8.39 ถึง 12.00 ± 10.18 (ตารางที่ 4) จากวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  โดยค่าความขุ่นเฉลี่ยของน้้าในช่วงระดับน้้าก้าลังลง(เดือนธันวาคม) 
มีค่าน้อยที่สุด และค่าความขุ่นเฉลี่ยของน้้าในช่วงและระดับน้้ามาก(กันยายน)มีค่าสูงสุด เนื่องจากในช่วงน้้า
มากมีฝนตกหนัก น้้าที่ไหลบ่ามาตามหน้าดินจะพัดพาเอาตะกอนและแร่ธาตุต่าง ๆ ลงสู่อ่างเก็บน้้าท้าให้น้้ามี
ความขุ่นมากขึ้น เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของความขุ่นของน้้าต่อสัตว์น้้าในอ่างเก็บน้้าทั้ง 8 จุดส้ารวจ  
พบว่าความขุ่นของน้้าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อสัตว์น้้า ซึ่งก้าหนดค่าไว้ไม่ควรมีค่าความขุ่นเกิน 
50 FTU (สถาบันประมงน้้าจืดแห่งชาติ, 2519)  

ความน้าไฟฟ้า ของน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 13.10– 27.85 ไมโครซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 17.77 ± 3.60 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (ตารางที่ 2) และมีค่าความน้าไฟฟ้าเฉลี่ยตาม
จุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 15.25 ± 0.54  ถึง 24.71 ± 4.28 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (ตารางที่ 3) จากการ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงปริมาณความน้า
ไฟฟ้าแต่ละจุดส้ารวจ พบว่าแนวโน้มความน้าไฟฟ้ามีค่าสูงในจุดส้ารวจต้นน้้าหรือทางน้้าเข้าแล้วค่อย ๆ ลดลง
ไปยังท้ายน้้าหรือทางน้้าออก การเปลี่ยนแปลงปริมาณความน้าไฟฟ้าตามตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า  คือ ระดับ
น้้าก้าลังลง(เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย(เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังขึ้น(มิถุนายน) และระดับน้้ามาก
(กันยายน) พบว่าความน้าไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ย 17.11±3.58, 18.35±4.08, 18.78±4.43 และ 16.86±2.30 ไมโคร
ซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05)  ซึ่งค่าความน้าไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อสัตว์น้้ามีค่าอยู่ในช่วง 150 – 300 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร
(ไมตรี และจารุวรรณ, 2528)  จากการศึกษาพบว่าความน้าไฟฟ้าของน้้าในบึงโขงหลงโดยรวมต่้ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานของแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วไป 

ความเป็นกรดเป็นด่าง ของน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 5.95-7.60 มีค่าเฉลี่ย 6.84 ± 
0.48 และมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างเฉลี่ยตามจุดส้ารวจมีค่าอยู่ระหว่าง 6.49 ± 0.47  ถึง 7.03 ± 0.56 
(ตารางที่ 3) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  (p>0.05) เมื่อพิจารณาค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือ ระดับน้้าก้าลังลง(เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย(เดือน
มีนาคม) ระดับน้้าก้าลังขึ้น(เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก(เดือนกันยายน) พบว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
เฉลี่ยในบึงโขงหลง มีค่าเท่ากับ 6.82 ± 0.25, 7.33 ± 0.17, 6.96 ± 0.47 และ 6.25 ± 0.44 ตามล้าดับ 
(ตารางที่ 4) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างเฉลี่ยของน้้าในช่วงระดับน้้าน้อย(เดือนมีนาคม)มีค่าเฉลี่ยสูงสุดแล้วลดลงต่้าสุดในช่วงระดับน้้ามาก(เดื อน
กันยายน) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของบุญสม(2523) ที่กล่าวว่าความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าต่้าในช่วงที่มีฝนตก
หนัก เนื่องจากน้้าฝนได้ท้าปฏิกิริยากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อิสระในชั้นบรรยากาศท้าให้เกิดเป็นกรดคาร์บอ
นิก ลงสู่แหล่งน้้า  เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของความเป็นกรดเป็นด่างในบึงโขงหลง ค่าความเป็นกรดเป็น
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ด่างของน้้าอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้้า ซึ่งสัตว์น้้าจะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อความเป็นกรด
เป็นด่างอยู่ในช่วง 6.5 – 8.5 (ยนต์, 2530)   

