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บันทึกของผู้อ านวยการศนูย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ 
  
  รายงานประจ าปีฉบับนี้ท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานปี 2559 และเผยแพร่กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง เพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของกรมประมง ส่วนราชการอ่ืนๆ  และผู้สนใจทั่วไป  ซึ่ง
ผลงานต่าง ๆ ได้รับความส าเร็จตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ 
   

ความส าเร็จของการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เพชรบูรณ์สามารถปฏิบัติจนบรรลุเปูาหมายทุกกิจกรรม/โครงการนั้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงของกรมประมงทุกท่าน  ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจเสียสละจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ  ทุกท่านที่ทุ่มเทพลังทั้ง
กายและใจ ตลอดจนมีพลังความคิดพร้อมที่จะเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหามาโดยตลอดเวลาที่ ปฏิบัติงาน ส่งผลให้มี
ประสิทธิภาพเต็มความสามารถ  นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือในการประสานงานต่าง ๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาคราชการและภาคเอกชน ทุกสิ่งที่ส่งผลส าเร็จในปี 2559 นี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เพชรบูรณ์ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ค าแนะน าตลอดจนให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 
 

  (นายเมธา คชาภิชาติ) 
 ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ 
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จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
1. สภาพทั่วไปเกี่ยวกับประมงของจังหวัด 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย จากทางด้านเหนือสุดถึงใต้ของจังหวัด
เพชรบูรณ์ยาว 296 กิโลเมตร สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 115 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 346 
กิโลเมตร รวมเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัดเพชรบูรณ์ 7,917,760 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 117 
ต าบล รวมเทศบาลต าบลในเมือง และเทศบาลอ าเภอหล่มสัก รวม 1,330 หมู่บ้าน ประชากร 1,027 ,767 คน 
(กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานจังหวัดเพชรบูรณ์, 2556) มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(Gross Provincial Product: GPP) ปี 2556 มีมูลค่า 55,747 ล้านบาท โดยสาขาประมงมีมูลค่า 238 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.43 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยงที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ได้แก่ ปลานิล ปลาดุกเทศ ปลาหมอ ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์เทศ และกบนา โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้ าจืด
ประเภทการจดทะเบียน จ านวน 8,935 ราย บ่อเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 9,638 บ่อ พ้ืนที่  15,547.93 ไร่ 
(ส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 2557) ส าหรับแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญมี 3 แหล่งน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าปุาสัก ลุ่ม
แม่น้ าเข็ก ลุ่มน้ าเชิญ และแหล่งน้ าชลประทาน มีจ านวนทั้งสิ้น ๘ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าห้วยปุาแดง อ่างเก็บน้ าคลอง
เฉลียงลับ อ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น  อ่างเก็บน้ าห้วยปุาเลา อ่างเก็บน้ าห้วยใหญ่ ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ าปุาสัก ฝายศรีจันทร์ 
ฝายวังโปุง ซึ่งฝายและอ่างเก็บน้ าเหล่านี้สามารถเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ าได้ ผลผลิตสัตว์น้ าจืดจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 14,464.5  ไร่ ส ารวจร้อยละ 5 คิดเป็นพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 723.23  ไร่ การเลี้ยง
สัตว์น้ าในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์น้ าทั้งสิ้น 834.25 ไร่ ผลผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในรอบปีของ
จังหวัด มีปริมาณทั้งสิ้น 576,683 ต่อปี และการส ารวจการจับสัตว์น้ าในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผลผลิตจากการจับสัตว์
น้ าในแหล่งน้ าในรอบปีของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีปริมาณท้ังสิ้น 7,934.50 ต่อปี 
  ลักษณะภาพรวม Supply Chain ของการผลิตปลาในน้ าจืดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ที่มีหน้าที่ต่างๆ ใน
การไหลของสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค โดยผ่านพ่อค้าคนกลางที่ท าหน้าที่รวบรวมผลผลิตที่ได้ เพ่ือตอบสนองต่อ
ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นความต้องการในรูปแบบของปลาสด และแปรรูปพร้อมบริโภค สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ อยู่ในส่วนของภาครัฐ ภายใต้การดูแลของ
กรมประมง มีหน้าที่หลักในการผลิตลูกปลาเพ่ือแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ทีมีความประสงค์ที่ จะเลี้ยงไว้เพ่ือยังชีพและ
เหลือก็จ าหน่าย เพ่ือสนองนโยบายของภาครัฐที่มีความต้องการที่ประสงค์จะให้เกษตรกรมีรายได้เสริมรองจากรายได้
หลักหรือบริโภคในครัวเรือน ในขณะเดียวกันศูนย์ฯ เองยังท าหน้าที่เพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลาเพ่ือจ าหน่ายให้กับ
เกษตรกรผู้มีความประสงค์ที่จะเลี้ยงปลา ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ทั้งนี้การผลิตปลาเพ่ือจ าหน่ายของศูนย์ฯ ขาย
ในราคาย่อมเยาถูกกว่าราคาลูกปลา ณ ท้องตลาดทั่วไป จึงท าให้ลูกปลาที่สามารถผลิตได้ไม่สามารถผลิตและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เลี้ยงปลาได้ ในบางช่วงฤดูกาลทั้งนี้ผู้ที่เข้ามาซื้อลูกปลามีทั้งพ่อค้าอนุบาลหรือช าปลา
มารับซื้อเพ่ือน าไปขุนจากปลาเซนให้เป็นปลานิ้วเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับปลา อีกท้ังเกษตรกรผู้เลี้ยงเองสามารถเข้ามาซื้อที่
ศูนย์ได้โดยตรง 

2) ฟาร์มเพาะพันธุ์ลูกปลาเอกชน ได้แก่ บ.เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม และ ไร่ก านันจุล เป็นฟาร์มที่
ท าหน้าที่ในการเพาะเลี้ยงและอนุบาลลูกปลาเพื่อจ าหน่ายให้เกษตรกรภายในและต่างจังหวัดที่มีความต้องการลูกปลา
ที่อนุบาลเพ่ือน าไปช าและอนุบาลต่อและขายต่อกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาโดยตรงเลี้ยง หรือในบางส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยง
ปลาสามารถเข้าซื้อยังฟาร์มเอกชนโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าอนุบาลช าปลา แต่ราคาลูกปลาต่อตัวจะสูงกว่าราคา
ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ 
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3) ฟาร์มอนุบาลหรือฟาร์มช าลูกปลา เป็นฟาร์มที่เพาะเลี้ยงลูกปลาจากปลาตุ้มหรือปลาเซน เพ่ือขาย
ในลักษณะของปลานิ้ว เพ่ือขายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในสัดส่วนราคาที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เกษตรกรผู้อนุบาลหรือช าลูก
ปลามีการน าเข้าลูกปลาจากต่างจังหวัดมาเพ่ืออนุบาลและช าขายภายในจังหวัดเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เลี้ยง 

4) ลักษณะของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้ าจืด ในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะการเลี้ยงทั้งในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลองและบึง เป็นต้น หรือเลี้ยงตามสระและบ่อส่วนตัว มีลักษณะการเลี้ยงโดยทั่วไปคือ 
เลี้ยงในบ่อดิน 

5) พ่อค้ารวบรวมปลาในท้องถิ่นและพ่อค้ารายย่อย เป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ในการรวบรวมปลาจาก
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือส่งต่อไปยังพ่อค้าปลาในตลาดสด และผู้แปรรูปในท้องถิ่น เช่น กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ผู้รวบรวมยังน าปลาจากต่างจังหวัดเข้ามาขายเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคภายในจังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วย 

6) ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา เป็นกลุ่มคนที่อาศัยวัตถุดิบเป็นปลาสดมาเพ่ือท าการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ปลาในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ปลาส้ม เป็นต้น จากนั้นจัดจ าหน่ายทั้งภายในและภายนอกจังหวัดสู่ผู้บริโภคโดยตรง 

7) พ่อค้าในตลาดสดทั่วไป กล่าวคือเป็นพ่อค้าปลีกหรือพ่อค้ารวบรวมเองที่ท าหน้าที่ในการจ าหน่าย
ปลาสดให้กับผู้บริโภคโดยตรง ทั้งนี้พ่อค้าจะมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการจ าหน่ายที่แตกต่างกันออกไป เช่น การ
ช าแหละปลาหลังการขาย การหั่นชิ้นปลาตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ การถอดเกล็ดปลาเป็นต้น โดยไม่คิดเงินเพ่ิมเป็น
เพียงการบริการหลังการขาย เพ่ือดึงดูดลูกค้า เป็นต้น 

8) ผู้บริโภค เป็นกลุ่มคนหน่วยสุดท้ายภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีสิทธิ์เลือกที่จะซื้อได้ผลิตภัณฑ์ปลาที่
ได้จากการแปรรูป หรือซื้อในรูปของปลาสดมาท าการแปรรูปหรือปรุงเป็นอาหารได้โดยตรง หรืออาจสามารถซื้อกับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาได้จากบ่อได้เช่นกัน 
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ระบบ Supply Chain โดยรวมของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์ประมงน้ า

จืดเพชรบูรณ์ 

ฟาร์มเพาะ/อนุบาล 

ฟาร์มอนุบาล/ 
ช าปลา 

เกษตรกรผู้ผลิต 
ลูกปลาต่างจังหวัด 

เกษตรกรเลี้ยงปลา
ในแปลงนา 

เกษตรกรเลี้ยงปลา
ในบ่อดิน 

พ่อค้ารวบรวม 
รายย่อย/ท้องถิ่น 

ผู้น าเข้าปลาจาก
ต่างจังหวัด 

พ่อค้าในตลาดสด ผู้แปรรูปปลา OTOP 
กลุม่แม่บ้าน ฯ 

ผู้บริโภค 
ภายในจังหวัด 

ผู้บริโภค 
ในต่างจังหวัด 
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2. สภาพดินในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลักษณะดินของจังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งตามลักษณะกลุ่มดินได้เป็น  4  กลุ่ม  คือ 
1) กลุ่มดินนา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ร้อยละ  20  ของพื้นที่จังหวัด 
2) กลุ่มดินไร่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ร้อยละ  30  ของพื้นที่จังหวัด 
3) กลุ่มดินตื้น ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ร้อยละ  10  ของพื้นที่จังหวัด 
4) ภูเขา  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ร้อยละ  40  ของพื้นที่จังหวัด 

 ดินที่พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความหลากหลายตามสภาพภูมิประเทศ วัตถุต้นก าเนิดขบวนการก าเนิด 
โดยอาจแบ่งเป็นดินที่ราบลุ่มแม่น้ าและลานตะพักล าน้ า ประมาณร้อยละ 53  ของพ้ืนที่จังหวัด  ซึ่งเป็นดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์ปานกลางถึงระดับสูง  มีสภาพเหมาะสมต่อการท าเกษตรกรรม  เป็นดินภูเขาและเนินเขาประมาณร้อยละ  47   
ของพ้ืนที่จังหวัด ซ่ึงสรุปตามศักยภาพและปัญหาด้านการเกษตรได้ดังนี้ 

- ดินบริเวณท่ีราบน้ าท่วมถึง  ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นเนื้อดินละเอียด  เป็นดินลึก ความสามารถในการ
อุ้มน้ าของดินปานกลางถึงสูง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูงการใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ใช้ท านา 

- ดินบริเวณสันดินริมน้ า พบบริเวณริมฝั่งแม่น้ าปุาสัก มีการระบายน้ าค่อนข้างดีถึงดีที่สุดเนื้อดินเป็นร่วน 
มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง ส่วนใหญ่ใช้ท าสวน ผลไม้ พืชไร่ และเป็นที่ตั้งบ้านเรือน ตลอดจนเป็นที่ตั้งอ าเภอ
และจังหวัด 

- ดินบริเวณพ้ืนที่ราบ เกิดจากการพัดพาและทับถมของตะกอนที่มากับน้ า  ท าให้เกิดเป็นพ้ืนที่
ราบ  บริเวณกว้างทั้งสองฝั่งแม่น้ าปุาสัก สภาพพ้ืนที่สูงกว่าบริเวณที่ราบน้ าท่วมถึง และมีพ้ืนที่ติดต่อกัน โดยพ้ืนที่ราบ
จะมีระดับความสูงเพ่ิมขึ้น เมื่อยู่ห่างแม่น้ าปุาสักออกไป เมื่อใกล้พ้ืนที่ภูเขาสภาพพ้ืนที่จะเปลี่ยนเป็นสภาพลูกคลื่น 
พ้ืนที่เหล่านี้ยังคงใช้ท านา ปลูกข้าว เป็นพืชหลัก 

- สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่น เป็นดินที่มีความลาดชันแบบลูกคลื่นลอนลาด เป็นถึงลูกคลื่นลอนชัน เกิดจาก
อิทธิพลของตะกอนล าที่ หรือมีการเคลื่อนย้ายระยะสั้น แต่ยังอยู่ในบริเวณหินต้นก าเนิดชนิดเดียวกัน ในพ้ืนที่ส่วนนี้จะ
ประกอบด้วยดินหลายชนิด ที่มีศักยภาพแตกต่างกันมาก โดยทั่วไปปลูกพืชไร่ ไม้ผล หรือเป็นพ้ืนที่ปุาไม้ ปุาละเมาะ 
ฯลฯ 

-  ดินบริเวณพ้ืนที่ภูเขา พ้ืนที่เปล่านี้มีความลาดชันตั้งแต่ 35% ขึ้นไป ประกอบด้วยหินหลายชนิด เมื่อ
สลายตัว จึงให้ก าเนิดดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน มีทั้งดินลึกและดินตื้น มีเนื้อดินปานกลางถึงละเอียด ในอดีตเป็น
บริเวณที่เป็นปุาธรรมชาติ ในปัจจุบัน ปุาไม้ได้ถูกท าลายลงไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณดินที่มีศักยภาพทาง
การเกษตร การปลูกผัก พืชไร่ และไม้ผล พบโดยทั่วไปในบริเวณพ้ืนที่นี้ 
 
3. แหล่งน้ าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๓.1 แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญคือแม่น้ าปุาสัก ล าห้วย ล าธาร คลองต่าง ๆ 1,186 สาย สามารถใช้ได้
ในฤดูแล้งประมาณร้อยละ 73 นอกจากนั้นยังมีหนองคลองบึงอีก 83 แห่ง มีพ้ืนที่บางแห่งขาดน้ าในฤดูแล้ง เช่น  
อ าเภอหล่มเก่า อ าเภอเขาค้อ เป็นต้น 

-   แม่น้ าปุาสัก เป็นแม่น้ าที่ไหลผ่านกลางเมืองเพชรบูรณ์จากเหนือลงใต้ มีความยาวประมาณ ๓๕๐ กม. 
ต้นแม่น้ ามีถิ่นก าเนิดที่ภูเขาผาลาจังหวัดเลยและล าน้ าหลายแห่งรวมตัวกันไหลผ่านอ าเภอหล่มเก่า อ าเภอหล่มสัก 
อ าเภอเมือง อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอบึงสามพัน อ าเภอวิเชียรบุรี และอ าเภอศรีเทพ  

