
รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๑๑ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำป ี๒๕๖๑ 

 
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ  

อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์  
แผนอนุรักษ์สัตว์น้ำและจัดการทรัพยากรประมง 

กิจกรรม  เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ 
 

 

 

 

 

โดย 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ 
กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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คำนำ 

    เอกสารรายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนงาน อนุรักษ์
สัตว์น้ำและจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว ซึ่งศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ดำเนินงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจและพันธุ์ปลาไทย ปล่อย
ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ำ ฟ้ืนฟูพันธุ์ปลาไทยให้คงความหลากหลายของชนิดพันธุ์
สัตว์น้ำ ตลอดจนเป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ และเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพทางการประมง 
นอกจากนี้ ยังเป็นการบูรณาการในการบริหารจัดการทรัพยากรการประมงในอ่างเก็บน้ำให้คงความอุดม
สมบูรณ์ และยั่งยืนตลอดไป  

 

 
                                     ศูนย์วิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์                                                                         

กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                                   
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
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ความเป็นมา 
 

             โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน ในการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในอ่าง
เก็บน้ำเขื่อนลำปาว เนื่องจากปัจจุบันมีเกษตรกรประกอบอาชีพจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวเพ่ิมมาก
ขึ้น ทำให้จำนวนสัตว์น้ำลดลง ซึ่งกรมชลประทานได้เล็งเห็นผลกระทบต่อจำนวนสัตว์น้ำ  จึงได้จัดสรร
งบประมาณให้กรมประมงเป็นผู้ดำเนินงานเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณสัตว์น้ำ และคงความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ 

กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณจาก
กรมชลประทานให้ดำเนินงานในปี ๒๕๖๑ ตามแผนงาน อนุรักษ์สัตว์น้ำและจัดการทรัพยากรประมง 
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
โครงการ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

........................................... 

๑.ชื่อโครงการ เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว 
๒.แผนงาน อนุรักษ์สัตว์น้ำและจดัการทรัพยากรประมง 
๓.หลักการและเหตุผล 

    
   จากข้อมูลการเก็บสถิติผลผลิตสัตว์น้ำ ของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อน ลำปาว
กาฬสินธุ์ พบว่ามีชาวประมงเพิ่มจำนวนมากขึ้นทำให้ปริมาณสัตว์น้ำมีแนวโน้มลดลง ดังนั้นจึงควรมีการบริหารจัดการแหล่ง
น้ำ โดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว เพื่อให้ผลผลิตสัตว์น้ำคงอยู่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์
น้ำ และคงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ ไว้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ต่อไป 

 
๔.วัตถุประสงค ์

 

๑) เพิ่มปรมิาณสัตว์น้ำจดืในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
๒) เพิ่มความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ 

๓) เพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนจากสตัว์น้ำ 

๔) เพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงและเกษตรกร 

 

๕.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดืกาฬสินธุ์ กรมประมง 

 

๖. พ้ืนที่ดำเนินงาน 

 

    บริเวณพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำลำปาว 
 
๗.วิธีดำเนินการ 

 

๑) ดำเนินการเพาะพันธุส์ัตว์น้ำเศรษฐกิจและพันธุ์ปลาไทย  
๒) ผลติพันธ์ุกุ้งก้ามกราม 1.5 ล้านตัว และพันธุ์ปลาไทย(ปลากาดำ ปลาตะเพียนทอง 
    ปลาสร้อยขาว และปลาตะเพยีนขาว) จำนวน 2 ล้านตัว ปล่อยลงอ่างเก็บน้ำ 
    เขื่อนลำปาว 
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๘. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 

  
กิจกรรมหลัก 

ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. 

