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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดอุดรธานี 

 
ค าขวัญของจังหวัดอุดรธานี 

 “กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง   ลอืเลื่องแหลง่ธรรมะ 

อารยธรรมห้าพันปี   ธานีผ้าหมี่ขดิ 

ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง” 

ตราประจ าจังหวัดอุดรธานี 

รูปท้าวเวสสุวัณหรือท้าวกุเวรประทับยืนถือกระบอง หมายถึงเทพยดาผู้คุ้มครองรักษาประจ าทิศ

อุดร 

 

 ธงประจ าจังหวัด 

 เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสแีสด มีรูปท้าวเวสสุวัณซึ่งเป็นดวงตราประจ าจังหวัดอยู่กลางผืนธง 

ประวัติความเป็นมา 

จากหลักฐานทางประวัตศิาสตร์และโบราณคดีพบว่า บรเิวณพืน้ที่จังหวัดอุดรธานี ในปัจจุบัน   

เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์มาต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการ

ค้นพบที่บ้านเชียง อ าเภอหนองหาน และภาพเขียนสีบนผนังถ้ าที่อ าเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็น

อย่างดี จนเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีระหว่างประเทศ ว่าเป็นถิ่นที่อยู่

ของมนุษยก์่อนประวัติศาสตร์ ที่มีอารยะธรรมความเจริญในระดับสูง และอาจถ่ายทอดความเจริญน้ีไปสู่

ประเทศจีนก็เป็นได้ โดยเฉพาะเคร่ืองปั้นดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงน้ัน สันนิษฐานว่าอาจเป็น

เครื่องปั้นดินเผาสีลายเสน้ที่เก่าที่สุดของโลก 

หลังจากยุคความเจริญที่บ้านเชียงแล้ว พืน้ที่ที่เป็นจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์

สืบต่อมาอีกจนกระทั่งสมัยประวัติศาสตร์ของประเทศไทย  นับต้ังแต่สมัยทวาราวดี (พ.ศ.1200-1600)  

สมัยลพบุร ี(พ.ศ.1200-1800) และสมัยสุโขทัย (พ.ศ.1800 - 2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวา 

ราวดลีพบุรี และภาพเขียนปูนบนผนังโบสถ์ที่ปรักหักพังบริเวณเทือกเขาภูพานใกล้วัดพระพุทธบาทบัวบก

อ าเภอบ้านผือ แตท่ั้งน้ียังไมป่รากฏหลักฐานช่ือจังหวัดอุดรธานีในประวัตศิาสตร์แต่อยา่งใด 
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 ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี พื้นที่จังหวัดอุดรธานี  ปรากฏในประวั ติศาสตร์            

เมื่อปี พ.ศ. 2117 พระเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์)  

โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชา กับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่เมื่อกองทัพไทยมาถึง

เมืองหนองบัวล าภู ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองเวียงจันทน์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประชวรด้วยไข้

ทรพิษ จึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่เมืองหนองบัวล าภูน่ีเองสันนิษฐานว่าเคยเป็นเมือง  

ที่มีความเจริญมาตัง้แตส่มัยขอมเรืองอ านาจ 

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี จังหวัดอุดรธานีได้เกี่ยวข้องกับการศึกสงคราม กล่าวคือ               

ในระหว่าง พ.ศ. 2369 - 2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ายึดเมืองนครราชสมีา ซึ่งมผีู้น าคือคุณหญิงโม 

(ท้าวสุรนารี) กองทัพเจ้าอนุวงศ์ไดถ้อยทัพมาต้ังรับที่เมืองหนองบัวล าภู และได้ต่อสู้กับกองทัพไทยและชาวเมือง

หนองบัวล าภู จนทัพเจ้าอนุวงศแ์ตกพ่ายไป กระทั่งในปลายสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 

ประมาณ พ.ศ. 2411 ได้เกิดความวุ่นวายขึน้ในมณฑลลาวพวน เน่ืองมาจากพวกฮ่อ ซึ่งกองทัพไทยได้ยกขึ้น

ไปปราบปรามจนสงบได้ช่ัวคราว 

ในปี พ.ศ. 2428 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้าย

ขึน้อีกในมณฑลลาวพวนฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงและมีท่าทีจะรุนแรง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โปรดให้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม เป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถ

เป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายเหนือไปท าการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลาน้ันเมืองอุดรธานียังไม่ปรากฏช่ือเพียงแต่

ปรากฏช่ือบ้านหมากแข้งหรอืบ้านเดื่อหมากแข้ง สังกัดเมืองหนองคายขึ้นการปกครองกับมณฑลลาวพวน 

และกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปท าการปราบปรามพวก

ฮ่อจนสงบ 

ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วไทยมีกรณีพิพาทกับฝร่ังเศส  เน่ืองจากฝร่ังเศสต้องการ 

ลาว เขมร ญวน เป็นอาณานิคม เรียกว่า "กรณีพิพาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปรีชาญาณของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพ่ือรักษาประเทศไว้ จึงทรงสละ

ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงให้แก่ฝร่ังเศส และตามสนธิสัญญาที่ท าขึ้นระหว่าง 2 ประเทศ มีเงื่อนไขห้าม

ประเทศสยามตัง้กองทหารและป้อมปราการอยู่ในรัศมี 25 กิโลเมตร ของฝั่งแม่น้ าโขง 

ดังน้ัน หน่วยทหารไทยที่ต้ังประจ าอยู่ที่เมืองหนองคาย อันเป็นเมืองศูนย์กลางของหัวเมือง หรือ

มณฑลลาวพวน ซึ่งมกีรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญส่ าเร็จราชการ จ าต้องอพยพเคลื่อนย้าย

ลึกเข้ามาจนถึงหมู่บ้านแห่งหน่ึงช่ือบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ต้ังจังหวัดอุดรธานีปัจจุบัน) ห่างจากฝั่ง

แม่น้ าโขงกว่า 50 กิโลเมตร เมื่อทรงพิจารณาเห็นว่าหมู่บ้านแห่งน้ีมีชัยภูมิเหมาะสม เพราะมีแหล่งน้ าดี เช่น 

หนองนาเกลือ (หนองประจักษ์ ปัจจุบัน) และหนองน้ าอีกหลายแห่ง รวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นล าห้วยน้ า

ใสไหลเย็น  กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ทรงบัญชาให้ต้ังศูนย์มณฑลลาวพวน และต้ังกองทหารขึ้น         

http://www.udonthani.go.th/Thai/menu1/khomlung.htm
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ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าเมืองอุดรธานีได้อุบัติขึ้นโดยบังเอิญ เพราะเหตุผลทางการเมือง

ระหว่างประเทศ ย่ิงกว่าเหตุผลทางการค้า การคมนาคมหรือเหตุผลอื่น ดังเช่นหัวเมืองส าคัญต่างๆ ในอดตี 

อย่างไรก็ตามค าว่า "อุดร" มาปรากฏช่ือเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2450 โดยมีงานพิธีต้ังเมืองอุดรธานี        

เมื่อวันที่ 1 เมษายน ร.ศ. 127 หรือ พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร “โพธิ์ เนติโพธิ์”) 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มกีระแสพระบรมราชโองการให้จัดต้ังเมืองอุดรธานีขึ้นที่บ้าน

หมากแข้งอยู่ในการปกครองของมณฑลอุดร 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสทิธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้มกีารปรับปรุงระเบียบการบริหารราชการแผ่นดนิ ยกเลิกการปกครอง

ในระบบมณฑลในสว่นภูมภิาค คงเหลือเฉพาะจังหวัดและอ าเภอเท่าน้ันมณฑลอุดรจึงถูกยุบไปเหลือเพียง

จังหวัดอุดรธานี  

ท่ีตั้ง ขนาด และอาณาเขตติดต่อ 

จังหวัดอุดรธานี ต้ังอยูใ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทาง

หลวงแผ่นดนิหมายเลข 2 ระยะทาง 564 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 11,730.302 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 7,331,438.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของพืน้ที่ประเทศ โดยเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่มากเป็นอันดับ 

4 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังอยูท่ี่เสน้รุ้งที ่17 องศาเหนือ เสน้แวงที่ 103 องศาตะวันออก 

มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 

                  ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดหนองคาย 

                  ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น 

                  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสกลนคร และ กาฬสนิธุ์ 

                  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดหนองบัวล าภู และ เลย 
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ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดอุดรธานีและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพ้ืนที่ของจังหวัดอุดรธานี ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ าทะเล

โดยเฉล่ียประมาณ 187 เมตร พ้ืนที่เอียงลาดลงสู่แม่น้ าโขงทางจังหวัดหนองคาย ประกอบดว้ย ทุ่งนา ป่าไม้ 

และภูเขา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและดินลูกรัง ช้ันล่างเป็นดินดาน ไม่เก็บน้ าหรืออุ้มน้ าในฤดูแล้ง 

พ้ืนที่บางแห่งเป็นดนิเค็ม ซึ่งประกอบการกสกิรรมไมค่่อยได้ผลดี พืน้ที่บางส่วนเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีพื้นที่

ราบแทรกอยู่กระจัดกระจาย สภาพพ้ืนที่ทางตะวันตกมีภูเขาและป่าติดต่อกันเป็นแนวยาว มีเทือกเขา

ส าคัญ คือ เทือกเขาภูพานที่ทอดเป็นแนวยาวตัง้แตเ่ขตเหนือสุดของจังหวัด  
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          ภาพที่ 2 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ในจังหวัดอุดรธานี 

การคมนาคม 

การคมนาคมทางบก ได้แก่เสน้ทางจากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถึงสระบุรี 

บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ถึงจังหวัดอุดรธานี รวมระยะทาง 564 กิโลเมตร    

มีรถโดยสารประจ าทางบริการทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ และยังมีเส้นทางหลวงเช่ือมกับจังหวัด

ต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวนมาก ส าหรับการเดินทางโดยรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้

จัดบริการรถไฟสายกรุงเทพฯ-หนองคาย ซึ่งผ่านจังหวัดอุดรธานีทุกวัน นอกจากนี้ยังมีการคมนาคมทาง

อากาศ โดยมีสายการบินเปิดด าเนินการ 3 สายการบิน คือ การบินไทย ไทยแอร์เอเชีย และนกแอร์ 
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การเมืองการปกครองและประชากร 

หน่วยการปกครองแบ่งออกเป็น 20 อ าเภอ 156 ต าบล 1,880 หมู่บ้าน 101 ชุมชน 1 องค์การ

บรหิารสว่นจังหวัด 1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 44 เทศบาลต าบล 132 องค์การบรหิารสว่นต าบล      

มีจ านวนประชากร  1,5577,298 คน  

แหล่งน้ า 

ลุม่น้ าของจังหวัดมี 9 ลุม่น้ า มีพ้ืนที่ 11,249 ตารางกิโลเมตร ปรมิาณน้ า 90,235.34 ลา้นลบ.ม. 

โครงการชลประทานขนาดใหญ่ จ านวน 1 แหง่ ความจุน้ าประมาณ 118,326,000 ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 

92,558 ไร่ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าห้วยหลวง โครงการชลประทานขนาดกลาง จ านวน 15 แห่ง 

โครงการชลประทานขนาดเล็ก จ านวน 217 แห่ง 

การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

จังหวัดอุดรธานีมีแหล่งทรัพยากรประมงน้ าจืดที่ส าคัญ เช่น อ่างเก็บน้ าห้วยหลวง หนองหาน       

อ่างเก็บน้ าพาน ล าน้ าสงคราม ล าน้ าสวย ล าน้ าปาว ล าห้วยหลวง เป็นต้น จากสถิติผลผลิตสัตว์น้ าจืด    

จากแหล่งน้ าสาธารณะในปี พ.ศ. 2555 พบว่ามีปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับได้จากธรรมชาติ จ านวนทั้งสิ้น 

17,517 ตัน คิดเป็นมูลค่า 941,325,362 บาท (ที่มา: ข้อมูลสถิติการประมง ปี 2555 ส านักงานประมง

จังหวัดอุดรธานี) 

ในสว่นของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ าที่ส าคัญ ได้แก่ การเลี้ยงในบ่อ และใน

กระชัง โดยในปี 2557 มีผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ที่ได้ด าเนินการเลี้ยงสัตว์ น้ า  

ในบ่อดินมีจ านวนทั้งสิ้น 17,079 ราย จ านวนฟาร์ม 17,437ฟาร์ม และขนาดพื้นที่เลี้ยงรวมทั้งสิ้น 

232,216.19 ไร่  
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แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ

1. สวนสาธารณหนองประจักษ์ อ าเภอเมอืงอุดรธานี 

2. ภูฝอยลม อ าเภอหนองแสง 

3. อ่างเก็บน้ าชลประทานห้วยหลวง อ าเภอเมือง 

4. วนอุทยานนายูง อ าเภอน้ าโสม 

5. น้ าตกธารงาม อ าเภอหนองแสง 

6. ถ้ าสิงห์ อ าเภอกุดจับ 

7. ค าชะโนด อ าเภอบ้านดุง 

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

1. อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อ าเภอเมือง 

2. พิพิธภัณฑสถานแห่งบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน 

3. อุทยานประวัตศิาสตร์ภูพระบาท อ าเภอบ้านผอื 

4. พระพุทธบาทบัวบก อ าเภอบา้นผือ 

5. พระพุทธบาทบัวบาน อ าเภอบ้านผือ 

6. วัดป่าภูกอ้น อ าเภอนายูง 

7. วัดป่าบ้านตาด อ าเภอเมอืง 

8. วัดทิพยรัฐนิมติร อ าเภอเมอืง 

9. ศาลหลักเมือง อ าเภอเมือง 

10. ศาลเจ้าปู่-ย่า อ าเภอเมือง 

11. วัดโพธิสมภรณ์ อ าเภอเมอืง 

12. วัดมัชฌมิาวาส อ าเภอเมอืง 

13. ค าชะโนด อ าเภอบ้านดุง 

14. ถ้ าสิงห์ อ าเภอกุดจับ 

15. วัดถ้ าสหาย อ าเภอหนองวัวซอ 
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แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกจิกรรม 

1. แหลง่จ าหน่ายผ้าพ้ืนเมือง บ้านนาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมือง 

2. งานมหกรรมโฮมพาแลงแดนผ้าหมี่ขิดจังหวัดอุดรธานี อ าเภอเมือง จัดระหว่างวันที่ 1-15 

ธันวาคมของทุกปี 

3. งานนมัสการพระพุทธบาทบัวบก อ าเภอบ้านผือ จัดบริเวณวัดพระพุทธบากบัวบก ในวันขึ้น 

13-15 ค่ า เดอืน 3 ของทุกปี 

4. งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อ าเภอเมอืง จัดทุกๆ วนัที่ 5 ธันวาคม ของทุกป ี

5. งานประเพณอีอกพรรษาชงิถ้วยพระราชทาน อ าเภอกุมภวาป ีช่วงออกพรรษาของทุกปี 

6. งานเทศกาลโคมลม อ าเภอพิบูลย์รักษ์ ในช่วงเดอืนพฤศจิกายนของทุกปี 

7. งานถนนอาหาร สงกรานต์เมืองอุดรธานี อ าเภอเมือง จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่าง

วันที่ 10-16 เมษายน ของทุกป ีบรเิวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ และถนนเทศา  

8. งานประเพณบีุญบั้งไฟลา้น บ้านธาตุ อ าเภอเพ็ญ จัดขึน้วันที่ 15 ค่ า เดอืน 6 

9. แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกอารยธรรม 5,000 ปี บ้านเชียง อ าเภอหนองหาน เปิดให้ชมทุกวัน   

อังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (ปิดทุกวันจันทร)์ โดยงานเฉลิมฉลองแหล่งท่องเที่ยว

มรดกโลกบ้านเชียง จัดในทุกวันศุกร์ – เสาร์- อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดอืนกุมภาพันธ์ทุกปี 
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ข้อมูลศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 4  

(อุดรธานี) 
 

 

 

ประวัติความเป็นมา 

         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 

(อุดรธานี) เดิมใช้ช่ือว่า “สถานีประมงน้ าจืดจังหวัด

อุดรธานี” ก่อต้ังในปี พ.ศ. 2497 ตามนโยบายการเพ่ิม

ผลผลิตสัตว์น้ าจืดในแหล่งน้ าของกรมประมง โดยกอง

บ ารุงพันธุ์สัตว์น้ า (ส านักวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าจดืในปัจจุบัน) ได้ด าเนินการจัดสร้างสถานีประมง

น้ าจืดขึ้นบริเวณอ่างเก็บน้ าหนองประจักษ์ ถนนศุภกิจ

จรรยา หมู่ที่ 11 บ้านหนองนาเกลือ ในเขตสุขาภิบาลโพธิ์

สว่าง ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  

จากการปรับปรุงโครงสร้างของกรมประมงตามกรอบแผนอัตราก าลังปี พ.ศ. 2533 กรมประมงได้

มีค าสั่งที่ 864/2533 ลงวันที่ 26 กันยายน 2533 ให้สถานีประมงน้ าจืดจังหวัดอุดรธานี ใช้ช่ือใหม่ว่า   

“ศูนย์พัฒนาประมงน้ าจืดอุดรธานี” จากน้ันในปี พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปฏิรูประบบราชการ         

กรมประมงได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่ และเปลี่ยนช่ือจากศูนย์พัฒนาประมงน้ าจืดอุดรธานี 

เป็น “ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอุดรธานี” และกรมประมงได้มีการแบ่งหน่วยงานภายในภายใต้

โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  

ค าสั่งกรมประมง  ที่ 923/2559 เร่ือง การแบ่งหน่วยงานภายในภายใต้โครงสร้างการแบ่งงานภายในและ

หน้าที่ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ าจืด ตามค าสั่งกรมประมง                

ที่ 883/2559 สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยเปลี่ยนช่ือจาก “ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด

อุดรธานี” เป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 4 (อุดรธานี) ปัจจุบัน ศพจ.เขต 4 

(อุดรธานี) มีพ้ืนที่ส าหรับการปฏิบัตงิาน ประกอบดว้ย 2 สว่น ดังนี้ 
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1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธาน)ี  

เป็นบริเวณที่ ต้ังสถานีประมงน้ าจืดอุดรธานีในระยะแรก ประกอบด้วยที่ดินราชพัสดุ         

จ านวน 2 แปลง คือที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียน 25070 และ 1178 และที่ดินที่กรมประมงจัดซื้อเพ่ิมอีก    

1 แปลง รวมเนื้อที่ทั้งหมด 30 ไร่ 28.5 ตารางวา ปัจจุบันใช้พื้นที่ส าหรับ งานธุรการ งานวิจัย และงานผลิต

พันธุ์ปลานิลและปลานิลแปลงเพศ 

2. ฝ่ายผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า  (หนว่ยเขื่อนห้วยหลวง)  

ในปี พ.ศ. 2531 สถานีประมงน้ าจืดอุดรธานี ได้รับงบประมาณจากกรมประมงเพ่ือจัดต้ัง      

ฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้ า เพ่ือเพ่ิมก าลังผลิตสัตว์น้ าให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรภายในจังหวัด         

โดยจัดสร้างในบริเวณติดกับสันเขื่อนห้วยหลวง มีเนื้อที่ 400 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา ปัจจุบันฝ่ายผลิตพันธุ์

สัตว์น้ า หน่วยเขื่อนห้วยหลวง ใช้ส าหรับการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือสนับสนุนตามแผนงาน /โครงการต่างๆ     

เป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ียังใช้เป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงานวิจัยและห้องปฏิบัติการส าหรับงานวิจัยทางด้านเคมี       

และชีววิทยาอีกดว้ย 

ตารางที่ 1 รายนามผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานี/ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ปีที่ด ารงต าแหน่ง 

1 นายวิสุทธิ์ วัชรกุล 2497 – 2505 

2 นายทรงศิลป์ สุจริตกุล 2505 – 2519 

3 นายบุญช่วย ชาวปากน้ า 2519 – 2526 

4 นายมาโนช หงส์พร้อมญาติ 2526 – 2527 

5 นายนิพนธ์ ศริิพันธ์ 2527 – 2535 

6 นายคีรี กออนันตกุล 2535 – 2538 

7 นายชาญชัย แสนศรีมหาชัย 2538 –2540 

8 นายสุพร สุทธานุรักษ์ 2540 – 2542 

9 นายวิชัย ก้องรัตนโกศล 2542 – 2545 

10 นางเรณู  ว่องส่งสาร 2545 - 2549 

11 นางนภาพร  ศรีพุฒินิพนธ์ 2549 - 2551 

12 นางสาวเรณู  สริิมงคลถาวร 2551 - 2558 

11 นายอนุพงษ์  สนิทชน ก.พ.-ก.ย. 2559 

12 ดร.สุทัศน์    เผือกจีน     2559  ถึงปัจจุบัน 
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รายการส่ิงกอ่สร้างท่ีมีในปัจจุบัน 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจดือุดรธาน ี(หนองประจักษ์) 

 อาคารที่ท าการ    จ านวน 1 หลัง 

 อาคารปฏิบัตงิานวิชาการ   จ านวน 1 หลัง 

 ห้องประชุม     จ านวน 1 หลัง 

 โรงเก็บพัสดุ     จ านวน 3 หลัง 

 โรงเก็บรถยนต์    จ านวน 1 หลัง 

 โรงผลติพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ  จ านวน 1 หลัง 

 บ้านพักขา้ราชการระดับ 5-6   จ านวน 2 หลัง 

 บ้านพักขา้ราชการระดับ 3-4   จ านวน 5 หลัง 

 บ้านพักขา้ราชการระดับ 1-2   จ านวน 9 หลัง 

 เรือนพักคนงาน     จ านวน 2 หลัง (8 หอ้ง) 

 บ่อดนิ     จ านวน 21 บ่อ (พืน้ที่ 14 ไร่) 

 บ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด 800 ตร.ม. จ านวน   1 บ่อ  (ปรับปรุงบ่อดนิ) 
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ภาพที่ 3 แผนผังแสดงสิ่งก่อสร้างของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 4(อุดรธานี)            

(หนองประจักษ์) 
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2. ฝ่ายผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า (เขื่อนห้วยหลวง) 

 อาคารปฏิบัตงิานวิชาการ   จ านวน 1 หลัง 

 โรงเพาะฟัก     จ านวน 2 หลัง 

 โรงเก็บพัสดุ     จ านวน 2 หลัง 

 โรงเก็บน้ ามัน     จ านวน 1 หลัง 

 โรงเก็บรถยนต์     จ านวน 1 หลัง 

 บ้านพักขา้ราชการระดับ 7-8   จ านวน 3 หลัง 

 บ้านพักขา้ราชการระดับ 5-6   จ านวน 2 หลัง 

 บ้านพักขา้ราชการระดับ 3-4   จ านวน 3 หลัง 

 บ้านพักขา้ราชการระดับ 1-2   จ านวน 4 หลัง 

 เรือนพักคนงาน     จ านวน 3 หลัง (18 ห้อง) 

 บ่อดนิ      จ านวน 52 บ่อ (พืน้ที่ 62 ไร่) 

 บ่อดนิผนังซีเมนต์    จ านวน 8 บ่อ (พืน้ที่ 2 ไร่)   

 บ่อซีเมนต์ขนาด 50 ตัน    จ านวน 40 บ่อ 

 ระบบสาธารณปโภคระบบประปา  จ านวน   1  ระบบ 

 
 

ภาพที่ 4 แผนผังแสดงที่ตั้งและสิ่งก่อสร้างฝ่ายผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า (หน่วยเขื่อนห้วยหลวง) 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี) เป็นหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ าจืด กรมประมง รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่  7 จังหวัด ประกอบด้วย      

จังหวัดอุดรธานี หนองบัวล าภู เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และสกลนคร มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดื ในความดูแล จ านวน 3 ศูนย์ คือ 

1.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืหนองคาย 

2.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเลย 

3.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืนครพนม 

ขอบเขตในการปฏิบัตหิน้าที่ ดังน้ี  

 - ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืและพันธุ์ไม้น้ าจดื 

เพ่ือน าเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ขอ้จ ากัดของสภาพพืน้ที่จริง  

 -  วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดื และพันธุ์ไม้น้ าจดืที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ า 

หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแตล่ะท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

 - ผลติ และขยายพันธุ์สัตว์น้ า และพันธุ์ไม้น้ าจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญ

พันธุ ์

 -  ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า  พันธุ์ไม้น้ าจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ าปิด    

เพ่ือเพ่ิมผลผลติและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ าในแหลง่น้ าปิด 

 -  ให้บรกิารทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และพันธุ์ไม้น้ าจืด และให้

การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเร่ืองการก ากับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ

พันธุ์ไม้น้ าจดื 

 -  ควบคุม  ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และมาตรฐานผลผลิต

สัตว์น้ าสวยงามในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ     

 -  เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ าจดื 

 -  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

 

การแบ่งงานภายใน 

1. งานธุรการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขตทุกศูนย์) มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1.1 ตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ งานอ านวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ   

งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบ ารุงรักษายานพาหนะ         

งานการประชุม และงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน 
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1.2 วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของ 

หน่วยงาน 

1.3 ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ 

ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีหน้าที่ศึกษาค้นคว้า  ทดสอบวิจัยและพัฒนาเทคโนโล 

ยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด โดยเน้นงานวิจัยที่เช่ือมโยงกับสถาบันต่างๆ ของกองฯ เพ่ือน าเทคโนโลยีมา

ทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจ ากัดของสภาพพื้นที่จริง วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่มีความส าคัญทาง

เศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ าหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์วิจัยพื้นฐานที่จ าเป็น

เพ่ือการพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจ ด าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าโดยเน้นชนิดที่เหมาะสมกับแหล่งน้ า 

เพ่ือเพ่ิมผลผลติประมงในแหลง่น้ าตรวจสอบ ติดตามและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ให้บริการทาง

วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วน

ภูมิภาคในเร่ืองการก ากับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากลุ่มงานวิจัยแหลง่น้ า   

3. กลุ่มงานวิจัยแหล่งน้ า มีหน้าที่ศึกษาค้นคว้า วิจัย ชีววิทยาแหล่งน้ า ทรัพยากรประมง สภาวะ

การท าประมง สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมง เพ่ือประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ผลผลิต

ประมงในแหล่งน้ า และใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง  ติดตาม เฝ้าระวังการ

เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าโดยเน้น

ชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ า เพ่ือเพ่ิมผลผลิตประมงและด ารงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ า อนุรักษ์

พันธุ์สัตว์น้ าและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ า  ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการท าการประมง และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเร่ืองการก ากับ 

ดูแลดา้นการท าการประมง  

อัตราก าลัง ปีงบประมาณ 2558 

1. ข้าราชการ 

 อัตราก าลังข้าราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธาน)ี 

จ านวน 6 อัตรา ประกอบด้วย  

- ผู้อ านวยการศูนย์ฯ   1 อัตรา 

- นักวิชาการประมงช านาญการ  1 อัตรา 

- นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  1 อัตรา 

- เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  1 อัตรา 

- เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 1 อัตรา 

- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน  1 อัตรา 
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ตารางที่ 2 รายช่ือข้าราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี)              

  ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง งาน/กลุ่ม 

1. นางสาวเรณู  สริิมงคลถาวร ผู้อ านวยการศูนย์ฯ  

2. นางจาฏุมณฑน์  แสนสทิธิ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน งานธุรการ 

3. นางสาวปิยวรรณ  กันยา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งานธุรการ 

4. น.ส.ทิวารัตน์  เถลิงเกียรติลีลา นักวิชาการประมง ช านาญการ กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

5. นายบรรพต  พิชค า นักวชิาการประมงปฏิบัตกิาร กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

6. น.ส.อุบลรัตน์  สุนทรรัตน์ นักวิชาการประมงช านาญการ กลุ่มงานวิจัยแหล่งน้ า  สังกัด ศพจ.เขต

4(อุดรธานี) ตามค าสั่งกรมประมง       

ท่ี 2/2554  ลงวันท่ี  5 มกราคม 2554 

ปฏิบัติงานท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทรัพยากรประมงน้ าจืด  ส านักวิจัยและ

พัฒนาประมงน้ าจืด 

7. น.ส.นพนันท์ อยู่รอง นักวิชาการประมงช านาญการ กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลีย้งสัตวน์้ า 

สังกัด ศพจ.เขต4(อุดรธานี)  ปฏิบัติ

หนา้ท่ี ท่ี ศพจ.เขต6(ขอนแก่น)       

ตามค าสั่งกรมประมง ท่ี 2/2554 ลง

วันท่ี  5  มกราคม 2554   

8. นายสทิธิวัฒน์  รันศรี เจ้าพนักงานประมง

ปฏิบัตงิาน 

กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลีย้งสัตวน์้ า 

ปฏิบัติงานท่ี ศพจ.เขต4(อุดรธานี)  

สังกัด ศพจ.หนองคาย  ตามค าสั่งกรม

ประมง ท่ี 2/2555 ลงวันท่ี  5 มกราคม 

2554 
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2. ลูกจ้างประจ า 

 ลูกจ้างประจ าของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี)  

จ านวน  9  อัตรา  ประกอบดว้ย  

 - พนักงานพัสดุ   จ านวน   1  อัตรา 

 -  พนักงานประมงพ้ืนฐาน  จ านวน  4  อัตรา 

 -  พนักงานขับรถยนต์  จ านวน   1    อัตรา   

 -  พนักงานรักษาความปลอดภัย จ านวน   2    อัตรา 

 -  พนักงานสถานที่   จ านวน   1    อัตรา 

ตารางที่ 3 รายช่ือลูกจา้งประจ าของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี)    

ล าดับที ่       ชื่อ สกุล         ต าแหน่ง 

1 นายวะชน จิตต์ภักดี พนักงานประมงพ้ืนฐาน 

2 นายรัศมี น้อยนรินทร์ พนักงานประมงพ้ืนฐาน 

3 นายสนิท ทาสีด า พนักงานประมงพ้ืนฐาน 

4 นายสมบูรณ์ ไวว่อง พนักงานประมงพ้ืนฐาน 

5 น.ส.ธนพร สบือ่ า พนักงานพัสดุ  ส3 

6 นายพรมมา ขันทองค า พนักงานรักษาความปลอดภัย 

7 นายกองมี  น้อยนรินทร์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 

8 นายแปลก  ใจสุข พนักงานสถานที่ 

9 นายยุทธนา  แฟงฟ้อย พนักงานขับรถยนต์ 

3. พนักงานราชการ  

 พนักงานราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี)  

จ านวน  23 อัตรา ประกอบดว้ย 

1. นักวิชาการประมง    จ านวน      2 อัตรา 

2. เจ้าพนักงานประมง  จ านวน       1 อัตรา 

3. เจ้าหน้าที่ประมง   จ านวน       1 อัตรา 

4. พนักงานผู้ช่วยประมง  จ านวน     18 อัตรา 

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ   จ านวน       1 อัตรา 
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ตารางที่ 4 รายช่ือพนักงานราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี) 

ล าดับ     ชื่อ สกุล     ต าแหน่ง 

1 น.ส.จีรนันท์  สุขผล นักวิชาการประมง 

2 นายจตุพร  อาจวิชัย นักวิชาการประมง 

3 นายสทิธิศักด์ิ  พิณธรรม เจ้าพนักงานประมง 

4 นางสาวสาริณี  บุตรดาวงศ์ นักวิชาการประมง 

5 นายสงวนศักดิ์  ภูสีเขียว เจ้าหน้าที่ประมง 

6 นายไมตรี  จ าปาหมื่น พนักงานผู้ช่วยประมง 

7 นางเอือ้มพร  จินดาสุวรรณ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 

8 นางวราภรณ์  คมสัน พนักงานผู้ช่วยประมง 

9 นางนันทนา  วันชัย พนักงานผู้ช่วยประมง 

10 นายสมยศ  ขุสุวรรณ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 

11 นายค าพอง  ย ากา พนักงานผู้ช่วยประมง 

12 นายทนง  ลาเทิง พนักงานผู้ช่วยประมง 

13 นายบุญล้วน  วิพาทิน พนักงานผู้ช่วยประมง 

14 นายบุญสาร  ไชยพรม พนักงานผู้ช่วยประมง 

15 นายทองใบ  สารสนิ พนักงานผู้ช่วยประมง 

16 นายพิทักษ์  ทาสีด า พนักงานผู้ช่วยประมง 

17 นายสงการณ์  เอกษัตริย์ พนักงานผู้ช่วยประมง 

18 นายโสวัตร์  ไชยสี พนักงานผู้ช่วยประมง 

19 นายนุทิศ  งามด ี พนักงานผู้ช่วยประมง 

20 นายนคร  ผาแก้ว พนักงานผู้ช่วยประมง 

21 นายนิยม  ทองอุ่น พนักงานผู้ช่วยประมง 

22 นายชน  ผิวฝ้าย พนักงานผู้ช่วยประมง 

23 นางจุรีรัตน์  ตงสกุลรุ่งเรอืง เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

รายงานประจ าปีงบประมาณ  2558  2559               ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน์้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี) 

Annual report  2015  2016                                              INLAND AQUACULTURE RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER ZONE 4 

19 

4. ลูกจ้างชัว่คราว  

 ลูกจ้างช่ัวคราวของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี)  

จ านวน 14 อัตรา ประกอบดว้ย 

 1. งานเงินทุนหมุนเวียน  จ านวน    4  อัตรา  

 2. งานจ้างเหมา  จ านวน    10  อัตรา 

 3. งานจ้างเหมาโครงการบรหิารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสนิค้าเกษตร จ านวน  1 อัตรา  
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อัตราก าลัง  ปีงบประมาณ  2559 

1. ข้าราชการ 

 อัตราก าลังข้าราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธาน)ี    

จ านวน 6 อัตรา ประกอบดว้ย  

- ผู้อ านวยการศูนย์ฯ    1 อัตรา 

- นักวิชาการประมงช านาญการ  1 อัตรา 

- นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  1 อัตรา 

  - เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน  1 อัตรา 

- เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  1 อัตรา 

- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน  1 อัตรา 

ตารางที่ 5 รายช่ือข้าราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี) 

  ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง งาน/กลุ่ม 

1. นายอนุพงษ์  สนิทชน ผู้อ านวยการศูนย์ฯ  

2. นางจาฏุมณฑน์  แสนสทิธิ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน งานธุรการ 

3. นางสาวปิยวรรณ  กันยา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน งานธุรการ 

4. น.ส.ทิวารัตน์  เถลิงเกียรติลีลา นักวชิาการประมง ช านาญการ กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ปฏิบัตหินา้ที่ ศพจ.เขต4(อุดรธานี)  

5. นายบรรพต  พิชค า นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

 

กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลีย้งสัตวน์้ า 

สังกัด ศพจ.เขต 7 (ชลบุรี)  ตาม

ค าสั่งกรมประมง 1175/2559  ลง

วันท่ี  21  พฤศจิกายน 2559  

ปฏิบัติงานท่ี ศพจ.เขต4(อุดรธานี)   

6. น.ส.อุบลรัตน์  สุนทรรัตน์ นักวชิาการประมงช านาญการ กลุ่มงานวิจัยแหลง่น้ า  สังกัด ศพจ.

เขต4(อุดรธานี) ตามค าสั่งกรมประมง 

ท่ี 2/2554  ลงวันท่ี  5 มกราคม 

2554 ปฏิบัติงานท่ีสถาบันวิจัยและ

พัฒนาทรัพยากรประมงน้ าจืด  

ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
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ตารางที่ 5 รายช่ือข้าราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี) (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง งาน/กลุ่ม 

7. น.ส.นพนันท์ อยู่รอง นักวชิาการประมงช านาญ

การ 

กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลีย้งสัตวน์้ า สังกัด ศพจ.