ปริมาณออกซิเจนละลายน้้าในบึงโขงหลงมีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 1.60-10.20 มิลลิกรัมต่อลิตร  มี
ค่าเฉลี่ย 6.98 ± 2.21  มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 2) และมีค่าออกซิเจนละลายน้้าเฉลี่ยตามจุดส้ารวจมีค่าอยู่
ระหว่าง 3.55 ± 1.04  ถึง 8.78  ± 0.99 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p<0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 1 (ท่าเรือโคกคล้อย) จะมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นใน
บริเวณตอนกลางและตอนปลายบึงโขงหลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก บริเวณจุดที่ 1 เป็นบริเวณต้นน้้า น้้าค่อนข้าง
ตื้น ปริมาณน้้าน้อย และบริเวณพ้ืนที่โดยรอบมีการใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์อย่างหนาแน่น เป็นท่าเรือของ
ชาวประมง และมีการท้าการประมง ท้าให้มีการชะล้างสารอินทรีย์ลงในบึงโขงหลงมากส่งผลให้อัตราการ่อย
สลายสารอินทรีย์สูง จนท้าให้ปริมาณออกซิเจนละลายในน้้าต่้าลง และกระแสน้้าจะพัดพาตะกอนและ
สารอินทรีย์เหล่านี้ไปยังกลางน้้าและต้นน้้าต่อไป ส่งผลให้จุดส้ารวจที่ 8 (จุดสูบน้้าเทศบาลต้าบลบึงโขงหลง) ซึ่ง
เป็นจุดส้ารวจที่อยู่ปลายน้้ามีค่าเฉลี่ยต่้าสุด ส่วนค่าปริมาณออกซิเจนละลายของน้้าเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรือ
ระดับน้้า เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  ยนต์(2530) รายงานว่าระดับที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้้าควรมีค่ามากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ้าออกซิเจนละลายน้้าอยู่ในช่วง 
1-5 มิลลิกรัมต่อลิตรจะท้าให้การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของปลาลดลง ซึ่งปริมาณออกซิเจนละลายน้้า
เฉลี่ยในบึงโขงหลงในบางจุดส้ารวจ (จุดส้ารวจที่ 1 และ 2) มีค่าต่้ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อสัตว์น้้า อาจท้าให้มี
ผลต่อการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของสัตว์น้้าช้าลง 

คาร์บอนไดออกไซด์อิสระที่ละลายน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 7.09 – 4.62 มิลลิกรัม
ต่อลิตร  มีค่าเฉลี่ย 7.09 ± 4.62 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 2) และมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์อิสระเฉลี่ยตามจุด
ส้ารวจอยู่ระหว่าง 3.50 ± 0.71  ถึง 6.0 ± 2.6 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 3 ) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)  ซึ่งจะมีค่าแปรผกผันกับค่าออกซิเจนที่ละลายในน้้า กล่าวคือจุดส้ารวจที่ 
1 (ท่าเรือโคกคล้อย) จะมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีแนวโน้มลดลงในบริเวณตอนกลางและตอนปลายบึงโขงหลง เมื่อ
พิจารณาค่าคาร์บอนไดออกไซด์อิสระเฉลี่ยตามระดับน้้าก้าลังลง(เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย(เดือนมีนาคม) 
ระดับน้้าก้าลังขึ้น(เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก(เดือนกันยายน) พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.06 ± 4.25, 
6.31 ± 3.15, 7.00 ± 0.35 และ 9.94 ± 6.41 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ทาง
สถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) หากพิจารณาค่าคาร์บอนไดออกไซด์อิสระเปรียบเทียบกับ
ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า และความเป็นกรดเป็นด่างของน้้าตามจุดส้ารวจ พบว่าความสัมพันธ์มีแนวโน้มใน
ลักษณะแบบผกผันกัน คือ หากปริมาณออกซิเจนละลายน้้ามีค่าต่้า ความเป็นกรดเป็นด่างจะมีค่าต่้า แต่
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระจะสูง ทั้งนี้อาจเนื่องจากหากมีปริมาณอินทรีย์สารต่าง ๆ จ้านวนมาก จะท้า
ให้เกิดขบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์และขบวนการหายใจของแบคทีเรียมาก มีผลท้าให้ปริมาณออกซิเจนใน
น้้าลดลง และให้คาร์บอนไดออกไซด์อิสระออกมาละลายน้้ามากขึ้น ส่งผลให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างลดต่้าลง 
(ม่ันสินและไพพรรณ, 2538)  ไมตรี และจารุวรณ (2528) กล่าวว่า คาร์บอนไดออกไซด์อิสระในน้้าผิวดิน (sur-
face water) ระดับปกติอยู่ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์อิสระของน้้าในบึงโขงหลง
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โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วไปแต่ในจุดส้ารวจที่ 1 และ จุดส้ารวจที่ 2 มีค่าต่้า
กว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อสัตว์น้้า (ตารางที่ 3) อาจท้าให้มีผลต่อการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของสัตว์น้้าช้า
ลง 