-  ลุ่มน้ าเชิญ ล าน้ าเชิญมีต้นน้ าจากเทือกเขาในบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวด้าน อ าเภอหล่มเก่า  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ไหลลงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่าน อ าเภอคอนสาน อ าเภอชุมแพ ไปบรรจบกับล าน้ าพรมที่อ าเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น แล้วไหลลงอ่างเก็บน้ าอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
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-  ลุ่มน้ าเข็ก เป็นล าน้ าขนาดกลาง มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ด้าน อ าเภอเขาค้อ ไหลผ่าน
อุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวง บริเวณหน่วยหนองแม่นา จังหวัดพิษณุโลก และไหลขนานไปกับถนนทางหลวง 
หมายเลข 12 (พิษณุโลก - หล่มสัก) เส้นทางลัดเลี้ยวของ ล าน้ าเข็ก ประกอบไปด้วยน้ าตกมากมาย  อาทิ น้ าตกศรี
ดิษฐ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  (ส านักงานจังหวัดเพชรบูรณ์2556) 

 

  ๓.2  แหล่งน้ าเพื่อการชลประทาน แหล่งน้ าชลประทานในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังต่อไปนี้ 
  -  อ่างเก็บน้ าห้วยปุาแดง ต าบลปุาเลา อ าเภอเมือง ส่งน้ าเพ่ือ การเกษตรพ้ืนที่  13,600 ไร่  
ส่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งเป็นแหล่งน้ าดิบผลิตน้ าประปา ของเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ 

-  อ่างเก็บน้ าคลองเฉลียงลับ ต าบลนาปุา อ าเภอเมือง สามารถเก็บกักน้ าได้ 7.85 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และส่งน้ าเพ่ือการเกษตรพ้ืนที่ 7,500 ไร่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ า เสริมให้เกิดความอุดมชุ่มชื่นในพ้ืนที่ต้นน้ าของต าบล
นาปุา 

-  อ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น ต าบลห้วยไร่ อ าเภอหล่มสัก สามารถเก็บกักน้ าได้ 33.20 ล้านลูกบาศก์
เมตร และส่งน้ าเพื่อการเกษตรพ้ืนที่ 31,800 ไร่ส่งน้ าเพ่ือ การอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งแหล่ง
น้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปา ให้แก่พ้ืนที่อ าเภอหล่มสักและอ าเภอหล่มเก่า 

-  อ่างเก็บน้ าห้วยปุาเลา ต าบลปุาเลา อ าเภอเมือง สามารถเก็บกักได้ 8.40 ล้านลูกบาศก์เมตร และส่ง
น้ าเพ่ือการเกษตรพ้ืนที่ 1,000 ไร่ สนับสนุนพ้ืนที่ชลประทานฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้ าห้วยปุาแดง อีกทั้งยังเป็นแหล่ง 
ส ารองน้ าดิบเพ่ือผลิตน้ าประปาในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ หากเกิดวิกฤตการณ์ ขาดแคลนน้ า รวมทั้งเก็บน้ าไม่ให้
ไหลเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ในช่วงฤดูฝน 

-  อ่างเก็บน้ าห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ าเภอเมือง สามารถ เก็บกักน้ าได้ 13.25 ล้าน ลบ.ม. ส่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรพื้นที่ 11,250 ไร่ และเพ่ือการ อุปโภค-บริโภคของประชาชนในพื้นท่ี 

-  อ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง มีพ้ืนที่ ครอบคลุม 2 ต าบล คือ ต าบลโคกปรง และต าบลยางสาว อ าเภอวิเชียร
บุรี มีพ้ืนที่เก็บกักน้ าประมาณ 906 ไร่ เก็บกักน้ าได้ 17.20 ส่งน้ าเพ่ือการเกษตรพ้ืนที่ 10,000 ไร่ ซึ่งสามารถ
แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้งได ้

-  ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ าปุาสัก ต าบลห้วยไร่ อ าเภอหล่มสัก เป็นโครงการฝายทดน้ า ความยาวสันฝาย 100 
เมตร ส่งน้ าเพ่ือการเกษตร 32,000 ไร่ ในฤดูฝนจะปลูกข้าว ส่วนในฤดูแล้งจะปลูกถ่ัวเขียว ยาสูบ พืชผัก 

-   ฝายศรีจันทร์ ต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก เป็นโครงการฝายทดน้ าความยาวสันฝาย 70 เมตร ส่ง
น้ าให้พื้นที่ได้รับประโยชน์ 6,000 ไร่ โดยปลูกข้าวในฤดูฝน และปลูกถ่ัวเขียว ยาสูบ พืชผัก ในฤดูแล้ง 

-  ฝายวังโปุง ต าบลวังโปุง อ าเภอวังโปุง ความยาว 35 เมตร ส่งน้ าให้พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 3 ,600 ไร่ 
โดยปลูกข้าวในฤดูฝน และปลูกพืชไร่ในฤดูแล้ง 

 
4. ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเทือกเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบด้วย  เทือกเขา
เพชรบูรณ์ 1 เป็นเทือกเขาที่อยู่ทางทิศตะวันตก  และเทือกเขาเพชรบูรณ์ 2 เป็นเทือกเขาที่อยู่ทางทิศตะวันออก โดย
มีที่ราบแบบแอ่งกระทะอยู่ระหว่างเทือกเขาทั้งสอง มีแม่น้ าปุาสักเป็นแม่น้ าส าคัญของจังหวัด ไหลผ่านที่ราบตอนกลาง
ของจังหวัดจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ 
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5. ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดเพชรบูรณ์มีภูมิอากาศแบบเขตร้อน อยู่ในเขตอิทธิพลของกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กระแสลม
มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งเป็น 3 ฤดู ประกอบด้วย 

- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ถึง  เดือนกันยายน 
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม  ถึง  เดือนมกราคม 
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึง  เดือนพฤษภาคม 
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์  มีอุณหภูมิสูงสุด 37.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุด  

17.5  องศาเซลเซียส  ฝนตกท้ังสิ้น  136  วัน  ปริมาณน้ าฝนวัดได้  1,682.40  มิลลิเมตร   
 
6. การปกครอง 
 

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งออกเป็น 11 อ าเภอ ประกอบด้วย  อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ อ าเภอหล่มสัก อ าเภอหล่มเก่า อ าเภอเขาค้อ อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอชนแดน อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอบึง
สามพัน อ าเภอวิเชียรบุรี อ าเภอศรีเทพ และอ าเภอวังโปุง มี 117 ต าบล และมีหมู่บ้าน  1,405 หมู่บ้าน 

การแบ่งส่วนราชการส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 3 
แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี และเทศบาลเมืองหล่มสัก เทศบาลต าบล 18 แห่ง และ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 111 แห่ง จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 993,757 คน เป็นชาย 493,613 
คน หญิง 500,144 คน   
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แผนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ประวัติศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ 
 

 
 
1. ประวัติความเป็นมา 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ เดิมเป็นสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดเพชรบูรณ์สร้าง
ขึ้นภายใต้โครงการบูรณะแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดเล็กเพ่ือการประมง (SMALL SWAMP INLAND FISHERIES 
PROJECT : SSIFP)  ซึ่งกรมประมงได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกู้เงินเยน มาด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2533  
จ านวน  33,048,128.00 บาท  เริ่มด าเนินการก่อสร้างเมื่อ  24  มกราคม  2533  แล้วเสร็จ วันที ่ 16  มกราคม 
2535  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 218 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา     
 

2. สถานที่ตั้งและท่ีอยู่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ าจืดเพชรบูรณ์ 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 3 บ้านไร่เหนือ ต าบล 
สะเดียง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5672-1815  โทรสาร 0-5672-1815 สามารถ
ติดต่อได้ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ E-mail Address : sfphetchabun@gmail.com และที่เว็บไซต์ของหน่วยงานที่
เข้าไปเยี่ยมชมได้ คือ www4.fisheries.go.th/rfa-phetchabun 



10 
 

             
 
๓. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ มีสิ่งปลูกสร้างเพ่ือรองรับส าหรับเป็นที่ท าการ
ของบุคคลากรของหน่วยงาน ที่พักอาศัย สถานที่ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าและอนุบาลสัตว์น้ าชนิดต่างๆ เพ่ือด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้ 

1.   อาคารที่ท าการ  ขนาดเนื้อท่ี  336  ตารางเมตร  แบบ  2  ชั้น  จ านวน  1 หลัง  
2.   บ้านพักข้าราชการ 
 2.1  ระดับ  6-7  ขนาด   117  ตารางเมตร     จ านวน    1   หลัง 
 2.2  ระดับ  3-5  ขนาด     72  ตารางเมตร      จ านวน   3   หลัง 

๒.๓  ระดับ  2-3  ขนาด     72  ตารางเมตร      จ านวน   1   หลัง 
3.   บ้านพักคนงาน  แบบ  6 ครอบครัว ขนาดเนื้อท่ี 252  ตารางเมตร  จ านวน  2   หลัง 
4.   บ้านพักรับรอง  ขนาด  26.40  ตารางเมตร    จ านวน   1   หลัง 
5.   อาคารเพาะฟัก  ขนาด  550  ตารางเมตร    แบบชั้นครึ่ง    จ านวน   1   หลัง 
6.   บ่ออนุบาลลูกปลา  ขนาด   1,600   ตารางเมตร     จ านวน   21   บ่อ 
7.   บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลา  ขนาด  3,200  ตารางเมตร    จ านวน   8   บ่อ 
8.   บ่อซีเมนต์  ขนาด  50  ลูกบาศก์เมตร    จ านวน   22   บ่อ 
9.   บ่อซีเมนต์  ขนาด  15  ลูกบาศก์เมตร    จ านวน   10   บ่อ 
10. โรงเรือนพ้ืนที่เพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม ประมาณ  450 ตารางเมตร จ านวน  1   หลัง 
11. บ่อเพาะฟักรูปกลม  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2.50  เมตร   จ านวน   30   บ่อ 
12. ถังเพาะอาร์ทีเมีย  ขนาดความจุ  500  ลิตร    จ านวน   15  ใบ 
 

๔. ยานพาหนะ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ มียานพาหนะเพ่ือรองรับการใช้งานตามกิจกรรม

ต่างๆ ได้แก่ รถยนต์บรรทุก รถยนต์ รถแทรกเตอร์ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก รถจักยานยนต์สามล้อแบบเอนกประสงค์ 
รถจักยานยนต์ และรถไถ ดังนี้ 
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1.   รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์ จ านวน 2 
คัน 

2.   รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์  จ านวน 1 คัน 
3.   รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน แบบธรรมดา            จ านวน 1 คัน 
4.   รถขนย้ายวัสดุการเกษตร         จ านวน 1 คัน 
5.   รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ ากว่า  40 แรงม้า      จ านวน  1 คัน 
6.   รถไถนาเดินตามพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล       จ านวน  1 คัน 
7.   รถสามล้ออเนกประสงค์เครื่องยนต์ 200 ซีซี      จ านวน  1 คัน 
8.   รถจักรยานยนต์  ขนาด  123  ซีซี       จ านวน  1  คัน 
9.   รถจักรยานยนต์  ขนาด  120  ซีซี       จ านวน  2  คัน 
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ปลาประจ าหน่วยงาน 
 

ปลากระมัง 

ชื่อไทย กระมัง, มัง, วี, เลียม, เหลี่ยม, แพะ, สะกาง  

ชื่อสามัญ SMITH'S BARB  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Puntioplites proctozsron (Bleeker)  
ถิ่นอาศัย ในแหล่งน้ าจืดทั่วประเทศไทย แต่ละภาคจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามภาษาท้องถิ่น ภาคกลางเรียกว่า ปลา
กระมัง บางแห่งเรียกชื่อสั้น ๆ เช่นที่บึงบอระเพ็ด เรียกว่า ปลามัง หรือบางคนเรียก ปลาสมิด  ที่ปากน้ าโพมักเรียก 
ปลาเลียม หรือปลาเหลี่ยม การกินอาหาร พืชพันธุ์ไม้น้ า อินทรีย์สารที่เน่าเปื่อย ขนาด ความยาวประมาณ 13-15 
เซนติเมตร และขนาดใหญ่ที่สุดมีผู้พบยาวประมาณ 22-22.5 เซนติเมตร สามารถน ามาเป็นอาหารได้ทั้งสดและตาก
แห้ง    

ปลาหมอ 

ชื่อไทยว่า ปลาหมอ   สะเด็ด  เข็ง     

ชื่อสามัญ    climbing  perch     

ชื่อวิทยาศาสตร์  Anabas  testudineus  (Bloch, 1792) 
ถิ่นอาศัย พบในแหล่งน้ าจืดทั่วๆ ไป ทั้งแห่ลงน้ านิ่งและน้ าไหล  ปลาหมอสามารถปรับตัวเจริญเติบโตเข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เป็นน้ ากร่อย ปุาจากที่ลุ่มดินเค็มชายฝั่งทะเลที่มีความเค็มไม่เกิน 10 ส่วนในพัน และน้ าที่ค่อนข้าง
เป็นกรดจัด เช่น ปุาพรุ ตลอดจนมักฝังหรือหมกตัวในโคลนตมได้เป็นระยะเวลานานๆ จึงเป็นปลาที่มีความทนทานต่อ
สภาพแวดล้อม เนื่องจากมีอวัยวะพิเศษช่วยหายใจ (labyrinth  organ) ปลาหมอเป็นปลากินเนื้อ (carnivorous fish) 
จึงเป็นปลาผู้ล่า(predator) กินสัตว์น้ าที่มีขนาดเล็กกว่าและชอบกินอาหารที่ผิวน้ าและกลางน้ า  
ลักษณะภายนอก   ล าตัวค่อนข้างแบน บริเวณหน้าค่อนข้างกลม ส่วนหางแบนข้าง มีความยาวประมาณ 2.5 – 3.0 
เท่า  ของความลึกล าตัว ปากสั้นกลมมน ปากอยู่ปลายสุด (terminal) และเฉียงขึ้นบนเล็กน้อย ตาโตล าตัวมีสีน้ าตาล
ปนด า ลักษณะสีเข้ม ส่วนท้องลักษณะสีจางกว่าส่วนหลัง ตามล าตัวมีเกล็ดเป็นชนิดขอบมีหนาม (ctenoid) ที่กระดูก
กระพุ้งแก้มตอนปลายมีลักษณะเป็นหนามหยักแหลมคมมาก ลักษณะหางเป็นแบบมนกลมเล็กน้อย ที่โคนหางมีจุดสี
ด ากลม 1 จุดตามล าตัวมีแถบสีด า 7 - 8 แถบ 
ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศปลาหมอเพศเมียจะมีขนาดโตและน้ าหนักมากกว่าเพศผู้ ตัวผู้จะมีลักษณะล าตัว
ยาวเรียวกว่า ตัวเมียมีความลึกของล าตัวมากกว่าตัวผู้เมื่อมีขนาดความยาวเท่ากัน  ฤดูปลามีไข่ปลาหมอเพศเมียจะมี
ส่วนท้องอูมเปุงซึ่งเพศผู้ส่วนท้องจะเป็นปกติ  อัตราส่วนเพศของปลาหมอ คิดเป็นอัตราส่วน เพศผู้ : เพศเมีย = 1 : 
1.86  ความดกของไข่มีตั้งแต่  2,200 -28,000  ฟอง  ปลาหมอจะวางไข่ในฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง
ตุลาคม  โดยไข่จะแก่จัดในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม อายุประมาณ 5 เดือน ก็สามารถผสมพันธุ์วางไข่ได้ 
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โครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน 
 

 
 
         
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
    
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมประมง 
 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ 

นายเมธา คชาภิชาติ 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ 

นางปริญดา  รัตนแดง 
นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ 

นางสาวอรุณา  เมืองหมุด 
นักวิชาการประมงช านาญการ 

นางสาวอรวรรณ   แก้วสุข 
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน 

นางพรรณภา  มีขุน 
เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 3 (พิจิตร) 
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รายนามผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ล าดับ รายนาม ปี พ.ศ. 
   