เขต4(อุดรธานี) ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ี ศพจ.ขอนแก่น   

ตามค าสั่งกรมประมง ท่ี 2/2554  ลงวันท่ี  5  

มกราคม 2554  

8. นายสทิธิวัฒน์  รันศรี เจ้าพนักงานประมง

ปฏิบัตงิาน 

กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลีย้งสัตวน์้ า ปฏิบัติงานท่ี 

ศพจ.เขต4(อุดรธานี)  สังกัด ศพจ.หนองคาย   

ตามค าสั่งกรมประมง ท่ี 2/2555                    

ลงวันท่ี 5 มกราคม 25 4 

 

2. ลูกจ้างประจ า 

 ลูกจ้างประจ าของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี)  

จ านวน 5 อัตรา ประกอบดว้ย  

 - พนักงานพัสดุ    จ านวน   1   อัตรา 

 -  พนักงานประมงพ้ืนฐาน   จ านวน  1   อัตรา 

 -  พนักงานขับรถยนต์   จ านวน   1   อัตรา    

 -  พนักงานรักษาความปลอดภัย  จ านวน   2   อัตรา 

  
ตารางที่ 6 รายช่ือลูกจ้างประจ าของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี) 
 

ล าดับที ่       ชื่อ สกุล       ต าแหน่ง 

1 น.ส.ธนพร สบือ่ า พนักงานพัสดุ  ส4 

2 นายพรมมา ขันทองค า พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2 

3 นายกองมี  น้อยนรินทร์ พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2 

4 นายวะชน  จิตต์ภักดี พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ2/หัวหน้า 

5 นายยุทธนา  แฟงฟ้อย พนักงานขับรถยนต์ ส2 
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3. พนักงานราชการ  

 พนักงานราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี)  

จ านวน  23 อัตรา ประกอบดว้ย 

1. นักวิชาการประมง    จ านวน      2 อัตรา 

2. เจ้าพนักงานประมง  จ านวน       1 อัตรา 

3. เจ้าหน้าที่ประมง   จ านวน       1 อัตรา 

4. พนักงานผู้ช่วยประมง  จ านวน     18 อัตรา 

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ   จ านวน       1 อัตรา 

ตารางที่ 7 รายช่ือพนักงานราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี)             

ล าดับ     ชื่อ สกุล     ต าแหน่ง 

1 น.ส.จีรนันท์  สุขผล นักวิชาการประมง 

2 นายจตุพร  อาจวิชัย นักวิชาการประมง 

3 นายสทิธิศักด์ิ  พิณธรรม เจ้าพนักงานประมง 

4 นายสงวนศักดิ์  ภูสีเขียว เจ้าหน้าที่ประมง 

5 นายไมตรี  จ าปาหมื่น พนักงานผู้ช่วยประมง 

6 นางเอือ้มพร  จินดาสุวรรณ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 

7 นางวราภรณ์  คมสัน พนักงานผู้ช่วยประมง 

8 นางนันทนา  วันชัย พนักงานผู้ช่วยประมง 

9 นายสมยศ  ขุสุวรรณ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 

10 นายค าพอง  ย ากา พนักงานผู้ช่วยประมง 

11 นายทนง  ลาเทิง พนักงานผู้ช่วยประมง 

12 นายบุญล้วน  วิพาทิน พนักงานผู้ช่วยประมง 

13 นายบุญสาร  ไชยพรม พนักงานผู้ช่วยประมง 

14 นายทองใบ  สารสนิ พนักงานผู้ช่วยประมง 

15 นายพิทักษ์  ทาสีด า พนักงานผู้ช่วยประมง 

16 นายสงการณ์  เอกษัตริย์ พนักงานผู้ช่วยประมง 

17 นายโสวัตร์  ไชยสี พนักงานผู้ช่วยประมง 

18 นายนุทิศ  งามด ี พนักงานผู้ช่วยประมง 

19 นายนคร  ผาแก้ว พนักงานผู้ช่วยประมง 
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ตารางที่ 7 รายช่ือพนักงานราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี) (ต่อ) 

ล าดับ     ชื่อ สกุล     ต าแหน่ง 

20 นายนิยม  ทองอุ่น พนักงานผู้ช่วยประมง 

21 นายชน  ผิวฝ้าย พนักงานผู้ช่วยประมง 

22 นายจักรินทร ์ ท้าวสนิท พนักงานผู้ช่วยประมง 

23 นางจุรีรัตน์  ตงสกุลรุ่งเรอืง เจ้าหน้าที่ธุรการ 

4. ลูกจ้างชัว่คราว  

 ลูกจ้างช่ัวคราวของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี)  

จ านวน 17 อัตรา ประกอบดว้ย 

 1. งานเงินทุนหมุนเวียน  จ านวน    4  อัตรา  

 2. งานจ้างเหมา  จ านวน   12  อัตรา 

 3. งานจ้างเหมาโครงการบรหิารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสนิค้าเกษตร จ านวน 1  อัตรา  
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ผลการด าเนนิงาน 

 

 

งานธุรการ 

1. งานสารบรรณ  

 การด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ เช่น การรับหนังสือจากหน่วยงานอื่น งานร่างหนังสือโต้ตอบ          

ส่งหนังสือ ส่งเอกสารต่างๆ จัดท าแผนงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน จัดท างบเดือน เวลาท างานของ

ข้าราชการและลูกจ้าง จัดท างบประมาณประจ าปี จัดพิมพ์รายงานทางวิชาการต่างๆ ตลอดจนเก็บหนังสอืและ

เอกสารของทางราชการให้เป็นระเบียบ รายละเอียดผลการปฏิบัติงานดังนี้ 

- รับเอกสาร จ านวน   2,802 ฉบับ      

- สง่เอกสาร จ านวน      986 ฉบับ      

- รับ E mail จ านวน      167 ฉบับ      

- สง่ E mail จ านวน      502 ฉบับ  

- ท าสัญญาจ้างพนักงานราชการ     24   ฉบับ      

- จัดท าค าสั่งศูนย์ ฯ จ านวน     194   ฉบับ 

- รับหนังสือทางระบบสารบรรณ 1,680   ฉบับ  

2. งานการเงินและบัญชี 

การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว และค่าใช้จ่ายหมวดต่างๆ        

ตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย รายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี ้         

 2.1 งานบรหิารงบประมาณ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 4 (อุดรธานี) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ       

ในปีงบประมาณ 2558 โดยมีการใช้จา่ยงบประมาณโดยสรุป ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 8 การไดรั้บจัดสรรและการใช้จา่ยงบประมาณตามงาน/โครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2558 

งาน/โครงการ งบประมาณที่ได้ 

รับอนุมัติ (บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใช้จ่าย (บาท) 

งบประมาณ 

คงเหลือ (บาท) 

งบประมาณ 10,338,930.00 10,334,408.94 4,521.06 

เงินนอกงบประมาณ 1,214,000.00 1,213,254.56 745.44 

รวมทุกงาน/โครงการ 11,976,650.00 11,547,663.50 5,266.50 

แผนงาน  สง่เสริมประสิทธภิาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 

ผลผลติ  เกษตรกรได้รับการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพ 

1. กิจกรรม  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

-  ค่าจ้างช่ัวคราว - - - 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 459,573.33 459,156.45 416.88 

-  ค่าสาธารณูปโภค 19,286.67 19,286.67 - 

-  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง - - - 

รวม 478,860.00 471,443.12 416.88 

แผนงาน  สง่เสริมประสิทธภิาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 

ผลผลติ  สนิค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

1. กิจกรรม  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

-  ค่าจ้างช่ัวคราว 1,049,830.00 744,765.00 3,393.00 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 946,127.00 946,085.06 41.94 

-  ค่าสาธารณูปโภค 289,573. 289,572.62 0.38 

-  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง - - - 

รวม 2,285,530.00 2,282,094.68 3,435.32 

แผนงาน  สง่เสริมประสิทธภิาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 

ผลผลติ  สนิค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม 

1.กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน  ควบคุมโรคสัตว์น้ า   

-  ค่าจ้างช่ัวคราว - - - 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 184,000.00 183,819.97 180.03 

-  ค่าสาธารณูปโภค - - - 

-  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง - - - 

รวม 184,000.00 183,819.97 180.03 
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ตารางที่ 8 การไดรั้บจัดสรรและการใช้จา่ยงบประมาณตามงาน/โครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2558(ต่อ) 

งาน/โครงการ งบประมาณที่ได้ 

รับอนุมัติ (บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใช้จ่าย (บาท) 

งบประมาณ 

คงเหลือ (บาท) 

แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ผลผลิต  การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหลง่น้ าธรรมชาติ 

1. กิจกรรม  ผลติพันธุ์สัตว์น้ า 

-  ค่าจ้างช่ัวคราว 2,813,940.00 2,813,940.00   - 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,402,000.00 3,401,878.53  121.47 

-  ค่าสาธารณูปโภค 190,300.00 190,276.16   23.84 

-  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 

รวม 6,406,240.00 6,406,094.69 145.31 

แผนงาน  พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

ผลผลิต  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

กิจกรรมหลัก  พัฒนาเกษตรการสู ่Smart Farmer 

-  ค่าจ้างช่ัวคราว - - - 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 45,500.00 45,487.10 12.90 

-  ค่าสาธารณูปโภค - - - 

-  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 

รวม 45,500.00 45,847.10 12.90 

แผนงาน  สง่เสริมประสทิธิภาพการผลติและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 

ผลผลติ  สนิค้าประมงไดรั้บการพัฒนาและสง่เสริม 

1.กิจกรรม  วิจัยและพัฒนาการประมง 

-  ค่าจา้งช่ัวคราว - - - 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 642,800.00 642,557.72 242.28 

-  ค่าสาธารณูปโภค 

-  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

รวม     642,800.00     642,800.72 242.28 
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ตารางที ่8 การไดรั้บจัดสรรและการใช้จา่ยงบประมาณตามงาน/โครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2558(ต่อ) 

งาน/โครงการ งบประมาณที่ได ้

รับอนุมัติ (บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใช้จ่าย (บาท) 

งบประมาณ 

คงเหลือ (บาท) 

แผนงาน เงินนอกงบประมาณ 

โครงการ เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และสัตว์น้ าอื่นๆ 

- คา่จ้างช่ัวคราว 504,000.00 503,420.00 580.00 

- คา่ตอบแทน ใช้สอย และวัสด ุ 635,477.00 635,312.00 165.00 

-ค่าสาธารณูปโภค 74,523.00 74,522.56 0.44 

-ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 

รวม 1,214,000.00 1,213,254.56 745.44 

 

ตารางที่ 9 การไดรั้บจัดสรรและการใช้จา่ยงบประมาณตามงาน/โครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2559 

งาน/โครงการ งบประมาณที่ได้ 

รับอนุมัติ (บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใช้จ่าย (บาท) 

งบประมาณ 

คงเหลือ (บาท) 

งบประมาณ 11,765,040.00 11,751,645.66 13,394.34 

เงินนอกงบประมาณ 1,212,980.00 1,212,533.49 446.51 

รวมทุกงาน/โครงการ 12,978,020.00 12,964,179.15 13,840.85 

แผนงาน  สง่เสริมประสทิธิภาพการผลติและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 

ผลผลิต  เกษตรกรได้รับการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพ 

1. กิจกรรม  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ 

  

-  ค่าจ้างช่ัวคราว - - - 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 743,560.00 743,092.16 467.84 

-  ค่าสาธารณูปโภค 60,000.00 59,906.86 93.14 

-  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 

รวม 803,560.00 802,999.02 560.98 
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ตารางที่ 9 การไดรั้บจัดสรรและการใช้จา่ยงบประมาณตามงาน/โครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2559(ต่อ) 

งาน/โครงการ งบประมาณที่ได้ 

รับอนุมัติ (บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใช้จ่าย (บาท) 

งบประมาณ 

คงเหลือ (บาท) 

แผนงาน  สง่เสริมประสทิธิภาพการผลติและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 

ผลผลิต  สนิค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

1. กิจกรรม  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสนิค้าประมง 

-  ค่าจ้างช่ัวคราว 1,127,150.00 1,115,621.00 11,529.00 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 852,891.60 852,751.19 140.41 

-  ค่าสาธารณูปโภค 118,208.40 118,208.40 - 

-  ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ 552,000.00 552,000 - 

รวม 2,650,250.00 2,638,580.59 11,669.41 

แผนงาน สง่เสริมประสทิธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 

ผลผลิต สนิค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม 

1. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ า 

-  ค่าจ้างช่ัวคราว - - - 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 184,000.00 183,946.35 53.65 

-  ค่าสาธารณูปโภค - - - 

-  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 

รวม 184,000.00 183,946.35 53.65 

แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ผลผลิต  การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหลง่น้ าธรรมชาติ 

1. กิจกรรม  ผลติพันธุ์สัตว์น้ า 

-  ค่าจ้างช่ัวคราว 3,043,740.00 3,043,740.00   - 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,452,700.00 3,452,210.27  489.73 

-  ค่าสาธารณูปโภค 226,000.00 225,870.34 129.06 

-  ค่าครุภัณฑ์การเกษตร     84,500.00 84,500.00        - 

รวม 6,806,940.00 6,806,320.61 618.79 
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ตารางที่ 9 การไดรั้บจัดสรรและการใช้จา่ยงบประมาณตามงาน/โครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2559(ต่อ) 

งาน/โครงการ งบประมาณที่ได้ 

รับอนุมัติ (บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใช้จ่าย (บาท) 

งบประมาณ 

คงเหลือ (บาท) 

แผนงาน  โครงหารบรหิารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ  ส าหรับสนิค้าเกษตรที่ส าคัญ 

กิจกรรมหลัก  เพ่ิมประสทิธิภาพการผลติให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม 

-  ค่าจ้างช่ัวคราว - - - 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 368,970.00 368,842.70 127.30 

-  ค่าสาธารณูปโภค - - - 

-  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 

รวม 368,970.00 368,842.70 127.30 

แผนงาน  สง่เสริมประสทิธิภาพการผลติและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 

ผลผลิต  สนิค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม 

1.กิจกรรม  วิจัยและพัฒนาการประมง   

-  ค่าจ้างช่ัวคราว - - - 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 695,960.00 695,913.08 46.92 

-  ค่าสาธารณูปโภค - - - 

-  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 

รวม 695,960.00 695,913.08 46.92 

แผนงาน เงินนอกงบประมาณ 

โครงการ เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และสัตว์น้ าอื่นๆ 

- คา่จ้างช่ัวคราว 510,840.00 510,840.00 - 

- คา่ตอบแทน ใช้สอย และวัสด ุ 598,676.31 598,229.80 446.51 

- คา่สาธารณปูโภค 103,463.69 103,463.69 - 

- คา่ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง - - - 

รวม 1,212,980.00 1,212,533.49 446.51 
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 2.2 การเงินและบญัช ี

ท าหน้าทีบ่ริหารงานการเงินและบัญชี เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการต่างๆ ดังนี ้

ตารางที่ 10 ผลการปฏบิัตงิานในสว่นของการบริหารงานการเงินและบัญชี ประจ าปงีบประมาณ 2558 

งานที่ปฏิบัติ หน่วยวัด จ านวน 

1. รับโอนเงินงวดตามแผนงาน/โครงการต่างๆ   

   -  งบประมาณที่ไดรั้บ ในงบประมาณ บาท 10,338,930.00 

   -  งบประมาณที่ไดรั้บ นอกงบประมาณ บาท 1,214,000.00 

2. วางฎีกาเบิกจา่ยทุกงาน/โครงการ ครัง้ 721 

3. เบิกจา่ยค่าจ้างพนักงานราชการ บาท 3,860,377.00 

4. เบิกจา่ยค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุเงินงบประมาณ บาท 5,974,896.49 

5. เบิกจา่ยค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ บาท 499,135.45 

6. เบิกจา่ยค่าครุภัณฑ์เงินงบประมาณ บาท - 

7. เบิกจา่ยค่าจ้างช่ัวคราวลูกจ้างเงินนอกงบฯ บาท 503,420.00 

8. เบิกจา่ยค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เงินนอกงบฯ บาท 635,312.00 

9. เบิกจา่ยค่าสาธารณูปโภค เงินนอกงบฯ บาท 74,522.56 

10. เบิกจา่ยค่าครุภัณฑ์เงินนอกงบฯ บาท - 

11. เบิกจา่ยค่าใช้จา่ยงบกลาง (สวัสดกิาร) บาท 49,082.00 

12. น าสง่เงินรายได้แผ่นดนิเงินงบประมาณ บาท 2.71 

13. น าสง่เงินรายได้จากการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า บาท 1,473,410.00 
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ตารางที่ 11  ผลการปฏิบัติงานในสว่นของการบริหารงานการเงินและบัญชี ประจ าปงีบประมาณ 2559 

งานที่ปฏิบัติ หน่วยวัด จ านวน 

1. รับโอนเงินงวดตามแผนงาน/โครงการต่างๆ   

   -  งบประมาณที่ได้รับ ในงบประมาณ บาท 11,564,770.00 

   -  งบประมาณที่ไดรั้บ นอกงบประมาณ บาท       1,212,980.00 

2. วางฎีกาเบิกจา่ยทุกงาน/โครงการ ครัง้ 656 

3. เบิกจา่ยค่าจ้างพนักงานราชการ บาท 4,170,890.00 

4. เบิกจา่ยค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุเงินงบประมาณ บาท 6,402,034.09 

5. เบิกจา่ยค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ บาท 353,985.54 

6. เบิกจา่ยค่าครุภัณฑ์เงินงบประมาณ บาท 636,500.00 

7. เบิกจา่ยค่าจ้างช่ัวคราวลูกจ้างเงินนอกงบฯ บาท 510,840.00 

8. เบิกจา่ยค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เงินนอกงบฯ บาท 598,229.80 

9. เบิกจา่ยค่าสาธารณูปโภค เงินนอกงบฯ บาท 103,463.69 

10. เบิกจา่ยค่าครุภัณฑ์เงินนอกงบฯ บาท - 

11. เบิกจา่ยค่าใช้จา่ยงบกลาง (สวัสดกิาร) บาท 23,867.00 

12. น าสง่เงินรายได้แผ่นดนิเงินงบประมาณ บาท 32,456.31 

13. น าสง่เงินรายได้จากการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า บาท 1,318,425.00 
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3. งานพัสดุ 

 อ านวยความสะดวกในการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ลงบัญชีวัสดุ ท าบัญชีรายการครุภัณฑ์      

ซ่อมบ ารุงอาคาร สิ่งก่อสร้าง บ้านพัก ตลอดจนยานพาหนะ ดูแลตกแตง่สถานที่  

ตารางที่ 12 รายละเอียดการปฏิบัตงิานของงานพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

งานที่ปฏิบัติ หน่วยวัด จ านวน 

1. การจัดซือ้จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   

   - เปิดซองสอบราคาจัดซื้อจัดจา้ง ครัง้ 5 

   - จัดซือ้ วิธีตกลงราคา  ครัง้ 191 

   - จัดจ้าง วิธีตกลงราคา ครัง้ 56 

   - จัดซือ้ จัดจ้าง ในระบบ e-gp  และ  GFMIS ครัง้ 158 

   - จัดจ้าง วิธีพิเศษ ครัง้ - 

2. ร่างสัญญาซือ้-ขาย ฉบับ 5 

3. จัดท าทะเบียนรับ-จ่ายพัสดุ ฉบับ 518 

4. จัดท าทะเบียนประวัตซิ่อมบ ารุงยานพาหนะครุภัณฑ์ต่างๆ ครัง้ 19 

5. จดและต่อทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ครัง้ 14 

 

ตารางที่ 13 ครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 2558  

ประเภท/รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

ราคารวม หมายเหต ุ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  หรอืการแพทย์ 

1. กล้องสเตอรโิอก าลังขยายต่ าพร้อม

อุปกรณ์ 

 

 

 

1 เครื่อง 

 

 

 

 

 

 

309,230 

 

 

 

 

 

 

309,230 

 

 

 

 

 

 

 -กิจกรรมส่งเสริม

และพัฒนาสินค้า

ประมง  

 -ผลผลิ ต สิ น ค้ า

ประมงได้ รับการ

พัฒนาและส่งเสริม 

 

                        รวม  309,230 309,230  
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ตารางที่ 14 ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ 2558 

ประเภท/รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

ราคารวม หมายเหต ุ

1.ก่อสร้างระบบประปา 

2.ก่อสร้างงานปรับปรุงบ่อดนิเป็นบ่อ

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 800 ตร.ม. 

 1 ระบบ 

 1 บ่อ                               

697,000 

520,000 

697,000 

520,000 

เงินงบประมาณ 

เงินทุนหมุนเวียนฯ 

4. งานให้บรกิารฝึกงานแก่นักศกึษา 

 ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 4 (อุดรธานี) ให้บริการรับ

นักศึกษาฝึกงาน ดังน้ี 

ตารางที่ 15 รายละเอียดการให้บรกิารรับนักศึกษาฝึกงาน ในปีงบประมาณ 2558 

ล าดับ สถาบัน จ านวน ระยะเวลา 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 4 ราย 18 พ.ค.2558-19 ม.ิย.2558 

2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 3 ราย 1 ม.ิย.2558-31 ก.ค.2558 

3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ราย 2 ม.ิย.2558-2 ก.ค.2558 

4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 ราย 22 มิ.ย.2558-22 ก.ค.2558 

5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 ราย 27 ก.ค.2558-7 ส.ค.2558 

 

ตารางที่ 16 รายละเอียดการให้บรกิารรับนักศึกษาฝึกงาน ในปีงบประมาณ 2559 

ล าดับ สถาบัน จ านวน ระยะเวลา 

1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 4 ราย 7 ม.ีค.2559-30 เม.ย.2559 

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 4 ราย 18 พ.ค.2559-22 ม.ิย.2559 

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 4 ราย 23 พ.ค.2559-21 ก.ค.2559 

4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ราย 31 พ.ค.2559-30 ม.ิย.2559 

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2 ราย 1 ม.ิย.2559-29 ก.ค.2559 
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ผลการด าเนินงาน 

 

แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกจิภาคเกษตร 

ผลผลิตที่ 1 สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 

1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  

1.1 กจิกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ปีงบประมาณ 2558            

ด าเนนิกจิกรรม ดังน้ี 

 1.1.1 งานตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 ในปีงบประมาณ 2558 สถาบัน/ศูนย์ ด าเนินการกิจกรรมตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์ม

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดื ประกอบดว้ย 1. ฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัตกิารประมงที่ดีส าหรับการผลิตสัตว์น้ า 

(GAP) รวม 55 ฟาร์ม แยกเป็น 1) ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ 4 ฟาร์ม 2) ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ         

19 ฟาร์ม และ 3) ตรวจประเมินฟาร์มตรวจติดตาม 32 ฟาร์ม 2. ฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ า   

ขั้นปลอดภัย (safety level) รวม 786 ฟาร์ม แยกเป็น 1) ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ 146 ฟาร์ม 2) ตรวจ

ประเมินฟาร์มต่ออายุ 489 ฟาร์ม และ 3) ตรวจประเมินฟาร์มตรวจติดตาม 151 ฟาร์ม โดยสรุปผลการ

ด าเนนิการ ดังน้ี 

  -ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติการประมงที่ดีส าหรับการผลิตสัตว์น้ า(GAP) 

 ศพจ.เขต 4 (อุดรธานี) ได้ด าเนินการตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติการประมงที่ดี

ส าหรับการผลติสัตว์น้ า (GAP) รวม 55 ฟาร์ม แยกเป็น ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ GAP (ปลาอื่นๆ) 1 ฟาร์ม           

ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ GAP (ปลานิล) 1 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ GAP (สัตว์น้ าอื่นๆ) 2 ฟาร์ม  

ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ GAP (กุ้งก้ามกราม) 1 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มเดิมต่ออายุ GAP (ปลาอื่นๆ) 

18 ฟาร์ม ตรวจติดตามฟาร์ม GAP ปี 57 (กุ้งก้ามกราม) 2 ฟาร์ม ตรวจติดตามฟาร์ม GAP ปี 57        

(ปลาอื่นๆ) 21 ฟาร์ม ตรวจตดิตามฟาร์ม GAP ปี 57 (ปลานิล) 9 ฟาร์ม (ตารางที่ 17) 
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ตารางที่ 17 ผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน GAP แยกตามชนิดสัตว์น้ า 

 

ชนิดสัตว์น้ า 

แผนทั้งหมด

(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน GAP (ฟาร์ม) 

ฟาร์มใหม่ ฟาร์มตอ่อายุ ฟาร์มตรวจตดิตาม 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม 3   1  2  

กุ้งขาว -       

ปลานิล (ศรฟ.) 11 1    9  

ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ -       

ปลาอื่นๆ 51 1  18  21  

จระเข้ -       

สัตว์น้ าอื่นๆ - 2      

 -ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการผลติสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย (safety level) 

 ศพจ.เขต 4 (อุดรธานี) ได้ด าเนินการตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย 

(safety level) รวม 786 ฟาร์ม แยกเป็น 1) ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ 146 ฟาร์ม 2) ตรวจประเมินฟาร์มต่อ

อายุ 489 ฟาร์ม และ 3) ตรวจประเมินฟาร์มตรวจตดิตาม 151 ฟาร์ม (ตารางที่ 18) 

ตารางที่ 18 ผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน safety level แยกตามชนิดสัตว์น้ า 

 

ชนิดสัตว์น้ า 

แผน

ทั้งหมด

(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน safety level(ฟาร์ม) 

ฟาร์มใหม่ ฟาร์มตอ่อายุ ฟาร์มตรวจตดิตาม 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม        

กุ้งขาว        

ปลานิล (ศรฟ.)        

ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ 671 146  489  151  

ปลาอื่นๆ        

จระเข้        

สัตว์น้ าอื่นๆ        
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 1.1.2 งานรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า    

  -  ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า GAP 

 ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน ้าจดืที่จะเข้ารับรองมาตรฐาน GAP ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

จืดเขต 4 (อุดรธานี) ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ า 100% ของฟาร์มที่ตรวจประเมินทั้งหมด เพ่ือส่งให้

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 6 (ขอนแก่น) และสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าจืด ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัตกิารตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนือ้สัตว์น้ า ซึ่งจะท าการตรวจวิเคราะห์

สารตกค้าง จ านวน 2 ชนิดสาร ต่อ 1 ตัวอย่างสัตวน ้า โดยเลือกจากสารกลุ่ม  Tetracycline 

(Oxy,Tetra,Chlotetra), Oxolinic acid, Chloramphenicol, Nitrofuransและ Malachite green ผลการ

ด าเนินงานในปี 2558 พบว่าตรวจประเมินฟาร์ม และรับรองมาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้กับฟาร์มใน

จังหวัดอุดรธานีและหนองบัวล าภู จ านวนทั้งสิ้น 22 ฟาร์ม เป็นฟาร์มใหม่(GAP ปลาอื่นๆ) จ านวน 1 ฟาร์ม  

ฟาร์มใหม่(GAP สัตว์น้ าอื่นๆ) จ านวน 2 ฟาร์ม ฟาร์มเดิมต่ออายุ (GAP กุ้งก้ามกราม) จ านวน 1 ฟาร์ม และ

ฟาร์มเดิมต่ออายุ (GAP ปลาอื่นๆ) จ านวน 18 ฟาร์ม (ตารางที่ 19) 

ตารางที่ 19 ผลการตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน GAP แยกตามชนิดสัตว์น้ า 

 

ชนิดสัตว์น้ า 

แผนทั้งหมด

(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน GAP (ฟาร์ม) 

ฟาร์มใหม่ ฟาร์มตอ่อายุ ฟาร์มตรวจตดิตาม 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม    1    

กุ้งขาว        

ปลานิล (ศรฟ.)        

ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ        

ปลาอื่นๆ  1  18    

จระเข้        

สัตว์น้ าอื่นๆ  2      
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- ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า safety level 

 ฟาร์มที่จะรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย สถาบัน/ศูนย์จะท าการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าสุ่มตรวจ 

(ฟาร์มใหม่สุ่ม 10% ของฟาร์มที่ตรวจประเมินทั้งหมด และฟาร์มต่ออายุสุ่มตรวจ 40% ของฟาร์มที่ตรวจ

ประเมินทั้งหมด) เพ่ือสง่ให้หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 6 (ขอนแก่น) และ

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ า 

ซึ่งจะท าการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง 2 ชนิดสาร ต่อ 1 ตัวอย่างสัตว์น ้า โดยเลือกจาก สารกลุ่ม 

Tetracycline, Oxolinic acid, Chloramphenicol, Nitrofuransและ Malachite green ผลการด าเนินงานในปี 

2558 พบว่าตรวจประเมินฟาร์ม และรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้กับฟาร์มในจังหวัด

อุดรธานีและหนองบัวล าภู จ านวนทั้งส้ิน 786 ฟาร์ม โดยทั้งหมดเป็นฟาร์มปลาเบญจพรรณ เป็นฟาร์มใหม่ 

จ านวน 146 ฟาร์ม และฟาร์มต่ออายุ จ านวน 489 ฟาร์ม (ตารางที่ 20) 

ตารางที่ 20 ผลการตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน safety level แยกตามชนิดสัตว์น้ า 

 

ชนิดสัตว์น้ า 

แผนทั้งหมด

(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน safety level(ฟาร์ม) 

ฟาร์มใหม่ ฟาร์มตอ่อายุ ฟาร์มตรวจตดิตาม 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม        

กุ้งขาว        

ปลานิล (ศรฟ.)        

ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ 771 146  489  151  

ปลาอื่นๆ        

จระเข้        

สัตว์น้ าอื่นๆ        

            

  1.1.3 งานตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 4 (อุดรธานี) ได้มอบ

ให้ตรวจประเมินฟาร์มด าเนินการตรวจสอบ และสุม่เก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่ใช้ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า เช่น ร า อาหารเสริม อาหารเม็ดส าเร็จรูป เป็นต้น เพ่ือตรวจสอบการปนเปื้อนของยาและสารเคมี โดย

ใช้ชุด Screening test (ตรวจกลุม่ Tetracycline กลุ่ม Nitrofuransและกลุ่มสารเคมีอื่นๆ เช่น Roxazone) หาก

สงสัยให้ส่งตัวอย่างอาหารสัตว์น้ า/วัตถุดิบอาหาร/ส่วนผสมล่วงหน้า ตรวจที่สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ าจืด เพ่ือ

ยืนยันผลวิเคราะห์ปัจจัยการผลติจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ประกอบด้วย 1. ฟาร์มตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติการประมงที่ดีส าหรับการผลิตสัตว์น้ า (GAP) รวม 55 ฟาร์มแยกเป็น 1) ตรวจประเมินฟาร์มใหม่     
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4 ฟาร์ม 2) ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ 19 ฟาร์มและ 3) ตรวจประเมินฟาร์มตรวจติดตาม 32 ฟาร์ม      

2. ฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย (safety level) รวม 786 ฟาร์มแยกเป็น 1) ตรวจ

ประเมินฟาร์มใหม่ 146 ฟาร์ม 2) ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ 489 ฟาร์มและ 3) ตรวจประเมินฟาร์มตรวจ

ติดตาม 151 ฟาร์มโดยสรุปผลการด าเนนิการ ดังนี ้ 

ผลการด าเนินงานในปี 2558 พบว่าตรวจปัจจัยการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติการประมงที่ดี

ส าหรับการผลติสัตว์น้ า (GAP) รวม 82 ตัวอย่าง โดยตรวจอาหารเม็ดส าเร็จรูปส าหรับกุ้งก้ามกรามในการ

ตรวจฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ฟาร์มต่ออายุ จ านวน 1 ตัวอย่าง และตรวจฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ฟาร์ม

ตรวจตดิตาม จ านวน 3 ตัวอย่าง ร าและอาหารเม็ดส าเร็จรูปส าหรับปลาดุก อาหารเม็ดส าเร็จรูปส าหรับ

ปลากินพืชในฟาร์มเลี้ยงปลาอื่น ๆ จ านวน 78 ตัวอย่าง (ตารางที่ 21) การตรวจปัจจัยการผลิตตาม

มาตรฐานจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย มีการตรวจปัจจัยการผลิตทั้งสิ้น 1,179 

ตัวอย่าง โดยเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาอื่น ๆ ที่เป็นฟาร์มใหม่ จ านวน 219 ตัวอย่าง ฟาร์มต่ออายุ 733 

ตัวอย่าง และฟาร์มตรวจติดตาม 227 ตัวอย่าง ปัจจัยการผลิตที่ตรวจส่วนใหญ่ได้แก่ ร า ปลายข้าว ส่วน

อาหารเม็ดส าเร็จรูปส าหรับปลากินพืชและส าหรับปลาดุก พบเพียงส่วนน้อย (ตารางที่ 22) 

ตารางที่ 21 ผลการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน GAP       

แยกตามชนิดสัตว์น้ า 

 

ชนิดสัตว์น้ า 

แผน 

(ตัวอย่าง) 

ชนิดอาหาร ผลการตรวจตัวอย่างฟาร์ม GAP (ตัวอย่าง) 

ฟาร์มใหม ่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจ

ติดตาม 

ผ่าน

เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 

ผ่าน

เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 

ผ่าน

เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม  อาหารเม็ดส าเร็จรูป

ส าหรับกุ้งก้ามกราม 
  1  3  

กุ้งขาว         

ปลานิล (ศรฟ.)  อาหารเม็ดส าเร็จรูป

ส าหรับปลาดกุ 
      

ปลานิลรวมกับปลา

อ่ืนๆ 

 ร า และอาหารเม็ด

ส าเร็จรูปส าหรับปลากิน

พืช 

  78    

ปลาอ่ืนๆ         

จระเข้         

สัตวน์้ าอ่ืนๆ         
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ตารางที่ 22 ผลการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลติจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน  safety level      

                 แยกตามชนิดสัตว์น้ า 

 

ชนิดสัตว์น้ า 

แผน 

(ตัวอย่าง) 

ชนิดอาหาร ผลการตรวจตัวอย่างฟาร์ม safety level(ตัวอย่าง) 

ฟาร์มใหม ่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจ

ติดตาม 

ผ่าน

เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 

ผ่าน

เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 

ผ่าน

เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม         

กุ้งขาว         

ปลานลิ (ศรฟ.)         

ปลานิลรวมกับปลาอ่ืนๆ  ร า,ปลายข้าว,

อาหารเม็ดส าเร็จรูป

ส าหรับปลากินพืชและ

ส าหรับปลาดกุ 

219  733  226 

 

 

ปลาอ่ืนๆ         

จระเข้         

สัตวน์้ าอ่ืนๆ         

            

  1.1.4 งานเฝ้าระวังฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

ผลการด าเนินงานกิจกรรมเฝ้าระวังฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดประจ าปีงบประมาณ 2558 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี) ไมม่ีแผนการด าเนนิงาน  

   1.1.5 กจิกรรมตรวจรับรองโรงเพาะพันธ์ุและอนุบาลสัตวน ้าจดืภายใต้สังกัด ส านักวจิัย

และพัฒนาประมงน ้าจดื 

 ผลการตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวน ้าจืดของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าจืดเลย ท าการตรวจประเมินครัง้ที่ 1 วันที ่24 เดอืนกุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินจาก  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี) เป็นผูต้รวจประเมิน ดังนี้ 

1. นางสาวทิวารัตน์  เถลิงเกียรติลีลา   ต าแหน่ง นักวิชาการประมงช านาญการ  หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 

2. นางสาวจีรนันท์  สุขผล    ต าแหน่ง นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)   ผู้ตรวจประเมิน 

3. นายสงวนศักด์ิ  ภูสีเขียว    ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง(พนักงานราชการ)     ผู้ตรวจประเมิน 

ผลการด าเนนิงานในปี 2558  ครัง้ที่ 1 จากการตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวน ้าจืด 

ศพจ. เลย พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติการประมงที่ดีส าหรับการผลิตสัตว์น้ า (GAP) โดยมีคะแนน

เฉล่ียที่ 1.91 และผลการตรวจเนือ้สัตว์น้ าพบไม่มยีาและสารเคมีตกค้างในเนื้อสัตว์น้ า (ตารางที่ 23) 
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ตารางที่ 23 ผลการด าเนินงานกิจกรรมตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวน ้าจืดของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ 

                        เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย 

 

แผน 

ผลการตรวจประเมินโรงเพาะฟัก 

ตรวจประเมิน ตรวจเนื้อ ชนดิสารที่ตรวจ หนว่ยงานที่ตรวจ

ประเมิน 

คะแนน

เฉลี่ย ผ่าน

เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 

ไม่เกินค่า

มาตรฐาน 

เกินค่า

มาตรฐาน 

ครั้งที่ 1 /  /  Tetracycline group ศพจ.เจต 4 (อุดรธาน)ี 1.91 

   1.1.6 การด าเนนิการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP 

 ศพจ.เขต 4 (อุดรธานี) ด าเนนิการสุม่ตัวอย่างสัตว์น้ าจากฟาร์มที่จะรับรองมาตรฐาน Safety 

Level และ GAP ในปี 2558 หรือจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองในปี 2557 หรือจากฟาร์มที่ไม่ได้รับการ

รับรอง จ านวนทั้งสิ้น 786 ฟาร์ม โดยมีการกระจายตัวของฟาร์มตามพื้นที่และช่วงระยะเวลา และเก็บตัว

อย่าสัตว์น้ าส่งตรวจ 1 ชนิดสาร ต่อ 1 ตัวอย่างสัตว์น้ า ณ ห้องปฏิบัติการที่ตรวจการปนเปื้อนยาและ

สารเคมี ดังน้ี  

  1) ห้องปฏิบัติการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 6 (ขอนแก่น) เพ่ือ

ตรวจสารตกค้างกลุ่ม Tetracycline ,Oxolinic acid ,Chloramphenicon ,Nitrofurans และ Malachite green 

  2) ห้องปฏิบัติการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

เพ่ือตรวจสารตกค้างกลุ่ม Stilbenes, กลุ่มSteroids, กลุ่มNitroimidazoles, กลุ่มSulphonamide, กลุ่ม

Chemical elements และกลุ่ม Fluoroquinelone (เช่นEnrofloxacinเป็นต้น) 

  3) ห้องปฏิบัติการสถาบันและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ าจืด เพ่ือตรวจโลหะหนักกลุ่ม 

Organochlorine(เช่น DDT & Metabolite, Endosulfan, PCBs เป็นต้น) 

  ผลการด าเนินด าเนินการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP ประจ าปี 

2558 ของศพจ.เขต 4 (อุดรธานี) โดยส่งตัวอย่างจากฟาร์ม Safety Level จ านวน 56 ตัวอย่าง ส่งตรวจที่

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 6 (ขอนแก่น) จ านวน 12 ตัวอย่าง ส่งตรวจ

ที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดจ านวน 20 ตัวอย่าง ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการ

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า จ านวน 22 ตัวอย่าง และ

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ าจดื จ านวน 1 ตัวอย่าง พบว่าผลการตรวจของทุกตัวอย่างไม่พบ

ยาและสารเคมีในเนือ้สัตว์น้ า   
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 1.2 กจิกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ปีงบประมาณ 2559           

ด าเนินกิจกรรม ดังน้ี                

  1.2.1 งานตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 ในปีงบประมาณ 2559 สถาบัน/ศูนย์ ด าเนินการกิจกรรมตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์ม

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดื ประกอบดว้ย 1. ฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัตกิารประมงที่ดีส าหรับการผลิตสัตว์น้ า 

(GAP) รวม 32 ฟาร์มแยกเป็น 1) ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ 9 ฟาร์ม 2) ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ 1 ฟาร์ม 

และ 3) ตรวจประเมินฟาร์มตรวจติดตาม 22 ฟาร์ม 2. ฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย 

(safety level) รวม 489 ฟาร์มแยกเป็น 1) ตรวจประเมินฟาร์มใหม่  204 ฟาร์ม 2) ตรวจประเมินฟาร์มต่อ

อายุ  181 ฟาร์ม และ 3) ตรวจประเมินฟาร์มตรวจตดิตาม  104 ฟาร์มโดยสรุปผลการด าเนนิการ ดังน้ี 

         -ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติการประมงที่ดีส าหรับการผลิตสัตว์น้ า (GAP) 

 ศพจ.เขต 4 (อุดรธานี) ได้ด าเนินการตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติการประมงที่ดี

ส าหรับการผลติสัตว์น้ า (GAP) รวม 32 ฟาร์มแยกเป็น  ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ GAP (ปลาอื่นๆ) 8 ฟาร์ม  

ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ GAP (ปลานิล) 1 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ GAP (กุ้งก้ามกราม) 1 ฟาร์ม   

ตรวจติดตามฟาร์ม GAP ปี 58 (กุ้งก้ามกราม) 1 ฟาร์ม ตรวจติดตามฟาร์ม GAP ปี 58 (ปลาอื่นๆ)          

19 ฟาร์ม ตรวจตดิตามฟาร์ม GAP ปี 58 (สัตว์น้ าอื่นๆ) 2 ฟาร์ม (ตารางที่ 24) 

ตารางที่ 24 ผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน GAP แยกตามชนิดสัตว์น้ า 

 

ชนิดสัตว์น้ า 

แผนทั้งหมด

(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน GAP (ฟาร์ม) 

ฟาร์มใหม่ ฟาร์มตอ่อายุ ฟาร์มตรวจตดิตาม 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม 2   1  1  

กุ้งขาว -       

ปลานิล (ศรฟ.) 8 1      

ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ -       

ปลาอื่นๆ 19 8    19  
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- ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย (safety level) 

 ศพจ.เขต 4 (อุดรธานี) ได้ด าเนินการตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย 

(safety level) รวม 489 ฟาร์มแยกเป็น 1) ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ 204 ฟาร์ม 2) ตรวจประเมินฟาร์มต่อ

อายุ 181 ฟาร์ม และ 3) ตรวจประเมินฟาร์มตรวจตดิตาม 104 ฟาร์ม (ตารางที่ 25) 

ตารางที่ 25 ผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน safety level แยกตามชนิดสัตว์น้ า 

 

ชนิดสัตว์น้ า 

แผน

ทั้งหมด

(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน safety level (ฟาร์ม) 

ฟาร์มใหม่ ฟาร์มตอ่อายุ ฟาร์มตรวจตดิตาม 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม        

กุ้งขาว        

ปลานิล (ศรฟ.)        

ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ 484 204  181  104  

ปลาอื่นๆ        

จระเข้        

สัตว์น้ าอื่นๆ        

 1.2.2 งานรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า              

  -  ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า GAP 

 ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน ้าจดืที่จะเข้ารับรองมาตรฐาน GAP ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

จืดเขต 4 (อุดรธานี) ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ า 100% ของฟาร์มที่ตรวจประเมินทั้งหมด เพ่ือส่งให้

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 6 (ขอนแก่น) และสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าจดื ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัตกิารตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนือ้สัตว์น้ า ซึ่งจะท าการตรวจวิเคราะห์

สารตกค้าง จ านวน 2 ชนิดสาร ต่อ 1 ตัวอย่างสัตวน ้า โดยเลือกจากสารกลุ่ม  Tetracycline 

(Oxy,Tetra,Chlotetra), Oxolinic acid, Chloramphenicol, Nitrofuransและ Malachite green ผลการ

ด าเนินงานในปี 2559 พบว่าตรวจประเมินฟาร์ม และรับรองมาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้กับฟาร์มใน

จังหวัดอุดรธานีและหนองบัวล าภู จ านวนทั้งสิน้ 30 ฟาร์ม เป็นฟาร์มใหม่(GAP ปลาอื่นๆ) จ านวน 6 ฟาร์ม  

ฟาร์มใหม่(GAP ปลานิล) จ านวน 1 ฟาร์ม ฟาร์มเดิมต่ออายุ (GAP กุ้งก้ามกราม) จ านวน 1 ฟาร์ม ฟาร์ม

ตรวจตดิตาม (GAP ปลาอื่นๆ) จ านวน 19 ฟาร์ม ฟาร์มตรวจติดตาม (GAP สัตว์น้ าอื่นๆ) จ านวน 2  ฟาร์ม 

และฟาร์มตรวจตดิตาม (GAP กุ้งก้ามกราม) จ านวน 1 ฟาร์ม (ตารางที่ 26) 
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ตารางที ่26 ผลการตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน GAP แยกตามชนิดสัตว์น้ า 

 

ชนิดสัตว์น้ า 

แผนทั้งหมด

(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน GAP (ฟาร์ม) 

ฟาร์มใหม่ ฟาร์มตอ่อายุ ฟาร์มตรวจตดิตาม 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม    1  1  

กุ้งขาว        

ปลานิล (ศรฟ.)  1      

ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ  6    19  

ปลาอื่นๆ        

จระเข้        

สัตว์น้ าอื่นๆ      2  

           

 - ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า safety level 

 ฟาร์มที่จะรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย สถาบัน/ศูนย์จะท าการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าสุ่มตรวจ 

(ฟาร์มใหม่สุ่ม 10% ของฟาร์มที่ตรวจประเมินทั้งหมด และฟาร์มต่ออายุสุ่มตรวจ 40% ของฟาร์มที่ตรวจ

ประเมินทั้งหมด) เพ่ือสง่ให้หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 6 (ขอนแก่น) และ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างใน

เนือ้สัตว์น้ า ซึ่งจะท าการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง 2 ชนิดสาร ต่อ 1 ตัวอย่างสัตว์น ้า โดยเลือกจาก สาร

กลุ่ม Tetracycline, Oxolinic acid, Chloramphenicol, Nitrofuransและ Malachite green ผลการด าเนนิงานใน

ปี 2559 พบว่าตรวจประเมินฟาร์ม และรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้กับฟาร์มในจังหวัด

อุดรธานีและหนองบัวล าภู จ านวนทั้งส้ิน 489 ฟาร์ม โดยทั้งหมดเป็นฟาร์มปลาเบญจพรรณ เป็นฟาร์มใหม่ 

จ านวน 204 ฟาร์ม ฟาร์มต่ออายุ จ านวน 181 ฟาร์ม และฟาร์มตรวจตดิตาม 104 ฟาร์ม (ตารางที่ 27) 
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ตารางที่ 27 ผลการตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน safety level แยกตามชนิดสัตว์น้ า 

 

ชนิดสัตว์น้ า 

แผนทั้งหมด

(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน safety level (ฟาร์ม) 

ฟาร์มใหม่ ฟาร์มตอ่อายุ ฟาร์มตรวจตดิตาม 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม        

กุ้งขาว        

ปลานิล (ศรฟ.)        

ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ  204  181  104  

ปลาอื่นๆ        

จระเข้        

สัตว์น้ าอื่นๆ        

                 

  1.2.3 งานตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

ในปีงบประมาณ 2559  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี) ได้มอบ

ให้ตรวจประเมินฟาร์มด าเนินการตรวจสอบ และสุม่เก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่ใช้ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า เช่น ร า อาหารเสริม อาหารเม็ดส าเร็จรูป เป็นต้น เพ่ือตรวจสอบการปนเปื้อนของยาและสารเคมี โดย

ใช้ชุด Screening test (ตรวจกลุม่ Tetracycline กลุ่ม Nitrofuransและกลุ่มสารเคมีอื่นๆ เช่น Roxazone) หาก

สงสัยให้ส่งตัวอย่างอาหารสัตว์น้ า/วัตถุดิบอาหาร/ส่วนผสมล่วงหน้า ตรวจที่สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ าจืด เพ่ือ

ยืนยันผลวิเคราะห์ปัจจัยการผลติจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ประกอบด้วย 1. ฟาร์มตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติการประมงที่ดีส าหรับการผลิตสัตว์น้ า (GAP) รวม 32 ฟาร์มแยกเป็น 1) ตรวจประเมินฟาร์มใหม่     

9 ฟาร์ม 2) ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ 1 ฟาร์มและ 3) ตรวจประเมินฟาร์มตรวจติดตาม 22 ฟาร์ม        

2. ฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย (safety level) รวม 489 ฟาร์มแยกเป็น 1) ตรวจ

ประเมินฟาร์มใหม่ 204 ฟาร์ม 2) ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ 181 ฟาร์มและ 3) ตรวจประเมินฟาร์มตรวจ

ติดตาม 104 ฟาร์มโดยสรุปผลการด าเนนิการ ดังนี ้ 

ผลการด าเนนิงานในปี 2559 พบว่าตรวจปัจจัยการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติการประมง 

ที่ดีส าหรับการผลิตสัตว์น้ า (GAP) รวม 48 ตัวอย่าง โดยตรวจอาหารเม็ดส าเร็จรูปส าหรับกุ้งก้ามกรามใน

การตรวจฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ฟาร์มต่ออายุ จ านวน 2 ตัวอย่าง และตรวจฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 

ฟาร์มตรวจติดตาม จ านวน 1 ตัวอย่าง ร าและอาหารเม็ดส าเร็จรูปส าหรับปลาดุก อาหารเม็ดส าเร็จรูป

ส าหรับปลากินพืชในฟาร์มเลีย้งปลาอื่น ๆ จ านวน 45 ตัวอย่าง (ตารางที่ 28) การตรวจปัจจัยการผลิตตาม

มาตรฐานจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย มีการตรวจปัจจัยการผลิตทั้งสิ้น  733 

ตัวอย่าง โดยเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาอื่น ๆ ที่เป็นฟาร์มใหม่ จ านวน 306 ตัวอย่าง ฟาร์มต่ออายุ         
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271 ตัวอย่าง และฟาร์มตรวจติดตาม 156 ตัวอย่าง ปัจจัยการผลิตที่ตรวจส่วนใหญ่ได้แก่ ร า ปลายข้าว 

สว่นอาหารเม็ดส าเร็จรูปส าหรับปลากินพืชและส าหรับปลาดุก พบเพียงส่วนน้อย (ตารางที่ 29) 

ตารางที่ 28  ผลการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลติจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน GAP        

                 แยกตามชนิดสัตว์น้ า 

 

ชนิดสัตว์น้ า 

แผน 

(ตัวอย่าง) 

ชนิดอาหาร ผลการตรวจตัวอย่างฟาร์ม GAP (ตัวอย่าง) 

ฟาร์มใหม ่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจ

ติดตาม 

ผ่าน

เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 

ผ่าน

เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 

ผ่าน

เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม  อาหารเม็ดส าเร็จรูป

ส าหรับกุ้งก้ามกราม 
  2  1  

กุ้งขาว         

ปลานิล (ศรฟ.)  อาหารเม็ดส าเร็จรูป

ส าหรับปลาดกุ 
2      

ปลานิลรวมกับปลา

อ่ืนๆ 

 ร า และอาหารเม็ด

ส าเร็จรูปส าหรับปลากิน

พืช 

9    28  

ปลาอ่ืนๆ         

จระเข้         

สัตวน์้ าอ่ืนๆ       3  
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ตารางที่ 29 ผลการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลติจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน safety level        

                แยกตามชนิดสัตว์น้ า 

 

ชนิดสัตว์น้ า 

แผน 

(ตัวอย่าง) 

ชนิดอาหาร ผลการตรวจตัวอย่างฟาร์ม safety level (ตัวอย่าง) 

ฟาร์มใหม ่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจ

ติดตาม 

ผ่าน

เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 

ผ่าน

เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 

ผา่น

เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม         

กุ้งขาว         

ปลานิล (ศรฟ.)         

ปลานิลรวมกับปลาอ่ืนๆ  ร า,ปลายข้าว,อาหารเม็ด

ส าเร็จรูปส าหรับปลากินพืช

และส าหรับปลาดุก 

306  271  156  

ปลาอ่ืนๆ         

จระเข้         

สัตวน์้ าอ่ืนๆ         

  1.2.4 งานเฝ้าระวังฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

ผลการด าเนินงานกิจกรรมเฝ้าระวังฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดประจ าปีงบประมาณ 2559 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี) ไมม่ีแผนการด าเนนิงาน   

  1.2.5 กจิกรรมตรวจรับรองโรงเพาะพันธ์ุและอนุบาลสัตว์น ้าจืดภายใต้สังกัด ส านักวิจัย

และพัฒนาประมงน ้าจดื  

 ผลการตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น ้าจืดของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าจืดเลย ท าการตรวจประเมินครัง้ที่ 1 วันที ่29 เดอืนกุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินจาก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี) เป็นผูต้รวจประเมิน ดังนี้ 

1. นางสาวทิวารัตน์  เถลิงเกียรติลีลา   ต าแหน่ง นักวิชาการประมงช านาญการ  หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 

2. นางสาวจีรนันท์  สุขผล    ต าแหน่ง นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)   ผู้ตรวจประเมิน 

3. นายสงวนศักด์ิ  ภูสีเขียว    ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง(พนักงานราชการ)     ผู้ตรวจประเมิน 

ผลการด าเนนิงานในปี 2559 ครัง้ที่ 1 จากการตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวน ้าจืด 

ศพจ.เลย พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติการประมงที่ดีส าหรับการผลิตสัตว์น้ า (GAP) โดยมีคะแนน

เฉล่ียที่ 1.91 และผลการตรวจเนือ้สัตว์น้ าพบไม่มยีาและสารเคมีตกค้างในเนือ้สัตว์น้ า (ตารางที่ 30) 
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ตารางที่ 30 ผลการด าเนินงานกิจกรรมตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวน ้าจืดของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ 

                       เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย 

 

แผน 

ผลการตรวจประเมินโรงเพาะฟัก 

ตรวจประเมิน ตรวจเนื้อ ชนดิสารที่ตรวจ หนว่ยงานที่ตรวจ

ประเมิน 

คะแนน

เฉลี่ย ผ่าน

เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 

ไม่เกินค่า

มาตรฐาน 

เกินค่า

มาตรฐาน 

ครั้งที่ 1 /  /  Tetracycline group ศพจ.อุดรธานี 1.91 

   1.2.6 การด าเนนิการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP 

 ศพจ.เขต 4 (อุดรธานี) ด าเนนิการสุม่ตัวอย่างสัตว์น้ าจากฟาร์มที่จะรับรองมาตรฐาน Safety 

Level และ GAP ในปี 2559 หรือจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองในปี 2559 หรือจากฟาร์มที่ไม่ได้รับการ

รับรอง จ านวนทั้งสิ้น 368 ฟาร์ม โดยมีการกระจายตัวของฟาร์มตามพื้นที่และช่วงระยะเวลา และเก็บ

ตัวอย่างสัตว์น้ าส่งตรวจ 1 ชนิดสาร ต่อ 1 ตัวอย่างสัตว์น้ า ณ ห้องปฏิบัติการที่ตรวจการปนเปื้อนยาและ

สารเคมี ดังน้ี  

  1) ห้องปฏิบัติการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 6 (ขอนแก่น) เพ่ือ

ตรวจสารตกค้างกลุ่ม Tetracycline ,Oxolinic acid ,Chloramphenicon ,Nitrofurans และ Malachite green 

  2) ห้องปฏิบัติการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

เพ่ือตรวจสารตกค้างกลุ่ม Stilbenes, กลุ่มSteroids, กลุ่มNitroimidazoles, กลุ่มSulphonamide, กลุ่ม

Chemical elements และกลุ่ม Fluoroquinelone (เช่นEnrofloxacinเป็นต้น) 

  3) ห้องปฏิบัติการสถาบันและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ าจืด เพ่ือตรวจโลหะหนักกลุ่ม 

Organochlorine(เช่น DDT & Metabolite, Endosulfan, PCBs เป็นต้น) 

  ผลการด าเนนิการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP ประจ าปี 2559 ของ

ศพจ.เขต 4 (อุดรธานี) โดยส่งตัวอย่างจากฟาร์ม Safety Level จ านวน 63 ตัวอย่าง ส่งตรวจที่

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 6 (ขอนแก่น) จ านวน 16 ตัวอย่าง ส่งตรวจ

ที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบุรี จ านวน 8 ตัวอย่าง ส่งตรวจที่

ห้องปฏิบัติการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า จ านวน 38 ตัวอย่าง 

และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ าจืด จ านวน 1 ตัวอย่าง พบว่าผลการตรวจของทุกตัวอย่าง

ไมพ่บยาและสารเคมีในเนือ้สัตว์น้ า  
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2. กจิกรรม บรหิารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกจิส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคญั    

2.1 โครงการบรหิารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกจิส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ปีงบประมาณ 

2558 ด าเนนิงาน 4 กจิกรรมย่อย ดังนี้  

กจิกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯแก่เจ้าหน้าที่ 

  - ทางกองวิจัยฯ ยกเลิกการจัดประชุมชีแ้จงรายละเอียดโครงการฯแก่เจ้าหน้าที่  

กจิกรรมที่ 2 จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตลูกพันธ์ุปลานลิคุณภาพ 

  2.1) กิจกรรมพัฒนาศูนย์หลัก ผลติลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพ 

  - พัฒนาศักยภาพการผลติลูกพันธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจดื  

รายละเอียดการด าเนนิงานจัดต้ังและพัฒนาศูนย์ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพ 

   2.1.1) จัดท าระบบน้ าหมุนเวียน โดยติดต้ังระบบท่อรอบบ่อ และดึงน้ าเข้าสู่ระบบ 

เพ่ือให้น้ าไหลเวียนดขีึน้ ปรับสภาพน้ าเพื่อให้น้ ามีออกซิเจนเพ่ิมขึ้น 

   2.1.2) จัดท าระบบกรองน้ าเพ่ือหมุนเวียนน้ ากลับมาใช้ใหม่ในการอนุบาลลูกพันธุ์  

ปลานิล โดยใช้พืชน้ าและจุลนิทรย์ีเป็นตัวปรับสภาพน้ า เพ่ือลดปรมิาณการใช้น้ า 

  2.2) ผลติลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพแจกจ่ายให้เกษตรกร 

  -  แจกจ่ายลูกพันธุ์ให้เกษตรกร รายละ 6,000 ตัว จ านวน 66 ราย รวม 396,000 ตัว 

กจิกรรมที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการเลี้ยง 

  3.1) จัดอบรม/ศึกษาดูงานการเพ่ิมประสทิธิภาพการเลี้ยงปลานิลให้กับฟาร์มเลีย้งปลานิล 

  - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพ่ิมประสทิธิภาพและการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล” 

   3.1.1) หลักการและเหตุผล 

 พ้ืนที่เกษตรกรรมในประเทศไทย ประมาณ 150 ล้านไร่ น ามาใช้ในการท าเกษตรกรรม ปลูกพืช 

เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในหลากหลายชนิด ซึ่งในบางพื้นที่ที่มีสภาพไม่เหมาะสมก็ถูกน ามาใช้ 

รวมทั้งหากสนิค้า ชนิดใดให้ราคาดแีละมีผลตอบแทนสูงกว่า เกษตรกรจะขยายพื้นที่โดยไม่ค านึงว่าตลาดมี

ความตอ้งการว่ามีเท่าใด และเป็นภาระดา้นงบประมาณให้กับภาครัฐที่ต้องเข้าไปช่วยเหลอืแทรกแซงราคา 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ได้ศึกษาศักยภาพของความเหมาะสมทางกายภาพ (ชนิดดิน/ชุดดิน/

สภาพน้ าฝน/แหล่งน้ า/เขตพ้ืนที่ชลประทาน/ระดับความสูงของพื้นที่ ฯลฯ) และทางเศรษฐกิจ (เส้นทาง

คมนาคม/แหล่งตลาด/ที่ต้ังโรงงาน) เพ่ือจ าแนกเขตการใช้ที่ดิน และจัดท าแผนที่แสดงความเหมาะสม

ส าหรับการเกษตรส าหรับพืชและสัตว์เศรษฐกิจแต่ละชนิด โดยแบ่งเป็น เขตพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก 

(S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมน้อย (S3) โดยในแต่ละระดับความเหมาะสมจะมีรายละเอียด

ทั้งแหลง่ผลติ เนือ้ที่ และผลผลิตต่อไร่ 
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 ปลานิลเป็นสินค้าที่มีความตอ้งการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศสูง เน่ืองจากกระแสความ

นิยมในการบริโภคปลานิลเกิดจากปริมาณปลาเนื้อขาวที่จับได้ตามธรรมชาติลดลง และหลายประเทศ

ส่งเสริมให้มีการผลิตปลานิลเพ่ือการส่งออก จึงมีการแข่งขันอย่างสูงในตลาดการค้าปลานิล ท าให้มี

เกษตรกรเลี้ยงปลานิลกระจายอยูท่ั่วประเทศ บางแห่งไม่มแีหลง่ลูกพันธุ์ต้องซื้อจากพื้นที่ห่างไกล หรือเป็น

แหลง่ที่ไม่เหมาะสมในการอนุบาลและเลี้ยงปลานิล ดังน้ันเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ

การผลิตสินค้าปลานิลเป็นรูปธรรมและเพ่ือให้มีการผลิตสินค้าปลานิลในแหล่งการผลิตและปริมาณที่

เหมาะสม สามารถลดความเสี่ยง ลดต้นทุนการผลติ และเพ่ิมรายได้เกษตรกร เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนของสินค้าประมง ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล เพ่ือให้เกษตรกรมีวิธีการจัดการที่เหมาะสมกับเขตการ

เพาะเลี้ยงปลานิล อีกทัง้ยังสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือแบ่งปันความรู้ด้านเทคนิคการเพาะเลี้ยงปลา

นิลในแต่ละพ้ืนที่ โดยน าเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรมาร่วมฟังการบรรยาย การสาธิต และศึกษาดูงาน

จากเกษตรกรที่มีการด าเนนิการประสบผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือน าไปประยุกต์อยา่งเหมาะสมต่อไป 

   3.1.2) วัตถุประสงค์ 

   - เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของเกษตรกรให้ผลิตปลานิลคุณภาพดี

เพ่ิมขึ้น 

   - เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลติปลานิล 

   3.1.3) โครงการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 

   เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และ

จังหวัดสกลนคร จ านวน 9 ราย ได้แก่ 

1. นายเอนก  ช้ันงาม 

2. นายไสว  เศษสุวรรณ 

3. นายทองเพียร  ผ่านแผ้ว 

4. นายวิเชียร  โกยะมาตย์ 

5. นายชาติชาย  จิตมาน 

6. นายพินิจ  วงษ์สมบัติ 

7. นายสุทนิ  กุณรักษ์ 

8. นายวิมลศรี  ลุนบุรมย์ 

9. นายมิตรชัยยะ  สุริยะวิทยะการุญ 
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   3.1.4) เนือ้หาการฝึกอบรม 

    1.) ดา้นเทคนิคการเพ่ิมประสทิธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลให้มีคุณภาพ 

    2.) ดา้นการจัดการ และการลดต้นทุนการผลติปลานิล 

   3.1.5) รูปแบบการฝึกอบรม 

    - ประกอบดว้ยการบรรยาย การสาธติ และการศึกษาดูงาน 

3.1.6) แนวคิด  

    - เพ่ือให้เกษตรกรได้รับรู้ ประสบการณ์ด้านเทคนิคการผลิตปลานิลที่มี

ประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลติลง สามารถน าไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัตติาม 

3.1.7) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ จากการเข้าร่วมอบรมและ

ได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานเทคนคิการผลิตปลานิล ที่มีประสทิธิภาพและได้มาตรฐาน สามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในฟาร์มของตน เพ่ือให้ได้ปลานิลที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดและลดต้นทุน

การผลติลง 

กจิกรรมที่ 4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปลานิล 

  -  ให้ความรู้และค าแนะน าแก่เกษตรกรในเร่ืองของการเลี้ยงปลา การลดต้นทุนการเลี้ยง         

แจกเอกสารคู่มือการลดต้นทุนให้เกษตรกร รวมถึงการจัดการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 2.2 โครงการบรหิารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกจิส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญปีงบประมาณ 

2559 ด าเนนิงาน 4 กจิกรรมย่อย ดังนี้ 

   2.2.1) หลักการและเหตุผล 

 พ้ืนที่เกษตรกรรมในประเทศไทย ประมาณ 150 ล้านไร่ น ามาใช้ในการท าเกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยง

สัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในหลากหลายชนิด ซึ่งในบางพื้นที่ที่มีสภาพไม่เหมาะสมก็ถูกน ามาใช้ รวมทั้ง

หากสนิค้าชนิดใดให้ราคาดีและมีผลตอบแทนสูงกว่า เกษตรกรจะขยายพื้นที่โดยไม่ค านึงว่าตลาดมีความ

ต้องการว่ามีเท่าใด และเป็นภาระดา้นงบประมาณให้กับภาครัฐที่ต้องเข้าไปชว่ยเหลอืแทรกแซงราคา 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ศึกษาศักยภาพของความเหมาะสมทางกายภาพ (ชนิดดิน / ชุดดิน 

สภาพน้ าฝน / แหลง่น้ า / เขตพ้ืนที่ชลประทาน / ระดับความสูงของพื้นที่ ฯลฯ) และทางเศรษฐกิจ (เส้นทาง

คมนาคม / แหล่งตลาด / ที่ต้ังโรงงาน) เพ่ือจ าแนกเขตการใช้ที่ดิน และจัดท าแผนที่แสดงความเหมาะสม

ส าหรับการเกษตรส าหรับพืชและสัตว์เศรษฐกิจแต่ละชนิด โดยแบ่งเป็น เขตพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก 

(S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมน้อย (S3) โดยในแต่ละระดับความเหมาะสมจะมีรายละเอียดทั้ง

แหลง่ผลติ เนือ้ที่ และผลผลิตต่อไร่ 
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 ปลานิลเป็นสินค้าที่มคีวามตอ้งการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศสูง เน่ืองจากกระแสความ

นิยมในการบริโภคปลานิลเกิดจากปริมาณปลาเนื้อขาวที่จับได้ตามธรรมชาติลดลง และหลายประเทศ

สง่เสริมให้มกีารผลติปลานิล เพ่ือการสง่ออก จึงมกีารแข่งขันอย่างสูงในตลาดการค้าปลานิล  

 เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ บางแห่งไม่มีแหล่งลูกพันธุ์ต้องซื้อจากพ้ืนที่

ห่างไกล หรือเป็นแหล่งที่ไม่เหมาะสมในการอนุบาลและเลี้ยงปลานิล เป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนา

ระบบการเลี้ยงหรือการเพ่ิมก าลังการผลติให้สูงขึ้น ดังน้ันเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ

การผลิตสินค้าปลานิลเป็นรูปธรรม และเพื่อให้มีการผลิตสินค้าปลานิลในแหล่งการผลิตและมีปริมาณที่

เหมาะสม สามารถลดความเสี่ยง ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมรายได้เกษตรกร เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนของสินค้าประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล ในพื้นที่ที่ก าหนดให้เป็นเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้า

เกษตรที่ส าคัญ (ปลานิล) เพ่ือให้เกษตรกรมีวิธีการจัดการที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงปลานิลให้มี

ประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ า 

   2.2.2) วัตถุประสงค์ 

   1.) เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของเกษตรกรให้ผลติปลานิลคุณภาพดี

ในพ้ืนที่เขตที่เหมาะสม  

2.) เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลติปลานิล 

   2.2.3) ตัวชี้วดั 

 แจกปลานิลพันธุ์ดีให้เกษตรกร 67 รายๆละ 6,000 ตัว และเกษตรกรที่คัดเลอืกสามารถลดต้นทุน

การเลี้ยงปลานิลไดร้้อยละ 70 

   2.2.4) ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

กจิกรรมที่ 1 : ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที ่

  หน่วยงานรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

การด าเนินงาน : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ าจืด จัดประชุมช้ีแจง

รายละเอียดโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2559 ให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการและผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 12-13 

พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
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กจิกรรมที่ 2 : ผลิตลูกพันธ์ุปลานลิคุณภาพ 

  -  ผลิตลูกพันธ์ุปลานลิคุณภาพแจกจ่ายให้เกษตรกร 

  หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดื 

  การด าเนินงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 4 (อุดรธานี)          

ท าการผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 67 รายๆละ 6,000 ตัว 

รวม 402,000 ตัว       

ตารางที่ 31 รายช่ือเกษตรกรที่ไดรั้บพันธุ์ปลานิลคุณภาพ จ านวน 67 ราย  

ล าดับ ชื่อ-สกุล แจกลูกพันธ์ุปลานลิ 

(ตัว) 

ขนาดลูกพันธ์ุ

(เซนตเิมตร) 

ว/ด/ป 

ที่รับพันธ์ุปลา 

1 นายสุกรรณ์  ทีหลวง 6,000 1-2 1/2/59 

2 นายน้อย  วงศพ์รม 6,000 1-2 1/2/59 

3 นางอ านวย  ไร่เกือ้ 6,000 1-2 1/2/59 
4 นายช านาญ  พันธ์ล าภักดิ์ 6,000 1-2 1/2/59 

5 นางตุ๊  โกด ี 6,000 1-2 1/2/59 

6 นางนิตยา  เนตรผา 6,000 1-2 4/2/59 

7 นางอรุณรัตน์  เจริญใจ 6,000 1-2 4/2/59 

8 นายสมภาร มอโท 6,000 1-2 4/2/59 

9 นายสุพล บุตรแก้ว 6,000 1-2 4/2/59 

10 นายยงยุทธ  บุญภักดี 6,000 1-2 23/2/59 

11 นายถาวร  งานยางหวาย 6,000 1-2 23/2/59 

12 นายปรชีา  พรมแสนปัง 6,000 1-2 23/2/59 

13 นางวิมลณัฐ  บุตะภักด์ิ 6,000 1-2 29/2/59 

14 นางบุญจวนหนูลาด 6,000 1-2 29/2/59 

15 นางหนูจันทร ์ ทว ี 6,000 1-2 29/2/59 

16 นายไพฑูรย์  น้อยนัน 6,000 1-2 29/2/59 

17 นายทองอินทร ์ ธาตุวิสัย 6,000 1-2 29/2/59 

18 นายศิริเทพ  ศิริวรรณ์หอม 6,000 1-2 28/3/59 

19 นายสมจติร  วิชัยวงษ์ 6,000 1-2 28/3/59 

20 นายวิษณุ  ไกรราชดี 6,000 1-2 21/3/59 
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ตารางที่ 31 รายช่ือเกษตรกรที่ไดรั้บพันธุ์ปลานิลคุณภาพ จ านวน 67 ราย (ต่อ) 

21 นางขวัญใจ ศิลธร 6,000 1-2 21/3/59 

22 นางนารี  แสนสงิห์ 6,000 1-2 17/5/59 

23 นายสมบูรณ์  บุญณะสทิธิ์ 6,000(ซอ่ม 3,000 ตัว) 1-2 17/5/59 

24 นางสุภาวด ี สุม่มาตย์ 6,000 1-2 27/5/59 

25 นายขาน  ราชจ าปี 6,000 1-2 27/5/59 

26 นายเขียน  โพธิวงษ์ 6,000 1-2 17/6/59 

27 นายศิริศักด์ิ  โพธิวงษ์ 6,000 1-2 17/6/59 

28 น.ส. วันเพ็ญ  โพธิวงษ์ 6,000 1-2 17/6/59 

29 นางกุหลาบ  ใจหาญ 6,000 1-2 17/6/59 

30 นางสุภาพ  วงศพ์รหม 6,000 1-2 17/6/59 

31 นายบุญเร่ิม  พลบุตร 6,000 1-2 29/6/59 

32 นางรัชดาพร  โอนากุล 6,000 1-2 29/6/59 

33 นายเข็มทอง  ธาตุวิสัย 6,000 1-2 29/6/59 

34 นางล าดวน  โคตรก ากับ 6,000 1-2 29/6/59 

35 นายปรชีา  ประสงค์ค า 6,000 1-2 29/6/59 

36 นางรุ่งนภา  ริโยธา 6,000 1-2 30/6/59 

37 นายอนงค์   ยุทธกลา้ 6,000 1-2 30/6/59 

38 นายสมหมาย ม่วงสุราษฎร์ 6,000 1-2 21/7/59 

39 นางสมพร พรมมาโอน 6,000 1-2 21/7/59 

40 นายน้อย   โสภาบุตร 6,000 1-2 21/7/59 

41 นายประดิษฐ์ ศรีลาวงษ์ 6,000 1-2 21/7/59 

42 นายสมจติร   พันธนะบูรณ์ 6,000 1-2 21/7/59 

43 นายค าบง แก้วเกิดม ี 6,000 1-2 21/7/59 

44 นายอุดม  ดาจันทรพั์นธ์ 6,000 1-2 22/7/59 

45 นางอ านวย  หอมหวน 6,000 1-2 22/7/59 

46 นายนคร  เสาแก้ว 6,000 1-2 22/7/59 

47 นายสมบุญ นาทันคิด 6,000 1-2 22/7/59 

48 นายหนูพันธ์ ปานเหลอืง 6,000 1-2 22/7/59 
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ตารางที ่31 รายช่ือเกษตรกรที่ไดรั้บพันธุ์ปลานิลคุณภาพ จ านวน 67 ราย (ต่อ) 

49 นายพรมมา แก้วพัฒน์ 6,000 1-2 25/7/59 

50 นายหนูแดง  ดสีม 6,000 1-2 25/7/59 

51 นางหวาน บุญญะรัง 6,000 1-2 26/7/59 

52 นางวิชา ลทีอง 6,000 1-2 25/7/59 

53 นายสุข  เทียนค า 6,000 1-2 25/7/59 

54 นายบุญเทียม  มุลวัน 6,000 1-2 25/7/59 

55 นางสาวกาญจนา  วงษ์ตาชีพ 6,000 1-2 25/7/59 

56 นายสมบูรณ์   ชะนูนัน 6,000 1-2 25/7/59 

57 นายจ ารัส  ครบุรี 6,000 1-2 26/7/59 

58 นายประจักษ์   เจียรวาป ี 6,000 1-2 26/7/59 

59 นางถาวร  ศรีสงัด 6,000 1-2 26/7/59 

60 นายจ ารัส  นามอาษา 6,000 1-2 26/7/59 

61 นายค าพุ  ละชินลา 6,000 1-2 26/7/59 

62 นางล าภา  โคตรมูล 6,000 1-2 22/8/59 
63 นางวิจติร  พรหมศร 6,000 1-2 22/8/59 

64 นายหลอ่  โพธิวงศ์ 3,000 1-2 22/8/59 

65 นางวันนาธรรมโกรัง 6,000 1-2 22/8/59 

66 นางประครองศรี  ยาคะบุตร 3,000 1-2 22/8/59 

67 นายเรือง  ชมภูวิเศษ 6,000 1-2 22/8/59 

 
กจิกรรมที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการเลี้ยง 

- ให้ค าแนะน าการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานลิของเกษตรกรก่อนเลี้ยง  

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี) 

การด าเนินงาน : เจ้าหน้าที่โครงการเข้าไปให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรเร่ืองการลดต้นทุน

การเลี้ยงปลานิลก่อนการเลี้ยง ให้ค าแนะน าในเร่ืองของการเตรียมบ่อที่ถูกวิธี และเตรียมความพร้อมที่จะ

รับพันธุ์ปลานิลคุณภาพ รวมถึงให้ค าแนะน าในเร่ืองของการจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ เพ่ือจะได้ทราบ

ข้อมูลค่าใช้จา่ยภายในฟาร์ม 
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- ให้ค าแนะน าการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานลิของเกษตรกรระหว่างการเลี้ยง 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี) 

การด าเนินงาน : เจ้าหน้าที่โครงการเข้าไปให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรเร่ืองการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล

ระหว่างการเลี้ยง  
1). แนะน าวิธกีารท าน้ าเขียวเพ่ือสร้างอาหารธรรมชาติ โดยท าคอกส่ีเหลี่ยมบรเิวณมุมบ่อ 

แล้วน าฟางแห้งและมูลสัตว์แห้งลงภายในคอกสี่เหลี่ยมที่เตรียมไว้เป็นช้ันๆ จากน้ันก็คอยสังเกตสีน้ าเป็น

ประจ า  
2). แนะน าวิธกีารใช้ของที่เหลอืจากการบรโิภคในครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ผัก/ 

ข้าว โดยน าไปเป็นอาหารปลา เน่ืองจากเกษตรกรสว่นมากจะน าของที่เหลอืจากการบรโิภคไปทิง้ 
3). แนะน าวิธรัีบมือกับปัญหาในช่วงฤดูฝน เน่ืองจากในช่วงนี ้อากาศค่อนข้างไม่แน่นอน   

ครึ้มฟ้าครึ้มฝน ฝนตก ฟ้าปิดเป็นบางวนั ท าให้ปลาขาดออกซิเจนในการหายใจ โดยเน้นการปลอ่ยปลาแบบ

ไมห่นาแน่นจนเกินไป หมั่นสังเกตความผิดปกติของปลาเป็นประจ า ลดอาหารให้น้อยลงจากเดิม หรือถ้ามี

ฝนตกทั้งวัน ก็จะงดการให้อาหาร และที่ส าคัญต้องเตรียมเคร่ืองให้อากาศ หรือมีการพ่นน้ าภายในบ่อเป็น

ประจ าในวันที่ฟ้าคร้ึม เพ่ือชว่ยเพ่ิมออกซิเจนภายในบ่อ เพราะถ้าปลาขาดออกซิเจนอาจจะท าให้ปลาตาย

ได้ ฉะน้ันจึงควรป้องกันและระวังไว้ก่อน 

- สนับสนุนปัจจัยการผลิตฟาร์มตัวอย่างด้านการเลี้ยงและแนวทางลดต้นทุน 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี)  

ข้อมูลฟาร์มตัวอย่าง 
ช่ือ-สกุล เจ้าของฟาร์ม.........นายบุญโฮม  ปุรนิะ.................................................................................... 
ที่อยู่ฟาร์ม......262 หมู่ 2 ต. เวียงค า อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี............................................................... 
เลขทะเบียนฟาร์ม.....4101008461...มาตรฐานฟาร์ม....SL......ป.ี.....2547............................................... 