ความเป็นด่างของน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 7.50 – 16.00 มิลลิกรัมต่อลิตรของ
แคลเซียมคาร์บอเนต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.55 ± 1.08 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (ตารางที่ 2)  
และความเป็นด่างเฉลี่ยตามจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 6.49 ± 0.47 ถึง 7.03 ± 0.56 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คาร์บอเนต (ตารางท่ี 3) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เมื่อพิจารณา
ตามระดับน้้าก้าลังลง(เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย(เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังขึ้น(เดือนมิถุนายน) และระดับ
น้้ามาก(เดือนกันยายน) พบว่าความเป็นด่างมีค่าเฉลี่ย 6.82 ± 0.25, 7.33 ± 0.17, 6.96 ± 0.47 และ 6.25 ± 
0.14 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต ตามล้าดับ (ตารางท่ี 4) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยในช่วงระดับน้้ามาก(เดือนกันยายน) จะมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และในช่วงระดับน้้า
น้อย(เดือนมีนาคม) จะมีค่าเฉลี่สูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้้าจะช่วยเจือจางความเข้มข้นของปริมาณแร่ธาตุใน
แหลงน้้าให้น้อยลง  จากการศึกษาความเป็นด่างในบึงโขงหลง พบว่าการเปลี่ยนแปลงของความเป็นด่างของน้้า
มีค่าต่้ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้้า โดยระดับปกติค่าความเป็นด่างของแหล่งน้้า
ธรรมชาติมีพิสัยอยู่ระหว่าง 25 – 500 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528)  

ความกระด้างของน้้าในบึงโขงหลง มีพิสัย 9.0 – 55.0 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.58 ± 12.42 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (ตารางที่ 2)  และความกระด้าง
เฉลี่ยตามจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 17.50 ± 3.00 ถึง 26.63 ± 16.69 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต 
(ตารางที่ 3) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เมื่อพิจารณาตาม
ช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือระดับน้้าก้าลังลง(เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย(เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังขึ้น
(เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก(เดือนกันยายน) พบว่าความกระด้างของน้้ามีค่าเฉลี่ย 14.43 ± 3.21, 38.25 
± 11.63, 25.00 ± 7.25 และ 12.63 ± 2.92 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต ตามล้าดับ (ตารางที่ 
4) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยในช่วงระดับน้้ามาก(เดือน
กันยายน) จะมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และในช่วงระดับน้้าน้อย(เดือนมีนาคม) จะมีค่าเฉลี่สูงสุด จากการศึกษาความ
กระด้างในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว พบว่าการเปลี่ยนแปลงของความกระด้างมีค่าต่้ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของสัตว์น้้าโดยระดับปกติค่าความกระด้างของน้้าอยู่ระหว่าง 75 - 300 มิลลิกรัมต่อลิตรของ
แคลเซียมคาร์บอเนต (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) จากความกระด้างของน้้าที่พบในในบึงโขงหลงมีค่าไม่เกิน 
75 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต สามารถจัดได้ว่าเป็นแหล่งน้้าที่เป็นน้้าอ่อน  จะท้าให้มีก้าลังผลิต
ของน้้าต่้า 