1. นายมาโนช      ศุภชลัสถ ์ 2533 – 2537 
2. นายธราพันธ์    วัฒนะมหาตม ์ 2537 – 2545 
3. นางสุจิตรา       สรสิทธิ ์ 2545 – 2553 
4 นายสุพัตร์        ศรีพัฒน์ 2553 - 2554 

   

 
รายนามผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 

 
ล าดับ รายนาม ปี  พ.ศ. 

   

1. นายสุพัตร์       ศรีพัฒน์ 2554 - 2555 
2. 
3. 

นายโยธิน        เทิดวงศ์วรกุล 
นายวัฒนา       ริ้วทอง 

2555 – 2558 
2558-2559 

   

 
รายนามผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ 

 
ล าดับ รายนาม ปี  พ.ศ. 

   

1. นายเมธา         คชาภิชาต ิ 2559 – ปัจจุบัน 
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อัตราก าลังข้าราชการ ปี 2559 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
 
1. นายเมธา  คชาภิชาติ  

 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 

 
1. ปริญญาตรี วท.บ.(ประมง) เกษตรศาสตร์
บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
2. ปริญญาโท วท.ม. (การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. นางปริญดา  รัตนแดง นักวิชาการประมง
ช านาญการพิเศษ 

1. ปริญญาตรี วท.บ.(ประมง) เกษตรศาสตร์
บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
2. ปริญญาโท วท.ม. (การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. นางสาวอรุณา  เมืองหมุด นักวิชาการประมง
ช านาญการ 

๑. ปริญญาตรี วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

4. นางพรรณภา  มีขุน เจ้าพนักงานประมง
ช านาญงาน 

๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การประมง) 

5. นางสาวอรวรรณ แก้วสุข เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 
 

๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขา พณิชยการ 
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อัตราก าลังพนักงาน ปี 2559 
 

พนักงานราชการ งานตรวจสอบและรับรองสินค้าประมง 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

1. นายวัลลภ  อยู่เย็น ปริญญาตรี นักวิชาการประมง 

2. นางปาริฉัตร  ทองปั้น ปริญญาตรี นักวิชาการประมง 
3. นางสาวจารุวรรณ ทับทิมอ่อน ปริญญาตรี นักวิชาการประมง 
4. นางสุวีณา  แดงด้วง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เจ้าพนักงานประมง 

 

พนักงานราชการ งานเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
1. นางสุนทรี  กุลาเหลา ม.6 เจ้าหน้าที่ธุรการ 
2. นายพจน์กุล  เทศประสิทธิ์ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
3. นายนลิต  พันธุ์วิจิตร ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
4. นายวันชัย  แก้วตา ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

5. นายสุวัตร์  ด้วงโปู ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

6. นางปรานอม  ตุ้มเจริญ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

7. นายสัมพันธ์  อรชุน ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

8. นายส าราญ  จ าปาสิน ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

9. นายจักร์กิจ  เพชรมั่ง ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

10. นายไฉน  แย้มยุบล ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

11. นายสมศักดิ์  แสน้ าเงิน ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

12. นายสัน  โสมภา ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
13. นายสมชาย  ศรีสมร ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
14. นายเดช  สีทาราบ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
15. นายวินัย  บุญเลิศ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
16. นางศิรินทร์รัตน์  เทศประสิทธิ์ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
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พนักงานราชการ   โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดไทย   

 
 
 
 
 
 

พนักงานราชการ  โครงการพัฒนาลุ่มน้ าเข็กอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

 

 

  
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่น ๆ 

 
  
 
 
 
 

 
คนงานจ้างเหมาบริการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

1. นางสาววิชุตา  ทรวงก าเนิด ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 

2. นางสายรุ้ง  แย้มยุบล ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

3. นายสนัด  แตงอ่อน ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
1. นายสุพจน์  ทองจันทร์ ปริญญาตรี นักวิชาการประมง 
2. นายเจษฎา  บุ้งเจาะบาง ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
3. นายกานดา  สอดตา ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
1. นางเสมอ    ทรวงก าเนิด ป.4 คนงานประมง 
2. นายสถิต     เพ็งทอง ม.3 คนงานประมง 
3. นายสนาม   แย้มยุบล ม.3 คนงานประมง 
4. นายประเสริฐ  ไทยช้อย ม.3 คนงานประมง 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
1. นายส ารวย  วงศ์ปูุ ป.6 ยามรักษาการณ์ 

2. นายรุ่งเพชร  เหมโพธิ์ ป.6 ยามรักษาการณ์ 

3. นายเกรียงไกร  อินงาม ป.4 จ้างเหมาบริการ (เขาค้อ) 

4. นางสาวสายชล  ขาวพุ่ม ป.4 จ้างเหมาบริการ (เขาค้อ) 
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ภารกิจของศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 
๑. ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และพันธุ์ไม้น้ าจืดเพ่ือน า

เทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจ ากัดของสภาพพ้ืนที่จริง 
๒. วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและพันธุ์ไม้น้ าจืดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ าหายากหรือใกล้

สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
๓. ผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้น้ าจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 
๔. ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า พันธุ์ไม้น้ าจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ าปิด เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ

ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ าในแหล่งน้ าปิด 
๕. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และพันธุ์ไม้น้ าจืด และให้การสนับสนุน

ทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการก ากับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และพันธุ์ไม้น้ าจืด 
๖. ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ า

สวยงาม ในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 
๗. เฝูาระวังและปูองกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ าจืด 
๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย 

ภารกิจข้างต้นได้น าไปสู่การพัฒนาแผนงานกิจกรรม  ดังนี้ 
1. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า  เป็นงานหนึ่งในผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ า

ธรรมชาติ เป็นการผลิตพันธุ์ปลาเพ่ือน าไปปล่อยในแหล่งน้ าสาธารณะ ทั้งการสนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับส่วนราชการที่
สนใจและให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด รวมทั้งผลิตพันธุ์ปลาจ าหน่ายเกษตรกร 
โดยมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาประมงน้ าจืด ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 

1.1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดชนิดต่างๆ เช่น ปลาตะเพียน ปลานิล ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ กุ้ง
ก้ามกรามและกบนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดได้ผลิตลูกปลาชนิดต่างๆ รวม 15 ล้านตัวต่อปี และกุ้งก้ามกรม 
12 ล้านตัวต่อปี เพ่ือปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติ 

1.2 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดชนิดต่างๆ เพื่อจ าหน่าย ได้แก่ ปลานิล ปลานิลแปลงเพศ ปลาหมอไทย ปลา
ตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลาดุกอุยเทศ และกบนา โดยในปีงบประมาณ 2559 ต้ังเปูายอดขายปีละประมาณ 1.2 ล้าน
บาท 

2. โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ด้วยกิจกรรม ให้เกษตรกรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจแก่เกษตร ถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัยในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานขั้น
ปลอดภัย (safety level) มาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี (GAP) สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มี
การรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดตามมาตรฐานปลอดภัย (safety level) และ มาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี (GAP) ออกประเมินตรวจ
รับรองฟาร์มของเกษตรกร รวมถึงตรวจปัจจัยในการผลิตและสัตว์น้ าติดตามผลในการผลิตสัตว์น้ าของเกษตรกรที่เข้า 
ร่วมโครงการฯ เปูาหมายปีละประมาณ 400 ฟาร์ม 

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ SMART FARMER กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายพัฒนาชีวิต
ของเกษตรกรให้ความเป็นอยู่ทีดีขึ้นและให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งหัวใจส าคัญที่จะท าให้เกิดความ
ยั่งยืนก็คือตัวเกษตรกรเอง และหากไม่สามารถพัฒนาความเข้มแข็งให้เกษตรกรเป็นตัวของตัวเองได้ ก็ต้องอุ้ม
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เกษตรกรไว้ตลอด ด้วยเหตุนี้จึงจัดโครงการ Smart Farmer ขึ้นมา เพ่ือพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็น 
Smart Farmer ที่มีความพร้อม ทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร สามารถเพ่ิมประสิทธิ์
ภาพการผลิตและเตรียมความพร้อมต้อนรับการค้าเสรีที่จะมาถึงเอาน าไปสู่การเพ่ิมรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน “Smart Farmer” หมายความว่าเกษตรกรปราดเปรื่อง ค าว่าปราด คือคนที่มีความรวดเร็ว เปรื่องคือคนที่รู้จัก
ใช้ความคิด ดังนั้น Smart Farmer หมายถึง ตัวเกษตรกรที่มีความรู้ในการประกอบอาชีพของตัวเองอย่างดี และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ มีความคดิรู้จักวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยรู้จักให้ข้อมูลต่างๆ 
ประกอบการตัดสินใจ และเป็นคนที่รู้จักใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดปัญหาเรื่องของแรงงาน  นอกนี้ยังเป็นคนที่เน้นการผลิต
สินค้าท่ีมีคุณภาพมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ โครงการ Smart Farmer นี้จะเป็น
การพัฒนาคน พัฒนาตัวเกษตรกร ให้เป็นคนมีคุณภาพเข้าใจงานที่ตัวเองท า สามารถแก้ปัญหาและพ่ึงพาตัวเองได้
อย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้รับความรู้เพ่ิมเติม  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้อาชีพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีความยั่งยืน เพ่ือเตรียมความพร้อม
เกษตรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เปูาหมายปีงบประมาณ 2557 ในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 
ให้การอบรมแก่เกษตรกรในพ้ืนทีเปูาหมายเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ Smart Farmer จ านวน 21 ราย 

4. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ด้านการประมง) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ได้มีแนวทางการเพ่ิมผลผลิตประมงในแหล่งน้ าจืด ทั้งขนาดเล็กและขนาด
กลางประมาณ 40 แห่ง ภายในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าเข็กอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ าเภอเขาค้อ ด้วยการ
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า โดยเฉพาะชนิดปลากินพืช อย่างปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ และปลานวลจันทร์เทศ ซึ่งเป็นพันธุ์
ปลาที่เจริญเติบโตอยู่ในแหล่งน้ าได้ดี และกุ้งก้ามกราม ปล่อยลงในแหล่งน้ า ทดแทนชนิดและจ านวนสัตว์น้ าจื ดที่
หายไปเป็นประจ าทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านบนเขาค้อซึ่งนิยมบริโภคปลาน้ าจืด ทั้งนี้ได้ให้ราษฎรใน
พ้ืนที่มีส่วนร่วมในการสร้างอาหารธรรมชาติให้พันธุ์สัตว์น้ าที่ปล่อย รวมทั้งช่วยกันอนุรักษ์ และ บริหารจัดการ
ทรัพยากรแหล่งน้ า อีกทั้งสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเพ่ือให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าเข็กฯ มีแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ า ไว้ให้ ครู -นักเรียนบริโภค หรือ น า รายได้จากการ
จ าหน่ายสัตว์น้ า มาใช้ในโครงการอาหารกลางวันของทางโรงเรียน และได้มีโอกาสพัฒนาสมองที่ ดีในด้านการศึกษา 
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ เลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และเลี้ยง
กบนาในกระชังบก โดยการมอบพันธุ์ปลา และมอบอาหารปลาเช่นกัน เพ่ือให้เกษตรกรมีอาชีพ รายได้ ตลอดจนมี
อาหารโปรตีนประเภทปลาเพ่ือไว้บริโภคด้วย โดยศูนย์ฯ จะเข้าไปฝึกอบรม-ถ่ายทอดทักษะความรู้เกี่ยวกับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเบื้องต้น สร้างจิตส านึกให้กับครู นักเรียน และเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามและเข้าไปคอย
ให้ค าแนะน า สม่ าเสมออยู่ตลอดเวลา  

5. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย  ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๓๓ - ๒๕๓๔ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรวัดไชยวัฒนารามและโบราณสถานใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงสนพระราชหฤทัยพระนิพนธ์บทเห่เรือชมปลาของเจ้าฟูาธรรมาธิเบศมาก ในระหว่างที่
ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปล่อยปลาในแหล่งน้ าต่างๆ ทรงสดับรายงานจากกรมประมงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอาชีพ
ของกรมประมงหลายโครงการ ซึ่งใช้พันธุ์ปลาต่างประเทศเป็นหลัก เช่น ปลาจีนจากประเทศจีน ปลายี่สกเทศ ปลา
หมอเทศ ปลากะโห้เทศ ปลานวลจันทร์เทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาจากประเทศอินเดีย ทรงสงสัยและมีพระราชปรารภ
เป็นค าถามว่า“...ปลาไทยหายไหนหมด...”  จึงมีพระราชด าริ “ให้กรมประมงฟ้ืนฟูปลาไทยกลับมามีจ านวนมากข้ึน
และอนุรักษ์ปลาหายากไว้ กรมประมงรับสนองพระราชด าริถือเป็นโครงการหลัก และยึดถือว่า ถ้าปล่อยลงในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ต้องเป็นปลาไทยเท่านั้น ถ้าเป็นปลาต่างประเทศต้องมีการเจริญเติบโตเร็ว เลี้ยงง่าย ออกลูกหลานได้เอง ซึ่ง
เหมาะส าหรับคนยากจนในการน ามารับประทานและขาย ให้ปล่อยในแหล่งน้ า เช่น บึง บ่อน้ าท่ีสร้างขึ้นมารวมถึง
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แม่น้ าล าคลอง”  
                  กรมประมงได้รับสนองพระราชด าริจัดโครงการฟ้ืนฟูปลาไทยเป็นโครงการต่อเนื่อง ด าเนินการส าเร็จใน
การเพาะเลี้ยงปลาไทยได้เกือบทุกชนิด โดยเฉพาะปลาไทยตามกาพย์เห่เรือชมปลาของเจ้าฟูาธรรมาธิเบศ ทั้ง ๑๗ 
ชนิด ได้แก่ ปลานวลจันทร์ ปลาคางเบือน ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห ปลาแก้มช้ า ปลาทุก ปลาน้ าเงิน ปลากราย 
ปลาหางไก่ ปลาสร้อย ปลาเนื้ออ่อน ปลาเสือ ปลาแมลงภู่ ปลาหวีเกศ ปลาชะเวง ปลาชะวาด และปลาแปบ ยกเวน้
ปลาหวีเกศซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว เนื่องจากมีแห่งเดียวในโลก คือ ในลุ่มน้ าเจ้าพระยาลุ่มน้ าที่ส าคัญของประเทศไทยใน
อดีตเคยเป็นแหล่งที่มีพันธุ์สัตว์น้ าต่างๆ เช่น ปลายี่สก ปลากา ปลาบ้า ปลาสวาย ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ไม่เอ้ืออ านวยต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของ
ปลา และสัตว์น้ าจืดตามธรรมชาติ ประกอบกับการท าการประมงเกินก าลังผลิตของแหล่งน้ า ตลอดจนภัยธรรมชาติ 
ส่งผลกระทบเสียหายอย่างรุนแรงต่อชนิด และปริมาณสัตว์น้ าจืดในแหล่งน้ าธรรมชาติ กล่าวคือ พันธุ์ปลาน้ าจืดของ
ไทยบางชนิดได้สูญพันธุ์ไป นอกจากนี้พันธุ์ปลาน้ าจืดของไทยอีกหลายชนิดมีปริมาณลดลง จนกระท่ังอยู่ในสภาวะน่า
วิตกต่อการสูญพันธุ์ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย เป็นโครงการพระราชด าริโครงการหนึ่ง 
ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลา และสัตว์น้ าจืดของไทยที่หายาก หรือมีโอกาสสูญพันธุ์ แล้วน าไปปล่อยใน
แหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือทดแทนปริมาณสัตว์น้ าที่ถูกท าลาย ซึ่งการเพ่ิมผลผลิตของปลาในแหล่งน้ ายังเป็นการเพิ่ม
รายได้ และเพ่ิมปริมาณอาหารโปรตีนแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในชนบท นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการเพาะเลี้ยงในเชิง
การค้า ซึ่งจะสามารถเพ่ิมผลผลิตปลาไทยจากการเลี้ยง และสามารถเพ่ิมรายได้ตลอดจนสามารถคืนความหลากหลาย
ของชนิดปลา ซึ่งจะรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ า อันจะน ามาซึ่งการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป 

6. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านการประมง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้าน
การประมง  เป็นการขยายโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการประมงอย่างทั่วถึง  และศึกษาโดยการฝึกปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมและเป็นระบบแก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  พร้อมทั้งด าเนินการปรับปรุง
สถานที่ราชการให้รองรับเกษตรกรในการเรียนรู้  โดยเน้นการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านการ
ประมง  ให้เป็นเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
วัตถุประสงค์ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงเป็นศูนย์เครือข่ายให้บริการ
ความรู้  เทคโนโลยีด้านการประมงในพ้ืนที่ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสบการณ์ทั้ง
บุคลากรภาครัฐ  และปราชญ์ชาวบ้าน  กิจกรรมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง  โดยใช้สถานที่ 
ศูนย์/สถานี  ของกรมประมง  ให้เกษตรกรหรือผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม  ทัศนศึกษา ดูงาน  ฝึกปฏิบัติในศูนย์
เรียนรู้  เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง  
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ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
1. งานธุรการ    มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

1.1 งานสารบรรณ บริหารเกี่ยวกับงานธุรการ ร่างโต้ตอบหนังสือ พิมพ์หนังสือ เอกสารวิชาการ  และ
เอกสารอ่ืน ๆ ตลอดจนติดต่อประสานงานกับ กรม กอง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีงบประมาณ   2559 
 

ชนิดหนังสือ จ านวน (ฉบับ) 
    - รับหนังสือ 2,955 

    - ส่งหนังสือ 1,073 
    - ค าสั่งศูนย์ฯ 80 

 
1.2 งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ บริหารงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 
1.3 งานพัสดุครุภัณฑ์ ท าการลงบัญชีหมายเลขครุภัณฑ์ที่ได้รับ ตรวจเช็คจ านวนครุภัณฑ์คงเหลือ

ประจ าป ี
1.4 งานยานพาหนะ ใช้ติดต่อประสานงานราชการของศูนย์ฯ ให้บริการแก่ข้าราชการศูนย์ฯ 

ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะบ ารุงซ่อมแซมตลอดจนควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด 

 
สรุปรายงานงบประมาณประจ าปี  2559 

ตารางที่ 1  แสดงงบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เพชรบูรณ์ ประจ าปี  2559 

งาน/โครงการ งบที่ได้รับ 
อนุมัติ (บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

1. งานพัฒนาการประมง     
1.1  กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,747,000 2,730,200   

- ค่าสาธารณูปโภค 279,000 278,997.28 ถั่วจ่ายมาจากค่า
ใช้สอย 

 

- เงินเดือนพนักงานราชการ 2,559,060 2,559,060 0  
- ค่าครุภัณฑ์ - 16,800 ถั่วจ่ายมาจากค่า

ใช้สอย 
 

- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - -  
รวม 5,585,060 5,585,057.28 2.72 99.999% 
1.2  กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 716,350 716,350   
- ค่าสาธารณูปโภค 171,000 170,981.65   
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- เงินเดือนพนักงานราชการ 931,080 931,080   
- ค่าครุภัณฑ์ - -   
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - -   
รวม 1,818,430 1,818,411.65 18.35 99.998% 
2. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าเข็กอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 313,270 313,270 0  
- ค่าสาธารณูปโภค 16,000 15,995.34 4.66  
- เงินเดือนพนักงานราชการ 581,640 581,640 0  
- ค่าครุภัณฑ์     
รวม 910,910 910,905.34 4.66 99.999% 

3. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดไทย  (รับโอนเงินจากส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด) 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 24,000 23,904 96  

- ค่าสาธารณูปโภค     

- เงินเดือนพนักงานราชการ 478,260 478,260 0  

รวม 502,260 502,164 96 99.980% 

4. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดไทย  (รับเงินโอนจากส านักถ่ายทอดเทคโนโลยีประมง) 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 171,000 171,000   

- ค่าสาธารณูปโภค 10,000 9,991.39 8.61  

รวม 181,000 180,991.39 8.61 99.995% 

 5.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 101,000 101,000 0  
- ค่าสาธารณูปโภค     
รวม 101,000 101,000 0 100% 
 6. กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพ่ือพัฒนาการผลิต  

-  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม) 33,000 33,000 0 100% 
- ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
รวม 33,000 33,000 0 100% 
7. โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ (เบิกแทนกัน) กรมชลประทาน 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 510,000 509,989.10 10.9 99.997% 
8. โครงการเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (เบิกแทนกัน) 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 300,000 299,995 5 99.998% 
9. เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 847,680 847,678.83 1.17  
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- ค่าสาธารณูปโภค 112,700 112,700 0  
- ค่าจ้างชั่วคราว 441,120 441,120 0  
- ค่าครุภัณฑ์ 58,500 5850,500 0  
รวม 1,460,000 1,459,998.83 1.17 99.999% 
สรุป  งบปกต ิ สรุป  งบเงินทุนหมุนเวียน 
เงินงบประมาณท่ีได้รับทุกโครงการ  9,941,660 บาท เงินงบประมาณท่ีได้รับทุกโครงการ  1,460,000บาท 
เบิกจ่ายทั้งหมด  9,941,513.76 บาท    เบิกจ่ายทั้งหมด  1,459,998.83 บาท 
คิดเป็นร้อยละ  99.999% คิดเป็นร้อยละ  99.999% 
 
2. งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

2.1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดเพื่อสนับสนุนงานโครงการต่าง ๆ  ในการเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ า 
ปรับปรุงสภาพนิเวศวิทยา การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าตลอดจนงานส่งเสริมการประมงให้แก่ราษฎร 

2.2 วิจัย ทดลอง ค้นคว้าและวิจัย   เพ่ือปรับปรุงเทคนิคและระบบการเลี้ยงสัตว์น้ า   การอนุบาล
โดยเน้นหนักชนิดของพันธุ์สัตว์น้ าที่มีความส าคัญและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  เพ่ือพัฒนาการเพาะเลี้ยงการอนุรักษ์ 
และการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าจืด 

2.3 ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  และการจัดการประมงแก่ราษฎร 
2.4 ให้บริการทางวิชาการทางด้านการประมงแก่เกษตรกร  เพื่อมุ่งช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ 
2.5 ให้ความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบูรณ์  ส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานราชการ

อ่ืนในการพัฒนาและส่งเสริมการประมง 
2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง 
ในปีงบประมาณ  2559  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า

จืดชนิดต่างๆ ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์เทศ ปลาหมอ กบนา กุ้งก้ามกราม ฯลฯ เพ่ือปล่อยในแหล่ง
น้ าธรรมชาติ มีเปูาหมายการผลิตพันธุ์สัตว์น้ า รวม 24.00 ล้านตัว  มีผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้ ารวม  25.079  ล้านตัว 
ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนด ตามตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  แผน/ผลการปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ าประจ าปี 2559 

แผนการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด หน่วยนับ แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
รวมผลการผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืด พันตัว 24,000 25,079 
1.1 กบนา พันตัว 60 60 
1.2 กุ้งก้ามกราม พันตัว 13,000 13,270 
1.3 ปลาตะเพียน พันตัว 6,000 5,510 
1.4 ปลานวลจันทร์เทศ พันตัว 1,940 1,922 
1.5 ปลานิล พันตัว - 72 
1.6 ปลายี่สกเทศ พันตัว 3,000 4,155 
1.7 ปลาไน พันตัว - 20 
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๓. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  (food Safety) 
 

เนื่องจากประเทศผู้น าสินค้าเกษตรใช้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเป็นข้อต่อรองทางการค้า เช่น ในเรื่อง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมีตกค้าง การเลี้ยงที่ถูกสุขลักษณะ ฯลฯ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง กรมประมงจึงได้มีการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยจัดให้มีการ
ตรวจและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เป็นไปตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานขั้นปลอดภัย ผลการด าเนินงาน ปี 
2557 มีข้ันตอน ดังนี้ (ตารางท่ี 3) 

3.1 รับสมัครเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ าจืดเข้าร่วมโครงการฯ 
3.2 อบรมเกษตรให้ทราบถึงวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย 
3.3 เจ้าหน้าที่ประมงให้ค าแนะน าตามฟาร์มและบริการตรวจวัดคุณภาพน้ าและปัจจัยการผลิต 
3.4 ตรวจประเมินฟาร์มและออกใบรับรอง 
 

ตารางท่ี 3 แผน/ผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ประจ าปี  2559 
กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 

1จ านวนฟาร์มท่ีเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน ฟาร์ม 444 448 
1.1ฟาร์มใหม่ (safety level) ฟาร์ม 90 90 
1.2ฟาร์มใหม่ (GAP) ฟาร์ม - - 
1.3ฟาร์มเดิม (safety level) ฟาร์ม 240 239 
1.4ฟาร์มเดิม (GAP) ฟาร์ม - - 
1.5ตรวจติดตามฟาร์มเดิม ฟาร์ม 114 119 
2.รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ฟาร์ม - 325 
2.1ฟาร์มใหม่ (safety level) ฟาร์ม 90 90 
2.2ฟาร์มใหม่ (GAP) ฟาร์ม - - 
2.3ฟาร์มเดิม (safety level) ฟาร์ม - 235 
2.4ฟาร์มเดิม (GAP) ฟาร์ม - - 
3.ฟาร์มปี 57,58 ที่ยกเลิก / ที่ยกระดับ ฟาร์ม - 4 
4.ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตัวอย่าง 666 666 
5.ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ าจากแหล่ง
เพาะเลี้ยง 

ตัวอย่าง - - 

    
 
4. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบูรณ์  

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แก่เกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ ลุ่มน้ าเข็ก 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน เลี้ยงปลาบ่อพลาสติก 
และมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามและให้ค าแนะน าสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกษตรกรมีอาชีพ รายได้ ตลอดจนมีอาหารโปรตีน
ประเภทปลาเพ่ือไว้บริโภคอย่างยั่งยืน ส่วนการเลี้ยงกบนาในกระชังบกโดยการมอบพันธุ์สัตว์น้ า นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ได้
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเพ่ือให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของโครงการฯ เพ่ือให้มีแหล่ง
อาหารโปรตีนจากสัตว์น้ า ไว้ให้ ครู-นักเรียนบริโภค หรือ น ารายได้จากการจ าหน่ายสัตว์น้ า มาใช้ในโครงการอาหาร
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กลางวันของทางโรงเรียนและได้มีโอกาสพัฒนาสมองที่ดีในด้านการศึกษา โดยด าเนินการฝึกอบรม-ถ่ายทอดทักษะ
ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เบื้องต้น สร้างจิตส านึกให้กับนักเรียนในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อีก
ทั้งด าเนินการเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ าจืด ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางประมาณ 40 แห่ง  โดยปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ า ได้แก่ ปลากินพืช ซึ่งเป็นพันธุ์ปลาที่เจริญเติบโตอยู่ในแหล่งน้ า ได้ดี และกุ้งก้ามกราม ปล่อยลงในแหล่งน้ า 
เพ่ือทดแทนชนิดและจ านวนสัตว์น้ าจืดที่หายไปเป็นประจ าทุกปี ตามตารางท่ี 4 

 
ตารางที่ 4 แผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าเข็ก  อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี  2559 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
    1.1 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
    1.2 แจกพันธุ์สัตว์น้ า 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
    2.1 แจกพันธุ์สัตว์น้ าแก่เกษตรกร 
    2.2 การเลี้ยงกบในมุ้งเขียว 
   2.3 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
3. เพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ า 
4. กิจกรรมประมงโรงเรียน 
5. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
6. ติดตามและแนะน าเกษตรกร 

พันตัว 
พันตัว 
พันตัว 

 
ราย 
ราย 
ราย 
แห่ง 
แห่ง 
ราย 
ครั้ง 

1,000 
600 
400 
125 
100 
10 
15 
2 
2 

65 
10 

1,000 
600 
400 
125 
100 
10 
15 
2 
2 

65 
10 

 
5. กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ได้เผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 4 
เรื่อง โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารทางวิชาการได้ที ่www4.fisheries.go.th/rfa-phetchabun 

1. ทัศนคติของชุมชนในการจัดการทรัพยากรประมงในลุ่มน้ าปราจีนบุรีและลุ่มน้ าบางปะกง  
2. โครงสร้างและการกระจายของประชาคมปลาในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา 
3. การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วมในกว๊านพะเยา 
4. สภาวะเศรษฐกิจสังคมและการท าการประมงในกว๊านพะเยาจังหวัดพะเยา 
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ทัศนคติของชุมชนในการจัดการทรัพยากรประมงในลุ่มน้ าปราจีนบุรีและลุ่มน้ าบางปะกง 
อรุณา เมืองหมุด*๑ และ วิวิธนนท์ บุญยัง๒ 

๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดลพบุรี 
๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดราชบุรี 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาทัศนคติของชุมชนในการจัดการทรัพยากรประมงในลุ่มน้ าปราจีนบุรี และลุ่มน้ า                 