รายละเอียดกิจกรรม 
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 4 (อุดรธานี)       

ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตในด้านการเลี้ยงปลาให้แก่ฟาร์มตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือก จ านวน 1 ฟาร์ม 

คือ ฟาร์มนายบุญโฮม ปุรินะ ที่อยู่ฟาร์ม 262 หมู่ 2 ต าบลเวียงค า อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี          

ปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่  
1. ลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ จ านวน 5,000 ตัว  

   2. ปูนขาว จ านวน 50 กิโลกรัม 
   3. อาหารกบเม็ดเล็ก (ไฮเกรด)  จ านวน 6 กิโลกรัม 
   4. อาหารส าเร็จรูปปลากินพืช ขนาดกลางจ านวน 10 กระสอบ 
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กิจกรรมที่ก าลังด าเนินงาน 
เน่ืองจากปีน้ีเกษตรกรมีการปรับโครงสร้างบ่อใหม่ เพ่ือให้กักเก็บน้ าไดต้ลอดทั้งปี เพราะคาดว่าปีน้ี

จังหวัดอุดรธานีจะประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก จึงมีการขุดลอกบ่อใหม่ น้ าในบ่อปลาจึงขุ่นมาก        

ยังไม่เหมาะสมที่จะปล่อยพันธุ์ปลาลงเลี้ยง เกษตรกรจึงได้น าพันธุ์ปลามาอนุบาลในบ่อซีเมนต์ไว้ก่อน

ช่ัวคราว ประมาณ 15-20 วัน ระหว่างรอการปรับสภาพน้ าให้เหมาะสม แล้วค่อยปล่อยลงเลี้ยงในบ่อปลา

ต่อไป ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่ ศพจ.เขต 4 (อุดรธานี) ได้เข้าตรวจเย่ียมในระหว่างการเลี้ยง

และด าเนินกิจกรรม พบว่าเกษตรกรได้น าลูกปลาที่อนุบาลในบ่อซีเมนต์ลงปล่อยสู่บ่อดินเป็นที่เรียบร้อย 

อัตราการปล่อย 2,500 ตัว/บ่อ (จ านวน 2 บ่อ) อาหารที่ให้ คือ อาหารปลากินพืชขนาดกลาง ร่วมกับการ
ท าน้ าเขียวเพ่ือสร้างอาหารธรรมชาติ อีกทั้งยังน าเศษผักที่คัดทิ้งหรือที่เหลือจากการจ าหน่าย มาเทลงบ่อ

ให้ปลากิน  
แนวทางลดต้นทุน 
1. การเตรียมบ่อที่ดี ตามหลักวิชาการ โดยการหว่านปูนขาวให้ทั่วบ่อ ตากบอ่ให้แห้ง เพ่ือก าจัด

ศัตรูปลาที่หลงเหลอือยู่ภายในบ่อ และในขั้นตอนการเติมน้ าเข้าบ่อ ต้องมีการกรองน้ าทุกครัง้ เพ่ือป้องกัน

ศัตรูปลาเข้ามาในบ่อ 
2. การปลอ่ยพันธุ์ปลานิลลงเลี้ยงในบ่อแบบไม่หนาแนน่  

3. อนุบาลลูกปลาในกระชังก่อนปล่อยลงเลี้ยงในบ่อ ระยะเวลา 15-30 วัน 
4. ท าน้ าเขียวสร้างอาหารธรรมชาติภายในบ่อเป็นประจ า  
5. อาหารที่ให้ส่วนมากจะเน้นเป็นเศษผัก หรือผักบุ้งที่เกิดตามบ่อปลา สว่นอาหารส าเร็จรูปจะให้ 

เต็มที่เฉพาะชว่งแรกๆ 1-3 เดอืน หลังจากน้ันจะให้วันละ 1 ครัง้ ในปรมิาณไม่มาก แล้วแตค่วามเหมาะสม 

กจิกรรมที่ 4 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปลานิล 

- แจกจ่ายคู่มือ/ ให้ค าแนะน าการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการเลี้ยงปลา

นิล 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี) 

การด าเนนิงาน : น าคู่มือจากสว่นกลางไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

พร้อมทั้งให้ค าแนะน าการเพ่ิมประสทิธิภาพและการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล  
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ผลผลิตที่ 2 ผลผลิตสินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสรมิ   

กจิกรรมที่ 1 วิจัยและพัฒนาการประมง 

ในปี 2558 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 4 (อุดรธานี) รับผิดชอบการ

ด าเนนิงานวิจัย จ านวน 1 เร่ือง คือ ผลของความหนาแน่นของลูกกุ้งก้ามกรามต่อการเปลี่ยนแปลงของแร่

ธาตุที่ส าคัญในน้ าทะเลที่ใช้อนุบาล โดยมีรายงานสรุปผลโครงการวิจัย ดังนี้  

ผลของความหนาแน่นของลูกกุ้งก้ามกรามต่อการเปลี่ยนแปลงของแร่ธาตุที่ส าคัญในน้ า

ทะเลที่ใช้อนุบาล 
Effect of Stocking Density on the Charging of Important in Water Used for Giant Freshwater 

Prawn Nursing 
 

1. ที่มาและความส าคัญ 
กุ้งก้ามกราม Macrobarchium  rosenbergii (De Man, 1879) เป็นสัตว์น้ าจืดที่มีคุณค่า และมี

ศักยภาพในทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยร้อยละ 99 ของผลผลิตทั้งหมดเป็นผลผลิตที่ได้จากบ่อเลี้ยง 

(กรมประมง, 2547) จากสถิติกรมประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ.2553 รายงานว่าผลผลิตกุ้งก้ามกราม ใน
ประเทศมีจ านวน 22,400 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,626.8 ล้านบาท (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง , 

2553) เป็นผลท าให้ปริมาณความต้องการลูกกุง้ก้ามกรามเพ่ือการเพาะเลี้ยงสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็

ตามการเพาะเลี้ยงกุ้งในพ้ืนที่ห่างไกลจากทะเล จ าเป็นต้องใช้น้ าทะเลความเข้มข้นสูงประมาณ 100-150 
สว่นในพัน จากแหล่งน้ าทะเล เพ่ือเตรียมน้ าความเค็ม 12-15 ส่วนในพันส่วน ส าหรับเพาะฟักและอนุบาล
ลูกกุ้งก้ามกราม ซึ่งการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามที่มีความหนาแน่นมาก ในพื้นที่อยู่ห่างไกลทะเล มีการ

หมุนเวียนน้ ากลับมาใช้ใหม่ เพราะเป็นระบบที่ใช้น้ าน้อย และลดปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

จากการปลอ่ยน้ าทิ้งลงสู่ธรรมชาติ ระบบการอนุบาลแบบนี้ท าให้ต้นทุนในการผลิต ต่ ากว่าการอนุบาลใน

ระบบอื่น (กมลวรรณ และคณะ, 2549) ซึ่งน้ าที่มีหมุนเวียนน้ ากลับมาใช้ใหม่ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณแร่ธาตุในน้ า โดย Mg2+ มีบทบาทเป็น co-factor ในกระบวนการ phosphorylation ของเอนไซม์ 
Na+- K+ ATPase (Wang et al., 2003) ในน้ าเค็มมีแรธ่าตุต่างๆ ละลายอยู่ในรูปอิออนเช่น Na+ K+Ca2+Mg2+

และ Cl- อิออนเหลา่นี้ เป็นธาตุองค์ประกอบปรมิาณมาก ซึ่งจะมีปริมาณเป็นอัตราสว่นต่อความเค็มของน้ า

คงที่เสมอ (มนุวดี, 2532) ปริมาณแร่ธาตุที่กุ้งต้องการแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แร่ธาตุที่กุ้งต้องการใน
ปรมิาณมาก (Macro minerals) ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซัลเฟอร์ โซเดียม คลอรีน และ 
แมกนีเซียม กุ้งมีความต้องการไม่ต่ ากว่าวันละ 100 มิลลิกรัม ส่วนแร่ธาตุอีกกลุ่มน้ัน เป็นแร่ธาตุที่กุ้ง

ต้องการในปริมาณที่ไม่มาก (Micro / trace minerals) ได้แก่ เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) ทองแดง (Cu) 

ไอโอดีน (I) เป็นต้น จักรตุพร (2536) ศึกษาระดับของแมกนีเซียมและโพแทสเซียมอิออน ในการอนุบาล  
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ลูกกุ้งก้ามกราม พบว่า ลูกกุ้งที่อนุบาลในน้ าที่มีระดับของแมกนีเซียมอิออน 400 ส่วนในล้าน และระดับ

โพแทสเซียมอิออน 300 ส่วนในล้าน มีอัตราการรอดตายสูงสุด จะเห็นได้ว่าปริมาณแร่ธาตุมีผลต่ออัตรา

รอดในการอนุบาลลูกกุง้ การศึกษาอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกกุ้ง เพ่ือหมุนเวียนน้ า

กลับมาใช้ใหม่ จึงเป็นสิ่งส าคัญ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของปรมิาณแร่ธาตุจากน้ าที่ผ่านการอนุบาลแล้ว

จะสง่ผลต่อการอนุบาลลูกกุง้รุ่นต่อไป ดังน้ันเป้าหมายหลักในการทดลองครัง้นีมุ้่งศึกษาผลของอัตราความ

หนาแน่นในการอนุบาลลูกกุ้งต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณแร่ธาตุ เพ่ือปรับปรุงน้ าทะเลที่หมุนเวียน

กลับมาใช้ใหม่ให้มคีุณภาพดเีหมาะสมต่อการอนุบาลลูกกุง้ โดยไมส่ง่ผลกระทบต่ออัตราการรอดตาย การ

เจริญเติบโตของลูกกุ้งก้ามกราม ไม่เกิดการทิ้งน้ าเค็มที่ส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการ

อนุบาลลูกกุง้ในพ้ืนที่ไกลน้ าทะเล 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาอัตราความหนาแน่นของลูกกุ้งก้ามกรามในการอนุบาลในระดับต่างๆ ต่อการ

เปลี่ยนแปลงของแรธ่าตุที่ส าคัญในน้ าทะเล 
2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงน้ าทะเลที่มีการลดลงของแร่ธาตุ ให้สามารถหมุนเวียน

กลับมาใช้ใหม่ไดอ้ย่างย่ังยืน 

3. วิธีการศึกษา 
3.1 การศึกษาอัตราความหนาแน่นของลูกกุง้ก้ามกรามตอ่การลดลงของแรธ่าตุที่ส าคัญในน้ าทะเล  

3.1.1 วางแผนการทดลองแบบสุม่ตลอด (Completely randomized design) แบ่งอัตรา 

ความหนาแน่น 5 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ า ดงันี ้

ชุดการทดลองที่ 1 อนุบาลลูกกุง้ก้ามกรามที่ความหนาแน่น 10 ตัว/ลติร 

ชุดการทดลองที่ 2 อนุบาลลูกกุง้ก้ามกรามที่ความหนาแน่น 20 ตัว/ลติร 

ชุดการทดลองที่ 3 อนุบาลลูกกุง้ก้ามกรามที่ความหนาแน่น 40 ตัว/ลติร 

ชุดการทดลองที่ 4 อนุบาลลูกกุง้ก้ามกรามที่ความหนาแน่น 80 ตัว/ลติร 

ชุดการทดลองที่ 5 อนุบาลลูกกุง้ก้ามกรามที่ความหนาแน่น 120 ตัว/ลติร 

ทุกชุดการทดลองเตรียมน้ าความเค็ม 12 พีพีที ด้วยการน าน้ าทะเลความเค็ม 120 พีพีทีมาเจือจาง

ด้วยน้ าจืด จนได้ความเค็ม 12 พีพีที หลังจากน้ันตกตะกอนด้วยปูนขาว 10 ppm ฆ่าเชื้อด้วยการเติม

คลอรีนผง 30 ppm ให้อากาศอย่างทั่วถึง 5-7 วัน เพ่ือให้คลอรีน สลายตัวจนหมด แล้วน าน้ ามาอนุบาล

ลูกกุ้งแรกฟักอายุ 1 วัน ขนาด 1.5-2.0 มิลลเิมตร ในบ่อกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร ระดับน้ าลึก 

0.60 เมตร  
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3.1.2 วิเคราะห์คุณสมบัติน้ าในระหว่างการอนุบาลลูกกุ้งสัปดาห์ละ 2 คร้ัง เวลา 08.00 น.     

โดยวิเคราะห์น้ ากอ่นการให้อาหาร คุณภาพน้ าที่ตรวจวัดไดแ้ก่ปรมิาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (DO) ความ

เป็นด่าง (alkalinity) ไนไตร์ท และแอมโมเนีย ตามวิธีของ APHA, AWWA and WPCF (1989) ค่าความเป็น

กรดเป็นด่าง (pH) และอุณหภูมิน้ า ดว้ยเคร่ือง pH-meter การวัดอุณหภูมิน้ า จะวัดทัง้ช่วงเช้าและช่วงบ่าย  

3.1.3 การเปลี่ยนถ่ายน้ า เติมและ/หรือถ่ายน้ าปริมาณ 5 % ของปริมาตร เมื่อลูกกุ้งอายุ      

1-15 วันจะเติมน้ าวันเว้นวัน สว่นลูกกุง้อายุ 15 วันขึ้นไป จะเปลี่ยนถ่ายน้ าทุกวัน 

3.1.4 วิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุในน้ าที่ผ่านการอนุบาลกุ้งทุกการทดลองทั้งก่อนและหลังการ

อนุบาล โดยวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุหลักที่กุ้งต้องการในปริมาณมาก (Macro minerals) ได้แก่ แคลเซียม 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซัลเฟอร์ โซเดียม คลอรีน และ แมกนีเซียม ด้วยวิธี Flame Atomic absorption 

Spectrophotometer น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราความหนาแน่นของกุ้ง 

และปรมิาณแร่ธาตุหลักแตล่ะชนิด เพ่ือทราบถึงปรมิาณแร่ธาตุที่ขาดไป 

3.1.5 เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย ทุกๆ 10 วัน ระหว่างการอนุบาล โดยสุ่ม 

ช่ัง-วัดน้ าหนักลูกกุ้งจ านวน 1,000 ตัว/บ่อ เพ่ือค านวณอัตราการเจริญเติบโตของลูกกุ้งเมื่อสิ้นสุดการ

ทดลอง และ บันทึกจ านวนลูกกุ้งที่เหลือในแต่ละบ่อเพ่ือค านวณหาอัตรารอดของลูกกุ้งในแต่ละชุดการ

ทดลอง จากน้ันน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถติิ แบบ  one way anova และเปรยีบเทียบความ

แตกต่างระหว่างชุดการทดลอง (multiple comparisons) ดว้ยวิธขีอง Turkey Test 

3.1.6 วิเคราะห์ต้นทุนการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในแต่ละความหนาแน่น เพ่ือหาความ

หนาแน่นที่เหมาะสมต่อจุดคุ้มทุน 

3.2 การปรับปรุงน้ าทะเลที่ผ่านการอนุบาลลูกกุ้งในชุดการทดลองที่ 1 ที่มีปัญหาการลดลงของแร่

ธาตุ มาหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เพ่ือให้มสีภาพเหมาะสมต่อการอนุบาลลูกกุง้ 

3.2.1 เปรียบเทียบการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามจากน้ าทะลที่เตรียมขึ้นใหม่ น้ าที่หมุนเวียน

กลับมาใช้ใหม่และน้ าที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่โดยปรับปรุงด้วยการเติมแร่ธาตุที่ขาดหายไป โดยวาง

แผนการทดลองแบบสุม่ตลอด (Completely randomized design) แบ่งเป็น 3 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ า 

ดังน้ี 

ชุดการทดลองที่ 1 ชุดควบคุม น้ าทะเลที่เตรียมขึน้ใหม่  

ชุดการทดลองที่ 2 ชุดควบคุม น้ าที่ใช้อนุบาลที่มปีัญหาการลดลงของแรธ่าตุ จากการ 

ทดลอง 13.1 ซึ่งรวบรวมเก็บไว้ในถังพลาสติกทบึ ปิดฝา เก็บในที่อากาศถ่ายเทสะดวกและไม่ไดรั้บแสงแดด 
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ชุดการทดลองที่ 3 ชุดทดลอง โดยการเติมแร่ธาตุต่างๆ ในน้ าทะเลที่หมุนเวียนกลับมาใช้ 

ใหม่ วิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุหลักในน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้ว เพ่ือปรับปรุงน้ าโดยการเติมแร่ธาตุที่ขาด

หายไป และวิเคราะห์แร่ธาตุในน้ าหลังเติมแร่ธาตุ เพ่ือให้มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณแร่ธาตุหลักที่พบใน

น้ าทะเลเตรียมใหม่ 

โดยทุกชุดการทดลอง น าน้ าที่ใช้อนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามจากชุดการทดลอง 13.1 มากรองด้วยถุง

กรองสักหลาด และผ่านการกรองด้วยพืช (ธูปฤาษี) ให้อากาศและพักน้ าไว้ ตกตะกอนดว้ยปูนขาว 10 ppm 

ฆ่าเชื้อด้วยการเติมคลอรนีผง 30 ppm ให้อากาศอย่างทั่วถึง 5-7 วัน เพ่ือให้คลอรนีสลายตัวจนหมด  

น าน้ าในทั้ง 3 ชุดการทดลองมาอนุบาลลูกกุง้ในบ่อกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร ระดับน้ า

ลกึ 0.60 เมตร ในอัตราความหนาแน่นปกติที่ศูนย์ฯ เคยอนุบาล  

3.2.2 วิเคราะห์คุณสมบัติน้ าในระหว่างการอนุบาลลูกกุ้งทุกวันๆ ละ 1 คร้ัง เวลา 08.00 น.   

โดยวิเคราะห์น้ าก่อนการให้อาหาร คุณภาพน้ าที่ตรวจวัดได้แก่ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (DO)      

ความเป็นด่าง (alkalinity) ไนไตร์ท และแอมโมเนีย ตามวิธีของ APHA, AWWA and WPCF (1980)         

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) และอุณหภูมิน้ า ดว้ยเคร่ือง pH-meter การวัดอุณหภูมิน้ า จะวัดทั้งช่วงเช้า

และช่วงบ่าย  

3.2.3 การเปลี่ยนถ่ายน้ า เติมและ/หรือถ่ายน้ าปริมาณ 5 % ของปริมาตร เมื่อลูกกุ้งอายุ     

1-15 วันจะเติมน้ าวันเว้นวัน สว่นลูกกุง้อายุ 15 วันขึ้นไป จะเปลี่ยนถ่ายน้ าทุกวัน 

3.2.4 เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย ทุกๆ 10 วัน ระหว่างการอนุบาล        

โดยสุม่ ช่ัง-วัดน้ าหนักลูกกุง้จ านวน 1,000 ตัว/บ่อ เพ่ือค านวณอัตราการเจริญเติบโตของลูกกุ้งเมื่อสิ้นสุด

การทดลอง และ บันทึกจ านวนลูกกุง้ที่เหลอืในแตล่ะบ่อเพ่ือค านวณหาอัตรารอดของลูกกุ้งในแต่ละชุดการ

ทดลอง จากน้ันน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถติิ แบบ one way anova และเปรียบเทียบความ

แตกต่างระหว่างชุดการทดลอง (multiple comparisons) ดว้ยวิธขีอง Turkey test 

3.2.5 วิเคราะห์หาค่าระหว่างอัตราการรอดตาย และอัตราการเจริญเติบโตของลูกกุ้งในทุกชุด

การทดลอง รวมถึงวิเคราะห์ต้นทุนการอนุบาลลูกกุง้ก้ามกรามในแตล่ะชุดการทดลอง เพ่ือศึกษาต้นทุนของ

การอนุบาลลูกกุง้ 

4. ผลการศึกษา 

อยู่ระหว่างการเขียนรายงานเสนอคณะกรรมการ 
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ในปี 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 4 (อุดรธานี) รับผิดชอบการ

ด าเนินงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย เร่ืองการประเมินผลกระทบของสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางล าน้ า ต่อ

สถานภาพทรัพยากรประมงในแม่น้ ามูล จ านวน 1 เร่ือง คือ ผลกระทบประตูระบายน้ าต่อโครงสร้างและ

การแพร่กระจายของประชาคมปลา ในแม่น้ ามูล และล าน้ าสาขา โดยมีรายงานสรุปผลโครงการวิจัย ดังน้ี  

ผลกระทบประตูระบายน้ าต่อโครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลา ในแม่น้ า

มูล และล าน้ าสาขา 

Impacts of  Watergates  on  Structure and Distribution of Fish Community in 
the Mun River and Tributaries 

1. ที่มาและความส าคัญ 
“มูล” เดิมเขียนว่า “มูน” ซึ่งเป็นภาษาอีสานแปลว่า “มรดก” แม่น้ ามูลมีต้นก าเนิดจาก

เทือกเขาอีจาน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไหลผ่านจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด

สุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ไหลมาบรรจบกับแม่น้ าชีที่บ้านขอนไม้ยูง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

และไหลลงแม่น้ าโขงที่อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีมีความยาว 726 กิโลเมตร มีพื้นที่ลุ่มน้ า 71,061 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 13.6 ของพื้นที่ลุ่มน้ าทั้งประเทศ มีปริมาณน้ าไหลลงแม่น้ าโขงปีละ 26,655 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ล าน้ าสาขาที่ส าคัญ คือ ล าตะคอง ล าพระเพลิง ล าเชียงไกร ล าปลายมาศ ล าโดม

ใหญ่ ล าโดมน้อย ล าน้ าเสียว ล าเซบก ล าเซบาย และล ามูลน้อย โดยมีเขื่อนหรือฝายที่กั้นแม่น้ ามูลในล าน้ า

หลัก 7 แห่ง ได้แก่ประตูระบายน้ าพิมาย และฝายชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ฝายบ้านเขว้า จังหวัดบุรีรัมย์ 

ฝายตะลุง จังหวัดสุรินทร์ เขื่อนราษีไศล และเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ เขื่อนปากมูล จังหวัด

อุบลราชธานี แม่น้ ามูลถือได้ว่าเป็นแม่น้ าที่มีความส าคัญ ทั้งทางด้านการเกษตร อุปโภคบริโภค การ

คมนาคม สันทนาการ และที่ส าคัญคือด้านการประมง สันทนา และถวัลย์ (2534) ได้ส ารวจสภาวะการประมง   

ชนิดและการแพร่กระจายของปลาในแม่น้ ามูล ต้ังแต่จังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี พบปลา

ทั้งหมด 68 ชนิด ปรมิาณปลาจากการสุม่ตัวอย่างด้วยกระแสไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 1.96 ถึง 6.28 กิโลกรัมต่อ

ช่ัวโมง ไมตรี และสันทนา (2535) ศึกษาทรัพยากรประมง และสภาวะการประมงในแม่น้ ามูล พบพันธุ์ปลา

ทั้งหมดประมาณ 70 ชนิด โดยพบครอบครัวปลาตะเพียนมากที่สุด และการประเมินก าลังผลิตทางการ

ประมงพบว่าอยู่ในระดับเฉลี่ย 14 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อุดมสมบูรณ์ปานกลางในขณะน้ัน โดยก าลัง

ผลิตที่พบมากส่วนใหญ่อยู่บริเวณล าน้ ามูลตอนล่าง สันทนา และคณะ (2536) ศึกษาชนิดปลาและปริมาณ

ปลาบริเวณที่จะท าการก่อสร้างเขื่อนปากมูล โดยใช้อวนล้อมและยาเบื่อ พบปลา 19 ครอบครัว 51 ชนิด  

ผลผลิตปลาต่อพืน้ที่ 5.72 กิโลกรัมต่อไร่ มานพและคณะ (2547) ศึกษานิเวศน์วิทยาและทรัพยากรประมง

ในแม่น้ า พอง ชี มูล พบว่าการประเมินค่าผลผลิตปลาต่อพื้นที่ในแม่น้ ามูล มีค่า 2.65 กิโลกรัม/ไร่          

ซึ่งลดน้อยมากเมื่อเปรยีบเทียบกับผลการศึกษาของไมตรีและคณะ ในปี 2535 แต่พบจ านวนชนิดของปลา
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มากกว่า คือพบ 90 ชนิด 26 ครอบครัว และยังพบความหลากหลายของครอบครัวปลาตะเพียนมากถึง 43 

ชนิด วชิระ และจามิกร (2549) ได้ศึกษาสภาวะการประมงบริเวณเขื่อน ปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 

มีครัวเรือนที่ท าการประมง 3,752 ครัวเรือน มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.90 คน ซึ่งเป็นแรงงานประมง
เฉลี่ย 3.20 คนต่อครัวเรือน มีรายได้จากการท าประมงเฉลี่ยครัวเรือนละ 15,257.61 บาทต่อปี เครื่องมือ
ประมงที่นิยมใช้ท าการประมง 4 ชนิด คือ ข่าย แห ลอบ เบ็ดราว 
 จากการส ารวจและวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่าแม่น้ ามูลในอดีตมีปริมาณและความหลากหลายของ

ชนิดสัตว์น้ ามาก แตเ่น่ืองดว้ยความเจริญของชุมชนและสังคมเมืองท าให้แม่น้ ามูลถูกใช้ประโยชน์อย่างหนัก 

เช่น การปล่อยน้ าเสีย การสร้างพนังกั้นน้ า การสร้างเขื่อนและฝายเพ่ือกักเก็บน้ า การถมที่เพ่ือสร้าง

บ้านเรือน และการดูดทราย ท าให้ระบบนิเวศน์ของแม่น้ ามูลเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่

ของสัตว์น้ า และส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวประมง โดยเฉพาะการสร้างฝายและเขื่อน ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางการ

อพยพของปลา และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของนิเวศวิทยาของแม่น้ ามูลทั้งล าน้ าหลักและล าน้ าสาขา ดังน้ัน

การศึกษาครัง้น้ี จึงมุง่เน้นศึกษาโครงสร้างการแพร่กระจายของประชาคมปลาในล าน้ าหลักและล าน้ าสาขา

ของแม่น้ ามูล เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประชากรปลาภายหลังการสร้างฝายและเขื่อนตลอดล าน้ า 

โดยน าผลการศึกษาที่ไดช้ี้ให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึน้ และหาแนวทางการลดผลกระทบ รวมทั้งเป็นข้อมูลใน

การพัฒนาลุม่น้ าอื่นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
เพ่ือศึกษาผลกระทบของการสร้างประตูระบายน้ ากีดขวางล าน้ าสายหลัก ต่อโครงสร้างการ

แพร่กระจายประชาคมปลา และประสิทธิภาพผลจับปลาของเคร่ืองมือข่ายขนาดช่องตาต่างๆ ในล าน้ ามูล

และล าน้ าสาขา 

3.วิธีการศึกษา 
3.1 การวางแผนการวิจัย 

วางแผนการวิจัยเพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูล โดยก าหนดจุดสุม่ตัวอย่างในแม่น้ ามูลบริเวณ

ที่มีฝาย หรือเขื่อนกั้นล าน้ าสายหลัก แบ่งจุดส ารวจเป็น 10 จุดส ารวจ ในล าน้ าหลัก และ 5 จุดส ารวจในล าน้ าสาขา          
การเก็บตัวอย่างในล าน้ าหลักเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคม และผลจับปลาส่วนในล าน้ า

สาขาเพ่ือศึกษาการอพยพของปลาจากล าน้ าหลักไปล าน้ าสาขา โดยแบ่งคณะท างาน เป็น 3 ชุด ชุดแรก

เก็บตัวอย่างในลุม่น้ ามูลตอนบน ชุดที่สองเก็บตัวอย่างในลุม่น้ ามูลตอนกลาง และชุดที่ 3 เก็บตัวอย่างในลุ่ม

น้ ามูลตอนลา่ง ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่ เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2557 
โดยเก็บตัวอย่างทุก 3 เดอืน ซึ่งสัมพันธ์กับชว่งเวลาการบรหิารจัดการประตูระบายน้ า ดังนี้ 

- จุดส ารวจในล าน้ าหลัก 

จุดที่ 1 บรเิวณหน้าประตูระบายน้ าพิมาย จังหวัดนครราชสมีา บรเิวณล าน้ าสาขา 
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         สามสาย ได้แก่ ล าเชิงไกร ล าพระเพลงิ และล าตะคอง ไหลมารวมกันลงสู่  
         แม่น้ ามูล (ลุม่น้ ามูลตอนบน) 
จุดที ่2 บรเิวณหน้าฝายชุมพวง จังหวัดนครราชสมีา (ลุม่น้ ามูลตอนบน) 
จุดที่ 3 บรเิวณหน้าฝายบ้านเขว้า จังหวัดบุรรัีมย์ (ลุม่น้ ามูลตอนบน) 
จุดที่ 4 บรเิวณหน้าฝายตะลุง จังหวัดสุรินทร์ (ลุม่น้ ามูลตอนกลาง) 
จุดที่ 5 บรเิวณหน้าเขื่อนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (ลุม่น้ ามูลตอนกลาง) 
จุดที่ 6 บรเิวณระหว่างเขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา (ลุม่น้ ามูลตอนกลาง) 
จุดที่ 7 บรเิวณหน้าเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ (ลุม่น้ ามูลตอนลา่ง) 
จุดที่ 8 บรเิวณท้ายเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ (ลุม่น้ ามูลตอนลา่ง) 
จุดที่ 9 บรเิวณหน้าเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี บรเิวณระหว่างแก่งสะพือ                                            
         กับ เขื่อนปากมูล (ลุม่น้ ามูลตอนลา่ง) 
จุดที่ 10 บรเิวณท้ายเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี (ลุม่น้ ามูลตอนลา่ง) 

- จุดส ารวจในล าน้ าสาขา 
จุดที่ 1 บรเิวณล าปลายมาศ จังหวัดนครราชสมีา (ลุม่น้ ามูลตอนบน) 
จุดที่ 2 บรเิวณล าเสยีว จังหวัดสุรินทร์ (ลุม่น้ ามูลตอนกลาง) 
จุดที่ 3 บรเิวณห้วยทับทัน จังหวัดสุรินทร์ (ลุม่น้ ามูลตอนกลาง) 
จุดที่ 4 บรเิวณล าเซบาย จังหวัดอ านาจเจริญ (ลุม่น้ ามูลตอนลา่ง) 
จุดที่ 5 บรเิวณล าโดมใหญ ่จังหวัดอุบลราชธานี (ลุม่น้ ามูลตอนลา่ง) 

เดือนที่ส ารวจ 

ครัง้ที่ 1  เดอืนพฤศจิกายน 2556  ตัวแทนของการเร่ิมปิดประตูระบายน้ า  
ครัง้ที่ 2  เดอืนกุมภาพันธ์ 2557 ตัวแทนของการปิดประตูระบายน้ าและระดับน้ าต่ าสุด   
ครัง้ที่ 3  เดอืนพฤษภาคม 2557  ตัวแทนของการเร่ิมเปิดประตูระบายน้ า  
ครัง้ที่ 4  เดอืนสงิหาคม 2557 ตัวแทนของช่วงเวลาในการเปิดประตูระบายน้ ามากที่สุด ซึ่งระดับ

น้ าเหนือและท้ายประตูระบายน้ า จะเท่ากัน 

3.2 การรวบรวมข้อมูล 

- รวบรวมข้อมูลที่เคยมีการศึกษามาก่อนเกี่ยวกับล าน้ ามูล และล าน้ าสาขา ในด้าน

ทรัพยากรปลาก่อนการสร้างฝายหรือเขื่อน การบริหารจัดการประตูระบายน้ าในแต่ละเขื่อน การบริหาร

จัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน  
- รวมรวมตัวอย่างปลาในแม่น้ ามูล และล าน้ าสาขา  
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    น้้ำหนักปลำท้ังหมด (กิโลกรัม) 
ระยะเวลำท่ีจับปลำ (ช่ัวโมง) 

1) รวบรวมตัวอย่างปลาด้วยเคร่ืองมือข่ายที่ขนาดช่องตา 20, 30, 40, 55, 70, 90 และ 120 
มิลลิเมตร ที่ความยาว 15, 30, 30, 50, 50, 50 และ 50 เมตร ตามล าดับ โดยข่ายมีความลึก 2 เมตร       
ทุกขนาดช่องตา น าข่ายทั้ง 7 ขนาดช่องตามาต่อกันเป็นแนวเส้นตรงด้วยการจัดล าดับแบบสุ่มโดยตลอด      
ในแต่ละจุดส ารวจใช้ชุดรวบรวมจุดละ 3 ซ้ า สุ่มจับปลาตามที่ก าหนดในเวลาเย็นและเก็บข่ายในเวลาเช้า    
เพ่ือเป็นตัวแทนของการศึกษา 

2) รวบรวมตัวอย่างปลาด้วยกระแสไฟฟ้าขนาด 650 วัตต์ ความต่างศักย์ 220 โวลล ์         
จุดส ารวจละ 3 ซ้ า ซ้ าละ 20-40 นาที เพ่ือศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลา 

3) เก็บตัวอย่างปลาโดยใช้อวนตาถี่ความกว้าง 120 เซนติเมตร ความยาว 25 เมตร ลาก
ทับตลิ่งในแตล่ะจุดส ารวจๆ ละ 2 ซ้ า เพ่ือศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลา 

4)  น าตัวอย่างปลาที่ไดไ้ปจ าแนกชนิดพันธุ์ปลา วัดขนาดความยาวตัวด้วยไม้บรรทัดที่มีความ

ละเอียด 0.1 เซนติเมตร และช่ังน้ าหนักปลาด้วยเคร่ืองช่ังที่มีความละเอียด 0.1 กรัม น าข้อมูลที่ได้ไป

ค านวณต่อตามสูตรและวิธีการต่าง ๆ ส่วนชนิดพันธุ์ปลาที่ยังไม่สามารถจ าแนกได้ ท าการเก็บรักษาใน

น้ ายาฟอร์มาลินเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือน ากลับไปจ าแนกต่อในห้องปฏิบัติการด้วยหนังสือคู่มือของ

ชวลิต (2547)  Rainboth (1996) Taki (1974) และ Smith (1945) ต่อไป   

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ท าการเปรียบเทียบโครงสร้างประชาคมปลา และประสิทธิภาพของข่ายขนาดช่องตาต่างๆ 

กัน จากข้อมูลจ านวนตัว น้ าหนัก และขนาดความยาวปลาที่สุ่มตัวอย่างได้ โดยท าการเปรียบเทียบ

โครงสร้างประชาคมและและการแพร่กระจายของประชากรปลาตามจุดส ารวจ ตามช่วงเวลาส ารวจที่

ต่างกัน จากการปรับข้อมูลผลจับปลาให้มีค่าเป็นผลจับต่อพื้นที่ข่ายต่อเวลาการวางข่ายที่เป็นมาตรฐาน

เดยีวกันมากและที่มีความส าคัญในแม่น้ ามูลดังมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ขอ้มูลดังนี้ 

1) ค่าผลจับตอ่หน่วยเวลา  (catch per unit of effort, CPUE) 
เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณปลาที่จับได้ต่อหน่ึงหน่วยเวลาของการใช้เครื่องมือท าการประมงชนิด

ใดชนิดหน่ึง หรือผลตอบแทนต่อการท าการประมงในช่วงเวลาน้ัน ๆ (Swingle,1950)  โดยค านวณจาก 
 

              CPUE          =      
 

2) ค่าดัชนีความมากชนิด (richness index) 
 เป็นค่าบ่งช้ีความหลากหลายของประชาคมปลาที่พบในแต่ละจุดส ารวจและช่วงเวลาที่ส ารวจ        

มีพ้ืนฐานการค านวณจากจ านวนชนิดที่พบทั้งหมดและจ านวนตัวที่พบทั้งหมด โดยใช้การค านวณค่าดัชนี ความ

มากชนิดตามวิธีการของ Margalef index (Ludwig and Reynolds, 1988; Clarke and Warwick, 1994)        
โดยมีสูตร 
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  R   =    (S-1) / ln (n) 

โดยที่ R   =   ค่าดัชนีความมากชนิด  S   =  จ านวนชนิดทั้งหมดที่พบ 

        n   =  จ านวนตัวทั้งหมดที่พบ             ln  =   natural logarithm  

3) ดัชนีความเท่าเทียม (evenness index หรือ equitability index) 
 เป็นค่าที่บ่งช้ีการกระจายของประชากรปลาแต่ละชนิดของแต่ละจุดส ารวจและช่วงเวลาที่

ส ารวจ ถ้ามคี่าสูงแสดงว่าประชากรปลาที่มีจ านวนใกล้เคียงกันและมีการกระจายที่เหมือนกัน การศึกษา

คร้ังน้ีใช้การค านวณค่าดัชนีความเท่าเทียมตามวิธีของ Pielou index (Washington, 1984; Ludwig and 
Reynolds, 1988; Clarke and Warwick, 1994) โดยมีสูตรดังนี ้

                E   =   H / ln S  หรือH / H max  (Hmax=  ln S) 
โดยที่  E       =      ค่าดัชนีความเท่าเทียม 

        H      =      ค่าดัชนีความหลากหลาย 
        S       =     จ านวนชนิดที่พบในจุดส ารวจนัน้ 
                         Hmax    =       ค่าดัชนีความหลากหลายที่มีค่าได้มากที่สุดของแตล่ะจุดส ารวจจาก 
              การพบจ านวนในแตล่ะชนิด (S)  มีปริมาณมากเท่า ๆ กัน  

4) ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์  (diversity index) 
 เป็นค่าดัชนีบ่งช้ีระดับความหลากหลายหรือความแตกต่างกันของชนิดพันธุ์ปลาที่พบ และ   

บ่งบอกคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ าทั้งภายในจุดส ารวจและโดยภาพรวมของแหล่งน้ า ใช้วิธีการ

ค านวณตามสูตรของ Shannon-Weiner Diversity Index (Washington, 1984; Ludwig and Reynolds, 

1988; Clarke and Warwick, 1994) ดังน้ี  
 
    H  =  -  (pi log2 pi) 

 โดยที่ H   =   ดัชนีความหลากหลาย 
                        pi   =   สัดสว่นของจ านวนส่ิงมชีีวิตชนิดที่ i ต่อจ านวนทั้งหมดในตัวอย่าง 

5) การกระจายของประชาคมสิ่งมีชีวิต (ranked species abundance curve) 
เป็นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการกระจายของประชาคมปลาดว้ยการเปรยีบเทียบลักษณะ

เส้นกราฟความชุกชุมของประชาคมปลาตามช่วงเวลาที่ส ารวจในแต่ละจุดส ารวจตามวิธีของ species 
abundance distribution (Clarke and Warwick, 1994) โดยการเปรียบเทียบลักษณะเส้นกราฟที่ได้จาก
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ความสัมพันธ์ระหว่างค่าร้อยละสะสมของปริมาณประชากรปลาในชนิดที่พบมากกับการเรียงล าดับใน