ออร์โธฟอสเฟต เป็นฟอสฟอรัสในรูปที่ละลายน้้า ซึ่งแพลงก์ตอนพืชสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ใน
การเจริญเติบโตได้และเป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้้า จากการศึกษาพบค่าออร์โธฟอสเฟตในบึงโขง
หลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.016 - 0.058  มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.034 ± 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตาราง
ที่ 2) และมีค่าออร์โธฟอสเฟตเฉลี่ยในแต่ละจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 0.025 ± 0.01 ถึง 0.044 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อ
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ลิตร เมื่อน้าค่าเฉลี่ยมาทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เมื่อ
พิจารณาค่าออร์โธฟอสเฟตเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือระดับน้้าก้าลังลง (เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย
(เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังขึ้น (เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก(เดือนกันยายน) พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.022 ± 0.01, 0.036 ± 0.01, 0.035 ± 0.01 และ 0.044 ± 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ และทดสอบ
ความแตกต่างทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ในช่วงระดับน้้ามาก(เดือนกันยายน) พบว่า
มีค่าออร์โธฟอสเฟตเฉลี่ยค่อนข้างสูง เนื่องจากน้้าฝนชะล้างเอาฟอสเฟตที่อยู่ในดินละลายลงสู่แหล่งน้้า จึงท้าให้
ปริมาณออร์โธฟอสเฟตสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นกรดเป็นด่างในฤดูฝนที่ต่้า กล่าวคือเมื่อความเป็นกรด
เป็นด่างต่้าแนวโน้มของฟอสเฟตจะสูงขึ้น และเมื่อความเป็นกรดเป็นด่างสูงขึ้นแนวโน้มของฟอสเฟตจะลดลง 
เนื่องจากน้้าที่มีความเป็นกรดเป็นด่างสูงฟอสเฟตจะตกตะกอนกับแคลเซียมในรูปของแคลเซียมฟอสเฟต 
(Boyd, 1982) เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของปริมาณออร์โธฟอสเฟตในแง่อาหารธรรมชาติในบึงโขงหลงจาก
การศึกษาครั้งนั้ พบว่าปริมาณออร์โธฟอสเฟตที่พบมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด ซึ่งแหล่งน้้าที่มีความอุดม
สมบูรณ์ในแง่อาหารธรรมชาติที่เหมาะสมควรมีปริมาณฟอสเฟตอยู่ระหว่าง 0.02 – 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ไมตรี และจารุวรรณ, 2528 ) ปริมาณออร์โธฟอสเฟตที่สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก้าหนดไม่ได้ส่งผลต่อสัตว์น้้าโดยตรง แต่
สามารถก่อให้เกิดมลภาวะทางอ้อมได้ เนื่องจากฟอสเฟตเป็นธาตุอาหารที่จ้าเป็นต่อพืชน้้า ดังนั้นในแหล่งน้้าที่มี
ปริมาณฟอสเฟตสูงสามารถท้าให้พืชน้้าและแพลงก์ตอนบางชนิด เช่น สาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน เจริญเติบโต
และเพ่ิมจ้านวนอย่างรวดเร็ว ท้าให้ความต้องการใช้ออกซิเจนเพ่ือย่อยสลายแพลงก์ตอนส่วนที่ตายแล้วสูงขึ้น 
ส่งผลให้ออกซิเจนละลายน้้าลดลงในที่สุดเกิดสภาพการขาดออกซิเจนในแหล่งน้้านั้นได้ 

ฟอสฟอรัสทั้งหมด (total phosphorus) จากการศึกษาพบปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในบึงโขง
หลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.12 0.089 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.043 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 2) 
และมีค่าฟอสฟอรัสทั้งหมดเฉลี่ยในแต่ละจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 0.033 ± 0.02 ถึง 0.037 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร เมื่อน้าค่าเฉลี่ยมาทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เมื่อ
พิจารณาค่าปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือระดับน้้าก้าลังลง (เดือนธันวาคม) 
ระดับน้้าน้อย(เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังขึ้น (เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก(เดือนกันยายน) พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.018 ± 0.01, 0.051 ± 0.01, 0.049 ± 0.02 และ 0.052 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ 
และทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยในช่วงระดับน้้ามาก(เดือน
กันยายน) พบว่ามีค่าฟอสฟอรัสทั้งหมดเฉลี่ยค่อนข้างสูงกว่าช่วงระยะเวลาอ่ืนๆ  เนื่องจากน้้าฝนชะล้างเอา
ฟอสฟอรัสหรือแร่ธาตุต่างๆจากพ้ืนที่ท้าการเกษตรบริเวณรอบๆบึงโขงหลงละลายลงสู่แหล่งน้้า จึงท้าให้
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณออร์โธฟอสเฟต เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในแง่อาหารธรรมชาติในบึงโขงหลงจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าปริมาณฟอสฟอรัส
ทั้งหมดที่พบมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด จารุวรรณ (2550) กล่าวว่าหากแหล่งน้้าธรรมชาติมีฟอสฟอรัสสูงเกิน
กว่า 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร จัดว่าแหล่งน้้านั้นมีอาหารธรรมชาติมากเกินไป และในการควบคุมและป้องกันการ
เสื่อมโทรมของแหล่งน้้าจึงได้ก้าหนดมาตรฐานไว้โดยไม่ควรมีปริมาณฟอสฟอรัสเกิน 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร  
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แอมโมเนียไนโตรเจน (ammonia nitrogen) ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนของน้้าในบึงโขงหลง 
มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.08 – 0.126 มิลลิกรัมต่อลิตร  มีค่าเฉลี่ย 0.052 ± 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 2) 
และมีค่าแอมโมเนียไนโตรเจนเฉลี่ยตามจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 0.025 ± 0.02  ถึง 0.081 ± 0.04 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร (ตารางที่ 3) เมื่อน้าค่าเฉลี่ยมาทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 
โดยค่าเฉลี่ยแอมโมเนียไนโตรเจนจุดส้ารวจที่ 1 (ท่าเรือโคกคล้อย) มีค่าสูงสุด และจุดส้ารวจที่ 5 (กลางบึงโขง
หลง) มีค่าต่้าสุด ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่ามีแนวโน้มแปรผันกับค่าความขุ่นของน้้าและผกผันกับค่าออกซิเจนที่
ละลายในน้้า เนื่องจากหากบริเวณที่มีการสะสมของตะกอนหรือสารอินทรีย์มาก จะใช้ออกซิเจนในการย่อย
สลายมาก ท้าให้ปริมาณออกซิเจนในน้้าลดลง ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนสูงกว่าบริเวณอ่ืนๆ และเมื่อ
พิจารณาค่าแอมโมเนียไนโตรเจนเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือระดับน้้าก้าลังลง(เดือนธันวาคม) ระดับน้้า
น้อย(เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังขึ้น(เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก(เดือนกันยายน พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.047 ± 0.03, 0.065 ± 0.4, 0.048 ± 0.02 และ 0.047 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) 
และทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เมื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในบึงโขงหลงจาการศึกษาครั้งนี้ พบว่าค่าปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนของน้้า
อยู่ในช่วงที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดเล็กน้อย ไมตรีและจารุวรรณ (2528) รายงานว่าระดับความเข้มข้นของ
แอมโมเนียที่ไม่เป็นอันตรายต่อปลาไม่ควรเกิน 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร และโดยทั่วไปในแหล่งน้้าธรรมชาติจะมี
แอมโมเนีย 0.01- 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร (เวียง, 2525)  