60 
พ.ย 
60 

ธค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย 
61 

พ.ค 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

กิจกรรมเพิ่มผลผลิต
สัตว์น้ำ 

    
 

  
  

                ศูนย์วิจัยฯ 

   หมายเหตุ ดำเนินงานเมื่อได้รับงบประมาณจากกรมชลประทาน 

 

๙. งบประมาณ 

 

  งบประมาณดำเนินการปี ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
         1. ค่าใช้สอย เป็นค่าเบีย้เลี้ยงและค่าปฏิบัติงานนอกเวลา เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
         2. ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร วัสดุวทิยาศาสตร์ วัสดุน้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น    

                และวัสดุอืน่ ๆ เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท 

    หมายเหตุ งบประมาณสามารถถัวจ่ายกันได ้

๑๐. การประเมินผลงาน 

         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดืกาฬสินธุ์ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมทุกปี 
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สรุปรายงานผลการดำเนนิงาน 
ประจำปี 2561 
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ผลการปฏิบัติงาน 

 

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดเตรียมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ที่จะใช้ใน
การเพาะพันธุ์ ทำการขุนอาหาร เพื่อให้พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำมีความพร้อมในการผสมพันธุ์วางไข่ เมื่อถึงฤดูปลาวางไข่ ก็ทำการ
เพาะพันธุ์ปลา โดยการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการวางไข่ แล้วทำการอนุบาลลูกพันธุ์ให้ได้ขนาดปล่อยในบ่อดิน จากนั้นทำการ
รวบรวมลูกพันธุ์สัตว์น้ำ แล้วประสานกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์ เพื่อประสานกับ
ผู้นำหมู่บ้านรอบอ่างเก็บน้ำ ในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว เพื่อเป็นการบูรณาการหน่วยงาน
ต่างๆ กับชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป 

 

การปฎิบัติงานเพาะพันธุ์ปลาไทย 

    ในช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม เป็นช่วงที่จัดเตรียมพ่อแม่พันธุ์ปลาไทย และเดือนมกราคม - 
มีนาคม เป็นช่วงขุนอาหารพ่อแม่พันธุ์เพื่อกระตุ้นการวางไข่ จะเริ่มเพาะพันธุ์ปลาในช่วง เดือนเมษายน - สิงหาคม โดย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณในการเพาะพันธุ์ปลาไทย จำนวน 2,000,000 ตัว 
จากโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ มีขั้นตอนในการเพาะพันธุ์ปลา
ไทยดังนี ้

 

  1. ตีอวนรวบรวมพ่อแม่พันธ์ุปลาไทยในบ่อที่ขุนไว้ 
2. คัดแยกพ่อแม่พันธ์ุปลาไทยท่ีมไีข่และน้ำเช้ือสมบรูณ์ โดยใช้ตัวผู้สองตัวต่อตัวเมียหนึ่งตัว 

3. นำตัวผู้และตัวเมยีมาฉีดฮอรโ์มนกระตุ้นการตกไข่ 
4. นำตัวผู้และตัวเมยีที่ผ่านการฉดีฮอรโ์มนกระตุ้นการตกไข่แล้ว มาผสมพันธ์ุในบ่อที่เตรียมไว้  โดยวธิ ี   
    ปล่อยไล่ใช้เวลาหนึ่งคืน 

  5. ไข่ท่ีไดร้ับการผสมน้ำเช้ือแล้ว ใช้เวลาฟักจากไข่ออกเป็นตัวภายใน 24 ช่ัวโมง 

6. หลังจากไข่ฟักเป็นตัวแล้ว 2 วัน ถุงไข่แดงในลูกปลาจะยุบ จึงให้ไข่แดงต้มสุกเป็นอาหาร  
                            ลูกปลา 2 วัน 

7. ลูกปลาอยู่ในระบบเพาะฟัก 3 วัน จึงรวบรวมลูกพันธุ์ปลา ลงไปอนุบาลในบ่อดิน  แล้วให้  
                            รำละเอียดผสมปลาป่นเป็นอาหาร 

8. หลังจากลงอนุบาลในบ่อดิน 1 อาทิตย์ เช็คอัตรารอดของลูกปลา เพื่อปรับปริมาณการให้       
                            อาหาร 

  9. อนุบาลลูกปลาในบ่อดิน โดยให้รำผสมปลาป่น และอาหารปลาเม็ดเล็กเป็นอาหาร                                
                อีก 30 –  45 วัน จะไดลู้กปลา ขนาด 2 – 3 ซม. 