บางปะกง มีกลุ่มประชากรศึกษาเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงของชุมชน ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2551 ถึงกันยายน 2552 โดยใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ จ านวน 200 แบบสอบถาม มีผล
การศึกษาดังนี้ 
กลุ่มตัวอย่างศึกษาจ านวน 200 ราย เพศชายร้อยละ 75.50 กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 51 ปีขึ้นไปร้อยละ 39.00 จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 33.50 และเป็นคนพื้นที่ดั้งเดิมร้อยละ 88.00        การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมร้อยละ 38.00 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านร้อยละ 52.50 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากแม่น้ าร้อยละ 59.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยเป็นการจับสัตว์
น้ าร้อยละ 68.64 ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างจังหวัดนครนายกและ
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการจับสัตว์น้ า และการเลี้ยงสัตว์น้ าร้อยละ 82.61 และ 52.50 ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ประโยชน์แต่ละจังหวัด ตามล าดับ  
การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการควบคุมการท าการประมง การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรประมงของกลุ่มตัวอย่าง รับรู้ข่าวสารจากประมงอ าเภอในสัดส่วนที่สูง ความถี่รับรู้จากหน่วยงาน
ราชการเดือนละ 1 ครั้ง กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรประมง ว่าทรัพยากรสัตว์
น้ าลดลงร้อยละ 76.43 ของกลุ่มตัวอย่างที่ร่วมแสดงความคิดเห็น สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมง
ในระดับความรุนแรงค่อนข้างมาก จากสาเหตุสัตว์น้ าที่จับได้มีขนาดเล็กลง เกิดสภาวะน้ าเน่าเสียในแม่น้ า ร้อยละ 
44.25 และ39.52 ของกลุ่มตัวอย่างท่ีแสดงความคิดเห็น ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่าไม่มี
ผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน และจังหวัดมากกว่าร้อยละ 50.0 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด  
 การแสดงความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมง กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าทรัพยากรสัตว์
น้ ามีความส าคัญต่อการด ารงชีพร้อยละ 65.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด การใช้ยาเบื่อเมา และเครื่องช็อตไฟฟูา 
ท าให้ทรัพยากรลดลงร้อยละ 72.50 และ67.50 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามล าดับ หากรัฐมีโครงการฟื้นฟู
ทรัพยากรประมงพร้อมเข้าร่วมโครงการร้อยละ 62.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และชุมชนร่วมกั นเฝูาระวัง
คุณภาพน้ าร้อยละ 61.00 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรประมง อยู่ในระดับสูงร้อยละ 69.50 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด      ผลวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของคะแนนระดับความคิดเห็นการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมงด้านทรัพยากรสัตว์น้ า ของกลุ่มตัวอย่างแต่
ละจังหวัดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ด้านการใช้เครื่องมือ ด้านมาตรการการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรประมง และด้านการปฏิบัติ ของกลุ่มตัวแต่ละจังหวัดอย่างมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) โดย
ระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจังหวัดปราจีนบุรีแตกต่างจากจังหวัดนครนายก 
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การมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง 1) ด้านการวางแผนจัดการทรัพยากรประมงรวม 15 ประเด็น พบ 3 ประเด็น 
กลุ่มตัวอย่างเคยมีส่วนร่วมในการวางแผนร้อยละ 56.00 – 59.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ส่วนประเด็นอ่ืน
สัดส่วนการมีส่วนร่วมและไม่เคยร่วมไม่แตกต่างกันมากนัก ระดับการมีส่วนร่วมวางแผนของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ระดับสูง และระดับต่ าร้อยละ 41.00 และ40.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามล าดับ 2) ด้านการปฏิบัติ 
จ านวน 11 ประเด็น พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคยมีส่วนร่วมในการตักเตือนสมาชิกครัวเรือนที่ท าผิดกฎหมาย และ
ไม่เคยเสียค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประมงร้อยละ 79.50 และ74.00 
ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเคยร่วมการก าจัดขยะในแหล่งน้ า และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าร้อย
ละ 72.00 และ67.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามล าดับ ระดับการมีส่วนร่วมปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 41.50 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 3) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 10 ประเด็น กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีไม่เคยมีส่วนร่วมประมวลผลการด าเนินงานกิจกรรม            การด าเนินงานของรัฐ ร่วมปรับปรุงแก้ไข
เกี่ยวกับการท าการประมง ร่วมหาสาเหตุปัญหาเกี่ยวกับการท า      การประมง ร่วมติดตามผลภายใต้กิจกรรม
การด าเนินงานของรัฐ และร่วมสรุปปัญหาเกี่ยวกับการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ที่สัดส่วนร้อยละ 67.50 , 
66.50, 65.00, 64.00 และ63.50 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด ตามล าดับ 
           ระดับการมีส่วนร่วมประเมินผลของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับต่ าร้อยละ 49.50 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนคะแนนการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละจังหวัด  มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ผลทดสอบค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจังหวัดปราจีนแตกต่าง    ทาง
สถิติกับกลุ่มตัวอย่างจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนด้านการปฏิบัติ และการประเมินผล ของกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละจังหวัดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) การได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการอนุรักษ์
และจัดการทรัพยากรประมง กลุ่มตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็นไม่ได้รับประโยชน์ในลักษณะที่เป็นรูปธรรม แต่
ได้รับประโยชน์ในลักษณะท่ีเป็นนามธรรม  
จากข้อมูลข้างต้นพบกลุ่มตัวอย่างใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงในสัดส่วนที่สูง รับรู้ถึงสาเหตุการลดลงของ
ปริมาณปลา มีความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายประมง หากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ ดังนั้นกรมประมงควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการสื่อสารกับชุมชน
เกี่ยวกับการท าการประมงที่ถูกวิธี รับรู้ถึงแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างย่ังยืน  
 
 
ค าส าคัญ : ทัศนคติ  การจัดการทรัพยากรประมง แม่น้ าบางปะกง      
*ผู้รับผิดชอบ : ๙๙/๑ หมู่ที่ ๓ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐ โทร.๐๘ ๕๖๐๖ ๐๘๒๘                                                 
e – mail : arunamua1@yahoo.com 
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โครงสร้างและการกระจายของประชาคมปลาในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

ปริญดา รัตนแดง๑*  คฑาวุธ ปานบุญ๒  และสุธิดา โส๊ะบีน๓ 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว 

3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบุร ี
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาโครงสร้างและการกระจายของประชาคมปลาในกว๊านพะเยา ได้วางแผนการวิจัยแบบ 
spatial and temporal random design โดยแบ่งจุดส ารวจเป็น 5 พื้นที่ และสุ่มรวบรวมข้อมูลใน 4 ช่วงเวลา 
ด้วยเครื่องมืออวนทับตลิ่ง เครื่องมือกระแสไฟฟ้า และชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา แล้วน าข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลา โครงสร้างและการกระจายของประชาคมปลา และ
ประสิทธิภาพผลจับและการเลือกจับปลาของเครื่องมือข่าย ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์
สถิติแบบหลายตัวแปรของวิธีวิเคราะห์การจัดกลุ่มและการจัดล าดับ  

ผลการศึกษาพบกว๊านพะเยามีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลารวม 44 ชนิด 17 วงศ์ มีปริมาณ
ความชุกชุมของประชาคมปลาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า โดยความชุกชุมเชิงพื้นที่มีค่าเฉลี่ย 1.23+0.45 กิโลกรัมต่อ
ไร่  และความชุกชุมสัมพัทธ์ของเครื่องมือกระแสไฟฟ้าและชุดเครื่องมือข่าย มีค่าเฉลี่ย 8.79+2.61 กิโลกรัมต่อ
ชั่วโมง และ 439+107 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล าดับ ประกอบด้วยพันธุ์ปลาในกลุ่มปลา
เกล็ด กลุ่มปลาหนัง กลุ่มปลากินเนื้อ และกลุ่มปลาอ่ืนๆ จ านวน 15, 9, 3 และ 17 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 14.91, 
1.13, 47.50 และ 36.46 โดยองค์ประกอบของน้ าหนัก ตามล าดับ การประเมินค่าดัชนีความมากชนิด ดัชนีความ
เท่าเทียม และดัชนีความหลากหลายพบมีค่าเฉลี่ย 4.51+0.26, 0.70+0.03 และ 3.12+0.17 ตามล าดับ ชนิด
พันธุ์ปลาที่เป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างประกอบด้วยพันธุ์ปลา 8 ชนิด ได้แก่ ปลาแป้นแก้ว ปลาตะเพียน 
ปลาหมอช้างเหยียบ ปลากระสูบขีด ปลาช่อน ปลาบู่ทราย ปลาสลาด และปลานิล  การวิเคราะห์การจัดกลุ่มของ
ประชาคมปลาสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มอย่างชัดเจนด้วยอิทธิพลของความแตกต่างระหว่างเที่ยวส ารวจมากกว่า
จุดส ารวจ ชนิดพันธุ์ปลาที่มีอิทธิพลต่อการแบ่งกลุ่มได้แก่ ปลาแป้นแก้ว ปลาตะเพียน ปลาหมอช้างเหยียบ และ
ปลากระสูบขีด  

การศึกษาประสิทธิภาพผลจับของข่ายขนาดช่องตา 20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร พบ  มี
ค่าเฉลี่ย 848, 546, 529, 230, 244 และ 235 ต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล าดับ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนของประสิทธิภาพผลจับของชุดเครื่องมือข่ายพบประสิทธิภาพผลจับโดยน้ าหนักมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เฉพาะปัจจัยเที่ยวส ารวจและขนาดช่องตาข่าย ส่วนการประมาณค่าการเลือกจับของ
เครื่องมือข่ายของประชากรปลาหมอช้างเหยียบ ปลาไส้ตันตาขาว และปลาตะเพียน พบมีค่าเส้นโค้งการเลือกจับร่วมที่
ขนาดความยาว 9.5 เซนติเมตร และค่าเส้นโค้งการเลือกจับแสดงให้เห็นว่าประชากรปลาทั้ง 3 ชนิด จะถูกเลือกจับ
ก่อนเข้าสู่ระยะเจริญพันธุ์ด้วยข่ายขนาดช่องตาท่ีเล็กกว่า 30 มิลลิเมตร ดังนั้นจึงควรแนะน าให้ชาวประมงใช้เครื่องมือ
ข่ายที่มีขนาดมากกว่า 3 เซนติเมตรขึ้นไป เพ่ือสร้างโอกาสให้พ่อแม่พันธุ์ปลาอยู่รอดจากการถูกจับก่อนการเจริญพันธุ์ 

 

ค าส าคัญ :  โครงสร้าง  การกระจาย  ประชาคมปลา  กว๊านพะเยา 
*ผู้รับผิดชอบ : ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์  67000 โทร.๐ ๕๕๗2 ๑815 
e-mail : tingtoei@hotmail.com 
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การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วมในกว๊านพะเยา 
 

ปริญดา  รัตนแดง*1  คฑาวุธ  ปานบุญ2  สุธิดา โส๊ะบีน3 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ 

2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว 

3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบุรี 
 

บทคัดย่อ 
การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในกว๊านพะเยา ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจาก 11 

หมู่บ้านที่ก าหนด ระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน  2553 และรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มแล้วหาข้อตกลง
เป็นค าตอบร่วมกันพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการสนทนา คณะผู้ด าเนินการได้นัดหมายบุคคลเปูาหมายเข้าร่วมประชุมซึ่ง
ส่วนใหญ่ใช้ศาลากลางบ้านในการรวบรวมข้อมูล  

สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ สภาพพื้นที่กว๊านพะเยาจัดเป็นแหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ มีชุมชน
โดยรอบ มีทั้งชุมชนเมือง ชุมชนโดยรอบส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีการใช้ประโยชน์จาก
กว๊านพะเยา มีการท าการประมง ทั้งแบบเป็นอาชีพหลักและหากินภายในครัวเรือน วิถีชีวิตของชุมชนในชนบทมี
ลักษณะคล้ายกันโดยจะมีการท าบุญในเทศกาลต่างๆ บทบาทชายหญิงของชุมชนที่ท าการส ารวจ พบว่า บทบาทชาย
หญิงจะมีบทบาทในการประกอบอาชีพเท่ากัน โดยอาชีพที่มีการใช้แรงงานมากจะเป็นผู้ชาย ส่วนผู้หญิงจะอยู่ในส่วน
การจ าหน่ายผลผลิตและการแปรรูปต่างๆ ชาวประมงมีการเลือกใช้เครื่องมือในการท าประมงที่เหมาะสมตามการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ า  การท าประมงของหมู่บ้านที่ท าการประมงตลอดทั้งปี ได้แก่ชุมชนแม่ต  า ชุมชนวัดบุญยืน 
ชุมชนวัดศรีอุโมงค์ค า และบ้านร่องไฮ ลักษณะท าการประมงของชุมชนในกว๊านพะเยา ส่วนใหญ่เป็นอาชีพเสริม
นอกเหนือจากการท าการเกษตรกรรม และท าการประมงตลอดทั้งปีหลังจากการประกอบอาชีพหลัก ส่วนหนึ่งท าการ
แปรรูปโดยการท าปลาส้ม ซึ่งได้เป็นสินค้าโอท็อปของหมู่บ้าน หมู่บ้านที่มีการท าการประมงเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ 
ชุมชนแม่ต  า ชุมชนวัดบุญยืน ชุมชนวัดศรีอุโมงค์ค าและบ้านร่องไฮ มีการจ าหน่ายปลาสด รวมถึงการแปรรูปต่างๆ เช่น 
ปลาส้ม ปลาจ่อม  เครื่องมือที่ใช้ทั่วไป ได้แก่ เบ็ด เบ็ดราว ข่าย แหไซ ลอบ สวิง และสวิงช้อนกุ้ง เครื่องมือเหล่านี้มี
การใช้ในการท าการประมงตลอดปีและใช้กันทั่วไปในกว๊านพะเยา นอกจากนี้ ยังมีการเลี้ยงปลาในบ่อดินในกระชัง ใน
บ่อซีเมนต์และการเลี้ยงกบอีกด้วย ปัญหาที่ชุมชนได้เสนอคือ ปัญหาน้ าในกว๊านเน่าเสีย ชุมชนได้เสนอแนวทางแก้ไข 
คือ ควรมีการบ าบัดก่อนปล่อยน้ าเสียลงมา หน่วยงานท้องถิ่นควรช่วยกันจัดการให้มีการบ าบัดน้ าก่อนปล่อยน้ า 
รองลงมาคือปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในกว๊านพะเยา หน่วยงานท้องถิ่นควรมีการจัดพ้ืนที่ในการดูแล/งบ
ปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัญหาทางด้านประมง คือ จ านวนพันธุ์ สัตว์น้ าในแหล่งน้ าลดลง มีพันธุ์ปลาต่างถิ่น 
รวมถึงการและการท าการประมงในฤดูวางไข่รวมถึงการท าการประมงโดยเครื่องมือผิดกฎหมายชุมชนเสนอให้เป็นการ
แก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกรมประมง ชุมชน  รวมไปถึงหน่วยงานในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ค าส าคัญ : กว๊านพะเยา,ประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม 
*ผู้รับผิดชอบ : ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์  67000 โทร.๐ ๕๕๗2 ๑815 
e-mail: tingtoei@hotmail.com 
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สภาวะเศรษฐกิจสังคมและการท าการประมงในกว๊านพะเยาจังหวัดพะเยา 
 

ปริญดา  รัตนแดง๑* คฑาวุธ  ปานบุญ๒ สุธิดา  โส๊ะบีน๓ 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว 

3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบุร ี
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจสังคมและการท าการประมงในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นการศึกษาภาคสนาม ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลชาวประมง เครื่องมือประมง ช่วงเวลาท าการประมง การใช้ประโยชน์สัตว์น้ า และความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรประมง 
จากชาวประมงที่อาศัยบริเวณโดยรอบกว๊านพะเยา ประกอบด้วยบ้านสันหนองเหนียว บ้านร่องไฮ บ้านสันเวียงใหม่หมู่ 3 บ้านสันเวียงใหม่
หมู่ 4 บ้านสันปุาค่าง บ้านสันช้างหิน บ้านสันกว๊าน และบ้านทุ่งกิ่ว  มีจ านวนชาวประมง 248 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 
51-60 ป ีจบการศึกษาในระดับต่ ากว่าประถมศึกษาปีที่ 4 มีสมาชกิในครัวเรือนที่ 3-4 คนต่อครอบครัว นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่
สมรสแล้วอยู่ด้วยกัน สว่นสถานะภาพทางสังคมพบว่า ส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป มีที่ดินเป็นของตนเอง มีพ้ืนถิ่นดั้งเดิม และอยู่อาศัยใน
บริเวณกว๊านนานมากที่สุด อยู่ในชว่ง 51-60 ป ีชาวประมงส่วนใหญท่ าการเกษตร เป็นอาชีพหลักร้อยละ 42.74 และ ท าการประมงเป็น
อาชีพเสริม ร้อยละ 67.74  มีรายได้ครัวเรือนชาวประมงระหว่าง 5,001-10,000 บาทต่อเดือน มีรายจ่ายครัวเรือนต่ ากว่า 5,000 บาท
ต่อเดือน โดย หมดไปค่าอาหาร ภาวะทางการเงินส่วนใหญ่พอใช้จ่ายในครอบครัวถึง และพบว่ามีส่วนน้อยที่มีเงินเหลือเก็บ ส่วนสภาพ
หนี้สินพบว่า ชาวประมง ร้อยละ 43.15 เป็นชาวประมงที่มีหนี้สิน ระหว่าง 10,000-20,000.-บาท 