มาตราสว่น logarithm ของชนิดปลาที่พบจากมากไปนอ้ยขององค์ประกอบประชาคมปลา 

 6) การวิเคราะห์การจัดกลุม่ของประชาคมสิ่งมีชีวิต (cluster  analysis) 
 เป็นการวิเคราะห์ทางสถิติแบบ multivariate โดยจ าแนกและแสดงลักษณะการจัดกลุ่มความ

หลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลาที่ส ารวจพบ มีพ้ืนฐานการค านวณและการเปรียบเทียบจาก

ค่า Bray-Curtis similarity  index ของประชาคมปลา ที่พบในแต่ละจุดส ารวจของแต่ละช่วงเวลาที่ส ารวจ       
ก่อนการค านวณข้อมูลบางค่าไดป้รับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันด้วยค่าร้อยละ และแปลงข้อมูลเพ่ือให้

ขอ้มูลมกีารกระจายที่เท่าเทียมกัน ผลการวิเคราะห์น าเสนอโดยภาพ dendrogram  หรือ tree diagram ซึ่ง
มีระดับการจัดกลุม่แบบ hierarchical clustering ด้วยค่า Bray-Curtis similarity ที่ระดับต่าง ๆ กัน (Clarke 
and Warwick, 1994) 

7) การวิเคราะห์การจัดล าดับความแตกต่างของประชาคมสิ่งมีชีวิต  (ordination multi- 
dimensional scaling , MDS) 

 เป็นการวิเคราะห์ทางสถิติแบบ multivariate เพ่ือใช้แสดงลักษณะการกระจายของข้อมูลด้วย

ภาพ 2 มิติ จากการเปรยีบเทียบค่าความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลาโดยใช้พื้นฐานการ
ค านวณและเปรียบเทียบค่า Bray-Curtis similarity index ของประชาคมปลาที่พบในแต่ละจุดส ารวจและ
แต่ละช่วงเวลาที่ส ารวจ ก่อนการค านวณมีการปรับข้อมูลบางค่าให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันด้วยค่าร้อยละ 

และแปลงขอ้มูลเพ่ือการกระจายที่เท่าเทียมกัน ภาพการกระจายที่ได้มีระยะทางของความใกล้ไกลของแต่

ละคู่จุดส ารวจ ซึ่งบ่งบอกระดับความคล้ายคลึงกันว่ามีอยู่มากหรือน้อย ต าแหน่งของคู่ที่อยู่ใกล้กันจะมี

ความคล้ายคลึงกันมากกว่าต าแหน่งของคู่ที่ไกลออกไป และมีค่า stress value ที่เป็นตัวบ่งชี้ระดับความ
น่าเชื่อถอืของผลการวิเคราะห์ว่ามีความน่าเชื่อถอืเพียงไร โดยมีค่าดังน้ี 

1.1) stress value < 0.05 ภาพการวิเคราะห์ที่ไดม้ีความแม่นย าสูงมากและมีความน่าเชื่อถอื 
               อย่างย่ิง 

1.2) stress value < 0.10 ภาพการวิเคราะห์ที่ไดม้ีความเเม่นย าสูงและมีความน่าเช่ือถือไม่ท า
ให้แปลผลผิดพลาด 

1.3) stress value < 0.20 ภาพการวิเคราะห์ที่ไดยั้งมีความเเม่นย าอยู่และยังมีศักยภาพในการ
น าไปใช้ 
1.4) stress value > 0.20 ภาพการวิเคราะห์ที่ไดแ้สดงความเเม่นย าน้อย จุดต่าง ๆ ที่แสดงมี 

ระดับความนา่เช่ือถอืต่ า 

 8) การเปรยีบเทียบความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของประชาคมสิ่งมีชีวิตแตล่ะกลุม่ดว้ยวิธี  
similarity percentage (simpler analysis) 
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เป็นการเปรียบเทียบระดับค่าความคล้ายคลึงกันของประชาคมปลาในจุดส ารวจหรือแต่ละ

ช่วงเวลาส ารวจเดยีวกันและเปรยีบเทียบค่าความแตกต่างของประชาคมปลาระหว่างจุดส ารวจหรือแต่ละ

ช่วงเวลาส ารวจ โดยใช้การเปรียบเทียบค่า average  similarity และ average dissimilarity ของประชาคม
ปลาทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวอย่างของแต่ละกลุ่มข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ หลังจากน้ันได้ท าการวิเคราะห์และ

ค านวณต่อเพ่ือเปรียบเทียบค่าการกระจายความคล้ายคลึง และค่าความแตกต่างกันตามจ านวนชนิด

สิ่งมีชีวิตที่พบว่ามีความคล้ายคลึง หรือความแตกต่างของประชาคมปลาในแต่ละคู่เขตพื้ นที่และการ

เปลี่ยนแปลงของระดับน้ าแต่ละช่วง โดยใช้โปรแกรม simpler analysis จากชุดโปรแกรมส าเร็จรูปของ  

Primer 

 9) การวิเคราะห์ความแปรปรวนของประสิทธิภาพเครื่องมือข่าย 
การศึกษาประสิทธิภาพการจับปลาด้วยชุดเคร่ืองมือข่ายได้ท าการวิเคราะห์ปริมาณผลจับปลาต่อ

หน่วยเครื่องมือข่าย รวม 2 ค่า คือ ปรมิาณผลจับโดยน้ าหนักปลามีหนว่ยเป็นกรัมต่อพื้นที่ข่ายต่อเวลาที่ลง

ข่าย และปรมิาณผลจับเป็นจ านวนปลามหีน่วยเป็นตัวต่อพื้นที่ข่ายต่อเวลาที่ลงข่าย ด้วยการวิเคราะห์ทาง

สถิติตามวิธวีิเคราะห์ความแปรปรวนแบบแจกแจงหลายทาง และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ระหว่างกลุ่มการทดลองตามวิธีตูกี (Tukey’s method) ที่ระดับความเช่ือมัน 95 เปอร์เซ็นต์ (= 0.05)            
(จรัญ, 2534) 

 การเปรียบเทียบข้อมูลตามที่วิเคราะห์แลว้ในข้อ 3 เทียบกับข้อมูลเดิมที่เคยศึกษาเพ่ือประเมินการ

เปลี่ยนแปลงของสถานภาพปลาในแม่น้ ามูล 

4. ผลการศึกษา 

อยู่ระหว่างการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และจัดท ารายงาน 
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งานวิชาการเผยแพร่ 
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บทสรุปชุดโครงการวิจัยการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาสร้อยปีกแดง 

ทิวารัตน์ เถลิงเกียรตลิีลา๑  และ อนุพงษ์ สนิทชน๒ 

๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี) 
๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืหนองคาย 

1. ความส าคญัและวัตถุประสงค์โครงการ 

ปลาสร้อยปีกแดง Henicorhynchus ornatipinnis อยู่ในกลุ่มของปลาสร้อย (Cirrhinus) ลักษณะ

ทั่วไปคล้ายกับปลาสร้อยขาวแต่ครีบทุกครีบมีสีแดงสดใส จึงใช้ช่ือชนิดนี้ว่า “ornatipinnis” เป็นภาษา

ลาตินมีความหมายว่า สสีันสดใส พบแพร่กระจายในเขตแม่น้ าโขงตอนกลาง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย พบในแหลง่น้ าน่ิง (Kottelat, 2001) อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่าพบปลาสร้อยปีกแดง

ในแหลง่น้ าไหล (Roberts, 1997) สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้เองในแหล่งน้ าธรรมชาติที่เป็นที่อยู่อาศัย เช่น 

ในนาข้าว ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า และแหลง่น้ าน่ิงทั่วไป (Baird et al., 1999) ปลาสร้อยปีกแดงเป็นปลาน้ าจืดขนาด

เล็ก ที่ส าคัญชนิดหน่ึงที่สามารถบ่งช้ีถึงความหลากหลายในธรรมชาติได้ ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติได้เปลี่ยนไป จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น ท าให้มีการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้

ปรมิาณสัตว์น้ าในธรรมชาติลดลง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซึ่งนิยมบริโภค

สัตว์น้ าทุกขนาด รวมถึงปลาสร้อยปีกแดงชนิดนี้ ซึ่งเป็นที่ต้องการน ามาบริโภคกันอย่างแพร่หลาย 

ประกอบกับพฤติกรรมของปลาสร้อยปีกแดงที่ชอบอยู่รวมกันหากินเป็นกลุ่มใหญ่ท าให้ง่ายต่อการถูกจับ 

ท าให้ประชากรปลาในกลุ่มน้ีมีแนวโน้มลดลง (Kottelat, 2001) ส าหรับการศึกษาเกี่ยวกับปลาสร้อยปีกแดง
พบว่ายังมีน้อยมาก  จึงควรมีการศึกษาการเพาะเลี้ยงเพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์ และพัฒนาให้เป็นสัตว์

น้ าเศรษฐกิจต่อไป เน่ืองจากมีสีสรรสวยงามสามารถส่งเสริมเป็นปลาสวยงามเชิงพาณิชย์ได้ 
การศึกษาวิจัยการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาสร้อยปีกแดงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเพาะ

ขยายพันธุ์และรูปแบบการอนุบาลปลาสร้อยปีกแดง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตปลาสร้อยปีกแดงในแหล่งน้ าและ

พัฒนาไปสู่การเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยมีโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ ดังนี้ 

1. การเพาะและอนุบาลปลาสร้อยปีกแดง 

2. การอนุบาลปลาสร้อยปีกแดงในบ่อซีเมนต์ด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 
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2. ระเบียบวิธีวิจัย 

2.1 การเพาะและอนุบาลปลาสร้อยปีกแดง  

2.1.1 ศึกษาค่าความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์ที่น้อยที่สุดที่สามารถกระตุ้นให้      

แม่ปลาวางไข่ และพ่อพันธุ์มีน้ าเชื้อสมบูรณ์ โดยการฉีดฮอร์โมนผสมเทียม ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa 

ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone โดยใช้ระดับความเข้มข้น 4 ชุดการทดลอง (5, 10, 15 และ 20 

ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม + 10 มิลลกิรัมต่อกิโลกรัม) แต่ละชุดการทดลองมี 3 ซ้ า ทดลองกับแม่ปลาจ านวน 

15 ตัว และพ่อพันธุ์ปลาจ านวน 15 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุม่ตลอด (completely randomized design) 

ตรวจสอบความพร้อมส าหรับวางไข่ของแม่ปลา โดยการทดลองรีด หากพบว่ามีไข่ไหลออกมาจะท าการรีด

ไข่ผสมกับน้ าเชือ้ การผสมเทียมใช้วิธแีห้งแบบดัดแปลง (modified dry method) สุ่มไข่ไปฟักในภาชนะที่เติม

น้ าปริมาตร 2 ลติร โรยไข่ลงไปบางๆ ในภาชนะละ 100 ฟอง/ภาชนะ จ านวน 3 หน่วยทดลอง ให้อากาศโดย

เป่าลมเบาๆผ่านหัวทรายตลอดเวลา ประเมินอัตราการปฏิสนธิ (fertilization rate) อัตราการฟักเป็นตัว 

(hatching rate) และอัตรารอดของลูกปลาเมื่อถุงไข่แดงยุบ (survival rate) ตามวิธใีนอุทัยรัตน์ (2538) 

2.1.2 การศึกษาการพัฒนาการของคัพภะ และตัวอ่อน น าไข่ที่ได้รับการผสมกับน้ าเชื้อ 

มาศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไข่ในระยะเวลาต่างๆ และลูกปลาวัยอ่อนในทุกระยะตามวิธีของ อุทัยรัตน์ 

(2538) บันทึกภาพทุกระยะการเปลี่ยนแปลงโดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ จนถึงระยะที่มีการเจริญของ

อวัยวะเหมือนตัวเต็มวัย  

2.1.3 การศึกษารูปแบบการอนุบาล น าลูกปลาที่ ได้จากการเพาะพันธุ์ เมื่อถุงไข่แดงยุบ                

สุ่มช่ังวัดความยาวลูกปลา จ านวน 100 ตัว เพ่ือค านวณน้ าหนัก และความยาวเฉลี่ยลูกปลาเมื่อเร่ิมต้นการทดลอง             

มาอนุบาลในบ่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร ระดับน้ าสูง 40 เซนติเมตร ให้อากาศโดยใช้หัวทราย             

บ่อละ 1 จุด วางแผนการทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลอง การทดลองละ  3  ซ้ า ปล่อยลูกปลาลงอนุบาลบ่อละ 1,000 ตัว  

ให้อาหารในการอนุบาลลูกปลา 4 ชนิด ได้แก่  

  ชุดการทดลองที่ 1 ให้ไรแดงมีชีวิตเป็นอาหารในการอนุบาล 

  ชุดการทดลองที่ 2 ให้ไข่แดงต้มสุกเป็นอาหารในการอนุบาล 

  ชุดการทดลองที่ 3 ให้ปลาป่นเป็นอาหารในการอนุบาล 

  ชุดการทดลองที่ 4 ให้ร าละเอียดเป็นอาหารในการอนุบาล 

  ให้อาหารทุกวันๆละ 2 คร้ัง เวลา 09.00 น. และ 15.00 น.ให้กินจนอิ่มโดยสังเกตจาก

ปรมิาณอาหารเหลอืเมื่อลูกปลากินไปแลว้ว่าควรจะให้ในปรมิาณเท่าใดในครัง้ต่อไป ท าการทดลอง 30 วัน 

สุม่ช่ัง-วัดความยาวลูกปลาจ านวน 100 ตัว/บ่อ เพ่ือค านวณน้ าหนัก และความยาวเฉลี่ยลูกปลาเมื่อสิ้นสุด

การทดลอง นับลูกปลาที่เหลอืในแตล่ะบ่อเพ่ือค านวณหาอัตรารอดของลูกปลาในแตล่ะชุดการทดลอง  

2.1.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลน าข้อมูลอัตราการวางไข่ จ านวนไข่ทั้งหมด อัตราการปฏิสนธิ 
อัตราการฟัก อัตราการรอดตาย (ลูกปลาเมื่อถุงไข่แดงยุบหมด) จ านวนลูกปลาทั้งหมด ความยาวสุดท้าย 
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น้ าหนักสุดทา้ย และอัตราการรอดตาย (อายุ 30 วัน) ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติแบบ ONE-WAY 
ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยวิธี Duncan’s new multiple range test      
กรณีข้อมูลมีการแจกแจงไม่ปกติให้แปลงข้อมูลโดยวิธี angular transformation ก่อนการวิเคราะห์ทาง
สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows version 13.0 

2.2 การอนุบาลปลาสร้อยปีกแดงในบ่อซีเมนต์ด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 

2.2.1 การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด หรือ CRD 

(completely randomized design) โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุดการทดลอง (treatment) ตามระดับความหนาแน่น 

แตล่ะชุดการทดลองประกอบด้วย 3 ซ้ า (replication) ปัจจัยที่ต้องการศึกษาคือ อัตราความหนาแน่นของ

การอนุบาลปลาสร้อยปีกแดง โดยแบ่งชุดการทดลองดังนี้ 

ชุดการทดลองที่ 1 อนุบาลในอัตรา 5,000 ตัวตอ่ตารางเมตร 

ชุดการทดลองที่ 2 อนุบาลในอัตรา 10,000 ตัวตอ่ตารางเมตร 

ชุดการทดลองที่ 3 อนุบาลในอัตรา 20,000 ตัวตอ่ตารางเมตร 

ทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดหนองคาย อ าเภอศรีเชียงใหม่ 

จังหวัดหนองคาย เป็นระยะเวลา 45 วัน หน่วยทดลองเป็นบ่อซีเมนต์ ขนาด 2 ตารางเมตร จ านวน 9 บ่อ 

เติมน้ าให้ไดร้ะดับ 40 เซนติเมตร และใส่หัวทรายเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนบ่อละ 5 จุด เหมือนกันทุกบ่อ   

2.2.2 เตรียมลูกปลาสร้อยปีกแดงที่ได้จากการเพาะพันธุ์รุ่นเดียวกัน โดยวิธีการฉีด

ฮอร์โมนผสมเทียมโดยใช้ buserelin acetate อัตรา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ domperidone    

อัตรา 5 มิลลกิรัมต่อกิโลกรัม เมื่อลูกปลาฟักออกเป็นตัว ถุงไข่แดงยุบและกินอาหารได้ แล้วย้ายลูกปลาลง

บ่อซีเมนต์ทดลองสุ่มลูกปลาทดลองจ านวน 100 ตัว ช่ังน้ าหนักและวัดความยาว น าลูกปลาทดลองลง

อนุบาลในบ่อซีเมนต์ ในระยะ 2 วันแรกให้ลูกปลาทดลองกินไข่แดงเป็นอาหาร บ่อทดลองมีระบบถ่ายเทน้ า

เข้า-ออก โดยท าการถา่ยเทน้ าสัปดาห์ละ 2 ครัง้ ประมาณ 50 % ของปรมิาตรน้ าในบ่อ  

2.2.3 ให้อาหารผสมประกอบด้วยร ากับปลาป่นอัตราส่วน 1:1 ร่อนละเอียด วันละ 2 

ครัง้ เวลาเช้า (09.00 น.) และบ่าย (15.00 น.) สุม่ช่ังวัดลูกปลาทุก 2 สัปดาห์เพ่ือหาอัตราการเจริญเติบโต 

โดยสุม่ตัวอย่างลูกปลาบ่อทดลองละ 100 ตัว จนสิ้นสุดการทดลอง 

2.2.4 วิเคราะห์คุณสมบัติของน้ า ก่อนการเปลี่ยนถ่ายน้ า 1 วัน เวลา 06.00 น. และ 

15.00 น. ตลอดระยะเวลาการทดลอง  

2.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลน้ าหนักและความยาว ที่ได้จากการสุ่มช่ังวัด        

มาวิเคราะห์ผลการตอบสนองของลูกปลาสร้อยปีกแดงต่อระดับความหนาแน่นต่างๆ ผลการเจริญเติบโต 

และอตัรารอดตาย น ามาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ โดยวิธี One way analysis of variance เปรียบเทียบความแตกต่าง 
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ของค่าเฉล่ียของแตล่ะชุดการทดลองโดยวิธี Duncan's new multiple range test ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % 

รวมถึงวิเคราะห์ต้นทุนการผลติ และจุดคุ้มทุน 

3. ผลผลิต (Output) 

3.1 การเพาะและอนุบาลปลาสร้อยปีกแดง จากผลการทดลองพบว่าความเข้มข้นของฮอร์โมนที่

เหมาะสมในการเพาะพันธุ์ปลาสร้อยปีกแดงคอื 5 ไมโครกรัมต่อน้ าหนักแม่ปลา 1 กิโลกรัมร่วมกับยาเสริม

ฤทธิ์ 10 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักแม่ปลา 1 กิโลกรัม เพราะใช้ในปริมาณน้อย ให้ผลผลิตสูง และอัตรารอดไม่

แตกต่างกันกับอัตราความเข้มข้นที่สูง ส่วนอาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาสร้อยปีกแดงระยะ    

30 วันคือ ไรแดงมีชีวิต เพราะท าให้ลูกปลาสร้อยปีกแดงมีความยาวเฉลี่ยสูงสุด น้ าหนักเฉลี่ยสูงสุด และ

อัตรารอดที่ไมแ่ตกต่างกับอาหารชนิดอื่น 

3.2 การอนุบาลปลาสร้อยปีกแดงในบ่อซีเมนต์ด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน จากการทดลอง

พบว่าการอนุบาลปลาสร้อยปีกแดงในบ่อซีเมนต์ด้วยอัตราความหนาแน่น 20,000 ตัวตอ่ตารางเมตร ให้ผล

การอนุบาลที่มีจุดคุ้มทุนในราคาต่ าที่สุด (0.08 บาทต่อตัว) โดยสามารถอนุบาลให้ไดข้นาดที่ตลาดต้องการ

ในเวลา 45 วัน และมีอัตรารอดตายที่ไม่แตกต่างจากอัตราความหนาแน่นอื่น จึงเป็นอัตราการอนุบาลที่

เหมาะสมในการทดลองครัง้น้ี ส าหรับแนวทางในการทดลองคร้ังต่อไป ควรศึกษาการอนุบาลลูกปลาด้วย

อัตราความหนาแน่นที่ระดับสูงขึ้น เพ่ือลดต้นทุนลงอีก และพัฒนารูปแบบอาหารที่ท าให้ลูกปลา

เจริญเติบโตได้ดีย่ิงขึ้น 

4. ผลลัพธ์ (Outcome) 

4.1 เป็นแนวทางในการผลิตลูกปลาสร้อยปีกแดงของหน่วยงานกรมประมง เพ่ือปล่อยเพ่ิม

ผลผลิตในแหลง่น้ า 

4.2 สร้างเสริมความรูแ้ละประสบการณใ์ห้กับนักวิชาการประมงในการท าวิจัย 

4.3 เป็นองค์ความรู้ในการสง่เสริมการเพาะเลี้ยงให้กับเกษตรกรในเชิงพาณิชย์ 

5. การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

- ดา้นชุมชน/สังคม  :  ผลผลติปลาสร้อยปีกแดงในแหลง่น้ าเพ่ิมมากขึน้ เป็นแหลง่อาหารโปรตีนให้กับชุมชน 
- ด้านเศรษฐกิจ  : สร้างเสริมทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรในการเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์น้ าเชิง

เศรษฐกิจ 
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แนวทางการจัดการทรัพยากรประมงในบงึโขงหลง จังหวัดหนองคาย ด้วย       

การประเมินแบบจ าลองล าดับชั้นอาหาร 

ทิวารัตน์  เถลิงเกียรตลิีลา1  อนุพงษ์ สนิทชน2  เรณู สิรมิงคลถาวร3  และจารึก นาชัยเพิ่ม4 
๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี) 

๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืหนองคาย 
๓ส านักงานประมงจังหวัดสกลนคร 

๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืกาฬสินธุ์ 

บทคัดย่อ 
การศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ด้วยการประเมิน

แบบจ าลองล าดับชัน้อาหาร โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลระบบนิเวศน์ของพืน้ที่ชุ่มน้ า ได้แก่ ปริมาณซากพืชซาก

สัตว์ ปรมิาณแพลงค์ตอนพืชและสัตว์ ชีววิทยาการกินอาหาร โครงสร้างและผลผลิตประชากรปลา จ านวนเรือ

และชาวประมง รวมถึงปริมาณมูลค่าและการใช้ประโยชน์สัตว์น้ า มาตรการและแนวทางการจัดการแหล่งน้ า 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2552-เดือนกันยายน 2553 พบว่าระบบนิเวศของบึงโขงหลงมีล าดับช้ันการบริโภคอยู่

ระหว่าง 1.00-4.20 โดยจะพบกลุ่มปลากินเนื้อค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับปริมาณกลุ่มปลากินพืชและ

ปริมาณแพลงค์ตอนพืชและสัตว์ที่มีอยู่ การใช้ประโยชน์ปลากินเนื้อยังมีค่อนข้างน้อย เน่ืองจากเคร่ืองมือ

ประมงจับปลากลุ่มดังกล่าวได้ปริมาณไม่มาก ความสัมพันธ์การถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหารปลาใน

พ้ืนที่ชุ่มน้ าพบว่ามีการถ่ายทอดพลังงานในล าดับช้ันบนมาก คือจากกลุ่มผู้ล่าลงสู่ผู้ผู้ล่าระดับกลาง และ

ระดับล่างค่อนข้างมาก สว่นการสร้างแบบจ าลองล าดับชัน้อาหาร พบว่าไม่สมบูรณ์เน่ืองจากการขาดข้อมูล

และต้องตรวจสอบข้อมูลบางสว่นเพื่อให้การสังเคราะห์ขอ้มูลเป็นไปอย่างถูกต้อง แบบจ าลองที่สร้างจึงจะ

สามารถเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงในบึงโขงหลงได้ต่อไป 

ค าส าคัญ : การจัดการทรัพยากรประมง  แบบจ าลองล าดับชัน้อาหาร บึงโขงหลง 

* ผู้รับผิดชอบ: 595 ถ.เพาะนยิม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000.  e-mail: udonfish@yahoo.com 
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ค าน า 

บึงโขงหลง เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ (Ramsar Site อันดับที่ 1098 ) เป็นพื้นที่

ชุ่มน้ าเพียงแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็ นพื้นที่ ชุ่มน้ าที่มี

ความส าคัญระดับนานาชาติ ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นพื้นที่ Ramsar Site ล าดับที่ 2 รองจากพื้นที่ชุ่มน้ าพรุ

ควนขีเ้สี้ยนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง เน่ืองจากเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพของพืชและสัตว์ ให้ความเกื้อหนุนต่อชนิดพันธุ์ที่ตกอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ของทั้งนกและปลา 

เป็นแหล่งท าประมง แหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งน้ าของชุมชนทั้งด้านการเกษตร อุปโภค และบริโภค     

มีพ้ืนที่ทั้งหมด 13,877 ไร่ (โครงการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทย และลุ่มน้ า

โขง, 2550) เดิมบึงโขงหลงเป็นแหล่งพ้ืนที่ชุ่มน้ าอีกแห่งหน่ึงในลุ่มน้ าสงคราม โดยในส่วนทิศใต้ของบึง

เช่ือมต่อกับน้ าเมา แล้วไหลลงสู่ห้วยฮี้ก่อนที่จะไหลลงน้ าสงคราม ออกสู่แม่น้ าโขง แต่ภายหลังการสร้าง

ท านบกั้นน้ า ท าให้การเช่ือมต่อกับระบบแม่น้ าหมดไป จากการส ารวจพรรณพืชของบึงโขงหลง พบพืชน้ า

กว่า 80 ชนิดในบรรดาพืชน้ าเหลา่นีม้ีหม้อข้าวหม้อแกงลิงหรือเสนงนายพราน (Nepenthes mirabilis ) เป็น

พันธุ์ไม้เด่นและส าคัญ และอีกกว่า 40 ชนิด เป็นชนิดพันธุ์ที่ชุมชนมีการน ามาใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ 

พรรณปลาที่พบในพ้ืนที่ชุ่มน้ าบึงโขงหลงมีจ านวน 80 ชนิด เป็นปลาถิ่นเดียวของแม่น้ าโขง จ านวน 9 ชนิด 

นอกจากน้ียังพบสัตว์น้ าอื่นๆ เช่น กุ้งฝอย ปู และกบเขียด มากกว่า 15 ชนิด นอกจากนี้บึงโขงหลงยังเป็น

แหล่งพักพิงของนกอพยพที่ส าคัญพบนกอพยพกว่า 70 ชนิด ได้แก่ นกน้ า และเหย่ียวอีกหลายชนิด  

รวมถึงพบนกใกล้สูญพันธุ์อย่าง นกเป็ดด าหัวด า และนกประจ าถิ่นอีก 66 ชนิด รวมประมาณ 136 ชนิด  

บึงโขงหลงเป็นแหลง่ทรัพยากรที่ส าคัญส าหรับการด ารงชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ โดยเฉพาะเป็น

แหลง่โปรตีนที่ส าคัญของชุมชน (โครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทย และ

ลุม่น้ าโขง, 2550)   

 ระบบนิเวศของแหล่งน้ าจะมีพลวัตของทรัพยากรอยู่ตลอดเวลา ดังน้ันการถ่ายเทพลังงานใน

ระบบจากแตล่ะล าดับช้ันของการกินอาหาร ในระบบห่วงโซอ่าหารจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง และตลอดเวลา

ดว้ยเชน่กัน ปกติระบบมีการจัดสมดุลของสัดส่วนผู้บริโภคในแต่ละล าดับช้ันอยู่แล้ว แต่เมื่อมีกิจกรรมของ

มนุษยเ์ข้ามาเกี่ยวข้อง ย่อมท าให้สมดุลดังกล่าวเปลี่ยนไป ดังน้ันจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาโครงสร้าง

ประชาคมและสมดุลของพลังงาน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารและจัดการแหล่งน้ าให้อยู่ในสภาวะที่ย่ังยืน   

แนวทางในการศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบจ าลองระบบนิเวศแหล่งน้ าที่มีช่ือว่า Ecopath ซึ่งเป็นโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดห่วงโซ่อาหารต่าง ๆ ในระบบนิเวศ  แหล่งน้ า 

และประเมินทิศทางและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มมีชีวิตประเภทต่างๆ ในระบบ ซึ่งแบบจ าลอง Ecopath     

มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการประเมินทรัพยากรประมงที่อยู่ในระบบนิเวศแหล่งน้ า และสามารถ
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ดัดแปลงน าไปใช้ในการประเมินความสัมพันธ์และผลกระทบของการท าการประมงทะเล ระบบนิเวศน้ าจืด  

ระบบนิเวศพ้ืนดนิ และระบบการท าฟาร์ม  Dalsgaara et al., 1995  อ้างตาม Christensen et al.,  2005) 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลกระทบระหว่างกลุม่สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศพืน้ที่ชุ่มน้ า 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์การถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซอ่าหารปลาในพืน้ที่ชุ่มน้ า 

3. สร้างแบบจ าลองล าดับช้ันอาหาร เพ่ือใช้ในการประเมินผลกระทบของการประมงและ

ทรัพยากรในพ้ืนที่ชุ่มน้ า  

วิธีการศึกษา 
ด าเนินการศึกษาในพ้ืนที่ ชุ่มน้ าบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง และอ าเภอเซกา จังหวัด

หนองคาย ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เป็นองค์ประกอบหลักของระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ า ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช  

แพลงก์ตอนสัตว์  สัตว์หน้าดิน กลุ่มปลากนิเนือ้ และปลากินพืชที่เป็นชนิดเด่นของพื้นที่บริเวณนี้ โดยในแต่

ละกลุม่ค านวณจากสมการเสน้ตรง ซึ่งมสีูตรดังนี้               
                                          j = n 

Bi x P/Bi x EEi   =     Bj x Q/Bj x DCij + EXi 
                                                                 j = 1                          

   โดย   Bi = ชีวมวลของกลุ่ม i  มีหน่วยเป็น ตันต่อตารางกิโลเมตร 

  P/Bi = ผลผลิตในรอบปี / ชีวมวลของกลุ่ม i 

EEi = สัมประสทิธิ์ของอาหารในระบบนิเวศกลุ่ม i 

Q/Bj = การกินอาหารในรอบปี / ชีวมวลของผู้ล่ากลุ่ม j 

DCij = สัดสว่นของกลุม่ I ในอาหารของผู้ล่ากลุ่ม j 

EXi = ผลจับทางการประมงของกลุม่ i 
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รูปแบบและที่มาของข้อมูลในการวิเคราะห์ และผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการใช้แบบจ าลอง 

Ecopath 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ผลการศึกษา 

1. ผลกระทบระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ า  

 โครงสร้างของประชากรและสมดุลของพลังงานในระบบนิเวศ เป็นการจัดแบ่งล าดับช้ันของการ

บรโิภคโดยไล่จากผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิ ซึ่งได้แก่แพลงค์ตอนพืช ไปจนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้ายซึ่งได้แก่ สัตว์กิน

เนื้อขนาดใหญ่ ปกติตัวเลขล าดับช้ันของการบริโภคมีต้ังแต่ 1.00-4.00 เลข 1.00 หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่เป็น

ผู้ผลติขั้นปฐมภูมิซึ่งได้แก่แพลงค์ตอนพืช ตัวเลขที่มากขึ้นตามล าดับ เช่น (1.0+) หมายถึงผู้บริโภค ไล่จาก

ผู้บริโภคขั้นปฐมภูมิ เช่นแพลงค์ตอนสัตว์ไปจนเป็นระดับที่สูงขึ้น เช่น สัตว์กินพืช สัตว์กินทั้งพืชและสัตว์ 

และสัตว์กินเนือ้ขนาดใหญซ่ึ่งเป็นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายตามล าดับ  

 ผลการววิเคราะห์โครงสร้างประชาคมโดยการใช้โปรแกรม ECOPATH ในบึงโขงหลง พบว่ามีล าดับ
ช้ันการบรโิภคอยู่ระหว่าง 1.00-4.20 โดยจะพบกลุม่ปลากินเนือ้ค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับปรมิาณกลุ่มปลา

กินพืชและปรมิาณแพลงค์ตอนพืชและสัตว์ที่มีอยู่ การใช้ประโยชน์ปลากินเนื้อยังมีค่อนข้างน้อย เน่ืองจาก

เครื่องมือประมงจับปลากลุ่มดังกล่าวได้ปริมาณไมม่าก  
 
 
 
 
 

Ecopath Model 

ชีวมวล  : จากผลจับจากชาวประมง 
- จ้ำนวนชำวประมง - จ้ำนวนเครื่ องมือ
ประมง 
- ผลจับต่อเครื่องมือ  - พื้นท่ีอ่ำงเก็บน้้ำ 

ผลผลติ  : จากการวิเคราะหพ์ลวัต
ประชากร 
- กำรตำยจำกธรรมชำติ 
- กำรตำยจำกกำรท้ำกำรประมง 

การบริโภค ; องค์ประกอบอาหารในกระเพาะ 
อัตราการบริโภค  : จากพืน้ที่หางปลา 

ผลกระทบระหว่ำงองค์ประกอบต่ำง 
ๆ ในระบบนิเวศ 

กำรถ่ำยทอดพลังงำนในห่วงโซ่
อำหำร 

แบบจ้ำลองท่ีใช้ในกำรประเมินผล
กระทบเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง

องค์ประกอบ 
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ตารางที่ 32 ชนิดและปรมิาณปลาที่จับได้ในบึงโขงหลง จากข้อมูลผลจับปลาของชาวประมงระหว่าง    

      เดอืนตุลาคม 2552-เดอืนกันยายน 2553 

ชนิดปลา ช่ือวิทยาศาสตร์ จ านวน (ตัว) น้ าหนัก (กก.) 

ปลาหมอไทย Anabas testudineus 112 4.50 
ปลาหางบ่วง Barbichthys nitidus 1 0.22 
ปลาตะเพียนทอง Barbonymus altus 1 0.40 
ปลาตะเพียนขาว Barbonymus gonionotus 16 0.29 
ปลาหมูขาว Botia modesta 19 0.19 
ปลากระสง Channa lucius 2,839 384.99 
ปลาช่อนงูเห่า Channa melasoma 1 0.16 
ปลาชะโด Channa micropeltes 91 29.84 
ปลาช่อน Channa striata 2,969 353.79 
ปลากราย Chitala ornata 536 115.08 
ปลาดุกดา้น Clarias batrachus 427 63.23 
ปลาตะกาก Cosmochilus harmandi 1 1.50 
ปลาตะโกก Cyclocheilichthys enoplos 2 2.30 
ปลาตะโกก Cyclocheilichthys furcatus 3 0.11 
ปลาไสตั้นตาขาว Cyclocheilichthys repasson 10,320 637.31 
ปลาแดงน้อย Discherodontus ashmeadi 813 48.92 
ปลากระสูบจุด Hampala dispar 17,423 1310.94 
ปลากระสูบขดี Hampala macrolepidota 34 6.17 
ปลากดเหลอืง Hemibagrus nemurus 93 13.01 
ปลาสร้อยขาว Henicorhynchus siamensis 4 0.17 
ปลาปากค า Hypsibarbus lagleri 506 73.84 
ปลาตะเพียนปากหนวด Hypsibarbus malcolmi 762 35.71 
ปลาซ่า Labiobarbus siamensis 7 0.49 
ปลาหลด Macrognathus siamensis 127 5.04 
ปลากระทิง Mastacembelus armatus 2 0.10 
ปลาไหลนา Monopterus albus 141 29.96 
ปลาปักเป้า Monotrete cochinchinensis 2 0.06 
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ตารางที่ 32 ชนิดและปรมิาณปลาที่จับได้ในบึงโขงหลง จากข้อมูลผลจับปลาของชาวประมงระหว่าง     

      เดอืนตุลาคม 2552-เดอืนกันยายน 2553 (ต่อ) 

ชนิดปลา ช่ือวิทยาศาสตร์ จ านวน (ตัว) น้ าหนัก (กก.) 