10. ตีอวนรวบรวมลูกพันธุ์ปลาไทยที่ได้ขนาด และปริมาณที่กำหนดปล่อยลงอ่างเก็บน้ำเขื่อน ลำปาว   
 

  โดยศูนย์วิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจดื
เขื่อนลำปาวกาฬสินธุ ์และหน่วยงานกรมชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว) 
ร่วมกับชุมชนรอบๆ อ่างเก็บน้ำจดัพิธีปล่อยพันธ์ุปลาไทย ลงสู่อ่างเกบ็น้ำเขื่อนลำปาว  

 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๑๘ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

   ขั้นตอนและวิธีการ เพาะพันธุ์ปลาไทย 

    
   ภาพที่ 1  ตีอวนรวบรวมพ่อแม่พันธ์ุ 

            

 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๑๙ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

   ภาพที ่2  คัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุที่มีความสมบูรณ์เพศ 

     
 

    ภาพที ่3  ผสมฮอร์โมนกระตุน้การตกไข ่
 

    
 

   ภาพที ่4  ฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการตกไข ่



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๒๐ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

     
 

     ภาพที ่5  อนุบาลลูกปลาในบ่อปูน 
 

     
 

     ภาพที ่6  เก็บรวบรวมลูกปลาในบ่อปูน ลงอนุบาลในบ่อดิน 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๒๑ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

      
 

      ภาพที่ 7  เตรียมบ่ออนุบาลลูกปลา 
  

      
  

      ภาพที่ 8  นำลูกปลาลงอนุบาลในบ่อดิน 

 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๒๒ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

      
 

      ภาพที่ 9  อาหารลูกพันธุ์ปลา 
 

      
 

      ภาพที่ 10  การให้อาหารลกูพันธุ์ปลา 
 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๒๓ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

       
 

       ภาพที ่11  เช็ดอัตรารอดและขนาดลูกปลา เพื่อปรับปรมิาณอาหาร 
 

       
 

       ภาพที ่12  รวบรวมลูกพันธุ์ปลาที่ได้ขนาดไปไว้บ่อปูน เพื่อรอปล่อย 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๒๔ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

       
 

        ภาพที ่13  บรรจุลูกพันธุป์ลาไทย 
 

        
 

        ภาพที ่14  ลำเลียงขนส่งลูกพันธุป์ลาไทย เพื่อปล่อย 

 
 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๒๕ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

การปฎิบัติงานเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม 

 

  ในช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน เป็นช่วงที่มีความเหมาะสมที่จะเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม โดยศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณในการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 1,500,000 ตัว จาก
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมชลประทาน โดยมีขั้นตอน
ดังนี ้

 1. เตรียมน้ำทะเลผสมกับน้ำจืดในการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม ฆ่าเช้ือโดยคลอรีน และใส่  
สารเตรียมน้ำ จากน้ันฟอกน้ำโดยเครื่องเพ่ิมอากาศในน้ำ 4 – 5 วัน ให้ได้ความเค็มที่ต้องการ  

  2. คัดเลือกกุ้งก้ามกรามแม่พันธุ์ท่ีมีลักษณะไข่ดำติดที่ท้อง 

   3. นำแม่กุ้งก้ามกรามที่ผ่านการคดัมาฆ่าเช้ือในน้ำจืด โดยใช้ฟอร์มาลีนเข้มข้น 30 ppm  

    นาน 30 นาท ี

4. ย้ ายแม่กุ้ งก้ามกรามที่ ผ่ านการฆ่ าเชื้อแล้ว ใส่ ในบ่อปูนที่ เตรียมน้ำเค็มไว้  15  ppm เป็น 
    เว ล า  1  คื น  ไข่ ด ำ ติ ด ท้ อ งแ ม่ กุ้ ง จ ะ ฟั ก อ อ ก เป็ น ตั ว  แ ล้ ว คั ด แ ย ก ไป ไว้ บ่ อ อ นุ บ า ล ที่ เต รี ย ม ไว้ . . . . 
                   5. โดยย้ายลูกกุ้งก้ามกรามไปไว้บ่ออนุบาล บ่อละ 150,000 ตัว ใช้เวลารวบรวมลูกกุ้ง        

ประมาณ 5 – 6 วัน จะได้ลูกกุ้งเต็มบ่อในโรงเพาะฟักตามที่ต้องการ  
6. ระหว่างการอนุบาลจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำและทำความสะอาดบ่ออนุบาลทุกวัน เพื่อกระตุ้นการลอก