ไนโตรเจนทั้งหมด (total nitrogen) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดของน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่
ระหว่าง 0.051 – 1.205 มิลลิกรัมต่อลิตร  มีค่าเฉลี่ย 0.639 ± 0.32 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 2) และมีค่า
แอมโมเนียไนโตรเจนเฉลี่ยตามจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 0.400 ± 0.12  ถึง 1.059 ± 0.15 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ตารางที่ 3) เมื่อน้าค่าเฉลี่ยมาทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ  (p<0.05) โดย
ค่าเฉลี่ยไนโตรเจนทั้งหมดจุดส้ารวจที่ 1 (ท่าเรือโคกคล้อย) มีค่าสูงสุด และจุดส้ารวจที่ 6 (แพอาหารค้า
สมบูรณ์) มีค่าต่้าสุด และเมื่อพิจารณาค่าไนโตรเจนทั้งหมดเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือระดับน้้าก้าลังลง
(เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย(เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังขึ้น(เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก(เดือน
กันยายน พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.546 ± 0.39, 0.744 ± 0.25, 0.619 ± 0.34 และ 0.648 ± 0.29 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) และทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05)  

ค่าคลอโรฟิลล์ เอ (chlorophyll a) ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ เฉลี่ยของน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่
ระหว่าง 2.89 - 53.42  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ย 18.97 ± 11.86 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
(ตารางที่ 2) และมีค่าคลอโรฟิลล์ เอ เฉลี่ยตามจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 12.59 ± 11.02  ถึง 29.03 ± 15.62 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  (ตารางที่ 3) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) เมื่อพิจารณาค่าคลอโรฟิลล์ เอ เฉลี่ยตามตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือระดับน้้าก้าลังลง  (เดือน
ธันวาคม) ระดับน้้าน้อย(เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังขึ้น (เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก(เดือนกันยายน) 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.97 ± 12.76, 30.26 ± 12.21, 16.68 ± 6.07 และ 9.99 ± 5.54 มิลลิกรัมต่อ
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ลูกบาศก์เมตร  ตามล้าดับ (ตารางท่ี 4) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 
โดยพบปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ สูงในช่วงระดับน้้าน้อย(เดือนมีนาคม) และพบปริมาณคลอโรฟิลด์ เอ ต่้า ในช่วง
ระดับน้้ามาก(เดือนกันยายน) เนื่องจากกาเจือจางของปริมาณน้้าท้าให้ความเข้มข้นของคลอโรฟิลด์ เอ ลดลง  
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ เป็นพารามิเตอร์หนึ่งที่นิยมใช้ในการประเมินความอุดมสมบูรณ์และจ้าแนกประเภท
แหล่งน้้าตามระดับคลอโรฟิลล์ เอ ซึ่ง Niles และคณะ (1996) ได้จ้าแนกไว้ดังนี้ Oligotrophic Waters 
หมายถึงแหล่งน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์น้อย พบปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ น้อยกว่า 4.7 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร  Mesotrophic Waters หมายถึงแหล่งน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง พบปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ มี
ค่าอยู่ระหว่าง 4.7  - 14.3 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  และ Eutrophic Waters หมายถึงแหล่งน้้าที่มีความ
อุดมสมบูรณ์มาก พบปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ มากกว่า 14.3 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อพิจารณาค่า
คลอโรฟิลล์ เอ เฉลี่ยของน้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาวมีค่าเฉลี่ย 18.97 ± 11.86 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จึง
จัดอ่างเก็บน้้าเข่ือนล้าปาวอยู่ในระดับแหล่งน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
    จากการศึกษาคุณภาพน้้าโดยทั่วไปในอ่างบึงโขงหลง ระหว่างเดือน ธันวาคม 2552 ถึงเดือน 