ปลาขี้ยอก Mystacoleucus greenwayi 20 0.58 
ปลาเสอืด า Nandus oxyrhynchus 10 2.15 
ปลาสลาด Notopterus notopterus 1,851 235.88 
ปลาชะโอน Ompok krattensis 158 6.50 
ปลานิล Oreochromis niloticus 1,092 735.50 
ปลาสร้อยนกเขา Osteochilus hasselti 1,856 248.83 
ปลาหน้าหมอง Osteochilus lini 495 102.30 
ปลาบู่ทราย Oxyeleotris marmorata 2 0.34 
ปลาแปบ Parachela maculicauda 1 0.04 
ปลาแปบ Paralaubuca typus 1 0.16 
ปลาแป้นแก้ว Parambassis siamensis 190 5.40 
ปลาหมอช้างเหยียบ Pristolepis fasciata 450 40.58 
ปลาย่ีสกไทย Probarbus jullieni 1 0.14 
ปลากระมัง Puntioplites falcifer 4 0.18 
ปลาตะเพียนทราย Puntius brevis 25 0.63 
ปลาแก้มช้ า Puntius orphoides 26 1.83 
ปลาเสอืสุมาตรา Puntius partipentazona 472 5.43 
ปลาตะเพียนทราย Puntius spilopterus 7,311 168.18 
ปลาซิวหางแดง Rasbora borapetensis 1 0.07 
ปลาน้ าฝาย Sikukia gudgeri 510 15.54 
ปลาน้ าฝาย Sikukia stejnegeri 858 24.79 
ปลากระดี่นาง Trichogaster microlepis 6 0.23 
ปลาสลิด Trichogaster pectoralis 3 0.33 
ปลากระดี่หม้อ Trichogaster trichopterus 14 0.20 
ปลากระทุงเหว Xenentodon cancila 9 0.14 
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2. ความสัมพันธ์การถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหารปลาในพ้ืนที่ชุ่มน้ า   

  ผลรวมของล าดับช้ันอาหาร ค านวนจากการไหลของชีวมวลระหว่างล าดับช้ันอาหารที่อยู่ติดกัน 

ส่วนผลรวมของการไหลของชีวมวลทั้งหมดในระบบนิเวศ หมายถึงผลรวมของการไหลเข้า (ผลผลิต) กับ

ผลรวมของการไหลออก (การหายใจ) การถูกกินโดยผู้บ่า และการไหลสู่ชีวมวลของซากพืชซากสัตว์ และ

ประสิทธิภาพการประมงโดยรวม (GEF) เป็นอัตราส่วนระหว่างผลลัพธ์ทั้งหมดต่อผลผลิตขั้นปฐมภูมิใน

ระบบนิเวศ ถ้า GEF มีค่าต่ า แสดงว่าการจับปลาส่วนใหญ่อยูท่ี่ล าดับช้ันอาหารสูงๆ ถ้า GEF มีค่าสูงแสดงว่า

การจับปลาส่วนใหญ่อยูท่ี่ล าดับช้ันอาหารต้นๆ ถ้าดัชนีนี้มีค่าเพ่ิมขึ้นหมายถึงประสิทธิภาพของการประมง

โดยรวมมีการพัฒนามากขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลในบึงโขงหลงพบว่ามีการจับปลากินเนื้อ

ค่อนข้างมาก แตเ่ครื่องมือที่ใช้จับเป็นเคร่ืองมือขนาดเล็กและมีจ านวนเคร่ืองมือไม่มาก เช่นข่าย และลอบ 
 

3. การสร้างแบบจ าลองล าดับชั้นอาหาร เพือ่ใช้ในการประเมินผลกระทบของการประมงและ

ทรัพยากรในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
  จากการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลในคร้ังนี้ พบว่ายังไม่สามารถสร้างแบบจ าลองล าดับช้ันอาหารได้

อย่างสมบูรณ์ เน่ืองจากการค านวณค่าซากพืชซากสัตว์ ปริมาณแพลงค์ตอนพืชและสัตว์ สัตว์พื้นท้องน้ า 

ปรมิาณปลายังไมค่รบถ้วนเท่าที่ควร ดังน้ัน ควรมีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ขาดและ

ผิดพลาดเพ่ิมเตมิ เพ่ือให้แบบจ าลองในพ้ืนที่ชุ่มน้ ามีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

สรุปและวิจารณ์ผล 
 บึงโขงหลงมีกลุ่มประชากรปลากินเนือ้ซึ่งอยูใ่นช้ันล าดับตน้ค่อนข้างมาก ดังน้ันการจัดการแหล่งน้ า

จึงควรปรับสภาพแวดล้อมในแหลง่น้ า โดยการปลอ่ยปลากินพืชเพ่ือเพ่ิมจ านวนปลากนิพืช โดยปลอ่ยปลาที่

มีขนาดใหญห่รือมีการอนุบาลปลากลุ่มเหลา่นีก้่อน  
การสร้างแบบจ าลองล าดับช้ันอาหาร เพ่ือใช้ในการประเมินผลกระทบของการประมงและ

ทรัพยากรในพ้ืนที่ชุ่มน้ า  จากการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลในคร้ังนี้ พบว่ายังไม่สามารถสร้างแบบจ าลอง
ล าดับช้ันอาหารได้อย่างสมบูรณ์ เน่ืองจากการขาดข้อมูลการวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้ผลิต ผู้บริโภคในระบบ
นิเวศของแหลง่น้ า มาตรการและแนวทางการจัดการแหล่งน้ าดังน้ันควรมีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพ่ือ

สังเคราะห์สร้างแบบจ าลองล าดับชัน้อาหาร  
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เอกสารอ้างอิง 

โครงการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทย และลุ่มน้ าโขง.  2550. รายงานการ
ส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  รอบพื้นที่ 

ชุ่มน้ ากุดทิง บึงโขงหลงปี พ.ศ. 2548. องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

ส านักงานประเทศไทย.  105 หน้า. 
ลัดดา  วงศ์รัตน์, ประจิตร วงศ์รัตน, ธีระ  เล็กชลยุทธ,  ธนิษฐา  ทรรพนันทน์ ใจดี,  จารุมาศ  เมฆสัมพันธ์, 

สมหมาย  เจนกิจการ, ประทักษ์  ตาบทิพย์วรรณ,  วรัณทัต  ดุลยพฤกษ์,  พุธชพล  สุวรรณชัย  

และ อรุณี  รอดลอย.  2550.  ป่าสักชลสิทธิ์กับการจัดการทรัพยากรประมง. บริษัทเมจิค  

พับบลเิคชั่น  จ ากัด.  163 หน้า. 

Christensen , V, C.J. Walters  and  D. Pauly. 2005. Ecopath  with  Ecosim : a User’s  Guide.  
Fisheries Center, University of  British  Columbia,  Vancover. November 2005 edition, 
154 pp.   
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สภาวะการประมงและผลจับสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง จังหวัดอุดรธาน ี

เรณู สิรมิงคลถาวร๑   ทิวารัตน์ เถลิงเกียรตลิีลา2  บรรพต พิชค า3* และศิราณี งอยจันทร์ศรี4 

1ส านักงานประมงจังหวัดสกลนคร   

2กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ าจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจดื 

3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี) 
4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืศรีสะเกษ 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาสภาวะการประมงและผลจับสัตว์ น้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี               

ด าเนินการศึกษาระหว่างเดอืนธันวาคม 2553 ถึงเดือนพฤศจิกายน  2554  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงสภาวะการท า

ประมงและผลจับสัตว์น้ าของชุมชนบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง โดยเก็บข้อมูลสภาพเศรษฐกิจสังคมของ

ครัวเรือนที่ท าประมง ชนิด ปริมาณ และการเปลี่ยน แปลงของผลจับสัตว์น้ าแต่ละฤดูกาลในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง 

ปริมาณการจับสัตว์น้ าและปัญหาอุปสรรคของการท าประมง โดยแบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็นสามส่วนคือ พื้นที่ตอนบน 

ตอนกลาง และตอนล่าง เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ชาวประมงที่ท าประมงในอ่างเก็บน้ า และการจดบันทึกรายวัน 

ของชาวประมงในแต่ละเคร่ืองมือ  

ผลการศึกษาพบจ านวนชาวประมงที่ท าประมงในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวงทั้งสิ้น 414 ราย จากการส ารวจ

ข้อมูลใน 12 หมู่บ้านโดยรอบอ่างเก็บน้ า ซึ่งประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก 162 คน คิดเป็นร้อยละ 39.14 และ

ประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพเสริมร้อยละ 60.86 ซึ่งบริเวณที่พบว่ามีผู้ประกอบอาชีพประมงจ านวนมาก ได้แก่พ้ืนที่

ตอนล่าง (บ้านโพธิ์วารี และหนองบัวบาน หมู่ที่ 2) รองลงมา ได้แก่พื้นที่ตอนกลาง (บริเวณบ้านน้ าพ่น น้ าพ่นพัฒนา) 

ชาวประมงที่พบเป็นเพศชายร้อยละ 82.26 และเพศหญิงร้อยละ 17.74 ครัวเรือนชาวประมงมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 

73,384.88 บาทต่อปี เคร่ืองมือประมงที่ใช้ มีจ านวน 14 ชนิด เคร่ืองมือที่ชาวประมงใช้กันมากที่สุด ได้แก่ ข่ายประจ าที่ 

ร้อยละ 43.2 รองลงมา ได้แก่ ยอขันช่อ และข่ายไล่ ร้อยละ 22.9 และ 14.7 ตามล าดับ ปริมาณผลจับสัตว์น้ าสูงสุดใน   

ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน ประมาณเดือนละ 27,427.0 กิโลกรัม และต่ าสุดในฤดู ร้อนระหว่าง                          

เดอืนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม เดอืนละ 10,768.3 กิโลกรัม ปริมาณผลจับของชาวประมงมีค่าเฉลี่ย 7.2 กิโลกรัมต่อรายต่อ

วัน ชาวประมงมีวันท าการประมงเฉลี่ย 4.4 วันต่อสัปดาห์ ชาวประมงน าสัตว์น้ าที่จับได้ไปบริโภคร้อยละ 27.4             

ส่วนที่เหลือร้อยละ 68.4 น าไปจ าหน่าย ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการท าประมง มากที่สุด ได้แก่ ปัญหาปริมาณปลา

ลดลง เน่ืองจากการเพ่ิมจ านวนของชาวประมงและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมา ได้แก่           

สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมีคลื่นลมแรง ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพประมงในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วย

หลวง ชาวประมงร้อยละ 72.0 ต้องการให้ปลอ่ยพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ิมเติมเพ่ือให้มปีริมาณเพ่ิมมากขึน้ 

 ค าส าคัญ: สภำวะกำรประมง ผลจับสัตว์น้้ำ อ่ำงเก็บน้้ำเข่ือนห้วยหลวง 
*ผู้รับผิดชอบ: ๕๙๕ ถ.เพำะนิยม ต.หมำกแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธำนี ๔๑๐๐๐. e-mail: udonfish@yahoo.com 
 

mailto:udonfish@yahoo.com
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ค าน า 

อ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวงสร้างขึ้นในปี 2483 สร้างปิดกั้นล าห้วยหลวง ห้วยกุดโปง ห้วยหิน 
และห้วยกระติบ ระหว่างบ้านโคกสะอาด อ าเภอเมือง และบ้านดงน้อย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี       

มีการปรับปรุงเมื่อปี 2513 แล้วเสร็จในปี 2527 พื้นที่อ่างเก็บน้ ามีขนาด 31 ตารางกิโลเมตร (19,735 ไร่) 

ความสามารถในการกักเก็บน้ า 113.25 ลา้นลูกบาศก์เมตร เป็นแหลง่น้ าที่สนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร
แก่ชุมชน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอุดรธานี (2545) รายงานการศึกษาสภาวะการประมงและ

สภาวะเศรษฐกิจสังคมในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง พบว่าผลผลิตการจับปลาในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง
ในปีที่ศึกษามีจ านวนทั้งส้ิน 781.15 ตัน ช่วงฤดูแล้ง (เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม) มีผลผลิตรวม 234.82 
ตัน ในช่วงฤดูฝน (เดือนมิถุนายน - กันยายน) มีผลผลิตรวม 240.35 ตัน และในช่วงฤดูหนาว           

(เดอืนตุลาคม – มกราคม) มีผลผลติรวม 305.99 ตัน  
ปัจจุบันจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น ความต้องการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น  

อัตราการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในอ่างเก็บน้ าห้วยหลวง จึงเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

พ้ืนที่แหล่งน้ าไปเพ่ือประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การขุดถมพื้นที่เพ่ืออุตสาหกรรม การขยายเมือง   

การพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา 

และการเปลี่ยนแปลงเส้นทางน้ า เช่น การสร้างถนน ตลอดจนการพัฒนาการเกษตรโดยมิได้ค านึงถึง

ผลกระทบที่เกิดกับระบบนิเวศแหล่งน้ า และระบบนิเวศโดยรวมทั้งระบบ การขาดความรู้ความเข้าใจที่

ถูกต้องเพียงพอในคุณลักษณะทางธรรมชาติของระบบนิเวศ ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องไม่

เหมาะสม ประกอบกับข้อมูลสถานภาพของทรัพยากรสัตว์น้ ามีน้อยและขาดการประสานงานอย่างต่อเน่ืองระหว่าง

หน่วยงานในการบริหารจัดการพ้ืนที่และทรัพยากรในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง ท าให้การวางแผนการจัดการใช้

ทรัพยากรไม่สามารถบรรลุผลได้ ดังน้ันการศึกษาสภาวะการท าประมง เป็นแนวทางหน่ึงที่ใช้ก าหนด

แนวทางในการจัดการเพ่ือท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานที่ได้น าไปสู่การ

บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมซึ่งประกอบด้วยชุมชนโดยรอบร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และองค์กรเอกชนอื่น ๆ 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือศึกษาสภาวการท าประมงและผลจับในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง โดยศึกษา 

1. สภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
2. เครื่องมือประมงและลักษณะการท าการประมงในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง 
3. ผลจับสัตว์น้ าและการใช้ประโยชน์สัตว์น้ า 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการท าการประมง 
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วิธีการด าเนนิการ 

 1. วางแผนงานวิจัย 
วางแผนการวิจัยเพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงและผลจับสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อน  

ห้วยหลวง เพ่ือเป็นตัวแทนของแต่ละฤดูกาล จ านวน 3 คร้ังในรอบปี แบ่งพื้นที่ศึกษาในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง

ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ต้ังแต่เดือน          

ธันวาคม 2553–พฤศจิกายน 2554 

2. การรวบรวมข้อมูล 
2.1 ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลดา้นจ านวนชนิด ปริมาณของผลจับและการท า

การประมงในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง จากเอกสารและรายงานต่าง  ๆที่ไดเ้คยมีผู้ศึกษาและรวบรวมไว้ 

2.2 การรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจภาคสนาม 
ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชนที่ต้ังและการใช้ประโยชน์บริเวณโดยรอบอ่างเก็บ

น้ าเขื่อนห้วยหลวง จ านวน 3 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอกุดจับ และอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยใช้
แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้น าชาวบ้าน เพ่ือทราบจ านวนชาวประมงที่ท าการประมงในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง   

แลว้น าข้อมูลที่ไดม้าส ารวจในรายละเอียดตามกลุ่มชาวประมงในแต่ละกลุ่มและท าการจัดแบ่งเขตพื้นที่ท า

การประมงออกเป็น 3 พ้ืนที่ คือ  

พ้ืนที่ 1 บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวงตอนบน ได้แก่ บ้านโคกสะอาด บ้านศรีบูรพา 
ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง บ้านดงน้อย ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ และบ้านหนองอ้อน้อย       

ต าบลหนองบัวบาน อ าเภอหนองวัวซอ  

พ้ืนที่ 2 บรเิวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวงตอนกลาง ได้แก่ บ้านน้ าพ่น หมู่ที ่1, 4 และ 8 
ต าบลน้ าพ่น อ าเภอหนองวัวซอ 

พ้ืนที่ 3 บรเิวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวงตอนลา่ง ได้แก่ บ้านโพธิวาร ี บ้านหนองบัว

บานหมู่ที่ 1, 2 และ 8 ต าบลหนองบัวบาน อ าเภอหนองวัวซอ  
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ภาพที่ 5 จุดส ารวจที่ใช้ในการศึกษาในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง 

ตารางที่ 33 หมู่บ้านที่ท าการส ารวจสภาวะการท าการประมงและผลจับสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง    

                  ระหว่างเดอืนธันวาคม 2553 ถึงเดอืนพฤศจิกายน 2554  

พ้ืนที่ หมู่บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ชาวประมง 

ตอนบน โคกสะอาด 1 โคกสะอาด เมือง อุดรธานี 258 13 
 โคกสะอาด 2 โคกสะอาด เมือง อุดรธานี 60 2 
 ศรีบูรพา 10 โคกสะอาด เมือง อุดรธานี 246 10 
 ดงน้อย 4 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 245 37 
 หนองอ้อน้อย 8 หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี 86 39 

ตอนกลาง น้ าพ่นพัฒนา 8 น้ าพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี 152 65 
 น้ าพ่น 1 น้ าพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี 219 50 
 นาสมบูรณ์ 8 โคกสะอาด เมือง อุดรธานี 152 1 

ตอนลา่ง โพธิ์วารี 9 หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี 168 110 
 หนองบัวบาน 1 หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี 152 2 
 หนองบัวบาน 2 หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี 179 35 
 หนองบัวบาน 4 หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี 124 9 
 หนองบัวบาน 8 หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี 119 40 
 รวม     2,160 413 

ตอนบน 

ตอนกลา

ง 

ตอนล่าง 
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2.2.1 รวบรวมข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่างโดยวิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จ านวน 3 ครัง้ 
ในเดอืนธันวาคม มีนาคม และกันยายน 2553  

         - การรวบรวมข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจสังคมของชาวประมง โดยการสัมภาษณ์ครัวเรือน

ชาวประมงเกี่ยวกับสภาพทางสังคม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน สถานภาพผู้ให้
สัมภาษณ์ การนับถือศาสนาอาชีพหลัก อาชีพเสริม ภูมิล าเนา การย้ายถิ่นฐาน และสภาพทางเศรษฐกิจ 
ได้แก่ รายได้จากการท าประมง สภาพหน้ีสนิ แหลง่เงินกู้ เหตุผลในการกู้ยืมเงิน การออมเงิน  

- การรวบรวมข้อมูลลักษณะการท าการประมง ได้แก่ ลักษณะการประกอบอาชีพประมง 

ประสบการณ์ แรงงาน บริเวณท าการประมง เรือที่ใช้ท าการประมง เคร่ืองมือที่ใช้ในการท าการประมง เดือนที่ออกท า

การประมง เวลาท าการประมง ระยะทางในการออกท าการประมง ผลจับปลาที่ได้ ชนิด ปริมาณและการใช้ประโยชน์

ผลจับสัตว์น้ า ต้นทุนการท าประมง อุปสรรคในการท าการประมง ความช่วยเหลอืที่ต้องการจากหน่วยงานรัฐ 
- การรวบรวมข้อมูลสภาวะการตลาดและการค้าสัตว์น้ าของชาวประมง โดยการสัมภาษณ์ผู้

รวบรวมและผู้รับซือ้สัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง 

2.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

- วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เช่น การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง

แบบมัชฌมิเลขคณิต ทั่วไปเกี่ยวกับสภาวะการท าการประมงและเคร่ืองมือท าการประมง โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์

ข้อมูลส าเร็จรูป SPSS 
- การวิเคราะห์ผลจับสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงประมงเพ่ือประเมินประสิทธิภาพอัตราการจับ

สัตว์น้ าของเคร่ืองมือแต่ละชนิด (Catch per unit of effort, CPUE) โดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ชาวประมง 

CPUE (กรัม/ช่ัวโมง)   
= 

 น้ าหนักสัตว์น้ าที่จับได้ตามชนิดของเครื่องมือตอ่วัน 

          จ านวนช่ัวโมงที่ท าการประมงต่อวัน 

-  การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือประเมินปรมิาณผลจับสัตว์น้ ารายเดอืน ด าเนนิการโดยใช้การ

ค านวณจากสูตรของ Caddy and Bazigos (1985) 
                        n  

 ปรมิาณผลจับสัตว์น้ า (กก./เดอืน) =  W1 × D1 ×F1  
                                      I=1                                       
                                                                                              

 

 
 
 

เมื่อ    I   = ชนิดของการท าการประมง 

  W = ปรมิาณน้ าหนักสัตว์น้ าที่จับได้เฉลี่ย (กก./ครอบครัว/วัน) 
D = จ านวนวันที่ชาวประมงออกท าการประมงในรอบหน่ึงเดอืน (วัน) 
F = จ านวนครอบครัวชาวประมง (ครอบครัว) 
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ผลการศึกษา 

1. สภาพพื้นฐานทั่วไป 

ฝายห้วยหลวงแห่งแรกถูกสร้างขึน้บริเวณบ้านหัวขัว อ าเภอกุดจับ ในปี 2483 มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ชลประทานในอ าเภอเมืองและอ าเภอกุดจับ ต่อมามีการปรับปรุงฝายโดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยหลวงในปี 2513          

ที่บ้านโคกสะอาด ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง ซึ่งห่างจากฝายเก่า 7.5 กม. และสร้างคลองขวาใหม่เพ่ือเช่ือมต่อกับ

คลองเดิม ส่งผลให้พ้ืนที่ชลประทานในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอกุดจับเพ่ิมขึ้น 100,959 ไร่ สามารถส่งน้ าไปใช้เพ่ือ

การเกษตรในฤดูแลง้ 2,966.68 ไร่ และ 100,959 ไร่ ในฤดูฝน และผลติน้ าประปาในอ าเภอเมือง 21 ล้านลูกบาศก์เมตร / ปี 

อ าเภอกุดจับ 0.54 ลา้นลูกบาศก์เมตร / ปี อ าเภอหนองวัวซอ 0.54  ล้านลูกบาศก์เมตร / ปี เป็นแหล่งน้ าต้นทุนส าหรับ

แหลง่อื่น  ๆอีก 0.58 ลา้นลูกบาศก์เมตร / ปี ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยรอบ 4.16 ลา้นลูกบาศก์เมตร / ปี นอกจากน้ี

ยังใช้ประโยชน์ส าหรับป้องกันน้ าท่วม เป็นแหลง่ท่องเที่ยว และดา้นการประมง 

ในพ้ืนที่โครงการห้วยหลวงมีสหกรณ์กลุ่มผู้ใช้น้ า 1 กลุ่ม และ กลุ่มบริหารจัดการน้ า 17 กลุ่มมี

สมาชิก 522 คน โครงการชลประทานห้วยหลวง (2010) รายงานว่าเกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เฉลี่ย 46,148 บาท/

ครัวเรือน/ ปี และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 30,725 บาท/ครัวเรือน/ปี ดังน้ันเกษตรกรมีรายได้ 15,423 บาท/ครัวเรือน/ปี 

สว่นอาชีพอื่น ๆ  มีรายได้เฉลี่ย 30,450 บาท / ครัวเรือน/ปี การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ าห้วยหลวง ส่วนใหญ่ใช้

ที่ดินเพ่ือการเกษตรและปศุสัตว์ พืชที่ปลูกขึน้กับความต้องการของตลาดและโรงงาน ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่

ไดแ้ก่ ข้าว ผัก และดอกไม้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียว กข 6 เป็นผลผลิตการเกษตรที่ส าคัญ

ในพ้ืนที่น้ี ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ า พบว่าเกษตรกรจะเลี้ยงสัตว์น้ าในช่วงต้นฤดูฝน และจะจับปลาขึ้นขายในฤดูแล้ง 

ระหว่างเดอืนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 

1.1 การประกอบอาชีพของชุมชนรอบอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง 

การประกอบอาชีพหลักของชุมชนโดยรอบอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง ประกอบอาชีพท านา เป็นส่วน

ใหญ ่รองลงมาไดแ้ก่ รับจ้างภาคการเกษตร เช่น กรีดยาง ขุดมัน โดยจะพบว่าในพื้นที่ใกล้คลองส่งน้ าจะประกอบอาชีพ

ดา้นการเกษตรมาก เช่นบ้านดงน้อย และบ้านนาสมบูรณ์ ส่วนด้านการประมงพบว่าส่วนใหญ่เป็นอาชีพเสริมยกเว้นใน

พ้ืนที่ที่ท าการเกษตรน้อย เช่น บ้านหนองอ้อน้อย บ้านน้ าพ่นหมู่ 8 และบ้านโพธิ์วารี จะประกอบอาชีพประมงเป็น

อาชีพหลัก และเมื่อเทียบการท าประมงกับการประกอบอาชีพอื่นพบว่า มีผู้ประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลักมาก

เป็นอันดับที่ 4 รองจากการท านา ท าไร่ รับจ้าง และท าสวน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.87 ซึ่งชุมชนที่ท าประมงเป็นอาชีพหลัก

มีจ านวนร้อยละ 38.98 ของชุมชนที่ท าประมงทั้งหมด   
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ตารางที่ 34  อาชีพหลักของชุมชนบรเิวณโดยรอบอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง ปี 2554 (หน่วย: จ านวนคน) 

หมู่บ้าน ประมง ท าไร่ ท านา ท าสวน 
เลีย้ง
สัตว ์

เลี้ยง
สัตว์น้ า รับจ้าง รับราชการ ค้าขาย รวม 

โคกสะอาด ม.1 10 15 27  10  20 10 8 100 

โคกสะอาด ม.2   20    40 10  70 

ศรีบูรพา  4 66  20    10 100 

ดงน้อย 20 125 230 10 10  245 13 6 659 

หนองอ้อน้อย 20 6 18 12 3  54 3 3 119 

นาสมบูรณ์ 1 62 60 1   20 5  149 

น้ าพ่น ม.1 20 180 110   7  20 12 349 

น้ าพ่นพัฒนา 30 91 61  5 35  8 2 232 

โพธิ์วารี 10 5 70 65 1  10 5 2 168 

หนองบัวบาน ม.1 1  70     5  76 

หนองบัวบาน ม.2 25   125 1   21 6 178 

หนองบัวบาน ม.3  4 62     4 6 76 

หนองบัวบาน ม.8 25 17  3   34 1 3 83 

รวม 162 509 794 216 50 42 423 105 58 2,359 

 

ตารางที่ 35 การประกอบอาชีพดา้นประมงของชุมชนโดยรอบอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง ป ี2554 

หมู่บ้าน การประกอบอาชีพประมง 
รวม 

อาชีพหลัก อาชีพเสริม 
โคกสะอาด  ม.1 10 3 13 
โคกสะอาด  ม.2  2 2 
ศรีบูรพา  10 10 
ดงน้อย 20 17 37 
หนองอ้อนอ้ย 20 20 39 
น้ าพ่นพัฒนา 30 35 65 
น้ าพ่น ม.1 20 30 50 
นาสมบูรณ์ 1   1 
โพธิ์วารี 10 100 110 
หนองบัวบาน ม.1 1 1 2 
หนองบัวบาน ม.2 25 10 35 
หนองบัวบาน ม.4  9 9 
หนองบัวบาน ม.8 25 15 40 
รวม 162 252 414 
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1.2 จ านวนชาวประมงและการกระจายของชาวประมง 

จากการส ารวจ สัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูลจ านวนชาวประมงบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ า

เขื่อนห้วยหลวง ทั้ง 3 พ้ืนที่ โดยอาศัยหลักเกณฑ์การแบ่งพื้นที่ตามทิศทางน้ าเข้าและน้ าออกในรอบปี 

ระหว่างเดอืนธันวาคม 2553 ถึงพฤศจิกายน 2554 ซึ่งแบ่งการส ารวจเป็น 3 คร้ัง พบว่าจ านวนชาวประมง

ที่ท าการประมงในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง ในรอบปีมีจ านวนทั้งสิ้น 297 ครัวเรือน 414 คน โดยพื้นที่

ตอนล่างของอ่างเก็บน้ า มีชาวประมงมากที่สุด ร้อยละ 45.46 รองลงมาได้แก่พื้นที่ตอนกลาง ร้อยละ 

30.09 และพืน้ที่ตอนบน ร้อยละ 24.45  

ตารางที่ 36 จ านวนและร้อยละของชาวประมงที่ส ารวจพบบรเิวณรอบอ่างเก็บน้ าเขื่อนหว้ยหลวง จากการ   

                 ส ารวจระหว่างเดอืนธันวาคม 2553 ถึงพฤศจิกายน 2554 

พ้ืนที่ 
ธ.ค. มี.ค. ก.ย. รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ตอนบน 27 19.4 20 24.4 54 28.0 101 28.0 
ตอนกลาง 46 33.1 24 29.3 55 28.5 125 24.9 
ตอนลา่ง 66 47.5 38 46.3 84 43.5 188 47.5 

รวม 139   82  193  414   

 

1.3 เพศและอายุของชาวประมง 

จากข้อมูลพ้ืนฐานทางสังคมของชาวประมง จ านวน 125 คน พบว่าชาวประมงเป็นเพศชายร้อยละ 
80.8 และเพศหญิง ร้อยละ 19.2 ของชาวประมงทั้งหมด ส่วนอายุของชาวประมงบริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วย

หลวงมีค่าเฉลี่ย 47.9 ปี โดยพบว่าชาวประมงอายุระหว่าง 41-50 ปี มีจ านวนมากที่สุดที่สัดส่วนร้อยละ 39.52  
รองลงมามีอายุระหว่าง 51-60 ปี ที่สัดส่วนร้อยละ 25.81 ของชาวประมงทั้งหมด ส่วนที่เหลือร้อยละ 19.35 , 
11.29 และ 4.03 เป็นชาวประมงที่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี มากกว่า 61 ปี และน้อยกว่า 30 ปี ตามล าดับ  

1.4 การศึกษา 
การศึกษา จากผลการศึกษาพบว่าการศึกษาของชาวประมงบริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง ส่วน

ใหญห่รือร้อยละ 48.39 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และชาวประมงร้อยละ 29.84 จบการศึกษาใน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นระดับการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทยในขณะน้ัน โดยมีชาวประมงร้อยละ 

8.06 5.65 และ 4.03 ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามล าดับ ส่วนชาวประมงที่จบการศึกษาระดับต่ ากว่าประถมศึกษาปีที่ 4 พบร้อยละ 

4.03 
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1.5 จ านวนสมาชกิในครัวเรือน   
ครัวเรือนของชาวประมงบริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง เป็นครัวเรือนขนาดกลางที่มีสมาชิก      

4 - 6 คน คิดเป็นร้อยละ 63.71 ส่วนที่เหลือร้อยละ 20.97 และ 15.32 เป็นครัวเรือนขนาดเล็กที่มีสมาชิกใน
ครัวเรือน 1-3 คน และครัวเรือนขนาดใหญ่ที่มีสมาชิก 7-9 คน ตามล าดับ ทั้งนี้ครัวเรือนชาวประมงมีสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 4.88 คน 

1.6 รายได้ครัวเรือนชาวประมง  
ชาวประมงมีรายไดเ้ฉลี่ยครัวเรือนละ 73,384.88 บาทต่อปี โดยชาวประมงที่อาศัยอยู่ในบริเวณอ่าง

เก็บน้ าห้วยหลวง พ้ืนที่ตอนกลางมีรายไดค้รัวเรือนเฉลี่ยสูงสุด 90,460 บาทต่อครัวเรือน รองลงมาคือ ชาวประมง
ที่อาศัยอยู่ในบริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยหลวงตอนลา่งและตอนบน มีรายไดค้รัวเรือนเฉลี่ย 83,770.83 และ 66,142.97 
บาทต่อปี ตามล าดับ 

1.7 ภาวะหน้ีสนิของชาวประมง  
 ชาวประมงบริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยหลวงส่วนมากร้อยละ 69.60 มีภาวะหนี้สิน ส่วนที่เหลือร้อยละ 

21.60 ไม่มีภาวะหน้ีสิน โดยสาเหตุหน้ีสินของชาวประมงส่วนมากมาจากค่าใช้จ่ายในครัวเรือนร้อยละ 75.86 
รองลงมา คือน าไปใช้กิจกรรมการเกษตร เช่นท านา ท าสวนยางพารา ไร่อ้อย ไร่มันส าปะหลัง ร้อยละ 10.34    
ซือ้เคร่ืองมือประมง ร้อยละ 10.34 เลี้ยงสัตว์ 1.15 ตามล าดับ 

2. เครื่องมือประมงและลักษณะการท าการประมงในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง 

2.1 ลักษณะการท าการประมง 
     จากการศึกษาพบว่าชาวประมงออกท าการประมงมากที่สุดในฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึง

เดือนกันยายน คิดเป็นร้อยละ 45.6 ของชาวประมงทั้งหมด รองลงมาได้แก่ฤดูหนาว ร้อยละ 34.4  และฤดูร้อน 
ร้อยละ 20.0 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตามพ้ืนที่ พบว่าชาวประมงในพื้นที่ตอนบนออกท าการประมงมากที่สุดใน

ฤดูฝน ร้อยละ 41.0 ชาวประมงในพ้ืนที่ตอนกลาง ออกท าการประมงในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวในสัดส่วนที่

ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 47.4 และ 31.6 ส่วนชาวประมงในพื้นที่ตอนล่าง ออกท าการประมงมากที่สุดในฤดูฝน  
ร้อยละ  55.3 รองลงมาได้แก่ ฤดูหนาวร้อยละ 26.3 และ ฤดูร้อนร้อยละ 18.4 จ านวนวันท าการประมงพบว่า
ชาวประมงออกท าการประมงเฉลี่ย 16.45 วันต่อเดือน ท าการประมงมากที่สุดในฤดูหนาวเฉลี่ย 16.65 วันต่อ
เดอืน เมื่อพิจารณาตามพ้ืนที่พบว่าชาวประมงในพืน้ที่ตอนกลางออกท าการประมงสูงสุดเฉลี่ย 18.42 วันต่อเดือน 
รองลงมาคือชาวประมงในพ้ืนที่ตอนบนและพืน้ที่ตอนลา่ง ออกท าการประมงเฉลี่ย 17.19 และ 15.57 วันต่อเดือน 
ตามล าดับ 
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2.2 ประสบการณ์ในการท าประมง  
จากการสัมภาษณ์ชาวประมงพบว่าร้อยละ 44.35 มีประสบการณ์ในการท าการประมงอยู่ระหว่าง 

10-20 ปี รองลงมาร้อยละ 23.48 เป็นชาวประมงที่มีประสบการณ์ในการท าการประมงระหว่าง 21-30  ปี ส่วนที่

เหลอืร้อยละ 21.74, 6.09 และ 4.35 เป็นชาวประมงที่มีประสบการณ์ในการท าการประมงน้อยกว่า 10 ปี 31-40 

ปี และมากกว่า 40 ปีตามล าดับ ทั้งน้ีชาวประมงมีประสบการณ์ในการท าการประมงเฉลี่ย 18.8 ป ี
1.3 แรงงานที่ใช้ในการท าประมง  
จากการศึกษา พบว่าชาวประมงส่วนใหญ่ร้อยละ 84 ใช้แรงงานในการท าการประมง 1 คน มีเพียง

ร้อยละ 16 เท่าน้ันที่ใช้แรงงานในการท าการประมง 2 คน ทั้งนี้ชาวประมงในทั้ง 3 พื้นที่ใช้แรงงานในการท าการ

ประมงเฉลี่ยครัวเรือนละ 1 คน ชาวประมงร้อยละ 60.3 เป็นชาวประมงที่ท าประมงอยู่เป็นประจ าและชาวประมง
ร้อยละ 39.7 เป็นชาวประมงที่ท าประมงแบบช่ัวคราว ส าหรับลักษณะการออกท าประมงของชาวประมงพบว่าแต่

ละช่วงเวลาที่ท าการส ารวจระหว่างเดือนธันวาคม 2553 ถึงพฤศจิกายน 2554 ชาวประมงกลุ่มที่ออกท าประมง
เป็นประจ าจะออกท าประมงเฉลี่ย 5 วันต่อสัปดาห์ ขณะที่กลุม่ชาวประมงที่ออกท าประมงช่ัวคราวจะออกท าการ

ประมงเฉลี่ย 3.8 วันต่อสัปดาห์ สว่นใหญช่าวประมงจะออกท าการประมงโดยมีวันท าการประมงต่อสัปดาห์หรือ

ต่อเดอืนมากในช่วงเดอืนตุลาคม-มกราคม 

2.4 เคร่ืองมือท าการประมง   
จากการเก็บข้อมูลเคร่ืองมือท าประมงทั้ง 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูหนาว ฤดูแล้ง และฤดูฝน พบว่า

เคร่ืองมือที่ชาวประมงใช้รวม 14 ชนิด จ าแนกเป็นเคร่ืองมือประมงแบบประจ าที่ 7 ชนิด ได้แก่ ข่ายประจ าที่ เบ็ด

ราว ลอบปลานิล ลอบกิง้กอื ยอขันช่อ เบ็ดลอย และกร่ า เคร่ืองมือประมงแบบไม่ประจ าที่ 7 ชนิด ได้แก่ ข่ายไล ่

เบ็ดคัน เบ็ดนรก ปืนลูกดอก ฉมวก  แห และช้อน ชนิดเครื่องมือประมงที่นิยมใช้มากที่สุด คือ เคร่ืองมือข่าย

ประจ าที่ นิยมใช้มากที่สุดร้อยละ 43.2 ของเคร่ืองมือทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ยอขันช่อ ข่ายไล่ และเบ็ดคัน นิยม

ใช้ร้อยละ 22.9, 14.7 และ 6.1 ตามล าดับ (ตารางที่ 52) ปริมาณการใช้เคร่ืองมือประมงตามเดือนส ารวจพบว่า 

เคร่ืองมือข่ายประจ าที่ ข่ายไล่ และยอขันช่อ เป็นเครื่องมือที่ชาวประมงนิยมใช้กันมากในทุกเดือนส ารวจ เมื่อ

พิจารณาตามพ้ืนที่พบว่าเคร่ืองมือข่ายประจ าที่ส่วนใหญ่ใช้ในพื้นที่ตอนล่าง ร้อยละ 40.8 รองลงมาได้แก่พื้นที่

ตอนบนร้อยละ 35.6 ส่วนยอขันช่อจะใช้ในพ้ืนที่ตอนบนมากกว่าพื้นที่อื่นร้อยละ 50.5 รองลงมา ได้แก่ พื้นที่
ตอนกลางร้อยละ 40.6 เคร่ืองมือข่ายไล่ใช้ในพ้ืนที่ตอนล่างมากกว่าพื้นที่อื่นร้อยละ 42.9 รองลงมา ได้แก่ พื้นที่
ตอนกลาง ร้อยละ 41.4 สว่นเคร่ืองมือเบ็ดคัน และแห จะใช้ในพืน้ที่ตอนบนมากกว่าพืน้ที่อื่น ร้อยละ 44.4 และ 48 

ข่าย พบว่าเป็นเคร่ืองมือที่ชาวประมงในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวงนิยมใช้มากที่สุด โดยทั่วไปพบว่ามีช่องตาอยู่

ระหว่าง  2-30 เซนติเมตร โดยข่ายขนาดช่องตา 4 เซนติเมตรเป็นข่ายที่มีการใช้มากที่สุดร้อยละ 13.1 รองลงมา

ไดแ้ก่ข่ายขนาดช่องตา 10 และ 3 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 12.6 และ 8.9 ของชาวประมงทั้งหมด ตามล าดับ 
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2.5 ประสทิธิภาพของเคร่ืองมือประมง 
 จากการศึกษาพบว่าเคร่ืองมือช้อนปลาซิวแก้วและลอบปลานิลสามารถจับสัตว์น้ าได้ปริมาณ

มากที่สุด โดยมีผลจับเฉลี่ย 30.0 กิโลกรัม/ราย/วัน ส่วนเคร่ืองมือที่มีผลจับรองลงมา ได้แก่ ลอบกิ้งกือ ฉมวก 