คราบ ลูกกุ้งก้ามกรามจะเจริญเติบโตเร็ว 

7. ให้ไข่ไรน้ำเค็มและไข่ตุ๋นเป็นอาหารทุกวัน โดยไข่ไรน้ำเค็มจะให้ วันละ 2 มื้อ เช้า – เย็น ไข่ตุ๋นจะให้
ระหว่างมื้อไข่ไรน้ำเค็ม โดยจะให้อาหารห่างกัน ทุกๆ 4 ช่ัวโมง ในแต่ละวัน 

8. ไข่ไรน้ำเค็มจะมีวิธีการเพาะฟักในบ่อต่างหาก เพื่อให้ไข่ฟักออกเป็นตัว เรียกว่า อาร์ทีเมีย    
แล้วค่อยรวบรวมมาเป็นอาหารลูกกุ้ง 

9. ระหว่างการอนุบาลต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำตลอดทุกวัน เนื่องจากลูกกุ้งจะมีความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและน้ำ ดังน้ันต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ลูกกุ้งน็อคตาย 

10. จากนั้นอนุบาลลูกกุ้งประมาณ 28 – 35 วัน ลูกกุ้งจะเริ่มคว่ำเหมือนตัวเต็มวัยพร้อมปล่อย ซึ่ง
ขึ้นกับสภาพอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิสูงลูกกุ้งจะคว่ำเร็ว 

11. เมื่อลูกกุ้งคว่ำต้องทำการปรับน้ำในบ่ออนุบาลจากน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืด เพื่อให้ลูกกุ้งปรับ สภาพ
พร้อมปล่อยสู่แหล่งน้ำจืดต่อไป 

 

โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ หน่วยป้องกันและปราบปราม 

ประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์ และหน่วยงานกรมชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำ
ปาว) ร่วมกับชุมชนรอบๆ อ่างเก็บน้ำจัดพิธีปล่อยพันธุก์ุ้งก้ามกราม ลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๒๖ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

     ขั้นตอนและวิธีการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม 
 

          

    ภาพที ่15  คัดแม่กุ้งก้ามกรามไข่ดำ 
 

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพที ่16  เลี้ยงลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม อาย ุ 28 – 35 วัน 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๒๗ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

     
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    ภาพที ่17  ลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามอายุ 28 วัน พร้อมปล่อย 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที ่18  ลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามอายุ 30 วัน บรรจุถุงพร้อมปลอ่ย 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๒๘ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

    
 
 

   ภาพที่ 19  ลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามอายุ 30 วัน บรรจุถุงพร้อมปล่อย 
 

     

   ภาพที ่20  ลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามอนุบาลในบ่อดิน อายุ 60 วัน พร้อมปล่อย 

 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๒๙ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

สถานที่ปล่อยพันธุ์ปลาไทย และพันธุ์กุ้งก้ามกราม ประจำปี 2561 

ครั้งที ่1  บ้านโนนปลาขาว หมู่ 8 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์     
วันที่ 25  เม.ย. 61 ปลากาดำ จำนวน 20,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 30,000 ตัว 

ครั้งที ่2 บ้านท่าศรี หมู่ 6 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์      
 วันที่ 25  เม.ย. 61 ปลากาดำ จำนวน 20,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 30,000 ตัว  

ครั้งที ่3 บ้านโคกกลางเหนือ หมู่ 5 ตำบลหัวหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
           วันที่ 27 เม.ย. 61 ปลากาดำ จำนวน 20,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 30,000 ตัว 

ครั้งที ่4 บ้านหนองสรวง หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
วันที่ 27 เม.ย. 61 ปลากาดำ จำนวน 20,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 30,000 ตัว  

ครั้งที ่5 บ้านนาอวน หมู่ 5 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
วันที่ 2 พ.ค. 61 ปลากาดำ จำนวน 35,000 ตัว ปลาสรอ้ยขาว จำนวน 35,000 ตัว  

ครั้งที ่6 บ้านนาสีนวล หมู่ 5 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
วันที่ 2 พ.ค. 61 ปลากาดำ จำนวน 50,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 25,000 ตัว  