กันยายน 2553 พบว่า คุณภาพน้้าในบึงโขงหลง ยังมีคุณภาพดี มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงจากแหล่งน้้า
ธรรมชาติโดยทั่วไปไม่มากนัก จากการน้าคุณภาพน้้าเฉลี่ยทุกดัชนี เปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้้าที่เหมาะสม
ในด้ารงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์น้้า พบว่าคุณภาพน้้าโดยทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่เป็น
อันตรายต่อสัตว์น้้า อย่างไรก็ตามยังมีคุณภาพน้้าบางประการ เช่น ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน และออร์โธ
ฟอสเฟต ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย และค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง และความน้าไฟฟ้ามีค่า
ค่อนข้างต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในบางช่วงเวลาและบางจุดส้ารวจ  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์
น้้าได้ น้้าในบึงโขงหลงสามารถน้าไปใช้ในกิจกรรมทางด้านการประมงได้เป็นอย่างดี ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงคุณภาพน้้าบางดัชนี เช่น ความกระด้าง ความเป็นด่าง ความน้าไฟฟ้าที่มีค่าค่อนข้างต่้า  
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                             โครงการเพิม่ผลผลติกบนา 
 ประจ าปี 2558 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อเพิ่มผลผลิตกบนาในแหล่งธรรมชาติ 

2. เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนจากธรรมชาติ สร้างแหล่งอาหารประจ าหมู่บา้น 

3. ลดการใชย้า และสารเคมีในการท าการเกษตร ช่วยลดตน้ทุนในการผลิต 

4. ปลูกจิตส านึกในดา้นการอนุรักษพ์นัธ์ุกบนา และช่วยสร้างความสมดุลใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม  

งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยวดั แผนการ 

ปฏิบติังาน 

ผลการ 

ปฏิบติังาน 

% 

ผลงาน 

หมาย
เหตุ 

-เพาะพนัธ์ุกบนา 

 

ตวั 190,000 84,500 44.40  

-ปล่อยลูกกบนา 

 

แห่ง/ไร่ 5/100 5/485 100.00  

-ติดตามผล 

 

แห่ง/ไร่ 5/100 5/485 100.00  
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โครงการเพิม่ผลผลติกบนา 

                 ประจ าปี 2559 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อเพิ่มผลผลิตกบนาในแหล่งธรรมชาติ 

2. เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนจากธรรมชาติ สร้างแหล่งอาหารประจ าหมู่บา้น 

3. ลดการใชย้า และสารเคมีในการท าการเกษตร ช่วยลดตน้ทุนในการผลิต 

4. ปลูกจิตส านึกในดา้นการอนุรักษพ์นัธ์ุกบนา และช่วยสร้างความสมดุลใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม  

งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยวดั แผนการ 

ปฏิบติังาน 

ผลการ 

ปฏิบติังาน 

% 

ผลงาน 

หมาย
เหตุ 

-เพาะพนัธ์ุกบนา 

 

ตวั 95,000 125,300 131.89  

-ปล่อยลูกกบนา 

 

แห่ง/ไร่ 7/100 14/1,200 168.00  

-ติดตามผล 

 

แห่ง/ไร่ 7/100 13/1,185 154.05  
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   โครงการพฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการประมง 
 ประจ าปี 2558 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยวดั แผนการ 

ปฏิบติังาน 

ผลการ 

ปฏิบติังาน 

% 

ผลงาน 

หมาย
เหตุ 

-พฒันาศกัยภาพเกษตรกรรายเดิม 

การฝึกอบรมใหค้วามรู้เกษตรกร 

ราย 7 7 100  

-การใหค้วามรู้เกษตรกรเป็น
รายบุคคล(coaching) 

ราย 7 7 100  

-ติดตามประเมินผลเกษตรกรหลงัจาก
ท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ 

ราย 7 7 100  
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ภาพกจิกรรรมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ 2558 

    
 

           
ภาพกจิกรรมโครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 2558 
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โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง  ประจ าปี 2559 
หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยกรมประมงมีสถานที่สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง เพ่ือขยายโอกาสให้แก่
เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการประมงอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบแก่
เกษตรกรในระยะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ          การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า  พร้อมทั้งด้าเนินการปรับปรุงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด/ชายฝั่ง ให้รับรองเกษตรกรในการฝึกปฏิบัติ
และเรียนรู้ ดังนั้น กรมประมงจึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงให้เป็นเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพ่ือเป็นต้นแบบการน้าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯ มาใช้ในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรมีความยั่งยืนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
วัตถุประสงค ์