กลุ่มชาวประมงส่วนใหญ่พบว่าสัตว์น้ ามีความส าคัญในด้านอาหาร ด้านการเงิน และส าคัญทั้งสองอย่าง มีการใช้ประโยชน์
จากการท าประมงในกว๊านพะเยา คิดเป็นร้อยละ 97.95  และจากการซื้อสัตว์น้ า คิดเป็นร้อยละ 2.05 ชาวประมงส่วนใหญ่คิดวา่ 
สถานการณ์สัตว์น้ าในอดีต แตกต่างกับสถานการณ์สัตว์น้ าในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 94.35 และคดิว่าสถานการณ์สัตว์น้ าในอดีตกับ
สถานการณ์สัตว์น้ าในปัจจุบัน มีผลกระทบโดยตรงค่อนข้างมาก และมีความคิดเห็นว่า ปลาชะโดเป็นชนดิปลาที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้น 

เดือนที่มีรายได้จากการท าการประมงต่ าสุด คือช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม รวบรวมปลาได้ต่ ากว่า 5 กิโลกรมั 
ในขณะที่เดือนที่มีรายได้จากการท าการประมงสูงสุด ในชว่งเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน รวบรวมปลาได้มากอยู่ในช่วง 6-10 กิโลกรมั 
เครื่องมือที่ชาวประมงนิยมใช้ รวม 15 ชนิด และนิยมใช้ข่ายขนาด 6 เซนติเมตร มากที่สุด 

กลุ่มชาวประมงมีการรับรู้แหล่งข้อมูลข่าวสารจากผู้น าชุมชน ซึ่งเป็นในลักษณะรับรู้จากการประชุมของหน่วยงานของกรม
ประมง และการพูดคุยกัน มีการเข้าร่วมรับฟังมีสัดส่วนที่สูงกว่า กลุม่ตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็น ลงมติในที่ประชุม และเสนอวิธีการใน
การจัดการทรัพยากรประมง การมีส่วนร่วมการปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรประมงในกว๊านพะเยา จะเป็นในรูปแบบการใช้แรงงาน และมี
กลุ่มชาวประมงที่แสดงความคิดเห็นได้รับประโยชน์จากกิจกรรม เช่น ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจชุมชน เกิดความสมัครสมานสามัคคีภายใน
ชุมชน เกิดระเบียบวินัยในชุมชน และมีความรู้ด้านการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรประมงเพ่ิมขึ้น 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการท าการประมง พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการแพร่กระจายของผักตบชวา ต้องการให้
ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ รองลงมาเป็นปล่อยปลา เนื่องจากพันธุ์ปลาในกว๊านพะเยาลดลง และขอให้ปล่อย
พันธุ์ปลาเพ่ิม 

 
ค าส าคัญ : กว๊านพะเยา,ประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม 
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6. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์  ได้รับผิดชอบด าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดของ
ไทยได้แก่ ปลาตะเพียนทอง ปลาหมอไทย และปลาสวาย จ านวน  1.00 ล้านตัว ซึ่งผลการด าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์
น้ าจืดของไทย เพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ าธรรมชาติได้ จ านวน 1.003  ล้านตัว ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนด ตามตาราง
ที่ 6 
 
ตารางท่ี 6 แผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย ประจ าปี 2559 

ชนิดพันธ์สัตว์น้ าจืด หน่วยนับ แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
1.แผน/ผลการผลิต พันธุ์สัตว์น้ าจืดของไทย 

1.1 ปลาตะเพียนทอง 
1.2 ปลาตะเพียนขาว 
1.3 ปลาหมอไทย 
1.4 ปลาสวาย 
1.5 ปลาสร้อยขาว 
1.6 ปลาบึก 

พันตัว 
พันตัว 
พันตัว 
พันตัว 
พันตัว 
พันตัว 
พันตัว 

1,000 
- 

600 
100 

- 
200 
100 

1,003.127 
- 

900 
100 

- 
- 

3.127 
 
 
7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุนชนด้านประมง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ ได้รับผิดชอบด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่   16 – 18 ธันวาคม  2558 โดยมีเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมรับการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 30 คนพร้อมทั้งนี้ได้น าเกษตรกรไปศึกษาดู
งานกับเกษตรกรผู้มีประสบการณ์ด้านศูนย์เรียนรู้ นายสมบูรณ์ มานาดี ที่ อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น 

 

ตารางท่ี 7 แผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุนชนด้านประมง ประจ าปี 2559 
กิจกรรม/งานที่ท า หน่วยนับ แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 

1.ปรับปรุงสถานที่ (เดิม)  
2.ตั้งจุดสาธิตเรียนรู้ (ใหม่) 
3.จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม 
4.ฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน 
5.บุคคลากรภายนอกเข้าศึกษาดูงาน 

แห่ง 
แห่ง 

หลักสูตร 
ราย 
ราย 

- 
- 
- 

30 
- 

- 
- 
- 

30 
- 

 
 8. โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
  ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์ฯชนิดต่างๆที่มีคุณภาพดี แข็งแรง ราคาถูก เพ่ือจ าหน่ายให้แก่
เกษตรกรและบุคคลทั่วไป น าไปเลี้ยงเพื่อไว้บริโภคหรือจ าหน่าย โดยปีงบประมาณ 2559 ศูนย์ฯมีเปูาหมายการผลิต
พันธุ์สัตว์น้ า รวม 5,641,000 ตัว ตั้งเปูายอดขายปีละประมาณ 1.4 ล้านบาท ซึ่งผลการด าเนินงานสามารถผลิต
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พันธุ์สัตว์น้ าจ าหน่าย รวม 8,322,252 ตัว คิดเป็นรายได้จากการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 1 ,682,778 บาท 
ซึ่งสามารถผลิตและจ าหน่ายได้สูงกว่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ ตามตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 แผนงาน/ผลการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจ าปีงบประมาณ  2559 

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ าจืด 
รายได้ (บาท) จ านวนพันธุ์สัตว์น้ า (ตัว) 

แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
1. ปลานิล 113,000 11,700 990,000 76,000 
2.ปลานิลแปลงเพศ 74,000 503,175 216,000 1,654,850 
3.ปลานิลแดงแปลงเพศ 640,000 241,100 1,580,000 601,250 
4.ปลาตะเพียนขาว 111,000 411,750 870,000 3,690,150 
5. ปลายี่สกเทศ 65,000 228,753 450,000 1,818,700 
6. ปลาดุกอุยเทศ 120,000 10,150 450,000 49,850 
7.ปลาหมอไทย 25,000 5,585 100,000 21,350 
8. ปลานวลจันทร์เทศ 88,000 36,360 605,000 303,000 
9. ปลาไน 22,500 - 225,000 - 
10. ปลาบึก - 127,720 - 1,342 
11. กบนา  155,000 106,485 155,000 105,760 

รวม 1,413,500 1,682,778 5,641,000 8,322,252 
 
9. โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง  

เริ่มการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2555 และสิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ปัจจุบันเริ่มมีการ
เก็บกักน้ าบางส่วน หากเก็บกักน้ าจนถึงระดับเก็บกักจะมีพ้ืนที่ 906 ไร่ ส่งผลให้แหล่งน้ ามีศักยภาพในการท ากิจกรรม
ประมง อ้างจากการประเมิน (Shoreline Development Coefficient, SDC) ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการห้วยเล็ง (ก.ค.2552) รายงานว่าเกิดผลผลิตทางการประมง 5,320 กิโลกรัมต่อปี จากรายงาน
ผลการศึกษาตามแผนการติดตามตรวจสอบระบบนิเวศทางน้ าและการประมง ปีงบประมาณ 2556 พบว่าผลผลิต
ทางการประมงในล าน้ าห้วยเล็ง มีค่าอยู่ในเกณฑ์ต่ า แหล่งน้ ามีความอุดมสมบูรณ์น้อย ประชากรสัตว์น้ าไม่ชุกชุมและ
ขนาดของปลาที่พบนั้นจะค่อนข้างเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับล าน้ าอ่ืนๆ 

การติดตามตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบนิเวศวิทยาทางน้ า ทรัพยากรประมง และการเพ่ิม
ผลลิตสัตว์น้ า ทั้งระหว่างก่อสร้างและระหว่างด าเนินการเป็นสิ่งจ าเป็น ที่ต้องมีการติดตามและตรวจสอบถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปของระบบนิเวศ เพ่ือการพิจารณาเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนากิจกรรมด้านการประมง 
และการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า อีกท้ังยังเป็นการบรรเทาผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางน้ าด้วย 
 
วัตถุประสงค ์
1. ประเมินทรัพยากรประมงในล าห้วยเล็งพ้ืนที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าและบริเวณล าห้วยเล็งท้ายอ่างเก็บน้ า  
2. ส ารวจกิจกรรมการประมงและการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า  
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  เขตพื้นที่และจุดส ารวจตัวอย่าง  

ท าการส ารวจทรัพยากรประมงในล าห้วยเล็งบริเวณพ้ืนที่ในอ่างเก็บน้ า 1 จุดส ารวจ และล าห้วยเล็งบริเวณ
ท้ายอ่างเก็บน้ า 2 จดุส ารวจ ดังนี้ 

ตารางท่ี 9 แสดงเขตพ้ืนที่เก็บในการเก็บตัวอย่าง และพิกัดทางภูมิศาสตร์ 

จุดส ารวจ บริเวณ เขตพื้นที ่
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

1 อ่างเก็บน้ าห้วยเล็งบริเวณสันเขื่อน พ้ืนที่ภายในอ่างเก็บน้ า 15°47’28.7”N 
101°14’27.7”E 

2 ห้วยเล็งท้ายอ่างเก็บน้ าช่วงจุดบรรจบกับ 
ห้วยซับอีลุม 

พ้ืนที่ตอนท้ายอ่างเก็บน้ า 15°46’51.7”N 
101°12’55.8”E 

3 ห้วยเล็งก่อนบรรจบแม่น้ าปุาสัก พ้ืนที่ตอนท้ายอ่างเก็บน้ า 15°40’45.7”N 
101°05’16.8”E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงพ้ืนที่เก็บตัวอย่าง (ก) อ่างเก็บน้ าห้วยเล็งบริเวณสันเขื่อน (ข) ล าห้วยเล็งท้ายอ่างเก็บน้ า       ช่วงจุด 
บรรจบกับห้วยซับอีลุม (ค) ล าห้วยเล็งก่อนบรรจบแม่น้ าปุาสัก 

 
 
 

ก 

ข 

ข 

ก 

ค 
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ผลการด าเนินงาน 

ปริมาณ และชนิดปลา 
การส ารวจความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ าประจ าปีงบประมาณ 2559 เริ่มท าการส ารวจครั้งแรก 

เดือนธันวาคม 2558 ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2559 และครั้งที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2559 พบสัตว์น้ าทั้งหมด 53 
ชนิด แยกเป็นปลา 52 ชนิด และกุ้งฝอย 1 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุดโดยน้ าหนักรวม 3 อันดับแรกคือ ปลาหนามหลัง 
คิดเป็นร้อยละ 80.52 รองลงมาคือ ปลาบึก คิดเป็นร้อยละ 5.73 และ ปลาสร้อยขาว คิดเป็นร้อยละ 3.10 
ตามล าดับ  และชนิดที่พบมากที่สุดโดยจ านวนตัว 3 อันดับแรกคือ ปลาหนามหลัง คิดเป็นร้อยละ 88.61 รองลงมา
คือ ปลาซิวควาย คิดเป็นร้อยละ 2.09 และ ปลาสร้อยขาว คิดเป็นร้อยละ 1.35 ตามล าดับ   

จากการส ารวจ พบชนิดและปริมาณของปลาแตกต่างกันไป ตามสภาพพ้ืนที่ โดยพบว่า จุดส ารวจที่ 1 ชนิดที่
พบมากที่สุดโดยน้ าหนักรวม 3 อันดับแรกคือ ปลาหนามหลัง คิดเป็นร้อยละ 85.55 รองลงมาคือ ปลาบึก คิดเป็น
ร้อยละ 6.10 และ ปลานวลจันทร์เทศ คิดเป็นร้อยละ 3.2 ตามล าดับ  และชนิดที่พบมากที่สุดโดยจ านวนตัว 3 
อันดับแรกคือ ปลาหนามหลัง คิดเป็นร้อยละ 97.79 รองลงมาคือ ปลาสร้อยขาว คิดเป็นร้อยละ 1.16 และ ปลานิล 
คิดเป็นร้อยละ 1.16 ตามล าดับ และมีค่าการประเมินปริมาณสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเท่ากับ 
1.83 กิโลกรัม ต่อ 100 ตารางเมตร ต่อคืน และพบว่า ข่ายขนาด 2 เซนติเมตร มีผลจับปลาได้มากที่สุด รองลงมา
คือข่ายขนาด 3 เซนติเมตร แสดงว่า ในจุดส ารวจนี้ปลาที่จับได้ปริมาณมากยังคงเป็นปลาขนาดเล็ก 

จุดส ารวจที่ 2 ชนิดที่พบมากที่สุดโดยน้ าหนักรวม 3 อันดับแรกคือ ปลาซิวหนวดยาว คิดเป็นร้อยละ 75.13 
รองลงมาคือ ปลาซิวหางแดง คิดเป็นร้อยละ 6.61 และ ปลาหลดจุด คิดเป็นร้อยละ 6.14 ตามล าดับ  และชนิดที่พบ
มากที่สุดโดยจ านวนตัว 3 อันดับแรกคือ 3 อันดับแรกคือ ปลาซิวหนวดยาว คิดเป็นร้อยละ 53.25 รองลงมาคือ 
ปลาซิวควาย คิดเป็นร้อยละ 21.14 และ ปลาซิวหางแดง คิดเป็นร้อยละ 7.72 ตามล าดับ และพบว่ามีค่าก าลังการ
ผลิตทางการประมง หรือ standing crop (ปริมาณของสัตว์น้ าทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะใดขณะหนึ่ง) เฉลี่ยเท่ากับ 
22.27 กรัม ต่อ 100 ตารางเมตร (ในจุดส ารวจนี้เก็บตัวอย่างโดยใช้อวนทับตลิ่ง) 

จุดส ารวจที่ 3 ชนิดที่พบมากที่สุดโดยน้ าหนักรวม 3 อันดับแรกคือ ปลาแปบควาย คิดเป็นร้อยละ 27.31 
รองลงมาคือ ปลาซิวควาย คิดเป็นร้อยละ 14.60 และ ปลากระทิง คิดเป็นร้อยละ 9.63 ตามล าดับ  และชนิดที่พบ
มากที่สุดโดยจ านวนตัว 3 อันดับแรกคือ ปลาซิวควาย คิดเป็นร้อยละ 21.74 รองลงมาคือ ปลาแปบสยาม คิดเป็น
ร้อยละ 9.52 และ ปลาแปูนแก้ว คิดเป็นร้อยละ 8.38 ตามล าดับ และมีค่าการประเมินปริมาณสัตว์น้ าต่อหน่วยลง
แรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเท่ากับ 0.12  กิโลกรัม ต่อ 100 ตารางเมตร ต่อคืน และพบว่า ข่ายขนาด 2 เซนติเมตร มี
ผลจับปลาได้มากที่สุด รองลงมาคือข่ายขนาด 4 เซนติเมตร 
 ในภาพรวมของผลการศึกษาประชาคมปลา พบมีค่าเฉลี่ยของค่าดัชนีความหลากหลายเท่ากับ 0.75 เมื่อ
จ าแนกค่าเฉลี่ยตามจุดส ารวจพบจุดที่ 1 มีค่าดัชนีความหลากหลายสูงสุด เฉลี่ยเท่ากับ 0.94 และมีค่าต่ าสุดในจุด
ส ารวจที่ 2 เฉลี่ยเท่ากับ 0.53 จากภาพรวมของผลการศึกษาค่าดัชนีความหลากหลายของประชาคมปลาพบมีค่า
ค่อนข้างต่ าแนวโน้มมีค่าแตกต่างไปบ้าง แต่ก็ไม่มากนัก  