ครั้งที ่7 บ้านหนองโน หมู่ 3 ตำบลหัวหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
วันที่ 3 พ.ค. 61 ปลากาดำ จำนวน 50,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 50,000 ตัว  
ปลาสร้อยขาว จำนวน 50,000 ตัว  

ครั้งที ่8 บ้านโคกกลางเหนือ หมู่ 5 ตำบลหัวหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
วันที่ 7 พ.ค. 61 ปลากาดำ จำนวน 50,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 50,000 ตัว  
ปลาสร้อยขาว จำนวน 50,000 ตัว  

ครั้งที ่9 บ้านโนนปลาขาว หมู่ 8 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
วันที่ 11 พ.ค. 61 ปลาตะเพียนขาว จำนวน 200,000 ตวั กุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว 

ครั้งที ่10 บ้านท่าศรี หมู่ 6 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
   วันที่ 11 พ.ค. 61 ปลากาดำ จำนวน 70,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 70,000 ตัว  
   ปลาสร้อยขาว จำนวน 60,000 ตัว กุ้งก้ามกราม จำนวน 100,000 ตัว  

ครั้งที ่11 บ้านป่ากล้วย หมู่ 10 ตำบลลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
  วันที่ 25 พ.ค. 61 ปลากาดำ จำนวน 50,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 50,000 ตัว  
  กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว  

ครั้งที ่12 บ้านนิคม หมู่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
  วันที่ 30 พ.ค. 61 ปลาตะเพียนทอง จำนวน 50,000 ตวั ปลาสร้อยขาว จำนวน 50,000 ตัว   



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๓๐ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

ครั้งที ่13 บ้านคำคา หมู่ 9 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
  วันที่ 14 มิ.ย. 61 ปลากาดำ จำนวน 50,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 100,000 ตัว  

ครั้งที ่14 บ้านหนองสองห้อง หมู่ 8 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
  วันที่ 6 ก.ค. 61 ปลากาดำ จำนวน 50,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 50,000 ตัว  
  กุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว 

ครั้งที ่15 บ้านหนองโน หมู่ 3 ตำบลหัวหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
  วันที่ 13 ก.ค. 61 กุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว 

ครั้งที ่16 บ้านโคกกลางเหนือ หมู่ 5 ตำบลหัวหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
  วันที่ 13 ก.ค. 61 กุ้งก้ามกราม จำนวน 100,000 ตัว 

ครั้งที ่17 บ้านสะอาดนาทม หมู่ 1 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
  วันที่ 13 ก.ค. 61 กุ้งก้ามกราม จำนวน 100,000 ตัว 

ครั้งที ่18 บ้านนาบง หมู่ 8 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
   วันที่ 8 ส.ค. 61 ปลากาดำ จำนวน 50,000 ตัว ปลาสร้อยขาว จำนวน 50,000 ตัว  

 

ครั้งที ่19 โรงเรียนนิคม หมู่ 7 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี หวัดกาฬสินธุ์  
   วันที่ 11 ส.ค. 61 ปลาตะเพียนทอง จำนวน 50,000 ตวั 

 

ครั้งที ่20 บ้านกลางดง หมู่ 4 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  
วันที่ 23 ส.ค. 61 ปลากาดำ จำนวน 50,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 55,000 ตัว  

ครั้งที ่21 บ้านห้วยเตย หมู่ 7 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
             วันที่ 28 ส.ค. 61 ปลาสร้อยขาว จำนวน 50,000 ตัว  
 

ครั้งที ่22 บ้านท่าศรี หมู่ 6 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
   วันที่ 5 ก.ย. 61 ปลากาดำ จำนวน 25,000 ตัว  ปลาตะเพียนทอง จำนวน 25,000 ตัว  

 

ครั้งที ่23 บ้านภูสิงห์ หมู่ 1 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
   วันที่ 11 ก.ย. 61 ปลากาดำ จำนวน 30,000 ตัว  ปลาสร้อยขาว จำนวน 30,000 ตัว  

 

ครั้งที ่24 บ้านหนองสรวง หมู่ 4 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
   วันที่ 18 ก.ย. 61  ปลาสรอ้ยขาว จำนวน 30,000 ตัว  

 