1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 
2. เป็นศูนย์เครือข่ายให้บริการความรู้เทคโนโลยีด้านการประมงในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
3. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสบการณ์ทั้งบุคลากรภาครัฐ

และปราชญ์ชาวบ้าน 

เป้าหมาย 
1. จัดฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัด  

บุรีรัมย์ รวมจ้านวน ๗0 ราย 
2. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านการประมง ๑ แห่ง 

ตัวช้ีวัด  ปีงบประมาณ 2559 
1. เกษตรกรหรือผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ทัศนศึกษา ดูงาน แล้วน้าความรู้ไปปรับปรุง

กิจกรรมของตัวเองปีละไม่ต่้ากว่า 70 ราย 
2. เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นตามเกณฑ์ที่กรม

ประมงก้าหนดเพิ่มข้ึน ทดสอบโดยใช้แบบประเมินก่อนหลังการให้ความรู้ 
3. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้พอเพียงชุมชนด้านการประมง ๑ แห่ง 

กิจกรรม/แผนงาน 
1. จัดฝึกอบรมเกษตรกร ทัศนศึกษา ดูงาน และฝึกปฏิบัติในศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง 
2. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง  ๑ แห่ง 

งบประมาณปี 2559 
  งบประมาณในการด้าเนินงานรวม  ๒0๕,๐00 บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน)   
ระยะเวลาด าเนินการ  
                       ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง กันยายน ๒๕๕๙  
หน่วยงานรับผิดชอบ 
                      ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุรินทร์  
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ประโยชน์ที่ได้รับ  
๑. เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามหลักปรัชญา และเกิดความมั่นใจใน           

                          การประกอบอาชีพ 
๒. ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง จะเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่องและสร้างความ  
    เข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร และระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง 
๓. ศูนย์เรียนรู้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีแผนการท้างานต่อเนื่องชัดเจน ผู้สนใจสามารถเตรียม 
    ตัวเข้ารับการศึกษาหาแหล่งความรู้ได้ล่วงหน้าตามเรื่องที่ตนเองสนใจ 
๔. เกษตรกรได้รับการฝึกปฏิบัติในภาคสนามไม่เกิดความเบื่อหน่ายเหมือนการฝึกอบรมใน 
    ห้องเรียนที่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยชิน 
๕. เกษตรกรสามารถฝึกปฏิบัติภาคสนามได้อย่างมั่นใจ และหากต้องการความรู้เพิ่มเติมก็ 
    สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยวดั แผนการ 

ปฏิบติังาน 

ผลการ 

ปฏิบติังาน 

% 

ผลงาน 

หมาย
เหตุ 

-จดัฝึกอบรมเกษตรกร ราย 70 70 100  

-บุคคลภายนอกเขา้มาศึกษาดูงาน ราย 200 406 203  

-ปรับปรุงศนูยเ์รียนรู้ แห่ง 1 1 100  
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                                     แบบประเมินเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมจังหวดั..........     (    )  ก่อน   (   )   หลงั                              
                                            โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ประจ าปี 2559                                 เลขที.่...........   

ศูนย์วจัิยและพฒันาประมงน ้าจืดสุรินทร์           
___________________________________________________________ 

ตอนที ่1 ให้ท าเคร่ืองหมายกากบาท (x) หน้าข้อทีถู่กต้องที่สุด (10 คะแนน) 
1. ปลาดุกบ๊ิกอุย คือ ช่ือเรียกปลาชนิดใด? 