จากการส ารวจทั้ง 4 ครั้ง พบว่าจุดส ารวจที่ 3 พบความหลากชนิดของปลามากที่สุด คือ 47 ชนิด จุดส ารวจ
ที่ 2 พบ 13 ชนิด และจุดส ารวจที่ 1 พบ 10 ชนิด ตามล าดับ จากการส ารวจชนิดและจ านวนปลาที่พบทั้ง 3 จุด
ส ารวจ พบว่าจุดส ารวจที่ 3 ซึ่งเป็นจุดที่ล าห้วยเล็งไหลมาบรรจบกับล าน้ าปุาสัก เป็นจุดส ารวจที่พบชนิดและจ านวน
ปลาหลากหลายมากที่สุด จ านวน 47 ชนิด ซึ่งมีความหลากหลายทั้งชนิดและจ านวน  รองลงมาเป็นจุดส ารวจที่ 2 
เป็นจุดท้ายอ่างเก็บน้ าบรรจบกับล าห้วยซับอีลุม จากสภาพพ้ืนที่เป็นทางแคบน้ าไหลเร็วและแรงในช่วงหน้าน้ าหลาก 
และมีน้ าไหลเอ่ือยๆในช่วงน้ าแล้ง ในจุดส ารวจนี้ส ารวจโดยการใช้อวนทับตลิ่งเหมาะสมกว่าการใช้ข่ายในการเก็บ
ตัวอย่าง แต่จากสัตว์น้ าที่รวบรวมได้โดยส่วนใหญ่เป็นปลาขนาดเล็กหากินตามต้นน้ าล าธาร และในอ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง
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ซึ่งเป็นจุดส ารวจที่ 1 เป็นจุดที่พบชนิดและจ านวนปลาหลากหลายน้อยที่สุด พบเพียง 10 ชนิด และปลาชนิดเด่นที่
พบเป็นปลาหนามหลัง ซึ่งปลาชนิดนี้เป็นปลาขนาดเล็กกินแพลงก์ตอนพืชและพืชน้ าขนาดเล็กเป็นอาหาร เนื่องจาก
อ่างเก็บน้ าห้วยเล็งเป็นอ่างที่เริ่มกักเก็บน้ าในปีแรกๆจะพบว่ามีการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชสูงเนื่องมาจากมี
ธาตุอาหารที่เกิดข้ึนมาจากการย่อยสลายจากอินทรีย์สาร  

จากการส ารวจโดยใช้เครื่องมือข่ายในการส ารวจในจุดที่ 1 คืออ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง และจุดที่ 3 จุดที่ล าห้วย
เล็งไหลมาบรรจบกับล าน้ าปุาสัก เมื่อเปรียบเทียบกับมีค่าการประเมินปริมาณสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) 
เฉลี่ย จุดที่ 1 คือ อ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.83 กิโลกรัม ต่อ 100 ตารางเมตร ต่อคืน ซึ่งมากกว่าจุดที่ 
3 จุดที่ล าห้วยเล็งไหลมาบรรจบกับล าน้ าปุาสัก แต่จุดที่ 3 มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลามากกว่าจุดที่ 1 

แพลงก์ตอนพืช 
ความหลากหลาย และความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชในพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง โดยเก็บตัวอย่าง

จาก 3 จุดส ารวจ 4 เที่ยวส ารวจ ในเดือน ธันวาคม 2558 พฤษภาคม 2559 กรกฎาคม 2559 และเดือนกันยายน 
2559 พบความหลากหลายของชนิดแพลงก์ตอนพืชรวมทั้งหมด 19 ชนิด 3 Division ได้แก่ Division 
Cyanophyta สาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน จ านวน 8 ชนิด  Division Chlorophyta  สาหร่ายสีเขียว จ านวน 7 ชนิด  
และ Division Chromophyta ไดอะตอม จ านวน 4 ชนิด  

จากการส ารวจทั้ง 3 จุดส ารวจและทุกเที่ยวส ารวจ พบว่าแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นที่พบเป็นจ านวนมากที่สุด 
คือ Genus Cylindrospermopsis และเมื่อแยกตามจุดส ารวจที่พบชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชแตกต่างกันไป 
ตามสภาพพ้ืนที่ โดยพบว่า จุดส ารวจที่ 1 อ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นคือ Genus Anabaena พบเป็น
จ านวนมากที่สุด ส่วนในจุดส ารวจที่ 2 เป็นจุดท้ายอ่างเก็บน้ าบรรจบกับล าห้วยซับอีลุม  และ จุดส ารวจที่ 3 เป็นจุดที่
ล าห้วยเล็งบรรจบกับแม่น้ าปุาสัก  แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นคือ Genus Cylindrospermopsis พบเป็นจ านวนมากที่สุด 
ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนี้ พบทุกเที่ยวส ารวจและทุกจุดส ารวจ 
 ผลการศึกษาความหลากหลาย และความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช พบมีค่าเฉลี่ยของค่าดัชนีความหลากหลาย
เท่ากับ 1.01 เมื่อจ าแนกค่าเฉลี่ยตามจุดส ารวจพบจุดที่ 3 ซึ่งเป็นล าห้วยปุาสัก มีค่าดัชนีความหลากหลายสูงสุด 
เฉลี่ยเท่ากับ 1.17 และมีค่าต่ าสุดในจุดส ารวจที่ 1 ซึ่งเป็นตัวอ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง เฉลี่ยเท่ากับ 0.71 ผลการศึกษาค่า
ดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช พบมีค่าค่อนข้างต่ าแนวโน้มมีค่าแตกต่างไปบ้าง แต่ก็ไม่มากนัก และในล า
ห้วยปุาสัก มีค่าดัชนีความหลากหลายมากกว่า เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นแหล่งน้ าไหล 

แพลงก์ตอนสัตว์ 
จากการส ารวจความหลากหลาย และความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์ ในพ้ืนที่โครงการ    อ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง 

โดยเก็บตัวอย่างจาก 3 จุดส ารวจ 4 เที่ยวส ารวจ ในเดือน ธันวาคม 2558 พฤษภาคม 2559 กรกฎาคม 2559 
และเดือนกันยายน 2559 พบความหลากหลายของชนิดแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 9 ชนิด 2 ไฟลัม  

จากการส ารวจทั้ง 3 จุดส ารวจและทุกเที่ยวส ารวจ พบว่าแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดเด่นที่พบเป็นจ านวนมากที่สุด 
คือ Cycopoid sp. และเม่ือแยกตามจุดส ารวจที่พบชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนสัตว์แตกต่างกันไป ในจุดส ารวจ
ที่ 1 อ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง และ จุดส ารวจที่ 3 เป็นจุดที่ล าห้วยเล็งบรรจบกับแม่น้ าปุาสัก  ส ารวจพบแพลงก์ตอนสัตว์
ชนิดเด่นคือ Cycopoid sp. พบเป็นจ านวนมากที่สุด  ส่วนในจุดส ารวจที่ 2 เป็นจุดท้ายอ่างเก็บน้ าบรรจบกับล าห้วย
ซับอีลุม พบแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดเด่นคือ  Brachionus falcatus พบเป็นจ านวนมากที่สุด ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนี้ พบทุก
เที่ยวส ารวจและทุกจุดส ารวจ  
 ในภาพรวมของผลการศึกษาความหลากหลาย และความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์  พบมีค่าเฉลี่ยของค่าดัชนี
ความหลากหลายเท่ากับ 0.89 เมื่อจ าแนกค่าเฉลี่ยตามจุดส ารวจพบจุดที่ 3 ล าห้วยปุาสัก มีค่าดัชนีความหลากหลาย
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สูงสุด เฉลี่ยเท่ากับ 0.84 และมีค่าต่ าสุดในจุดส ารวจที่ 1 ในตัวอ่างเก็บน้ าห้วยเล็งเฉลี่ยเท่ากับ 0.84 ผลการศึกษา
ค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ พบมีค่าค่อนข้างต่ าแนวโน้มมีค่าแตกต่างไปบ้าง แต่ก็ไม่มากนัก  

สัตว์หน้าดิน 
จากการส ารวจความหลากหลาย และความชุกชุมของสัตว์หน้าดิน ในพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง โดย

เก็บตัวอย่างจาก 3 จุดส ารวจ 4 เที่ยวส ารวจ ในเดือน ธันวาคม 2558 พฤษภาคม 2559 กรกฎาคม 2559 และ
เดือนกันยายน 2559 พบความหลากหลายของชนิดของสัตว์หน้าดิน ทั้งหมด 9 ชนิด 2 ไฟลัม  

จากการส ารวจทั้ง 3 จุดส ารวจและทุกเที่ยวส ารวจ พบว่า สัตว์หน้าดิน ชนิดเด่นที่พบเป็นจ านวนมากที่สุด 
คือ Thiaridae ซึ่งเป็นพวกหอยฝาเดียว  และเมื่อแยกตามจุดส ารวจที่พบชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดิน พบว่าจุด
ส ารวจที่ 1 อ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง ส ารวจพบสัตว์หน้าดินน้อยมากเนื่องจากเป็นจุดนี้มีระดับน้ าลึกมาก ในจุดส ารวจที่ 2 
เป็นจุดท้ายอ่างเก็บน้ าบรรจบกับล าห้วยซับอีลุม พบสัตว์หน้าดินชนิดเด่นคือ  Thiaridae พบเป็นจ านวนมากที่สุด 
และ จุดส ารวจที่ 3 เป็นจุดที่ล าห้วยเล็งบรรจบกับแม่น้ าปุาสัก  พบสัตว์ชนิดเด่นคือ Corbiculidae พบเป็นจ านวน
มากที่สุด  
 ในภาพรวมของผลการศึกษาความหลากหลาย และความชุกชุมของสัตว์หน้าดิน พบมีค่าเฉลี่ยของค่าดัชนีความ
หลากหลายเท่ากับ 0.50 เมื่อจ าแนกค่าเฉลี่ยตามจุดส ารวจพบจุดที่ 2 บริเวณซับอีลุม มีค่าดัชนีความหลากหลาย
สูงสุด เฉลี่ยเท่ากับ 0.87 และพบน้อยมากในจุดส ารวจที่ 1 ในตัวอ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง  
3.5) คุณภาพน้ าทางการประมง 

คุณภาพน้ าทางการประมงในการส ารวจครั้งนี้ พบว่ามีค่าคุณภาพน้ าโดยเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตของสัตว์น้ าแต่พบว่าค่าบีโอดี (BOD) ในจุดส ารวจที่ 1 และ 3 พบว่ามีค่าสูงกว่าที่ก าหนด ซึ่งควรจะมีค่าไม่เกิน
กว่า 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร ตามมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 2  

สภาวะเศรษฐกิจสังคม 
ข้อมูลทั่วไป 

สภาวะเศรษฐกิจสังคม พ้ืนที่ในการสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ครอบคลุม
พ้ืนที่ 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลยางสาว มีหมู่บ้านในเขตปกครองทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ประชากรรวม 2,798 ครัวเรือน 
และต าบลโคกปรง มีหมู่บ้านในเขตปกครอง 15 หมู่บ้าน ประชากรรวม 2,292 ครัวเรือน (ดังรายละเอียดตามตาราง
ที่ 10) ส าหรับหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ประกอบด้วยบ้านวังตะพาบ ต าบลโคกปรง และบ้านสวนยา
ใหญ่ ต าบลยางสาว ส่วนหมู่บ้านอื่นๆ อยู่ในเขตแนวคลองส่งน้ าเพื่อการชลประทาน  
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างชาวประมง ที่มาใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง ทั้งหมด 60 ราย พบว่า

กลุ่มตัวอย่างชาวประมงที่ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 71.7 เป็นเพศชาย และร้อยละ 28.3 เป็นเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ร้อยละ 66.7 มีอายุ 41 ปีขึ้นไป และร้อยละ 33.3 มีอายุระหว่าง 20-40 ปี จากกลุ่มตัวอย่างชาวประมงที่
ส ารวจไม่พบกลุ่มที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี ส าหรับการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 63.3 จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาซึ่งเป็นภาคบังคับ รองลงมาร้อยละ 31.7 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และพบว่ามีกลุ่มตัวอย่าง
ชาวประมงที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 5.0 
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ตารางท่ี 10 จ านวนครัวเรือนพ้ืนที่ต าบลยางสาว และต าบลโคกปรง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

    ต าบล หมู่ที ่   ชื่อบ้าน จ านวน (ครัวเรือน) หมู่ที ่ ชื่อบ้าน 
จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ยางสาว 1 ยางสาว 116 9 พุน้ าร้อน 95 
 2 โนนสง่า 268 10 โนนสง่า 161 
 3 รังวัด 220 11 สวนยาใหญ่ 74 
 4 เขาสูง 250 12 ต ะ เ คี ย น

โพรง 
131 

 5 ซับตะแบก 206 13 ซับเจริญ 151 
 6 ซับกระโซ่ 219 14 ซับผุด 152 
 7 น้ าอ้อม 96 15 หนองแดง 132 
 8 โคกกรวด 450 16 ซับบาดาล 77 
โคกปรง 1 โคกปรง 361 9 โคกปรง 319 
 2 โคกปรง 113 10 ล าเพียร 82 
 3 โคกปรง 216 11 วังเตียน 86 
 4 เขายางโปร่ง 187 12 น้ าเดือด 93 
 5 ซับอิลุม 181 13 วังตะพาบ 71 
 6 ซับสวัสดิ์ 157 14 ดอยสวรรค์ 57 
 7 โคกปรง 252 15 ด ง น้ อ ย

พัฒนา 
61 

 8 นาสามัคค ี 56    
ที่มา: กรมการปกครอง, 2555 
 

ข้อมูลด้านการอาชีพ  
กลุ่มตัวอย่างชาวประมงที่สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 42 ประกอบอาชีพท านา รองลงมาคือ ร้อยละ 30 

อาชีพท าไร่ เช่น ไร่อ้อย ไร่มัน และไร่ข้าวโพด เป็นต้น ร้อยละ 20 อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 3 อาชีพรับราชการ 
และค้าขาย และอาชีพแม่บ้านร้อยละ 2  จากการสัมภาษณ์ไม่พบชาวประมงที่ประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าหรือท าการประมงเป็นอาชีพหลัก  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 การประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงที่สัมภาษณ์จากการส ารวจในปี 2559  
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สภาวะการท าการประมง  
การท าการประมง ส่วนใหญ่ท าการประมงในบริเวณด้านหน้าเขื่อน ท าการประมงในช่วงที่ว่างเว้นจากการ

ท างานหลักหรือจากอาชีพหลัก เช่นการท าไร่-ท านา เครื่องมือประมงที่ใช้ส่วนใหญ่คือเบ็ดตกปลาคิดเป็นร้อยละ 61 
รองลงมาคือ ข่ายร้อยละ 26 แหร้อยละ 10 และ สวิงร้อยละ 3 ตามล าดับ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ท าการประมงของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงที่สัมภาษณ์จากการส ารวจในปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างชาวประมงในบริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างชาวประมงที่ท าการประมงในบริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง พบว่าผลผลิตสัตว์น้ า