ครั้งที ่25 บ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ 4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
   วันที่ 26 ก.ย. 61  ปลาสรอ้ยขาว จำนวน 30,000 ตัว 

 

ครั้งที ่26 บ้านป่ากล้วย หมู่ 10 ตำบลลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
             วันที่ 26 ก.ย. 61  ตะเพียนทอง จำนวน 30,000 ตัว 

 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๓๑ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๓๒ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

       
 

      
 

    ภาพที ่21  ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บ้านโนนปลาขาว หมู่ 8 ตำบลภูสิงห์  
                    อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2561  

 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๓๓ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

     
 

     
 

    ภาพที ่22  ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บ้านท่าศรี หมู่ 6 ตำบลภูสิงห์  
           อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2561  

 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๓๔ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

      
 

      

     ภาพที ่23  ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บ้านโคกกลางเหนือ หมู่ 5 ตำบลหัวหิน  
                     อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561  

 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๓๕ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

      

      

    ภาพที ่24  ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บ้านหนองสรวง หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง  
                   อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561  



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๓๖ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

       
 

       

     ภาพที ่25  ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บ้านนาอวน หมู่ 5 ตำบลหนองสรวง  
                     อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561  

 
 
 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๓๗ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

        
 

        

      ภาพที่ 26  ปล่อยพันธ์ุสัตวน์้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บ้านนาศรีนวล หมู่ 5 ตำบลภสูิงห์  
                      อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561  

 

 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๓๘ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

         
 

         
 

       ภาพที ่27  ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บ้านหนองโน หมู่ 3 ตำบลหัวหิน  
                       อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๓๙ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

        
 

        
 

       ภาพที ่28  ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บ้านโคกกลางเหนือ หมู่ 5 ตำบลหัวหนิ  
                       อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2561  

 
 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๔๐ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

        
 

        
 

      ภาพที่ 29  ปล่อยพันธ์ุสัตวน์้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บ้านโนนปลาขาว หมู่ 8 ตำบลภสูิงห์  
                      อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561  



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๔๑ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

        
 

        

       ภาพที ่30  ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บ้านท่าศรี หมู่ 6 ตำบลภูสิงห์  
                       อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561  



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๔๒ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

        
 

        

       ภาพที ่31  ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บ้านป่ากล้วย หมู่ 10 ตำบลลำปาว  
                       อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561  



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๔๓ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

       
 

       

      ภาพที่ 32  ปล่อยพันธ์ุสัตวน์้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บ้านนิคม หมู่ 2 ตำบลนิคม  
                      อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561  



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๔๔ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

        
 

        

       ภาพที ่33  ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บ้านคำคา หมู่ 9 ตำบลโนนศิลา  
                       อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2561  

 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๔๕ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

         
 

         
 

       ภาพที ่34  ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บ้านหนองสองห้อง หมู่ 8 ตำบลลำคลอง  
                       อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561  



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๔๖ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

         
 

         
 

       ภาพที ่35  ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บ้านหนองโน หมู่ 3 ตำบลหัวหิน  
                       อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2561   



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๔๗ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

         
 

         
 

       ภาพที ่36  ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บ้านโคกกลางเหนือ หมู่ 5 ตำบลหัวหนิ  
                       อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2561   



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๔๘ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

         
 

         

        ภาพที ่37  ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บ้านสะอาดนาทม หมู่ 1 ตำบลลำคลอง  
                        อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2561  



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๔๙ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

         
 

         
 

        ภาพที ่38  ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บ้านนาบง หมู่ 8 ตำบลหนองสรวง  
                        อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2561  



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๕๐ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

          
 

          
 

        ภาพที ่39  ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บ้านภูสิงห์ หมู่ 1 ตำบลภูสิงห์  
                        อำเภอสหัสขนัธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2561  
 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๕๑ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

ตารางสรุปผลปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

ลำดับ 
 

ว.ด.ป แหล่งทีป่ล่อย ปลา     
กาดำ 

ปลา
ตะเพียนทอง 

ปลา    
สร้อยขาว 

ปลา  
ตะเพียน

ขาว 

กุ้งก้ามกราม หมาย
เหต ุ

1 25 เม.ย. 61 บ้านโนนปลาขาว หมู ่8     
ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ ์