และยอขันช่อใหญ ่ซึ่งผลจับเฉลี่ยเท่ากับ 15, 11 และ 10 กิโลกรัม/ราย/วัน ตามล าดับ และเมื่อน าปริมาณผลจับ

สัตว์น้ าไปค านวณหาค่าประสทิธิภาพของเคร่ืองมือประมงต่อหน่ึงหน่วยเคร่ืองมือต่อช่ัวโมง พบว่า เคร่ืองมือที่มี

ประสทิธิภาพในการจับสัตว์น้ าได้ดีที่สุด  คือ ช้อนปลาซิวแก้ว รองลงมาได้แก่ ยอขันช่อใหญ่ ข่ายไล่ ฉมวก แห 

ลอบปลานิล ปืนลูกดอก เบ็ดราว ลอบกิ้งกือ และเบ็ดคัน ซึ่งมีประสิทธิภาพการจับเฉล่ีย 7,500.0, 1,716.8, 
1,709.2, 1,571.4, 1,256.2, 1,250.0, 1,000.0, 680.6, 625.0 และ 619.6 กรัมต่อหน่วยเคร่ืองมือต่อช่ัวโมง 
ตามล าดับ  

ตารางที่ 37 เครื่องมือประมงในอ่างเก็บน้ าห้วยหลวงจ าแนกตามเดอืนส ารวจระหว่างเดอืนธันวาคม 2553   

                 ถึงพฤศจิกายน 2554 

ชนิดเครื่องมือ 
ต.ค.-ม.ค. กพ.-พ.ค. ม.ิย.-ก.ย. รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ข่ายประจ าที่ 58 30.4 58 30.4 75 39.3 191 43.2 
ข่ายไล่ 21 32.3 25 38.5 19 29.2 65 14.7 
แห 6 24.0 12 48.0 7 28.0 25 5.7 
ยอขันช่อ 32 31.7 35 34.7 34 33.7 101 22.9 
เบ็ดคัน 7 25.9 5 18.5 15 55.6 27 6.1 
เบ็ดราว 1 16.7   5 83.3 6 1.4 
ฉมวก 1 14.3 1 14.3 5 71.4 7 1.6 
ลอบปลานิล 1 33.3 1 33.3 1 33.3 3 0.7 
ลอบกิง้กอื 

    1 100.0 1 0.2 
ช้อน 1 33.3 1 33.3 1 33.3 3 0.7 
เบ็ดนรก 

    8 100.0 8 1.8 
เบ็ดลอย  2 66.7   1 33.3 3 0.7 
ปืนลูกดอก 1 100.0     1 0.2 
กร่ า 1 100.0     1 0.2 

รวม 132   138   172   442   
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ตารางที่ 38 ปริมาณผลผลติสัตว์น้ าที่จับจากเคร่ืองมือประมงในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง จากการส ารวจ   
                  ระหว่างเดอืนธันวาคม 2553 ถงึ พฤศจิกายน 2554   

ชนิดเครื่องมือ 
ผลจับสัตว์น้ าเฉล่ีย  ระยะเวลาที่ใช้  ประสิทธิภาพเครื่องมือ 

(กรัม/หน่วยเครื่องมือ/ชม.) (กก./ราย/วัน/เที่ยว) (ชม.) 
ข่ายประจ าที ่ 6.4 13.7 467.5 
ข่ายไล่ 7.8 4.5 1,709.2 
ฉมวก 11.0 7.0 1,571.4 
ช้อนปลาซิวแก้ว 30.0 4.0 7,500.0 
เบ็ดคัน 5.9 9.5 619.6 
ยอขันช่อ (ใหญ่) 10.0 5.8 1,716.8 
เบ็ดนรก 5.0 10.2 491.8 
เบ็ดลอย 3.7 10.4 351.4 
เบ็ดราว 9.8 14.4 680.6 
ปืนลูกดอก 3.0 3.0 1,000.0 
ยอขันช่อ (เล็ก) 3.0 6.0 500.0 
ลอบ 5.5 16.0 343.8 
ลอบปลานิล 30.0 24.0 1,250.0 
แห 8.0 6.4 1,256.2 
กร่ า 7.0 24.0 291.7 
ลอบกิง้กอื 15.0 24.0 625.0 

 
2.6 รายไดจ้ากการท าประมง   
จากผลการศึกษาพบว่าชาวประมงมีรายได้จากการท าการประมงเฉลี่ย 47,329.80 บาทต่อปี หรือ

เฉลี่ย 3,944.15 บาทต่อเดือน โดยชาวประมงมีรายได้จากการท าประมงสูงสุดในฤดูแล้ง เฉลี่ยรวม 16,584.48 
บาทต่อปี เน่ืองจากชาวประมงสามารถจับสัตว์น้ าได้มากขึ้น เมื่อพิจารณาในแต่ละเขตพื้นที่พบว่าชาวประมงใน
พ้ืนที่ตอนกลาง มีรายไดจ้ากการท าประมงสูงสุดเฉลี่ย 20,450.0 บาทต่อปี เน่ืองจากชาวประมงในพื้นที่ตอนล่าง
ส่วนใหญท่ าประมงเป็นอาชีพหลัก  
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3. ผลจับสัตว์น้ าและการใช้ประโยชน์สัตว์น้ า 
3.1 ปรมิาณผลจับสัตว์น้ าทั้งหมด 

จากการศึกษาปริมาณผลจับสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวงพบว่ามีผลจับสัตว์น้ าเฉลี่ยเท่ากับ  
7.2 กิโลกรัม/ราย/วัน โดยมีผลจับเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมิถุนายน – กันยายน 2554 เท่ากับ 8.0 กิโลกรัม/ราย/วัน 
รองลงมาได้แก่ เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554 มีผลจับเฉลี่ย 7.0 กิโลกรัม/ราย/วัน และช่วงเดือน     

ตุลาคม-มกราคม 2554  มีผลจับเฉลี่ย 6.5 กิโลกรัม/ราย/วัน ตามล าดับ  จากการศึกษาคร้ังนี้มีปริมาณผลจับสัตว์

น้ ารวม 214,576.9 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็น 10.87 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และ 519.56 กิโลกรัมต่อรายต่อปี ซึ่งพบว่าจับ
สัตว์น้ าไดม้ากที่สุดในฤดูฝนรวม 109,708.1 กิโลกรัม รองลงมาได้แก่ฤดูหนาว และฤดูร้อน จับได้รวม 61,795.43 
และ 43,073.39  กิโลกรัม ตามล าดับ โดยปริมาณชนิดสัตว์น้ าที่มีผลจับมาก 5 อันดับ ได้แก่ ปลานิล ปลาสร้อย
ขาว ปลาไสตั้นตาขาว ปลาสร้อยนกเขา และปลาสวาย ตามล าดับ  

ตารางที่ 39 การประเมินผลจับสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวงตามเดอืนส ารวจ จากการส ารวจ  
                ระหว่างเดอืนธันวาคม 2553 ถึงพฤศจิกายน 2554  

ปรมิาณสัตว์น้ าและการท าการประมง ต.ค.-ม.ค. กพ.-พ.ค. ม.ิย.-ก.ย. เฉล่ีย 
จ านวนชาวประมงที่ท าการประมง (ราย) 139 102 172 137.7 
ผลจับสัตว์น้ าเฉลี่ย (กก./ราย/วัน) 6.5 7.0 8.0 7.2 
วันท าการประมงเฉล่ีย (วัน/สัปดาห์) 4.1 4.5 4.5 4.4 
ปรมิาณสัตว์น้ าเฉลี่ยที่น าไปจ าหน่าย (กก./ราย/วัน) 4.1 4.4 5.0 4.5 
ปรมิาณสัตว์น้ าที่ชาวประมงเก็บไว้บริโภค (กก./ราย/วัน) 2.5 2.7 3.1 2.8 
รายไดเ้ฉล่ีย (บาท/วัน) 197.7 236.5 233.2 222.5 
ผลจับสัตว์น้ าที่ค านวณได้จากชาวประมง (กก./วัน) 908.8 717.9 1,371.4 999.3 
ปรมิาณผลจับสัตว์น้ าทั้งหมด (กิโลกรัม/เดอืน) 15,448.9 10,768.3 27,427.0 17,881.4 

 
3.2 การใช้ประโยชน์สัตว์น้ า 
จากการศึกษาพบว่า ปริมาณสัตว์น้ าที่ชาวประมงน าไปบริโภคในครัวเรือนมีเพียงร้อยละ 27.4 ส่วน

ที่เหลอือีกร้อยละ 68.4 ชาวประมงน าไปจ าหน่ายเองในหมู่บ้านและจ าหน่ายให้กับผู้รวบรวมซึ่งเป็นผู้รวบรวมราย
ย่อย โดยผู้รวบรวมจะน าไปจ าหน่ายที่ตลาดสดในตัวอ าเภอหนองวัวซอ และกุดจับ ในการจ าหน่ายมีการจ าหน่าย

ทั้งในรูปปลาสดที่ตายแลว้และปลาแปรรูป เมื่อพิจารณาในแต่ละพืน้ที่พบว่า ชาวประมงในพื้นที่ตอนล่าง น าสัตว์

น้ าที่จับได้ไปจ าหน่ายสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 75.6 ชาวประมงในพื้นที่ตอนบนน าสัตว์น้ าที่จับได้มาบริโภคสูงสุด
ร้อยละ 36.1  ส่วนชาวประมงในพ้ืนที่ตอนกลาง น าสัตว์น้ าที่จับได้มาแปรรูปสูงสุดร้อยละ 8.0 เน่ืองจาก

ชาวประมงในพ้ืนที่ตอนล่าง และตอนกลางเป็นชาวประมงที่ท าการประมงเป็นหลักจึงหาปลาเพ่ือจ าหน่าย      

ส่วนชาวประมงในพ้ืนที่ตอนบน เป็นชาวประมงที่ท าการประมงเป็นอาชีพเสริมจึงท าการประมงเพ่ือบริโภคและ

แปรรูปเป็นสว่นใหญ ่  



 

 

 
  

รายงานประจ าปีงบประมาณ  2558  2559               ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน์้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี) 

Annual report  2015  2016                                              INLAND AQUACULTURE RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER ZONE 4 

96 

3.3 ราคาและสว่นต่างราคาสัตว์น้ า 
จากการศึกษาพบว่าราคาสินค้าสัตว์น้ าขึ้นกับชนิดพันธุ์ และ ปริมาณสัตว์น้ าที่ชาวประมงจับได้  

โดยพบว่าปลาในกลุ่มปลาเกล็ด เช่น ปลาสร้อยขาว ปลาสร้อยนกเขา ปลาไส้ตันตาขาว มีราคาเปลี่ยนแปลง

มากกว่าปลาในกลุ่มอื่นๆ โดยปกติผู้ค้ารับซื้อราคากิโลกรัมละ 30 บาท แต่ในช่วงฤดูฝนและฤดูน้ าหลาก         

ซึ่งชาวประมงสามารถจับสัตว์น้ ากลุม่น้ีในปริมาณมากราคาจะลดต่ าลงเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20 บาท  ท าให้การแปร

ผันของราคาสัตว์น้ าในรอบปีพบมีความแตกต่างอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ 10 บาท ในสว่นของสัตว์น้ าที่มีคุณค่าทาง

เศรษฐกิจสูง เช่น ปลานิล ปลาช่อน ปลากราย และปลากดเหลือง พบว่าราคาไม่มีความแตกต่างในรอบปี       

โดยราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 50-60 บาท ในด้านส่วนต่างของราคาสัตว์น้ าจากชาวประมงถึงผู้รับซื้อสัตว์น้ าสู่

ผู้บริโภคอยู่ระหว่าง กิโลกรัมละ 10-20 บาท  

4.  ปัญหาและอุปสรรคในการท าการประมง 

  จากการสัมภาษณ์ชาวประมงในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวงพบว่าประสบปัญหาและอุปสรรคใน

การท าการประมง ปัญหาที่พบมากที่สุดไดแ้ก่ปรมิาณปลาลดน้อยลงจากจ านวนชาวประมงมากขึ้น พบร้อย

ละ 29.2 รองลงมาได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง มีคลื่นลมแรงเป็นอุปสรรคในการท า

ประมงโดยพบร้อยละ 20.2 ปัญหาการเพ่ิมจ านวนของไมยราบยักษ์ซึ่งเป็นอุปสรรคในการท าประมงพบร้อย

ละ 11.2 ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายด้วยวิธีการใช้ไฟฟ้าและการท าประมงแบบกางกั้นโดยเฉพาะใน

พ้ืนที่ตอนบนและตอนลา่ง พบรอ้ยละ 10.1 จากการสัมภาษณ์ชาวประมงเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาด้าน 
การประกอบอาชีพประมงในอ่างเก็บน้ าห้วยหลวง พบว่าชาวประมงร้อยละ 72.0 ต้องการให้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า
เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีปริมาณสัตว์น้ าเพ่ิมมากขึ้น รองลงมาต้องการให้จัดต้ังกองทุนให้กู้ยืมในการประกอบอาชีพ

ประมง ร้อยละ 10.3 ให้เจ้าหน้าที่กวดขันการใช้เคร่ืองมือผิดกฎหมาย ร้อยละ 6.5 ต้องการให้จัดต้ังเขตอนุรักษ์

พันธุ์ปลาเพ่ือให้สัตว์น้ าแพร่ขยายพันธุ์และมีแหลง่ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย ร้อยละ 5.6  ต้องการให้มกีารอนุญาตใช้

เคร่ืองมือยอขันช่อใหญใ่นบริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง ร้อยละ 4.7 ร้อยละ 1.9 และ 0.9 คือต้องการให้มีการ
ขุดลอกบริเวณท่าจอดเรือ ท่าขึ้นปลา เพ่ือแก้ปัญหาการตื้นเขิน และก าจัดไมยราบยักษ์ที่ขึ้นตามชายฝั่งและ     

ให้ภาครัฐจัดสรรที่ดินท ากินให้กับเกษตรกรที่ที่ท ากินถูกน้ าท่วมในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ตามล าดับ  
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5. สรุปผลการศึกษา 

  1. สภาพพ้ืนฐานทั่วไปของอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวงโดยภาพรวมเป็นเเขื่อนดินสูง 12.50 เมตร     
สันเขื่อน ยาว 4.9 กิโลเมตร พ้ืนที่อ่างเก็บน้ ามีขนาด 31 ตารางกิโลเมตร  (19,735 ไร่) ความสามารถในการกักเก็บ
น้ า 113.25 ลา้นลูกบาศก์เมตร มีคลองสง่น้ า 2 สาย รวมระยะทาง 45.81 กิโลเมตร ประโยชน์ที่ไดรั้บจากโครงการ 
คือสามารถสง่น้ าไปใช้เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง 2,966.68 ไร่และ 100,959 ไร่ ในฤดูฝน ชาวประมงในอ่างเก็บน้ า
เขื่อนห้วยหลวงในปี พ.ศ. 2554 มีจ านวนทั้งสิ้น 297 ครัวเรือน 414 คน อาศัยอยู่ใน 12 หมู่บ้านรอบอ่างเก็บน้ า
เขื่อนห้วยหลวง โดยพ้ืนที่ตอนล่างของอ่างเก็บน้ ามีชาวประมงมากที่สุด ร้อยละ 45.46 รองลงมาได้แก่พ้ืนที่
ตอนกลางร้อยละ 30.09 และพ้ืนที่ตอนบนร้อยละ 24.45 ชาวประมงมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.88 คน มีอายุ
เฉลี่ย 47.9 ปี มีประสบการณ์ท าประมงเฉลี่ย 18.8 ปี ท าประมงเป็นอาชีพหลักร้อยละ 39.14 ของชาวประมง
ทั้งหมด ใช้แรงงานในการท าประมงเฉลี่ย 1 คน มีรายไดจ้ากการท าการประมงเฉลี่ย 3,944.15 บาทต่อเดือน และ
สว่นใหญม่ีหน้ีสนิร้อยละ 69.6  

2. ลักษณะการท าการประมงและเคร่ืองมือประมง ชาวประมงออกท าประมงในสัดส่วนที่ต่างกันใน 
3 เที่ยวส ารวจ ฤดูฝนมีสัดสว่นการท าประมงมากที่สุดร้อยละ 45.6 รองลงมาได้แก่ฤดูหนาว และฤดูร้อน รัอยละ 
34.4 และ 20.0 ตามล าดับ พบเคร่ืองมือท าการประมงรวม 14 ชนิด โดยข่ายประจ าที่เป็นเคร่ืองมือที่นิยมใช้มาก
ที่สุดร้อยละ 43.2 ของเคร่ืองมือทั้งหมด รองลงมาไดแ้ก่ ยอขันช่อ ข่ายไล ่และเบ็ดคัน นิยมใช้ร้อยละ 22.9, 14.17 
และ 6.7 ตามล าดับ สวิงช้อนปลาซิวแก้วเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ าสูงสุด สามารถจับปลาได ้
30 กิโลกรัมต่อรายต่อวัน สว่นผลจับสัตว์น้ าของชาวประมงมีผลจับเฉลี่ย 7.2 กิโลกรัมต่อรายต่อวัน  

         3. ผลจับสัตว์น้ าและการใช้ประโยชน์ อ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวงสามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ
วันละ 999.3 กิโลกรัม โดยมีผลจับสัตว์น้ าสูงสุดในฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน ประมาณเดือนละ 

27,427.0 กิโลกรัม และต่ าสุดในฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ประมาณเดือนละ 10,768.3 
กิโลกรัม ปริมาณผลจับของชาวประมงมีค่าเฉลี่ย 7.2 กิโลกรัมต่อรายต่อวัน ชาวประมงมีวันท าการประมงเฉลี่ย 
4.4 วันต่อสัปดาห์ ชาวประมงน าสัตว์น้ าที่จับไดไ้ปบริโภคร้อยละ 27.4 สว่นที่เหลอืร้อยละ 68.4 น าไปจ าหน่ายเอง
ในหมู่บ้านและจ าหน่ายให้กับผู้รวบรวมซึ่งเป็นผู้รวบรวมรายย่อยเท่าน้ัน โดยจ าหน่ายในรูปปลาสดไม่มชีีวิต 

6. ปัญหาและอุปสรรคในการท าการประมง  
  ปัญหาปริมาณปลาในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวงลดลงเป็นปัญหาที่พบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

29.2 สว่นแนวทางแก้ไขการประกอบอาชีพดา้นประมงในอ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวง พบว่าชาวประมงร้อยละ 72 
ต้องการให้ปลอ่ยพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ิมเติมเพ่ือให้มปีริมาณผลผลติสัตว์น้ าเพ่ิมมากขึน้ ร้อยละ 10.3 ต้องการให้จัดต้ัง
กองทุนกู้ยืมในการประกอบอาชีพด้านประมง และร้อยละ 6.5 อยากให้เจ้าหน้าที่กวดขันด้านการใช้เคร่ืองมือ

ประมงผิดกฎหมาย 
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7. ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า อ่างเก็บน้ าเขื่อนห้วยหลวงมีเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า จ านวน       

2 แห่ง คือ บริเวณบ้านหนองอ้อน้อย และบ้านโพธิ์วารี คิดเป็นพื้นที่รวม 250 ไร่ หรือ ร้อยละ 1.27               

ซึ่งมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดของอ่างเก็บน้ าห้วยหลวง ดังน้ันควรจัดท าเขตอนุรักษ์เพ่ิมเติม    

เพ่ือเป็นแหลง่เพ่ิมผลผลติปลาให้กับอ่างเก็บน้ า และควรมีการเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการ

ควบคุมดูแลการจับสัตว์น้ าเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ เป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์

น้ าให้เกิดความย่ังยืน 

 2.  ปัจจุบันพบว่าการท าประมงยอขันช่อเพ่ิมจ านวนมากขึ้นในอ่างเก็บน้ าห้วยหลวง ส่งผลต่อ
การลดลงของสัตว์น้ า ในปี 2554 มีการจัดท าเขตท าประมงยอขันช่อและขึ้นทะเบียนจ านวนยอขันช่อ     

เพ่ือป้องกันการเพ่ิมจ านวนของเคร่ืองมือดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควรมีการกวดขันและดูแลเขต 

รวมทั้งมกีารป้องกันการเพ่ิมขึ้นของจ านวนยอขันช่อในอ่างเก็บน้ าห้วยหลวง 

3. สง่เสริมให้เกิดการรวมกลุ่มด้านประมงในชุมชนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และ

อาชีพให้กับชุมชน รวมทั้งช่วยกันดูแลแหลง่ท าประมง และสัตว์น้ า เพ่ือป้องกันการท าประมงผิดกฎหมายจาก

คนต่างพ้ืนที่ 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนและผู้น าหมู่บ้านในพื้นที่ควรช่วยกันดูแลแหล่งน้ า ป้องกันการร่ัวไหลของ

ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สารเคมีทางการเกษตรจากแปลงนา และแปลงเพาะปลูกอื่นลงสู่อ่างเก็บน้ า มีการแจ้งเจ้าหน้าที่

เมื่อพบการปลอ่ยน้ าทิ้งของโรงงานในบริเวณอ่างเก็บน้ า ซึ่งน้ าทิ้งเหลา่นีส้ง่ผลต่อการลดลงของสัตว์น้ า 
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เทคนิคการจัดการพ่อแม่พันธ์ุปลาตะเพยีนปากหนวดเพื่อการเพาะพันธ์ุ 

เรณู สริิมงคลถาวร*  ทิวารัตน์ เถลิงเกียรติลีลา   บรรพต พิชค า   สทิธิวัฒน์ รันศรี 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 4 (อุดรธานี) 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเทคนิคการจัดการพ่อแม่พันธุ์ปลาตะเพียนปากหนวด เพ่ือให้ไดพ่้อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์เพศ

เหมาะสมต่อการเพาะพันธุ์ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษารูปแบบการเลี้ยงที่เหมาะสมระหว่างการเลี้ยงในบ่อดินและบ่อ

ซีเมนต์ และปัจจัยดา้นอาหารที่มีส่วนผสมของสาหร่ายสไปรูไลน่ากับที่ไม่ผสมสาหร่ายสไปรูไลน่า และศึกษาการ

เตรียมความพร้อมของแม่พันธุ์โดยวิธีการฝังฮอร์โมนซึ่งเป็นเทคนิคในการพัฒนากระตุ้นการตกไข่ และวางไข่ของ

ปลา เพ่ือพัฒนาวิธีการเพาะพันธุ์ และการศึกษาพัฒนาการของไข่และตัวอ่อน รวมทั้งการอนุบาลลูกปลาในบ่อ

ดิน โดยด าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอุดรธานีระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ในปี 2556 

และปี 2557 
ผลการศึกษาเทคนิคการจัดการพ่อแม่พันธุ์ปลา พบว่าการเลี้ยงในบ่อดินมีพ่อแม่พันธุ์ปลาตะเพียน

ปากหนวดที่สมบูรณ์เพศ และพร้อมส าหรับการใช้เพาะพันธุ์โดยการกระตุ้นด้วยฮอร์โมนเพ่ือให้วางไข่ได้ใน

สัดสว่นจ านวน (60%) มากกว่าที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ (30%) และในการจัดการการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาตะเพียน

ปากหนวดดว้ยอาหารผสมระดับโปรตีน ๒๖% สูตรผสมสาหร่ายสไปรูไลน่าและไม่ผสมสาหร่ายสไปรูไลน่า พบว่า 
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) ของพ่อแม่พันธุ์ปลาที่มีความสมบูรณ์เพศพร้อมส าหรับการ

เพาะพันธุ์ระหว่างการเลี้ยงโดยให้อาหารผสมสูตรที่ผสมและไม่ผสมสาหร่ายสไปรูไลน่า 
ผลการศึกษาการเหน่ียวน าให้แม่ปลาวางไข่ด้วยวิธีการฝัง Pellet ทีมีส่วนประกอบของฮอร์โมน

สังเคราะห์ Buserelin acetate 30 ไมโครกรัม ผสม cholesterol และ cellulose 85% และ 15% ของน้ าหนัก 
pellet และ Pellet ทีไม่มสีว่นประกอบของฮอร์โมนสังเคราะห์ Buserelin acetate มีส่วนผสมเฉพาะ cholesterol 
และ cellulose ปริมาณ 85% และ 15% ของน้ าหนัก pellet พบว่า แม่ปลามีความสมบูรณ์เพศและพร้อมผสม

พันธุ์เร็วขึน้ในการฝัง Pellet ทีมีส่วนประกอบของฮอร์โมนสังเคราะห์ Buserelin acetate 
การศึกษาอัตราการปฏิสนธิและอัตราการฟักจากการเพาะพันธุ์โดยการฉีดฮอร์โมน จ านวน 2 คร้ัง

เพ่ือกระตุ้นให้แม่ปลาวางไข่ โดยคร้ังแรกใช้ HCG (Human Chorionic Gonadotropin) อัตรา 200 IU ต่อน้ าหนัก
แม่ปลา 1 กิโลกรัม เว้นระยะเวลา 8 ช่ัวโมง ฉีดคร้ังที่สอง ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ Buserelin Acetate ในอัตรา 15
ไมโครกรัมต่อน้ าหนักแม่ปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ (Domperidon) ในอัตรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
การเพาะพันธุ์ผสมเทียมโดยการรีดไข่ผสมกับน้ าเชื้อด้วยวิธีแห้งแบบดัดแปลง (Modified dry method) พบว่า 
อัตราการปฏิสนธิเฉล่ียเท่ากับ 33.19+16.25% และอัตราการฟักเฉลี่ยเท่ากับ 23.05+ 13.48% ส าหรับผล

การศึกษาพัฒนาการทางคัพภะปลาตะเพียนปากหนวด พบว่า  เร่ิมจากไข่ได้รับการปฏิสนธิจนฟักออกเป็นตัว   

ใช้เวลาประมาณ 14 ช่ัวโมง 30 นาที ที่อุณหภูมิน้ า 28-30 องศาเซลเซียส ลูกปลาแรกฟักมีความยาวเหยียด 

2.82 มิลลเิมตร 
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การอนุบาลลูกปลาตะเพียนปากหนวด ความยาวเร่ิมต้นเฉลี่ย 5.5 มิลลิเมตร น้ าหนักเร่ิมต้นเฉลี่ย 

0.004 กรัม ในบ่อดนิขนาด 400 ตารางเมตร เป็นเวลา 43 วัน ในอัตรา 100 ตัวต่อตารางเมตร พบว่า มีความยาว

สุดท้ายเฉลี่ย 39.91+2.79 มิลลเิมตร น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 0.61+0.11 กรัม และมีอัตราการรอดเฉลี่ย 65.52+๑
14.41% 

ดังน้ัน การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาในบ่อดินด้วยอาหารที่ไม่ต้องมีส่วนผสมของสาหร่ายสไปรูไลน่า 

เป็นเทคนิคการจัดการพ่อแม่พันธุ์ปลาตะเพียนปากหนวดที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้พ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์เพศต่อการ

เพาะพันธุ์ และสามารถเหน่ียวน าให้แม่ปลามีความสมบูรณ์เพศและพร้อมผสมพันธุ์เร็วขึ้นด้วยวิธีการฝัง Pellet 
ทีมีส่วนประกอบของฮอร์โมนสังเคราะห์ Buserelin acetate  
 
ค าส าคัญ :   ปลาตะเพียนปากหนวด  การจัดการพ่อแม่พันธุ์ปลา  การฝังฮอร์โมน 
 * ผู้รับผิดชอบ :  595 ถนนเพาะนยิม ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
e-mail : kohkaset@gmail.com 
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ค าน า 

 ปลาตะเพียนปากหนวด หรือบางท้องถิ่นเรียกว่าปลาจาด มีช่ือ Common name ว่า Goldfin 

tinfoil barb (Rainboth, 1996) เป็นปลาที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันกับปลาตะเพียน แต่มีล าตัวที่เรียว และมี

ขนาดใหญ่กว่าปลาตะเพียน ปัจจุบันปลาตะเพียนปากหนวดได้ลดจ านวนลงไปมากในแหล่งน้ าธรรมชาติ 

เน่ืองจากเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ ให้เนื้อมาก รสชาดดี เป็นที่นิยมบริโภค จึงมีท าให้ปลาชนิดนี้มีความเสี่ยง

และมีโอกาสสูญพันธุ์ได้ ถึงแม้ว่า เดชา และคณะ (2549) สามารถเพาะพันธุ์ได้ส าเร็จ แต่ไม่มีการเผยแพร่
เป็นเอกสารวิชาการ และเป็นการเพาะพันธุ์จากปลาที่รวบรวมจากธรรมชาติมาเลี้ยงซึ่งพ่อแม่พันธุ์มีจ านวน

น้อย ท าให้ได้ผลผลิตลูกปลาในปริมาณไม่มาก และข้อมูลจากรายงานบันทึกผลการปฏิบัติงานของเดชา

และคณะ ในปี 2549 ยังไมค่รบถ้วนสมบูรณ์ทั้งในดา้นการเพาะพันธุ์ เช่น พัฒนาการของไข่และตัวอ่อน ซึ่ง

ยังไมม่ีรายละเอียดระยะพัฒนาคัพภะ และดา้นการอนุบาลที่เป็นการศึกษาเฉพาะการอนุบาลในบ่อซีเมนต์

เท่าน้ันซึ่งไม่สามารถอนุบาลลูกปลาในปรมิาณมากได้ รวมทั้งด้านการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์

ซึ่งเลี้ยงได้จ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการผลิตลูกปลาให้ไดป้รมิาณคราวละมากๆ ประกอบกับปลาตะเพียน

ปากหนวดเป็นปลาชนิดใหม่ที่เร่ิมมีการศึกษา จึงมีข้อมูลเอกสารงานวิจัยด้านอนุกรมวิธานเท่าน้ัน ยังไม่มี

ข้อมูลรายงานผลการศึกษาอื่น เช่น ชีววิทยาการสืบพันธุ์ การจัดการการเลี้ยง การพัฒนาเทคนิควิธีการ

เพาะพันธุ์และการอนุบาล ระยะพัฒนาการของตัวอ่อน อาหารและอุปนิสัยการกินอาหาร และการ

เพาะเลี้ยงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งข้อมูลเหลา่นีม้ีความส าคัญและจ าเป็นต้องใช้ประกอบการวางแผนด าเนินงาน

ในการเพ่ิมผลผลิตปลาชนิดน้ีในแหล่งน้ าและการส่งเสริมแนะน าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง การขาดข้อมูล

พ้ืนฐานต่างๆ ของปลาชนิดน้ี จะท าให้การเพาะพันธุ์ และการอนุบาลไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ดังน้ัน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจดือุดรธานี จึงได้คัดเลอืกปลาชนิดนีเ้ป็นปลาประจ าหน่วยงาน และได้ด าเนิน

โครงการผลิตพันธุ์ปลาตะเพียนปากหนวด เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้มากขึ้นทั้งในด้านการจับจากแหล่งน้ าที่ได้

ปลอ่ยปลาชนิดน้ี และดา้นการเลี้ยงจากการสนับสนุนลูกปลาให้เกษตรกรน าไปเลี้ยงในบ่อดินและในกระชัง 

เน่ืองจากมีแนวโน้มที่ดีส าหรับปลาชนิดน้ีที่สามารถเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ า สร้างรายได้ให้กับชุมชน และ

สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจชนิดใหม่ ดังน้ัน ศูนย์ฯ จึงจ าเป็นต้องมี

การศึกษาต่อเน่ืองจากรายงานผลของเดชาและคณะ (2549) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสามารถน าไปใช้ใน

การศึกษาวิจัยดา้นอื่น เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์การขยายพันธุ์และพัฒนาให้เป็นปลาเศรษฐกิจอีกชนิด

หน่ึงทดแทนปลาตะเพียนที่มีขนาดเล็ก และมอีัตรารอดน้อยลงในแหล่งน้ าธรรมชาติต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

 เพ่ือให้ไดข้้อมูลปลาตะเพียนปากหนวด ดังต่อไปนี้ 
1. การจัดการที่เหมาะสมในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ 
2. การเหน่ียวน าให้แม่ปลาวางไขโ่ดยการฝังฮอร์โมน 
3. พัฒนาการของไข่และตัวอ่อนจากการผสมเทียม 

วิธีการศึกษา 

1. การจัดการการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ 

1.1  การจัดการดา้นรูปแบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

- การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดนิ โดยเลี้ยงแบบรวมเพศในบ่อดินขนาด 1 ไร่ ระดับน้ า 1.0 
เมตร ในอัตราความหนาแน่น 1 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร จ านวน 2 บ่อ ให้อาหารระดับโปรตีน 

25% วันละ 2 ครัง้ ระยะเวลาการเลี้ยงเร่ิมจากเดอืนพฤษภาคม ถึงเดอืนพฤศจิกายน 2556 
-  การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในบ่อซีเมนต์แบบระบบปิด และมีน้ าหมุนเวียน โดยเลี้ยงแบบรวม

เพศในบ่อซีเมนต์ ขนาด 50 ตารางเมตร ระดับน้ า 1.0 เมตร ในอัตราความหนาแน่น 1 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 20 
ตารางเมตร จ านวน 2 บ่อ ให้อาหารระดับโปรตีน 25% ในอัตรา 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว ระยะเวลา

การเลี้ยงเร่ิมจากเดอืนพฤษภาคม ถึงเดอืนพฤศจิกายน 2556 
1.2 การจัดการด้านอาหารพ่อแม่พันธุ์ ให้อาหารพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในบ่อดินและบ่อซีเมนต์   

วันละ 2 คร้ัง ในอัตรา 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว โดยบ่อที่ 1 ให้อาหารผสมบดอัดเป็นเม็ดมีส่วนผสม

ของสไปรูไลน่า และบ่อที่ 2 ให้อาหารผสมบดอัดเป็นเม็ด ไมผ่สมสไปรูไรน่า โดยระดับโปรตีนของอาหารทั้ง

สองสูตร เท่ากับ 25% โดยอาหารผสม น้ าหนักแห้ง 1000 กรัม ประกอบดว้ย 

สูตรที่ 1  
  ร าละเอียด      ปรมิาณที่ใช้ 300 กรัม 
  ปลาป่น       ปรมิาณที่ใช้ 130 กรัม 
  ปลายข้าว      ปรมิาณที่ใช้ 217 กรัม 
  กากถั่วเหลอืง      ปรมิาณที่ใช้ 230 กรัม 
  อาหารเม็ดส าเร็จรูปส าหรับกุ้งกุลาด า โปรตีน 38 %  ปรมิาณที่ใช้    20 กรัม 
      ไดแคลเซียมฟอสเฟต     ปรมิาณที่ใช้   26 กรัม 
  วิตามินซ ี     ปรมิาณที่ใช้     1 กรัม 
  น้ ามันปลา      ปรมิาณที่ใช้   26 กรัม 
  วิตามินอ ี     ปรมิาณที่ใช้        0.1 กรัม 
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สูตรที่ 2  
  ร าละเอียด      ปรมิาณที่ใช้ 300 กรัม 
  ปลาป่น       ปรมิาณที่ใช้ 130 กรัม 
  ปลายข้าว      ปรมิาณทีใ่ช้ 267 กรัม 
  กากถั่วเหลอืง      ปรมิาณที่ใช้ 200 กรัม 

สไปรูไรน่าผง      ปรมิาณที่ใช้   30 กรัม 

  อาหารเม็ดส าเร็จรูปส าหรับกุ้งกุลาด า โปรตีน 38 %  ปรมิาณที่ใช้    20 กรัม 
      ไดแคลเซียมฟอสเฟต     ปรมิาณที่ใช้   26 กรัม 
  วิตามินซ ี     ปรมิาณที่ใช้     1 กรัม 
  น้ ามันปลา      ปรมิาณที่ใช้   26 กรัม 
  วิตามินอี      ปรมิาณที่ใช้        0.1 กรัม 

1.3  การจัดการพ่อแม่พันธุ์ด้านระบบน้ าในบ่อเลี้ยง  
- การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดิน เปลี่ยนถ่ายน้ า เดือนละ 1 คร้ัง ในปริมาณ 50% และ

หมุนเวียนน้ าสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 

- การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในบ่อซีเมนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ าในปริมาณ 70% ทุก 15 วัน และ

หมุนเวียนน้ าสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 
- ตรวจสอบคุณภาพน้ าทุกสัปดาห์ โดยเก็บตัวอย่างน้ าในบ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ทั้งในบ่อ

ดินและบ่อซีเมนต์ก่อนให้อาหารในช่วงเช้า (ก่อน 9.00 น.) และวิเคราะห์คุณภาพน้ า ซึ่งพารามิเตอร์ที่

วิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า (DO) ความเป็นด่าง (alkalinity) ไนไตร์ท และ

แอมโมเนีย ตามวิธีของ APHA, AWWA and WPCF (1980) รวมทั้งวัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)         
ดว้ยเครื่อง pH-meter และอุณหภูมิน้ าทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายดว้ยเทอร์โมมิเตอร ์ 

 1.4  การตรวจสอบความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์ 

รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาที่เลี้ยงในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ เพ่ือเปรียบเทียบความสมบูรณ์

ของพ่อแม่พันธุ์ โดยตรวจสอบลักษณะล าตัว ส ีสุขภาพ และตรวจเช็คความสมบูรณ์เพศ จากการใช้มือรีด

เบาๆที่ท้อง ปลาเพศผู้จะมีน้ าเชื้อสีขาวไหลออกมาจากช่องเพศบรเิวณติดกับโคนครีบก้น ส่วนปลาเพศเมีย

ดูจากลักษณะภายนอก คือ ส่วนท้องอูม ผนังท้องน่ิม ช่องเพศมีสีชมพู และสุ่มเก็บตัวอย่างไข่จากรังไข่มา

วัดขนาด โดยแม่ปลาที่สมบูรณ์เพศไข่จะมีเสน้ผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 มิลลิเมตร และตรวจดูการเคลื่อน

ตัวของ Germinal vesicle เร่ิมตรวจสอบความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์ต้ังแต่เดือนสิงหาคม และบันทึก