ที่จับได้โดยเฉลี่ยต่อวันได้วันละ 3.5 กิโลกรัม/วัน ส่วนใหญ่น ามาบริโภคทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 82 รองลงมาคือ 
จ าหน่ายมากกว่าบริโภค คิดเป็นร้อยละ 10 และบริโภคมากกว่าจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 8 ส าหรับการจ าหน่ายนั้น
จ าหน่ายในลักษณะของปลาสด สถานที่จ าหน่ายคือตลาดในหมู่บ้าน และบางรายมีการเดินขายตามบ้าน ปลาที่จับได้
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คือ ปลาตะเพียน ปลาหนามหลัง ปลานวลจันทร์ ปลายี่สก ปลานิล ปลาสร้อยขาว ปลาช่อน ปลาหมอ ปลาซิว และ
แก้มช้ า นอกจากนี้ยังพบกุ้งก้ามกรามที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดได้น าไปปล่อยตั้งแต่ปี 2558 แต่
ยังพบเป็นจ านวนน้อย  ปัญหาที่พบในการท าประมงในพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง คือ ปลาที่จับได้มีปริมาณลดลง และ
ขนาดเล็กลงด้วย  

การพัฒนาประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ได้ท าการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ า

ห้วยเล็ง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตจ านวนสัตว์น้ าและเป็นแหล่งอาหารให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่
ครัวเรือนอีกด้วย (ตารางท่ี 2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 นายวัฒนา ริ้วทอง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้ง

ก้ามกราม จ านวน 2,620,000 ตัว 
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ภาพที่ 6 นายวัฒนา ริว้ทอง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ และชาวบ้านช่วยกัน

ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาจ านวน 501,000 ตัว 
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นอกจากนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาจ านวน 501,000 
ตัว เป็นปลาบึก 1,000 ตัว และปลาตะเพียน 500,000 ตัว  เนื่องในโอกาสที่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
และตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ไปตรวจเยี่ยม "โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ" ต.โคกปรง อ.
วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา 
 
ตารางท่ี 11 ชนิด และจ านวนสัตว์น้ าที่ปล่อยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง 

วันที่ ชนิดสัตว์น้ า จ านวน (ตัว) 
20 เมษายน 2559 กุ้งก้ามกราม 2,620,000    
14 พฤษภาคม 2559 ปลาตะเพียน 500,000  
14 พฤษภาคม 2559 ปลาบึก 1,000  
 รวมสตัว์น้ าทั้งหมดที่ปล่อย 3,121,000  
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ภาคผนวก 
ภาพผนวกที่ 1 ตัวอย่างของแพลงก์ตอนพืช ชั้น Clorophyceae ที่พบจากการส ารวจปี 2559  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pediastrum sp. x40 

Coelastrum sp. x40  

Scenedesmus sp. x40 

Actinastrum sp. x40 

Tetraedon sp. x40 
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ภาพผนวกที่ 2 ตัวอย่างของแพลงก์ตอนพืช ชั้น Cyanophyceae ที่พบจากการส ารวจปี 2559 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพผนวกที่ 3 ตัวอย่างของแพลงก์ตอนพืช ชั้น Clorophyceae ที่พบจากการส ารวจปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cylindrosperrmopsis sp. x40 

Gyrosigma sp.  

Spirogyra sp. x40 

Anabaena sp. x40 

Merismopedia sp. x20 
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ภาพผนวกที่ 4 ตัวอย่างของแพลงก์ตอนพืช ชั้น Desmidiaceae ที่พบจากการส ารวจปี 2559 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพผนวกที่ 5 ตัวอย่างของแพลงก์ตอนพืช ชั้น Euglenophyceae ที่พบจากการส ารวจปี 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Phacus sp. x40 

Closterium sp. x40 

synedra sp. 

Lepocinclis sp. x40 Strombomonas sp. x40 Euglena sp. x40 

Staurodesmus sp. x40 
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ภาพผนวกที่ 6 ตัวอย่างของแพลงก์ตอนพืช ชั้น Bacillariophyceae ที่พบจากการส ารวจปี 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surirella sp. x40 
x20 

Nitzschia sp.x40 Synedra sp. x40 

Gyrosigma sp. x40 
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ภาพผนวกที่ 7 ตัวอย่างของแพลงก์ตอนสัตว์ ไฟลัม Arthropoda ที่พบจากการส ารวจปี 2559 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceriodaphnia cornuta x40 

Cyclopoid copepod x20 Nauplius x 40 

Cladocera x40 
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ภาพผนวกที่ 8 ตัวอย่างของแพลงก์ตอนสัตว์ ไฟลัม Rotifera ที่พบในพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

brachionus falcatus x40 Plationus patulus x40 

Brachionus calyciforus x40 brachionus forficula x20 



48 
 
ภาพผนวกที่ 9 ตัวอย่างของสัตว์หน้าดิน ที่พบในพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unionidae 
 

Viviparidae Thiaridae 

Tendipedidae x10 Naididae x10 

ตัวอ่อนแมลงปอ 
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รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2559 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 

ประจ าเดือน  มกราคม  2559 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง   
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าเข็กอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดเพชรบูรณ์” 

 

    
 

 
 

 
 

   
 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  จัดฝึกอบรมเกษตรกร  หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรประมง  ตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าเข็กอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดเพชรบูรณ์”  ประจ าปี
งบประมาณ 2559  (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมง)  จ านวน 25 ราย  ณ ห้องประชุมหน่วย
ปฏิบัติการ  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มเข็กฯ  ต.เขาค้อ  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์  เมื่อวันที่  20  มกราคม  2559 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะอนุกรรมการแหล่งน้ าบ้านเสลียงแห้ง 1  
หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง  ตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าเข็กอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  จังหวัดเพชรบูรณ์”  ประจ าปีงบประมาณ 2559  ณ บ้านเสลียงแห้ง 1  หมู่ 3  ต.สะเดาะพง  อ.เขาค้อ  
จ.เพชรบูรณ์  เมื่อวันที่  18  มกราคม  2559 
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 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  จัดฝึกอบรมครู  นักเรียน  และคณะกรรมการประมงโรงเรียนบ้าน
เหล่าหญ้า  หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง  ตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ า เข็ก 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดเพชรบูรณ์”  ประจ าปีงบประมาณ 2559  ณ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า  ต.แคมป์สน  
อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์  เมื่อวันที่  22  มกราคม  2559 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  จัดฝึกอบรมครู  นักเรียน  และคณะกรรมการประมงโรงเรียนสะเดาะ
พงมิตรภาพที่ 229  หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง  ตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าเข็กอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดเพชรบูรณ์”  ประจ าปีงบประมาณ 2559  ณ โรงเรียนสะเดาะพงมิตรภาพที่ 
229  ต.สะเดาะพง  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์  เมื่อวันที่  21  มกราคม  2559 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 99/1 หมู่ 3 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 1815 
Website : www.fisheries.go.th/sf-phetchabun/web2/  E-mail : ifpetp@yahoo.com 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 
ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2559 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ประชุมคณะท างานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดภาคเหนือ 

 

 
 

    
 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ได้จัดประชุมคณะท างานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด
ภาคเหนือ  โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงใหม่  เชียงราย  แม่ฮ่องสอน  ตาก  พะเ ยา  แพร่  นาน  
พิษณุโลก  สุโขทัย  เพชรบูรณ์  นครสวรรค์  ก าแพงเพชร  พิจิตร  ล าพูน  และล าปาง  เข้าร่วมประชุม   ในวันที่ 15  
กุมภาพันธ์  2559  ณ ห้องประชุมหน่วยงานย่อยประมงเขาค้อ  อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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 การตรวจราชการของผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
 

    
 

    
 

    
 

 
 

 
 
 

เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2559  นายสนธิพันธ์  ผาสุขดี  ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด  ตรวจ
ราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  พร้อมได้ตรวจการบริหารจัดการแหล่งน้ าสหกรณ์ประมงบ้านระหาร  
(หนองระหาร)  ต าบลห้วยสะแก  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  และอ่างเก็บน้ าธนิตค าเที่ยง  ต าบลริมสีม่วง  อ าเภอ
เขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ากับชุมชนด้วย 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 99/1 หมู่ 3 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 1815 
Website : www.fisheries.go.th/sf-phetchabun/web2/  E-mail : ifpetp@yahoo.com 



54 
 

 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 
ประจ าเดือน  มีนาคม  2559 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ให้ค าแนะน าการจัดสร้างระบบเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 99/1 หมู่ 3 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 1815 
Website : www.fisheries.go.th/sf-phetchabun/web2/  E-mail : ifpetp@yahoo.com 

เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2559  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ผู้ช่วยประมงอ าเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  และนักวิชาการประมงฯ  เข้ามาให้ค าแนะน า  การเพาะเลี้ยงปลานิล  การสร้างระบบเพาะฟักไข่ 
ปลานิลในถาด  และระบบน้ าที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงที่ฐานผลิตพันธุ์ปลา นพช.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16   
โดยรองผู้บังคับบัญชาการ  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16  เป็นผู้ให้การต้อนรับ  และจัดเจ้าหน้าที่ประจ าฐานผลิต 
พันธุ์ปลา  เข้ารับค าแนะน า  ตอบข้อซักถามดังกล่าว  เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงต่อไป 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 
ประจ าเดือน  เมษายน  2559 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน 

 

 
 

      
 

 
-2- 

 
 ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ร่วมกับส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า
ให้ผู้น าชุมชนน าไปปล่อยแหล่งน้ าสาธารณะของชุมชนในต าบลพุเตย   ในโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข   
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ครั้งที่ 6/2559  เมื่อวันที่  20  เมษายน  2559  ณ โรงเรียนบ้านตะกรุดไผ่  หมู่ที่ 6  
ต าบลพุเตย  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมี  นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  
เป็นประธานในพิธี 
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 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
 

    
 

 
 

 

 

เมื่อวันที่  20  เมษายน  2559  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ได้ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน   
ณ หนองนายัง้  หมู่ 2  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน  30,000  ตัว 

เมื่อวันที่  20  เมษายน  2559  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ได้ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม   
ณ อ่างเก็บน้ าห้วยเล็ง  ต าบลโคกปรง  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  แหล่งน้ าบึงสามพัน  ต าบลบึงสามพัน  อ าเภอ
บึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์  และอ่างเก็บน้ าแก้มลิงบ้านบุฉนวน  ต าบลน้ าร้อน  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์   
รวมจ านวน  2,620,000  ตัว 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 99/1 หมู่ 3 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 1815 
Website : www.fisheries.go.th/sf-phetchabun/web2/  E-mail : ifpetp@yahoo.com 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 
ประจ าเดือน  มิถุนายน  2559 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม  ณ อ่างเก็บน้ าห้วยใหญ่ 

 

       
 

 
 

 ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม  ณ อ่างเก็บน้ าห้วยปุาแดง 

    
 

 

 วันที่  6  มิถุนายน  2559  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ร่วมกับประมงอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ และ
ชาวบ้านหมู่ 3  บ้านปุาแดง  ต.ปุาเลา  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์  ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม  500,000 ตัว  ณ อ่างเก็บน้ าห้วย
ปุาแดง  หมู่ 3  ต.ปุาเลา  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์ 

 วันที่  5  มิถุนายน  2559  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ร่วมกับชาวบ้านหมู่ 12  ต.ห้วยใหญ่  อ.
เมือง  จ.เพชรบูรณ์  ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม  500,000 ตัว   ณ อ่างเก็บน้ าห้วยใหญ่  หมู่ 12  ต.ห้วยใหญ่  อ.เมือง  จ.
เพชรบูรณ์ 
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 ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม  ณ อ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 
 

 

    

    
 

 

วันที่  10  มิถุนายน  2559  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงใหม่  ร่วมกับโครงการชลประทานเขื่อน
แม่กวงอุดมธารา  และส่วนราชการ  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าตามแผนการเพ่ิมชนิดและปริมาณสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อน
แม่กวงอุดมธารา  และอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  ประจ าปี 2559  จ านวน  510,000 ตัว  ประกอบด้วยพันธุ์
ปลาบึก  จ านวน 1,000 ตัว  กุ้งก้ามกราม 450,000 ตัว  และปลาตะเพียนขาว 50,000 ตัว  โดยได้รับการ
สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 
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 โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน 

 

 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ร่วมกับส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า
ให้ผู้น าชุมชนน าไปปล่อยแหล่งน้ าสาธารณะของชุมชนในต าบลบ้านไร่  ในโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข   
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ครั้งที่ 8/2559  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2559  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านไร่  หมู่ที่ 1  ต าบลบ้านไร่  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมี  นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานในพิธี 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 99/1 หมู่ 3 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 1815 
Website : www.fisheries.go.th/sf-phetchabun/web2/  E-mail : ifpetp@yahoo.com 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ ์
ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2559 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 รายการรู้ค่าพลังงาน 

 

 
 

         
 

 

วันที่  23  กรกฏาคม  2559  รายการรู้ค่าพลังงาน ช่อง 3 ได้มาบันทึกเทปโทรทัศน์  เรื่องการเลี้ยงปลาร่วมกับ
การปลูกพืชโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์  (Aquaponic โดยใช้โซล่าเซล)  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 
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 การเลี้ยงกบในกระชังบก 

 

 
 

    
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 วันที่  25  กรกฎาคม  2559  เจ้าหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  สาธิตการเลี้ยงกบในกระชังบก  
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)  และบริการการเกษตรเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  ปี ๒๕๕๙   
ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลบ้านติ้ ว  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีนาย
บัณฑิต  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 99/1 หมู่ 3 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 1815 
Website : www.fisheries.go.th/sf-phetchabun/web2/  E-mail : ifpetp@yahoo.com 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 
ประจ าเดือน  สิงหาคม  2559 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ปล่อยปลาวันแม่ 

 

 
 

    
 

    
 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ร่วมกับส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า
เฉลิมพระเกียรติ  และถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  ณ บริเวณอ่างเก็บน้ ากุฏิพระ  หมู่ที่ 4  ต าบลท่าข้าม  อ าเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันที่ 11 
สิงหาคม 2559  โดยมีนายบัณฑิต  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธาน ในพิธี 
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 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร 

 

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาส
ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา  ในวันที่  12  สิงหาคม 2559  ณ 
พุทธอุทยานเพชบุระ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 99/1 หมู่ 3 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 1815 
Website : www.fisheries.go.th/sf-phetchabun/web2/  E-mail : ifpetp@yahoo.com 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 
ประจ าเดือน  สิงหาคม  2559 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน 

 

 
 

     
 

     
 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์  ร่วมกับส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า
ให้กับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสา 
ธิราช  สยามมกุฏราชกุมาร  และโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ครั้งที่ 10/2559  
เพ่ือให้ผู้น าชุมชนน าไปปล่อยแหล่งน้ าสาธารณะของชุมชน  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2559  ณ องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลยางงาม  หมู่ที่ 9  ต าบลยางงาม  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีนายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์   
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานในพิธี 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 99/1 หมู่ 3 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 1815 
Website : www.fisheries.go.th/sf-phetchabun/web2/  E-mail : ifpetp@yahoo.com 
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นายวัฒนา ริ้วทอง ผู อ านวยการศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ า จืดเพชรบูรณสนับสนุนพันธุปลา และเขารวมพิธีปลอย
พันธุปลา เนื่อง ในวันประมงแหงชาติในวันที่ 27 กันยายน 
2559 ณ หนองเกาะ ต.นาเกาะ อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ
จ านวน 200,000 ตัว 

รวมปลอยพันธุปลาเนื่องในวันประมงแห
งชาติ 

ประเด็นการประชาสัมพันธ ในแผนงาน โครงการ และ  
ผลงานที่เกี่ยวของกับนโยบายรัฐบาล 
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