20,000 30,000     

2 
 

25 เม.ย. 61 บ้านท่าศรี หมู ่6 ตำบลภูสิงห์  
อำเภอสหัสขันธ ์

20,000 30,000     

3 
 

27 เม.ย. 61 บ้านโคกกลางเหนือ หมู ่5  
ตำบลหัวหิน อำเภอหนองกุงศรี 

20,000 30,000     

4 
 

27 เม.ย. 61 บ้านหนองสรวง หมู ่1 ตำบล
หนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี 

20,000 30,000     

5 
 

2 พ.ค. 61 บ้านนาอวน หมู ่5 ตำบล    
หนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี 

35,000  35,000    

6 
 

2 พ.ค. 61 บ้านนาสีนวล หมู่ 5  
ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ ์

50,000 25,000     

7 3 พ.ค. 61 บ้านหนองโน หมู่ 3  
ตำบลหัวหิน อำเภอหนองกุงศร ี

50,000 50,000 50,000    

8 7 พ.ค. 61 บ้านโคกกลางเหนือ หมู ่5  
ตำบลหัวหิน อำเภอหนองกุงศรี 

50,000 50,000 50,000    

9 11 พ.ค. 61 บ้านโนนปลาขาว หมู ่8  
ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ ์

   200,000 200,000  

10 11 พ.ค. 61 บ้านท่าศรี หมู ่6 ตำบลภูสิงห์  
อำเภอสหัสขันธ ์

70,000 70,000 60,000  100,000  

11 25 พ.ค. 61 บ้านป่ากล้วย หมู ่10  
ตำบลลำปาว อำเภอเมือง 

50,000 50,000   500,000  

12 30 พ.ค. 61 บ้านนิคม หมู่ 2 ตำบลนิคม 
อำเภอสหัสขันธ ์

 50,000 50,000    

13 14  มิ.ย. 61 บ้านคำคา หมู ่9 ตำบลโนนศิลา  
อำเภอสหัสขันธ ์

50,000 100,000     

14 6 ก.ค.61 บ้านหนองสองห้อง หมู ่8  
ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง 

50,000 50,000   300,000  

15 13 ก.ค. 61 บ้านหนองโน หมู่ 3  
ตำบลหัวหิน อำเภอหนองกุงศรี 

    200,000  

16 13 ก.ค. 61 บ้านโคกกลางเหนือ หมู ่5  
ตำบลหัวหิน อำเภอหนองกุงศรี 

    100,000  

17 13 ก.ค. 61 บ้านสะอาดนาทม หมู ่1  
ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง 

    100,000  

18 8 ส.ค. 61 บ้านนาบง หมู ่8 ตำบล     
หนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี 

50,000  50,000    

19 11 ส.ค. 61 โรงเรียนนิคม หมู่ 7 ตำบล  
หนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี 

 50,000     

20 23 ส.ค. 61 บ้านกลางดง หมู่ 4  
ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท 

50,000 55,000     



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๑๕๒ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

ลำดับ ว.ด.ป แหล่งทีป่ล่อย ปลา     
กาดำ 

ปลา
ตะเพียนทอง 

ปลาสร้อย
ขาว 

ปลา  
ตะเพียน

ขาว 

กุ้งก้ามกราม หมาย
เหต ุ

21 28 ส.ค. 61 บ้านห้วยเตย หมู่ 7  
ตำบลสหัสขันธ ์อำเภอสหัสขันธ ์

  50,000    

22 5 ก.ย. 61 บ้านท่าศรี หมู ่6  
ตำบลสหัสขันธ ์อำเภอสหัสขันธ ์

25,000 25,000     

23 11 ก.ย. 61 บ้านภูสิงห์ หมู่ 1 ตำบลภูสิงห ์
อำเภอสหัสขันธ ์

30,000  30,000    

24 18 ก.ย. 61 บ้านหนองสรวง หมู ่4 ตำบล
หนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี 

  30,000    

25 26 ก.ย. 61 บ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ 4  
ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย 

  30,000    

26 26 ก.ย. 61 บ้านป่ากล้วย หมู ่10  
ตำบลลำปาว อำเภอเมือง 

 30,000     

  รวม 640,000 725,000 435,000 200,000 1,500,000 
 

 

  รวมทั้งสิ้น 2,000,000 1,500,000  

 

 
 