ข้อมูลสภาพปลาและระยะเวลาที่สามารถน าพ่อแม่พันธุ์ไปผสมพันธุ์ได้ 
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2 การกระตุ้นให้แม่ปลาวางไข่โดยการฝังฮอร์โมน 

2.1 การจัดการเตรียมความพร้อมของแม่พันธุ์ ก่อนการฉีดฮอร์โมนมาตรฐานเข็มเดียว (Single 
standard injection) โดยวิธีการฝังฮอร์โมนซึ่งท าให้โอโอไซต์ขยายใหญ่ขึ้น เซลในรังไข่แบ่งตัวเพ่ือพัฒนา

เป็นไข่ แม่ปลามีความสมบูรณ์เพศและพร้อมผสมพันธุ์เร็วขึ้น ฮอร์โมนที่ฝัง คือ Buserelin acetate      
ผสมคลอเลสเตอรอล และเซลลูโลส ในรูป Pellet ในอัตรา 10 mg/pellet/แม่ปลา 1 ตัว โดยใช้ปริมาณ
ฮอร์โมน Buserelin acetate 70 ไมโครกรัม ผสม cholesterol และ cellulose ปริมาณ 85% และ15% 
ของน้ าหนัก pellet  

เตรียมแม่ปลาที่เลี้ยงในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ โดยแบ่งเป็นสองชุดการทดลอง คือ ชุดที่ 1      

ฝัง Pellet ทีมีส่วนประกอบของ Buserelin acetate 70 ไมโครกรัม ผสม cholesterol และ cellulose 85% 
และ 15% ของน้ าหนัก pellet และชุดที่ 2 เป็นชุดควบคุม ฝัง Pellet ทีไม่มีส่วนประกอบของ Buserelin 
acetate มีส่วนผสมเฉพาะ cholesterol และ cellulose ปริมาณ 85% และ15% ของน้ าหนัก pellet ในแต่
ละชุดทดลอง ใช้แม่ปลา 6 ตัว ฝัง Pellet โดยใช้กระบอกเข็มฉีดยาขนาด 10 ml ปลายเข็มยาว ¾ น้ิว  

บรรจุ pellet ได้ 3 เม็ด ขนาดของเบอร์เข็มเบอร์ 12 ฉีดเข้าบริเวณโคนครีบหลัง หลังจากการฝัง Pellet 
แล้ว ทุกระยะเวลา 5 วัน ตรวจสอบความสมบูรณ์เพศและความพร้อมผสมพันธุ์ของแม่ปลาทั้งสองชุด

ทดลอง สุ่มเก็บตัวอย่างไข่จากรังไข่มาวัดขนาด โดยแม่ปลาที่สมบูรณ์เพศ ไข่จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง

ประมาณ 1 มิลลเิมตร และตรวจดูการเคลื่อนตัวของ germinal vesicle และบันทึกระยะเวลาที่สามารถน า
แม่ปลาไปผสมพันธุ์ได้ 

3. การเพาะพันธ์ุและพัฒนาการของไข่และตัวอ่อน 

3.1 การเพาะพันธุ์โดยวิธีผสมเทียม คัดเลือกแม่พันธุ์ปลาที่มีความพร้อมในการผสมพันธุ์     

มาฉีดฮอร์โมนกระตุ้นให้วางไข่ โดยฉีดฮอร์โมนสองคร้ัง คร้ังแรกใช้ HCG (Human Chorionic 
Gonadotropin) ในอัตรา 200 IU ต่อกิโลกรัม หลังจากน้ัน 8 ช่ัวโมง ฉีดฮอร์โมนคร้ังที่ 2 โดยใช้ Buserelin 
Acetate ในอัตรา 15 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ DOM ในอัตรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนปลาเพศ
ผู้คัดเลือกโดยการรีดน้ าเชื้อเบาๆ และน าไปตรวจดูการเคลื่อนตัวของ sperm หากต้องการฉีดฮอร์โมน

กระตุ้นจะฉีดพร้อมปลาเพศเมียในการฉีดฮอร์โมนคร้ังที่ 2 โดยใช้ Buserlin Acetate ในอัตรา 5-10        

ไมโครมกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ DOM ในอัตรา 10 มิลลกิรัมต่อกิโลกรัม โดยใช้วิธตีามรายงานผลของเดชา 
และคณะ (2549) 

3.2 หลังจากฉดีฮอร์โมนแล้วเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของพ่อแม่ปลา และตรวจสอบความพร้อม

วางไข่ของแม่ปลาโดยรีดบรเิวณท้อง หากพบว่ามีไข่ไหลออกมาจะท าการรีดไข่ผสมกับน้ าเชื้อโดยการผสม

เทียมใช้วิธแีห้งแบบดัดแปลง (Modified dry method) โดยการผสมไข่กับน้ าเชือ้ในภาชนะที่แห้ง จากน้ัน
เติมน้ าลงไปในภาชนะพอท่วมไข ่ และลา้งเศษเนือ้เย่ือออก สุม่ไข่จากแม่ปลาแต่ละตัวไปฟักในโหลแก้วที่เติม
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น้ าปริมาตร 2 ลติร 100 ฟอง/โหล เพ่ิมอากาศโดยใช้หัวทราย ประเมินอัตราการปฏิสนธิ (fertilization rate) 
อัตราการฟักเป็นตัว (hatching rate) และอัตรารอดของลูกปลาเมื่อถุงไข่แดงยุบ (survival rate) ตามวิธใีน
อุทัยรัตน์ (2538) ดังน้ี 

 
อัตราการปฏิสนธิ (%)  =  จ านวนไข่ที่เจริญถึงระยะบลาสโตพอร์ปิด X 100 
                        จ านวนไข่ทั้งหมด 

อัตราการฟักเป็นตัว (%)  = จ านวนลูกปลาที่ฟักออกจากไข่ X 100 
                              จ านวนไข่ที่มกีารปฏิสนธิ 
อัตรารอดของลูกปลา (%)  = จ านวนลูกปลาที่รอดเมื่อถุงไข่แดงยุบ X 100  
                                                                  จ านวนลูกปลาที่ฟักออกจากไข่ 

 
สว่นไข่ที่เหลอืน าไปฟักในถังไฟเบอร์ ขนาด 1,000 ลติร โดยใช้ระบบให้อากาศและปล่อยน้ า

ไหลผ่านตลอด 
 
3.3 การศึกษาพัฒนาการของไข่และตัวอ่อน น าไข่ที่ได้รับการผสมกับน้ าเชื้อจากการเพาะพันธุ์      

มาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการเจริญพัฒนาของไข่และลูกปลาวัยอ่อนตามระยะเวลา ในทุกระยะ

พัฒนาการ ตามวิธขีองอุทัยรัตน์ (2538) บันทึกภาพทุกระยะพัฒนาการของไข่และลูกปลาวัยอ่อน ภายใต้

กล้องจุลทรรศน์ จนถึงระยะที่ลูกปลามีการเจริญพัฒนาของอวัยวะเหมือนตัวเต็มวัย 

ผลการทดลอง 

1. การจัดการการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ 

1.1 การจัดการดา้นรูปแบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์  
ผลการศึกษาเทคนิคการจัดการพ่อแม่พันธุ์ปลา พบว่าการเลี้ยงในบ่อดินมีพ่อแม่พันธุ์ปลา

ตะเพียนปากหนวดที่สมบูรณ์เพศ และพร้อมส าหรับการใช้เพาะพันธุ์โดยการกระตุ้นด้วยฮอร์โมน เพ่ือให้

วางไข่ไดใ้นสัดสว่นร้อยละจ านวน 60% มากกว่าที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ 30%  
1.2 การจัดการดา้นอาหารพ่อแม่พันธุ์ 
 ในการจัดการการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาตะเพียนปากหนวดด้วยอาหารผสมระดับโปรตีน 26% 

สูตรผสมสาหร่ายสไปรูไลน่าและไม่ผสมสาหร่ายสไปรูไลน่า พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ   

(p>0.05) ของพ่อแม่พันธุ์ปลาที่มีความสมบูรณ์เพศพร้อมส าหรับการเพาะพันธุ์ระหว่างการเลี้ยงโดยให้

อาหารผสมสูตรที่ผสมและไม่ผสมสาหร่ายสไปรูไลน่า 

2. การกระตุ้นให้แม่ปลาวางไข่โดยการฝังฮอร์โมน 
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ผลการศึกษาการเหน่ียวน าให้แม่ปลาวางไข่ด้วยวิธีการฝัง Pellet ทีมีส่วนประกอบของ
ฮอร์โมนสังเคราะห์ Buserelin acetate 30 ไมโครกรัม ผสม cholesterol และ cellulose 85% และ15% 
ของน้ าหนัก pellet และ Pellet ทีไม่มสีว่นประกอบของฮอร์โมนสังเคราะห์ Buserelin acetate มีส่วนผสม
เฉพาะ cholesterol และ cellulose ปริมาณ 85% และ 15% ของน้ าหนัก pellet พบว่า แม่ปลามีความ
สมบูรณ์เพศและพร้อมผสมพันธุ์เร็วขึ้นในการฝัง Pellet ทีมีส่วนประกอบของฮอร์โมนสังเคราะห์ Buserelin 
acetate 

การศึกษาอัตราการปฏิสนธิและอัตราการฟักจากการเพาะพันธุ์โดยการฉีดฮอร์โมน จ านวน

สองคร้ังเพื่อกระตุ้นให้แม่ปลาวางไข่ โดยคร้ังแรกใช้ HCG (Human Chorionic Gonadotropin) อัตรา 200 
IU ต่อน้ าหนักแม่ปลา 1 กิโลกรัม เว้นระยะเวลา 8 ช่ัวโมง ฉีดคร้ังที่สอง ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ Buserelin 
Acetate ในอัตรา 15 ไมโครกรัมต่อน้ าหนักแม่ปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ (Domperidon)        
ในอัตรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม การเพาะพันธุ์ผสมเทียมโดยการรีดไข่ผสมกับน้ าเชื้อด้วยวิธีแห้งแบบ

ดัดแปลง (Modified dry method) พบว่า อัตราการปฏิสนธิเฉล่ียเท่ากับ 33.19+16.25% และอัตราการฟัก
เฉลี่ยเท่ากับ 23.05 + 13.48% ส าหรับผลการศึกษาพัฒนาการทางคัพภะปลาตะเพียนปากหนวด พบว่า  

เร่ิมจากไข่ได้รับการปฏิสนธิจนฟักออกเป็นตัว ใช้เวลาประมาณ 14 ช่ัวโมง 30 นาที ที่อุณหภูมิน้ า 28-30 
องศาเซลเซียส ลูกปลาแรกฟักมีความยาวเหยียด 2.82 มิลลเิมตร 

การทดลองการฝังฮอร์โมนและไม่ฝังฮอร์โมน ในแม่ปลา จากผลการทดลองพบว่าแม่ปลาที่

เลี้ยงในบ่อดนิและมีการฝังฮอร์โมน สามารถน ามาเพาะพันธุ์และวางไข่ได้เป็นชุดแรกในวันที่ 26 สิงหาคม 

2556 ขณะที่แม่ปลาที่เลีย้งในบ่อซิเมนต์ พบว่าชุดที่ไมม่ีการฝังฮอร์โมนสามารถน ามาเพาะพันธุ์ได้หลังจาก

ชุดแรก 1 สัปดาห์ (3 กันยายน 2556) แต่เน่ืองจากผลที่ได้ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรเน่ืองจากปัจจัยด้าน

สภาพอากาศ และอุณหภูมิ จึงมกีารทดลองซ้ าอีกคร้ังในปี 2557 ซึ่งจะพบว่าแม่ปลาที่มีการฝังฮอร์โมนจะ

สามารถเพาะพันธุ์ได้ก่อน ทั้งในปี 2556 และ 2557 อัตราผสมและอัตราปฏิสนธิ สูงกว่าที่ไม่มีการฝัง

ฮอร์โมน (ตารางภาคผนวกที่ 7 ) 
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ตารางที ่40 พัฒนาการของคัพภะปลาตะเพียนปากหนวด 

ระยะ ระยะเวลาหลังไข่

ผสมกับน้ าเชื้อ 

ภาพที ่ ขั้นตอนการพัฒนา 

cleavage 20 นาที ก One cell stage ไข่ไดรั้บการผสมขยายใหญ่

หลังจากพองน้ าเต็มที ่ เสน้ผ่านศูนย์กลางไข่

เพ่ิมขึน้เป็น 2.0-2.1 มิลลเิมตร ทางดา้น 

animal pole เกิด 1 เซลล ์

 25 นาท ี ข First cleavage stage มีการแบง่เซลลอ์อกเป็น 
2 เซลล ์ๆ มีขนาดเล็กกวา่เดมิคร่ึงหน่ึง 

 32 นาท ี ค Second cleavage stage มีการแบ่งเซลล์

ออกเป็น 4 เซลล ์ ๆ มีขนาดเล็กกว่าเดมิ

คร่ึงหน่ึง 
 37 นาท ี ง Third cleavage stage มีการแบง่เซลลอ์อกเป็น 

8 เซลล ์ๆ มีขนาดเล็กกว่าเดมิคร่ึงหน่ึง 
 42 นาท ี จ Fourth cleavage stage มีการแบ่งเซลล์

ออกเป็น 16 เซลล ์ ๆ มีขนาดเล็กกว่าเดมิ

คร่ึงหน่ึง 
 50 นาท ี ฉ Fifth cleavage stage มีการแบง่เซลลอ์อกเป็น 

32 เซลล ์ๆ เร่ิมมีรูปร่างไม่แน่นอน 

 58 นาท ี ช Sixth cleavage stage มีการแบง่เซลลอ์อกเป็น 
64 เซลล ์ ๆ มีขนาดเล็กและเบียดกันอย่าง

หนาแน่น 

morula 1 ชม. 20 นาท ี ซ ระยะสุดท้ายของ cleavage stage เซลล ์

blastomere แบ่งเซลลเ์ล็กๆ จ านวนมากซอ้น

กันอยู่อย่างหนาแน่น ลักษณะเป็นหมวกครอบ

อยู่เหนือไข่แดง 

blastula 2 ชม. 43 นาท ี ฌ Blastodisc มีเซลลร์วมกันยกตัวมีลักษณะนูน

และเกิดช่องว่างภายใน (blastoceal) 
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ตารางที ่40  พัฒนาการของคัพภะปลาตะเพียนปากหนวด (ต่อ) 

ระยะ ระยะเวลาหลังไข่

ผสมกับน้ าเชื้อ 

ภาพที ่ ขั้นตอนการพัฒนา 

early gastrula 4 ชม. 40 นาท ี ญ มีการจัดเรียงตัวหนาขึน้ของกลุม่เซลล ์

blastoderm ท าให้เกิดลักษณะคลา้ยวงแหวน

เคลื่อนลงมาเรียกว่า germ-ring สว่นทีเ่จริญไป

เป็นหาง 

late gastrula 4 ชม. 40 นาท ี ฎ กลุม่เซลลเ์คลื่อนลงมาคลุมไขแ่ดงจนเกอืบหมด 

และเมือ่สิ้นสุดระยะ gastrula ไข่แดงถูกคลุมจน
หมด ซึ่งเป็นระยะบลาสโตพอร์ปิด 

head bud and tail bud 5 ชม. 50 นาท ี ฏ เนือ้เย่ือเจริญมากขึน้ ท าใหเ้กิดเป็นตัวอ่อน 

(embryo) รูปร่างคลา้ยวงแหวน สว่นหัว และ
สว่นท้ายของตัวออ่นยกขึน้เกิดเป็นปุ่มหวั และ

ปุ่มหาง 

somite 6 ชม. 24 นาท ี ฐ มี 12 somite บริเวณสว่นหวัเกิด optic vesicle 
ซึ่งเจริญไปเป็นลกูตา 

 8 ชม. 23 นาท ี ฑ มี 22 somite ระยะนีตั้วอ่อนเติบโตจนเกอืบ
ลอ้มรอบไข่แดง 

heart formation 10 ชม. 30 นาท ี ฒ เกิดหัวใจลักษณะเป็นปุม่หัวใจเร่ิมท างานมีการ

ไหลเวียนของเลอืด ตัวออ่นมีการเคลีอ่นไหว

เป็นบางคร้ัง 

hatch out 14 ชม. 30 นาท ี ณ ลูกปลาฟักออกเป็นตัว โดยใช้ส่วนหางโบกให้

เปลอืกไขแ่ตกออก เมือ่ฟักออกใหม่ๆ สว่นหัว

ลูกปลายังติดอยู่กับ yolk ล าตัวใส  fin fold 
เช่ือมติดกัน ลูกปลามีความยาวประมาณ 

2.81-2.82 มิลลเิมตร 
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  ก. 1 เซลล ์20 นาที                                  ข. 2 เซลล์ 25 นำที      

   

  ค. 4 เซลล์ 32 นำที                                 ง. 8 เซลล์ 37 นำที 

   

  จ. 16 เซลล์ 42 นำที                                 ฉ. 32 เซลล์ 50 นำที 
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  ช. 64 เซลล์ 58 นำที                                 ซ. morula 1 ชม. 20 นำที 

   

  ฌ. Blastula 2 ชม. 43 นำที                      ญ. Early gastrula  4 ชม. 40 นำที 

   

    ฎ. late gastrula  5 ชม. 12 นำที                 ฏ. head bud tail bud 5 ชม. 50 นำที 
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     ฐ. 12 somite 6 ชม. 24 นำที                 ฑ. 22 somite 8 ชม. 23 นำที 

  

  ฒ. Heart formation 10 ชม. 30 นำที                 ณ. Hatch out 14 ชม. 30 นำที 

ภาพที่ 6 พัฒนำกำรของคัพภะปลำตะเพียนปำกหนวด Hypsibarbus malcolmi (Smith, 1945) 

การอนุบาลลูกปลาตะเพียนปากหนวดในบ่อดิน 

การอนุบาลลูกปลาตะเพียนปากหนวด ความยาวเร่ิมต้นเฉลี่ย 5.5 มิลลิเมตร น้ าหนักเร่ิมต้น

เฉลี่ย 0.004 กรัม ในบ่อดนิขนาด 400 ตารางเมตร เป็นเวลา 43 วัน ในอัตรา 100 ตัวตอ่ตารางเมตร พบว่า 

มีความยาวสุดท้ายเฉล่ีย ความยาวเฉล่ีย 39.91±2.79 มิลลิเมตร น้ าหนักเฉลี่ย 0.61±0.11 กรัม และอัตรา

รอดในการอนุบาลเฉล่ียร้อยละ  65.52±14.41  
การกระจายของขนาดลูกปลาหลังจากการอนุบาลเป็นระยะเวลา 43 วัน พบว่า ขนาดของลูก

ปลาที่พบมากมีความยาวที่ 40 มิลลเิมตร ในบ่ออนุบาล AIT 7 และ AIT 10 โดยพบจ านวน 32 และ 22 ตัว 
และยังพบขนาดมากกว่า 40 มิลลิเมตร มากกว่าขนาด 30 มิลลิเมตรลงมา ขณะที่บ่อ AIT 11 ลูกปลาที่มี
ขนาด 35 มิลลเิมตร พบจ านวนมากที่สุด และมลีูกปลาขนาดเล็ก นอ้ยกว่า 40 มิลลเิมตร มากกว่า ปลาที่มี

ขนาดมากกว่า 40 มิลลิเมตร เน่ืองจากปลาในบ่อ AIT 11 มีอัตรารอดสูงกว่าท าให้ปลามีการเจริญเติบโต  

ที่ช้ากว่า 
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ตารางที่ 41 การทดลองอนุบาลลูกปลาตะเพียนปากหนวดในบ่อดนิที่ความหนาแน่น 100 ตัว/ตารางเมตร 

บ่อ AIT 7 AIT 10 AIT 11 
ความยาวลูกปลาวัยอ่อน (มม.) 5.5 5.5 5.5 
น้ าหนักลูกปลาวัยอ่อน (กรัม) 0.004 0.004 0.004 
จ านวนลูกปลาที่อนุบาล/บ่อ 40000 40000 40000 
จ านวนลูกปลาหลังการทดลอง 20979 25250 32390 
อัตรารอด (%) 52.4475 63.125 80.975 
วันที่ลงเลี้ยงลูกปลา 7 พ.ย. 57 7 พ.ย. 57 7 พ.ย. 57 
วันที่จับลูกปลา 29 ธ.ค. 57 29 ธ.ค. 57 29 ธ.ค. 57 

ระยะเวลาในการอนุบาล (วัน) 43 43 43 
น้ าหนักเฉลี่ยหลังอนุบาล (กรัม) 0.67±0.15 0.68±0.15 0.48±0.09 
ความยาวเฉล่ียหลังอนุบาล (มม.) 41.16±2.54 41.86±2.55 36.7±2.00 
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ภาพที่ 7  การอนุบาลลูกปลาตะเพียนปากหนวดในบ่อดนิ ในอัตรา 100 ตัว/ตารางเมตรในบ่อ AIT 7 

 
ภาพที ่8  การอนุบาลลูกปลาตะเพียนปากหนวดในบ่อดนิ ในอัตรา 100 ตัว/ตารางเมตรในบ่อ AIT 10 

 

ภาพที่ 9 การอนุบาลลูกปลาตะเพียนปากหนวดในบ่อดนิ ในอัตรา 100 ตัว/ตารางเมตรในบ่อ AIT 11 
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สรุปผลการทดลอง 

1. ระบบการเลี้ยง พบว่าการเลี้ยงพ่อแม่ปลาตะเพียนปากหนวดในบ่อดินปลามีความสมบูรณ์

เพศพร้อมเพาะพันธุ์มากกว่าปลาที่เลี้ยงในบ่อซิเมนต์ระบบน้ าหมุนเวียน ถึงแม้ว่าในการทดลองจะให้อาหาร

ที่มีระดับโปรตีนเท่ากัน ปรมิาณในสัดสว่นที่เท่ากัน และวิธกีารให้เหมือนกัน อาจเน่ืองจากในบ่อดนิมีอาหาร

ธรรมชาติเหมาะสมต่อการพัฒนาของไข่มากกว่าในบ่อซีเมนต์ระบบน้ าหมุนเวียน  

2. การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาในบ่อดินด้วยอาหารที่ไม่ต้องมีส่วนผสมของสาหร่ายสไปรูไลน่า 

เป็นเทคนคิการจัดการพ่อแม่พันธุ์ปลาตะเพียนปากหนวดที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้พ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์เพศต่อ

การเพาะพันธุ์ 

3. การฝัง Pellet ทีมีส่วนประกอบของฮอร์โมนสังเคราะห์ Buserelin acetate ๓๐ ไมโครกรัม 

ผสม cholesterol และ cellulose ๘๕% และ๑๕% ของน้ าหนัก pellet และ Pellet ทีไม่มีส่วนประกอบ

ของฮอร์โมนสังเคราะห์ Buserelin acetate มีส่วนผสมเฉพาะ cholesterol และ cellulose ปริมาณ ๘๕% 

และ ๑๕% ของน้ าหนัก pellet ในปลาตะเพียนปากหนวดจะช่วยให้ปลาพร้อมเพาะพันธุ์ได้เร็วขึ้น และมี

การพัฒนาความสมบูรณ์ของไข่ ดีกว่าปลาที่ไม่มีการฝัง Pellet โดยสังเกตจากอัตราปฏิสนธิ และอัตรา

ผสม ในช่วงเวลาการเพาะพันธุ์เดียวกัน ปลาที่มีการฝัง Pellet ให้อัตราปฏิสนธิ อัตราผสม และอัตราฟัก

ดกีว่าปลาที่ไมฝ่ัง Pellet 

4. การอนุบาลลูกปลาตะเพียนปากหนวด ที่ระดับความหนาแน่น 100 ตัว/ตารางเมตร ลูก

ปลามคีวามยาวเฉล่ีย 39.91±2.79 มิลลเิมตร น้ าหนักเฉลี่ย 0.61±0.11 กรัม และอัตรารอดในการอนุบาล

เฉล่ียร้อยละ  65.52±14.41 ส่วนการกระจายของลูกพันธุ์ ขนาดที่พบจ านวนมากอยู่ที่ 40 มิลลิเมตร โดย

บ่อที่มีอัตรารอดมากจะมีการเจริญเติบโตช้าบ่อที่มีอัตรารอดต่ า ซึ่งต้องมีการทดลองอนุบาลที่ความ

หนาแน่นสูงกว่าน้ี โดยศึกษาต้นทุนประกอบจะท าให้ทราบความหนาแน่นที่เหมาะสม แต่เน่ืองจากในปีที่

ทดลอง ปลาที่เพาะพันธุ์มีอัตราผสมน้อยท าให้จ านวนลูกปลาวัยอ่อนมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อหน่วย

ทดลอง จึงทดลองที่ความหนาแน่นต่ า 
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ผลผลิตที่ 3 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กจิกรรมที่ 1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ชื่อโครงการ โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจดืของไทย                                         

รายละเอียดพระราชด าริ  สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ พระบรมราชะนีนาถ เสด็จพระราชด าเนิน

ทอดพระเนตรโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในระหว่างที่ทรงเย่ียมราษฎรและทรงปล่อยปลา

ในแหล่งน้ าต่างๆ ทรงสดับรายงานจากกรมประมงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอาชีพของกรมประมงหลาย

โครงการซึ่งใช้พันธุ์ปลาต่างประเทศเป็นหลักทรงมพีระราชปรารภเป็นค าถามว่า “ปลาไทยหายไปไหนหมด” 

จึงมีพระราชด าริ “ให้กรมประมงฟ้ืนฟูปลาไทยกลับมามีจ านวนมากขึ้นและอนุรักษ์ปลาหายากไว้ ”  

สืบเน่ืองจากสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ไม่เอื้ออ านวยต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาและสัตว์น้ าจืดตาม

ธรรมชาติ ประกอบกับการท าประมงเกินก าลังผลิตของแหลง่น้ าและภัยธรรมชาติ  โดยพันธุ์สัตว์น้ าจืดบาง

ชนิดสูญพันธุ์ หลายชนิดอยู่ระหว่างเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ดังน้ันโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์

น้ าจดืของไทย จึงเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืดไทย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ า และเพ่ือ

คืนความหลากหลายของชนิดปลา รักษาสภาพสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ า อันน ามาซึ่งการใช้

ทรัพยากรอย่างย่ังยืน 

วัตถุประสงค์โครงการ 

 1. เพ่ือเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจดืของไทย 

 2. เพ่ือศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้ าจดืของไทยที่หายากใกล้สูญพันธุ์ 

 3. เพ่ือเพ่ิมผลผลติพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจดืของไทยในแหลง่น้ าธรรมชาติ 

 4. เพ่ือสง่เสริมให้ราษฎรเลี้ยงเป็นอาชีพส าหรับพันธุ์ปลาที่มีศักยภาพในการผลิตและเป็นที่ต้องการ   

ของตลาด 

            ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 4 (อุดรธานี) ได้รับงบประมาณให้ด าเนินการ

ผลติพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจดืของไทยเพ่ือปลอ่ยแหลง่น้ า ในปี 2558 และปี 2559 จ านวน ปีละ 1,000,000 

ตัว                                                                                                                                       

             ทั้งน้ี  ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทยที่ ศพจ.เขต 4 (อุดรธานี) เพาะพันธุ์ในปี 2558 และปี 2559 

เพ่ือปล่อยแหล่งน้ าในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวล าภู ในปีงบประมาณ 2558 มีจ านวน 5 ชนิด 

ได้แก่ ปลาสวาย ปลากระแห ปลากาด า ปลาย่ีสกไทย ปลาดุกอุย และปลาซ่า รวมทั้งสิ้น 1,030,000 ตัว 

โดยปล่อยในแหล่งน้ า จ านวน 15 แห่ง เป็นแหล่งน้ าในจังหวัดอุดรธานี จ านวน 12 แห่ง และจังหวัด

หนองบัวล าภู จ านวน 3 แห่ง (ตามตารางภาคผนวก ที่ 1 ) และปีงบประมาณ 2559 มีจ านวน 4 ชนิด ได้แก่ 

ปลาซ่า ปลาสวาย ปลากระแห ปลาย่ีสกไทย รวมทั้งสิ้น 1,007,000 ตัว โดยปล่อยในแหล่งน้ า จ านวน    

10 แห่ง เป็นแหลง่น้ าในจังหวัดอุดรธานี จ านวน 10 แห่ง (ตามตารางภาคผนวก ที่ 2 ) 
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ตารางที่ 42 แผนและผลการผลติสัตว์น้ าตามโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย                              

ประจ าปีงบประมาณ 2558 และ 2559 

ชนดิพันธ์ุสัตว์น้ า ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 

แผน              ผล              เปอร์เซ็นต์ แผน             ผล             เปอร์เซ็นต์ 

ปลาซ่า 400,000     420,000                80 200,000      115,000              57.50 

ปลาสวาย 300,000          0                         0 200,000      280,000             140 

ปลากาด า 200,000       110,000                  55    -              -                     - 

ปลาย่ีสกไทย 100,000        300,000                 300 300,000         200,000              66.67 

ปลากระโห้                    100,000                   -     -              -                    - 

ตะเพียนปากหนวด                     50,000                   -     -              -                    - 

ปลากระแห  300,000        412,000            137.34 

รวม 1,000,000    1,030,000               103 1,000,000    1,007,000           100.70 
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ภาพที่ 10 กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจดืของไทย ปีงบประมาณ 2558 
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ภาพที่ 11 กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจดืของไทย ปีงบประมาณ 2559 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการฟาร์มผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

         ในพระราชด าริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จังหวัดอุดรธานี 

วัตถุประสงค์โครงการ         

 1. เพ่ือเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม ปลอ่ยในพื้นที่อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

 2. เพ่ือเพ่ิมรายได้ และอาหารโปรตีนแก่ราษฎรในพืน้ที่ 

 3. เพ่ือเพ่ิมผลผลติพันธุ์กุ้งก้ามกรามในแหลง่น้ าธรรมชาติ 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี)  ได้รับงบประมาณให้ด าเนินการผลิต

พันธุ์กุ้งก้ามกรามเพ่ือปล่อยแหล่งน้ า พ้ืนที่อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในปีงบประมาณ 2558 และ 

ปีงบประมาณ 2559 จ านวนปีละ 2,000,000  ตัว                                                                                                                                       

             ทั้งน้ี  กุ้งก้ามกรามที่ เพาะพันธุ์ใน ปีงบประมาณ 2558 เพ่ือปล่อยแหล่งน้ าในอ าเภอบ้านดุง           

จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้น 2,000,000 ตัว โดยปล่อยในแหล่งน้ า จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ฝ่ายล าห้วยทวน 

บ้านวังดารา  หมู่ 2 ต าบลวังทอง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ 150 ไร่ จ านวน 1,000,000 ตัว และ 

เหล่าหลวง บ้านเหล่าหลวง  ต าบลวังทอง อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ 100 ไร่ จ านวน 

1,000,000 ตัว และกุ้งก้ามกรามที่เพาะพันธุ์ใน ปีงบประมาณ 2559 เพ่ือปล่อยแหล่งน้ าในอ าเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้น 2,000,000 ตัว โดยปล่อยในแหล่งน้ า จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ฝ่ายล าห้วยทวน 

บ้านวังดารา หมู่ 2 ต าบลวังทอง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ 150 ไร่ จ านวน 1,000,000 ตัว และ 

หนองทวน หมู่ 2  ต าบลบ้านจันทร ์อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ 5,000 ไร่ จ านวน 1,000,000 ตัว 

(ตามตารางที่ภาคผนวกที่ 3 และ 4 ) 
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ภาพที่ 12 กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการฟาร์มผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในพระราชด าริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2558 
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ภาพที่ 13 กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการฟาร์มผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในพระราชด าริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2559 
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 ผลผลิตที่ 4 การจัดการให้เกดิผลผลิตสัตวน์้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 

 กจิกรรมที่ 1 ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า 

 งานเพ่ิมผลผลติสัตว์น้ า  เป็นงานซึ่งด าเนินงานภายใต้แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร   

โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือปล่อยแหล่งน้ าต่าง ๆ ทั้งแหล่งน้ าธรรมชาติ  และแหล่งน้ า

สาธารณะของหมู่บ้านเพ่ือเพ่ิมผลผลติในแหลง่น้ า 

 ในปีงบประมาณ 2558 และ 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 4 (อุดรธานี) 

ได้รับงบประมาณเพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ปีละ จ านวน 34 ล้านตัว แยกเป็นพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าชนิดต่าง ๆ 

จ านวน 20 ล้านตัว และพันธุ์กุ้งก้ามกรามจ านวน 14 ล้านตัว โดยมีแผนและผลการผลิตดังตารางที่ 43 

ส าหรับรายช่ือแหล่งน้ าและชนิดพันธุ์สัตว์น้ าที่ปล่อย ได้แสดงไว้ในตารางภาคผนวกที่ 5 และ ตาราง

ภาคผนวกที่ 6 

ตารางที ่43 แสดงแผนและผลการผลติสัตว์น้ าตามกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าประจ าปีงบประมาณ  

         2558 และ 2559 

ชนดิพันธ์ุสัตว์น้ า ประจ าปีงบประมาณ     2558 ประจ าปีงบประมาณ     2559 

แผน                   ผล                เปอร์เซ็นต์  แผน                ผล                เปอร์เซ็นต์ 

ปลาตะเพียน   4,500,000          4,782,000               106.26   4,500,000          6,845,000               152.11 

ปลาไน   3,500,000          3,152,000                 90.05   3,500,000          3,194,000                 91.25 

ปลาย่ีสกเทศ   6,000,000          7,376,000               122.93   6,500,000          5,575,000                 85.76 

ปลานวลจันทร์เทศ   2,500,000          2,306,000                 92.24   3,000,000          3,078,000                102.6 

ปลาซ่า   1,500,000          1,250,000                 83.33 - 

สร้อยขาว -   1,400,000          1,040,000                 74.28 

ปลาสวาย     800,000             725,000                 90.62     200,000                   -                         - 

ปลากาด า     500,000             265,000                 53     200,000                   -                         - 

ปลากระแห     500,000             128,000                  25.6     500,000             860,000                 172 

กบนา     200,000             200,300                 100.15     200,000             200,000                 100 

กุ้งก้ามกราม 14,000,000         14,000,000                 100 14,000,000         14,040,000               100.28 

รวม 34,000,000        35,336,300             103.93 34,000,000        34,832,000             102.44 
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 ภาพที่ 14 กิจกรรมการผลติและปล่อยพันธุ์ปลาประจ าปีงบประมาณ 2558 
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ภาพที่ 15 กิจกรรมการผลติและปล่อยพันธุ์ปลาประจ าปีงบประมาณ 2559 
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งาน/โครงการอ่ืนๆ 

1. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธ์ุปลา พันธ์ุกุ้ง และพันธ์ุสัตว์น้ าอ่ืนๆ     

 กรมประมง ได้จัดสรรเงินแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ตามระเบียบกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยเร่ืองเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์อื่นๆ        

พ.ศ. 2523 เพ่ือน ามาใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียน ในการจัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ า ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า และ

จ าหน่ายแก่เกษตรกรในราคาที่กรมประมง ก าหนดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 4 

(อุดรธานี) ได้รับจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนในปี 2558 เป็นเงิน 1,214,000 บาท ในการผลติพันธุ์สัตว์น้ า   เพ่ือ

จ าหน่าย จ านวน 7,222,237 ตัว และในปี 2559 เป็นเงิน 1,212,980 บาท ในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือ

จ าหน่าย จ านวน 6,090,589 ตัว ผลการด าเนนิการดังรายละเอียดตามตารางที่ 44 และ 45  

ตารางที ่44 ผลการปฏิบัตงิานผลติและจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าตามงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลติพันธุ์ปลา      

                 พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่น ๆ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ชนดิปลา ขนาด จ านวน (ตัว) รายได้ (บาท) 

ปลานิล             2-3 ซม. 65,100  6,510 

3-5 ซม 17,500 2,500 

ปลานิลแดง 2-3 ซม. 8,000 1,600 

ปลานิลแปลงเพศ 2-3 ซม. 2,913,500  874,050 

 3-5 ซม. 5,000 2,500 

ปลาไน 2-3 ซม. 273,000 27,300 

ปลาตะเพียน 2-3 ซม. 1,279,000 127,900 

 3-5 ซม. 231,500 46,300 

ปลาย่ีสกเทศ  2-3 ซม. 775,500 77,550 

ปลานวลจันทร์เทศ      2-3 ซม. 469,000 46,900 

กบนา 30 วัน 56,700 56,700 

กุ้งก้ามกราม 1 - 1.5 ซม.  1,128,000 169,200 

ไรแดง  397.5 กก. 31,800 

น้ าเขียว  40 1,600 

รวม  7,222,237.50 1,473,410 
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ตารางที ่45 ผลการปฏิบัตงิานผลติและจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าตามงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลติพันธุ์ปลา       

       พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่น ๆ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ชนดิปลา ขนาด จ านวน (ตัว) รายได้ (บาท) 

ปลานิล             2-3 ซม. 14,250 1,425 

ปลานิลแดง 2-3 ซม. 7,500 1,500 

ปลานิลแปลงเพศ 2-3 ซม. 2,027,500 608,250 

ปลาไน 2-3 ซม. 22,000 2,200 

 3-5 ซม. 12,000 2,400 

ปลาตะเพียน 2-3 ซม. 2,656,500 265,650 

 3-5 ซม. 6,500 1,300 

ปลาย่ีสกเทศ  2-3 ซม. 523,000 52,300 

 3-5 ซม. 531,000 10,600 

 5-7 ซม. 3,000 900 

ปลานวลจันทร์เทศ      2-3 ซม. 19,000 1,900 

 3-5 ซม. 101,500 20,300 

ปลาดุกอุยเทศ 2-3 ซม. 299,700 59,940 

 3-5 ซม. 6,850 2,740 

ปลาย่ีสกไทย 2-3 ซม. 1,000 1,000 

ปลากาด า 3-5 ซม. 40,000 8,000 

กบนา 30 วัน 14,200 14,200 

กุ้งก้ามกราม 1 –1.5 ซม. 283,000 42,450 

ไรแดง  89 กก. 7,120 

รวม  6,090,589 1,104,175 
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