ก           ปลาดุกอุยเทศ ข ปลาดุกอุย 
ค ปลาดุกรัสเซีย    ง ปลาดุกยกัษ ์

2. ลกัษณะไข่ปลาปลาตะเพียนขาว คลา้ยคลึงกบัไข่ปลาชนิดใด? 
 ก ปลานิล     ข ปลาไน 
 ค ปลาดุก     ง ปลายีส่กเทศ 
3. ปลาดุก กินอาหารประเภทใดเป็นอาหาร? 
 ก กินพืช     ข กินเน้ือ 
 ค กินผกับุง้    ง กินตะไคร่น ้า 
4. การเล้ียงกบ สามารถเล้ียงไดใ้นวสัดุใดต่อไปน้ี? 
  ก บ่อพลาสติก    ข บ่อซีเมนต ์
  ค ถงัส้วม     ง ถูกทุกขอ้ 
5. ไรแดง เป็นอาหารท่ีใชส้ าหรับอนุบาลสัตวน์ ้าใดต่อไปน้ี? 
  ก อนุบาลลูกปลาดุก   ข อนุบาลลูกปลาสวาย 
  ค อนุบาลลูกกบ    ง ถูกทุกขอ้ 
6. การเล้ียงปลาทัว่ไป สามารถเล้ียงไดใ้นวสัดุใด ต่อไปน้ี? 
  ก บ่อดิน     ข บ่อซีเมนต ์
 ค กระชงั     ง ถูกทุกขอ้ 
7.  การขดุบ่อเล้ียงปลา ควรค านึงถึงเร่ืองใด ต่อไปน้ี? 
 ก อยูใ่กลแ้หล่งน ้า มีน ้าตลอดปี  ข ดินควรเป็นดินทราย 
 ค ดินควรเป็นดินเหนียว ปนทราย  ง ขอ้ ก. และ ขอ้ ค. 
8. ขอ้ใดต่อไปน้ี มีความเหมาะสมส าหรับการเล้ียงปลาในนาขา้ว? 
  ก การขดุคู เป็นร่องรอบๆ แปลงนา  ข ในนาควรมีน ้าอยา่งนอ้ย 3 เดือน 
          ค ลูกปลาควรมีขนาดตั้งแต่ 5- 7 ซม.ข้ึนไป ง ถูกทุกขอ้ 
9. ขอ้ใดต่อไปน้ี เป็นวธีิป้องกนัการเกิดโรคในบ่อปลา? 
 ก การเปล่ียนถ่ายน ้าในบ่อปลา  ข ใหอ้าหารปลาท่ีพอเหมาะ 
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 ค ไม่เล้ียงปลาหนาแน่นจนเกินไป  ง ถูกทุกขอ้   
10. ขอ้ใดต่อไปน้ี มีประโยชน์ในการรักษาคุณสมบติัน ้าในบ่อปลา? 
 ก กากชา     ข    น ้าหมกัชีวภาพ 
 ค น ้ามนัเบนซิน                 ง ถูกทุกขอ้ 
___________________________________________________________ 

ตอนที ่2 ใหท้ าเคร่ืองหมาย () หนา้ขอ้ท่ีเห็นวา่ถูก และท าเคร่ืองหมาย (x) หนา้ขอ้ท่ีเห็นวา่ผดิ (10 คะแนน) 

11 ...........ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลกัษณะ 3 ประการ ไดแ้ก่ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัท่ีดี 

12............การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมท่ีจะเผชิญผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ 

13............การมีคุณธรรม คือการมีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความขยนัอดทน และใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต  

14............การจดัท าบญัชีครัวเรือน ช่วยท าใหท้ราบขอ้มูลรายรับ และรายจ่าย ภายในครอบครัว 

15............การเล้ียงปลาดุกในบ่อพลาสติก ไม่ถือวา่เป็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ครอบครัว 

16............เงินก าไร คือ เงินรายได ้- ตน้ทุน  

17............ปกติในเวลาช่วงเชา้มืด ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้าจะมีมากกวา่ ในช่วงท่ีมีแสงแดดออก 

18............ปลาจะกินอาหารในปริมาณท่ีนอ้ยลงกวา่ปกติ เม่ือสภาพอากาศเยน็ มืดคร้ึม หรือมีฝนตก 

19............ปลาท่ีมีลกัษณะครีบเป่ือย ตกเลือด วา่ยน ้าชา้ๆ หรือควงสวา่น เป็นอาการของปลาป่วยเป็นโรค 

20............เกลือแกง สามารถช่วยรักษาอาการเครียดของปลาในบ่อได ้

ตอนที ่3   แบบทดสอบความรู้ทัว่ไป เร่ือง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกบัภาคการประมง 

ใหท้ าเคร่ืองหมาย () หนา้ขอ้ท่ีเห็นวา่ถูก และท าเคร่ืองหมาย (x) หนา้ขอ้ท่ีเห็นวา่ผิด (5 คะแนน) 
21………ประเทศสมาชิกอาเซียน มี 10 ประเทศ คือ บรูไน กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์  
                สิงคโปร์   ไทย  และเวยีดนาม 
22………ประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ย 3 เสาหลกั คือ ประชาคมสังคมและวฒันธรรม ประชาคมความมัน่คง 
                 อาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
23………ผูน้ าอาเซียนไดเ้ห็นพอ้งกนัวา่ประชาคมอาเซียนจะเสร็จสมบูรณ์ในวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
24………ตน้ทุนการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าของไทยส่วนใหญ่สูงกวา่ประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 
25………หน่ึงในนโนบายของกรมประมงในการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน คือ การผลกัดนัให้ 
               ไทยเป็นศูนยก์ลางการผลิตและการคา้อาหารทะเลของอาเซียน 

    .....ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือ..... 
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ภาพกิจกรรม 

    
 

                 
 

    
 

                


